
El Bosquet de la Bordeta 

 

El nostre Bosquet està situat en un extrem del barri de La Bordeta a la ciutat de Lleida, cap al 

final del carrer Palauet. El nostre barri té prop de 15.000 habitants, el més poblat de Lleida 

segons la web de l’Ajuntament. El Bosquet consta de dues part, un bosquet i un parc infantil, 

que en conjunt tenen una superfície de més de 30.000 m2., essent l’únic bosc urbà que tenim 

en tot el barri.  

Té dues zones diferenciades atenent a la 

morfologia del seu sòl. La més propera al 

carrer Palauet ha estat sempre una zona 

de secà, de sòl graverós i dedicada 

històricament al cultiu de l’ametller. Per la 

seva banda, a la zona més allunyada hi 

havia un sot, produït per l’extracció de 

grava per les vies del tren, i que va ser 

durant molts anys una zona humida amb la 

vegetació i fauna que caracteritzen 

aquestes zones, i al fons d’ella hi havia la 

Torre Carrasco. Als anys 90 es va reomplir 

el clot amb terra sobreposada, i per aquest 

fet té un terra més adequat pels arbres. 

 



L’ajuntament de Lleida va comprar els terrenys, i els primers anys 

d’aquest segle, la foto aèria és del 2002, va començar a plantar-hi 

arbres sense cap criteri. Molts dels arbres arrenglerats, que es 

veuen a l’esquerra de la imatge, van anar morint com a 

conseqüència de la falta de reg i per no ser espècies resistents a la 

sequera. A la resta s’hi van anar plantant o traslladant arbres que els 

sobraven de diverses actuacions, alguns d’ells procedents de les 

expropiacions fetes a l’urbanitzar el mateix carrer Palauet, i com es 

pot veure a la foto s’anaven col·locant en qualsevol lloc sense ordre 

ni criteri. Al llarg de la franja que voreja els camps de cultiu de la part 

baixa de la foto, hi van anar rebrotant els xops o pollancres que hi havia hagut al llarg d’un 

sèquia de reg que hi transcorre, i que havien estat tallats a l’entubar la dita sèquia. 

En aquest moment al bosc hi restaven uns 180 arbres, molts d’ells amb edats que volten els 40 

anys, ja que van ser trasplantats d’altres llocs o plantats ja grans. Hi tenim pins, xops, 

lledoners, tuies, tamarius, etc.  

     

L’any 2015, l’ajuntament de Lleida i l’empresa Eurofund signen un conveni pel qual 

l’Ajuntament es compromet a executar vials per afavorir l’accessibilitat, des del centre de la 

ciutat (assenyalat amb una fletxa a la 

imatge) a la futura zona comercial de 

Torre Salses (marcada amb un cercle al 

planell) i molt allunyada del centre de la 

ciutat. Com l’Ajuntament no pot fer front a 

les expropiacions que suposarien la 

construcció dels nous vials, opta per 

definir nous polígons urbanístics per 

donar aprofitament als propietaris i així 

poder obtenir gratuïtament els terrenys 

destinats a vials.  

Mentrestant l’ajuntament bloqueja els 

permisos al centre comercial projectat per Carrefour a la zona marcada amb un rectangle, 

afavorint així la implantació d’Eurofund. Cal dir que la zona projectada per Carrefour és més a 

prop del centre de la ciutat i cosiria els barris de La Bordeta amb el centre de la ciutat, que ara 

estan aïllats per barreres arquitectòniques com la autovia LL11, un canal i una àmplia zona 

despoblada i amb habitants que viuen en barraques fetes de fustes. 

Els grups de l’oposició a l’ajuntament van denunciar que Eurofund Parc Lleida SL és propietat 

de Pallister Holdings Limited, domiciliada a les Illes Verges Britàniques, paradís fiscal, i per tant 

això vulneraria els acords de la moció aprovada pel Ple municipal en el sentit de no tractar amb 

empreses amb seu a paradisos fiscals. També vulneraria el codi de conducta de la SAREB, 

atès que va signar un acord de compravenda amb Eurofund. 



Com a conseqüència de la futura 

construcció de la prolongació del vial 

Victor Torres, és el que creua d’esquerra 

a dreta a la part inferior de la imatge, 

l’ajuntament es veu obligat a crear el nou 

polígon d’actuació PAUG53, que preveu 

la construcció de blocs de pisos i vials 

damunt del Bosquet, i així poder vendre 

els terrenys del Bosquet de propietat 

municipal, i per tant impliquen la seva 

desaparició. Així mateix preveu construir 

un edifici d’equipaments on ara hi ha el 

parc infantil, en blau a la imatge. 

 

 

 

 

 

Superposició d’una imatge aèria i de la 

imatge del POUM on es veu com els 

edificis, el vial i l’equipament projectats 

impliquen la desaparició del Bosquet. 

 

 

 

 

 

 



El juliol del 2018, quan els veïns ens vam assabentar dels plans de l’ajuntament que 

comportaven la destrucció del Bosquet, vam tenir una reunió a l’Associació de Veïns. De 

l’acord d’aquesta reunió es va presentar una al·legació al POUM, que entre d’altres temes, 

demanava la preservació d’aquest espai natural. Mesos més tard la presidenta de l’AVV va 

canviar d’opinió i des de llavors ha manifestat en diverses ocasions que està a favor de que 

s’edifiqui al bosquet. No hem aconseguit que ens digui si l’ajuntament ha contestat a 

l’al·legació. A l’última assemblea de l’AVV, celebrada el 26 de març 2019, no va deixar incloure 

a l’ordre del dia el tema de la preservació del Bosquet, i no va voler contestar a les preguntes 

que li van formular el veïns sobre aquesta qüestió. 

D’al·legacions també se n’han presentat a títol particular, i igualment sense obtenir una 

resposta dels serveis d’urbanisme de l’ajuntament. 

Davant d’aquesta actitud de l’ajuntament i de la presidenta de l’AVV, ens vam agrupar en una 

Plataforma veïnal i vam començar a fer accions: 

- Enquesta a veïns del carrer Palauet i adjacents: 214 enquestats, 96% a favor de salvar el 

Bosquet. 

- Penjada de pancartes als edificis del voltant del Bosquet. 

- Recollides de més de 4.000 signatures per salvar el Bosquet. 

- Una primera planta d’arbres al Bosquet el març 2019 amb la participació de més de 100 

veïns, Ipcena i tots els partits de l’oposició a la Paeria. 

- Reunions amb tots els partits polítics amb representació i presentació d’una moció al Ple de 

l’ajuntament, que va ser rebutjada amb 15 vots en contra (PSC,C’S i PP) i 12 a favor 

(PdCAT,ERC,CUP i Comú). 

- Presentada queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per reclamar contesta de l’ajuntament 

a l’al·legació presentada per l’AVV. 

- Segona plantada al maig 2019 amb la participació de la ong OSMON. 

- Penjada de caixes niu per ocells, a les que es van posar el nom dels nens assistents. 

- Diversos actes al llarg de la primavera i estiu del 2019: Concert Joan Baró, sardanes, classes 

de ioga, etc. 

- Tercera plantada al desembre 2019 amb Osmon i IES Maria Rúbies. El Sr.Postu va replantar 

l’arbre número 100. 

Els alumnes d’infantil i els del programa Talent del Col·legi el Carme col·laboren amb el 

Bosquet. 

 

 

Manifestacions de l’alcalde de Lleida al diari Segre el 14 de 

març 2019 on afirmava que no era cert que desaparegués el 

Bosquet del carrer Palauet. 

 

 

 

 

Mail de la regidora del nostre barri del 27 de març 2019 on 

ens assegurava que el Bosquet estava garantit. 

 



 

 

 

El dia 5 d’abril 2019 l’ajuntament va repartir una carta a totes les 
bústies del barri de La Bordeta on s’explicava que l’ajuntament 
faria 30.000 m2 de zona verda on hi crearia un nou bosc. El que 
no diu és que els 30.000 m2 estan totalment fraccionats i que 
compten fins i tot el mig de les rotondes. 
Aquest carta va ser enviada en període electoral i la Junta 

Electoral va advertir de la seva il·legalitat.   

 

 

 

 

 

Vista aèria dels voltants del Bosquet on es veu que està rodejat de terrenys sense edificar, i 

que per tant, els edificis projectats damunt el Bosquet es podrien construir fàcilment en un altre 

lloc. 

 

 



 

Després de les 3 replantades i dels arbres vells que van aconseguir sobreviure, al Bosquet hi 

podem trobar uns 260 arbres de més de 30 classes diferents, i el seu nombre continua creixent 

setmana a setmana gràcies a les contribucions de veïns, veïnes, centres educatius i entitats. 

 

 

 



 


