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L’àrea d’estudi del projecte se situa als voltants l’estació de Trens de 
Lleida.
Històricament ha suposat una separació del centre de la ciutat i el barri 
de Pardinyes, el qual havia sigut un barri industrial. En els últims anys 
s’han reforçat les connexions rodades. Aquestes són l’Avinguda Prat de 
la Riba i l’Avinguda del Segre, atravessant les vies per damunt la primera 
i per sota en la segona.
Pel que fa als passos peatonals principals, una pasarel·la atravessa la 
platja de vies, extensió de l’eix comercial. 
Tant el centre com Pardinyes tenen les seves rambles peatonals, les 
quals son de gran importància. En els darrers anys s’ha cobert bona part 
de les vies, incrementant en bona manera els espais públics de la zona.

La proposta de l’Ajuntament es basa en millorar l’accessibilitat peatonal 
entre el centre i el barri de Pardinyes, ja que les connexions rodades ja 
han estat resoltes en els últims anys.
L’estratègia principal és el cobriment de les vies, una àrea aproximada 
de 23.000m2, la qual proporcionarà un gran espai públic d’unió. El co-
briment està elevat uns 8m respecte de les illes de la vora, forçant una 
connexió a través d’escales o rampes. Apareixen 3 nuclis de connexió, 
coincidint amb l’alineació dels carrers, un dels quals afecta a l’àmbit 
d’actuació del projecte.
La connexió peatonal separa l’edificació existent de la nova illa d’ofici-
nes, creant un espai d’oportunitat per projectar.

L’estació ocupa una gran extensió, bona part de la qual està en superfí-
cie, essent la platja de vies el que comunica. Els edificis adjacents son 
petites edificacions relacionades amb usos viaris. Pel que fa a l’edificació 
del projecte, l’ús principal era una fàbrica farinera, en desús des de l’any 
2010. L’edifici dels Docs té un ús secundari, el qual és un aparcament 
privat cobert. 

L’àrea ha sigut fins ara un cul de sac, a on donen les esquenes de les 
edificacions. L’estació i la seva plaça se’n ressenteixen d’aquesta ca-
racterística d’infraestructura, i cal un canvi per poder activar els epais 
públics de la vora.

Pel que fa a l’edificació del projecte, el nou planejament la desvirtua, afe-
gint elements que fan invisible les seves particularitats.
Es proposa una ordenació d’edificis de gran altura, a escala amb l’espai 
públic de grans dimensions, on predomina el sostre de terciari, principal 
inversor del planejament.

Sup. sòl: 23.472,50 m2
Sup. sostre: 150.643 m2
Sup. terciari: 68.758 m2
Sup. comercial: 24.000 m2
Sup. residencial: 57.885 m2
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Aparcament soterrat - sota cobert
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Eix rodat Centre - Pardinyes

Eix rodat Ciutat - Exterior

Circulacions principals del barri

Rambla peatonal

Principal carrer peatonal
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Nou parc sobre les Vies

Plaça de l’estació

Aparcament en superfície

Platja de Vies
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