ECODESCOBERTA PARCS I
JARDINS DE LLEIDA

Els parcs i jardins de la Ciutat de Lleida, són
diversos i amb diferents mides.
En tenim molts i tots amb unes mides i usos
diferents, podem veure des de el Parc de la
Canalització fins als Camps Elisis, i des de
la Plaça de la Pau fins a qualsevol de les
jardineres escampades per diferents carrers.
La superfície, el desnivell o l’ús no són
limitats per la construcció de zones verdes
en la ciutat.
Avui ens centrarem en quatre espais ben
diferenciats entre ells i amb diferents
tipologies d’ús i de construcció.
Visitarem la Seu Vella, amb els seus jardins,
baixarem pel Parc Màrius Torres passant pel
carrer Clavells i Segarra, on entrarem a l’eix
comercial creuarem la Banqueta visitarem la
Canalització i arribarem als Camps Elisis on
acabarem la visita.

La Seu Vella
Introducció.La construcció de la Seu Vella es va iniciar
el 1203, sota la direcció del mestre Pere de
Coma, al lloc on, segons els historiadors,
existia una mesquita musulmana. Dedicat a
Santa Maria, el temple fou consagrat al culte
l'any 1278. L'obra no es va interrompre i, al
segle XIV, es va acabar el claustre.

l'interior del temple destaquen també
l'escultura de les naus que posa de manifest
la
influència toscana, tolosana i provençal dels
diferents tallers que hi van treballar durant el
segle XIII, així com les restes de pintura
mural que corresponen a l'època gòtica.

Durant aquest mateix segle XIV s'iniciaren
les obres de construcció del campanar, que
es perllongaren fins al 1431. L'obra presenta
planta basilical de creu llatina de tres naus.
De
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Travessem per la Plaça de la Pau i anirem
per la nova plantació de Lledoners de
l’Avinguda del Segre fins a la passarel·la i
arribar als Camps Elisis on hi veurem la
primera fase de la remodelació d’aquest
important Parc. Al Pasar per sobre del riu
veiem part del Parc de la Canalització, on
podem contemplar que l’element que hi
predomina es la gespa, que comença quasi
bé a les comportes i que arriba fins al Pont
Nou. Un espai molt aprofitat per la gent de
Lleida, on es pren el sol, es fa esport o
simplement, és passeja, per gaudir de la
tranquil·litat.
En el marge dret, entre el pont vell i el pont
de la universitat, hi podem veure unes espais
on hi trobem tres plantacions, una amb Rosa
canina( Roser, Rosal), una altra amb Cornus
sanguinea ( Sanguinyol , Cornejo) i una
tercera amb Iris sp. (Iris).
Les parets de la canalització estan recobertes
amb diferents tipus de heures.
Existeix també una gran col·lecció de
vegetació típica de ribera i d’arbres que han
aparegut de forma espontània.
Parc dels Camps Elisis , el Parc de Lleida
per tradició.
La història d’aquest Parc i els seus elements
vegetals els trobareu descrits en el Dossier
adjunt titulat “Visita pels Camps Elisis.
Més de 100 anys d’història”
Moltes gràcies per la vostra assistència.
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Ecodescoberta de Parcs i Jardins
La porta dels Lleons, accés natural a la Seu
Vella és troba envoltada d’unes zones grans
de gespa . On podem trobar diferents
exemplars
d’Aesculus
hippocastanum
(Castanyer d’Indies), Populus alba var.
bolleana ( Albér blanc, Àlamo) i Pinus
halepensis (Pi blanc, Pino blanco).
Passada la porta trobem unes gespes on
antigament hi teníem l’escut de Lleida.
La gespa que podem trobar en aquest espai
és una gespa que requereix un acurat
manteniment amb recs diaris i adobats
periòdics.
En aquestes gespes hi trobem uns Cupressus
macrocarpa var. Lambertiana aurea (Xiprès
lambertiana, Ciprès de Lambert).
Tot seguit, passarem pel costat de les Basses
de Tintar i arribarem al peu de la muralla,
on en un passeig de sauló hi trobarem uns
Cupressus sempervirens (Xiprès) , amb uns
Arbutus unedo (Arboç, Madroño).
Continuarem per sota de la passarel·la de
l’ascensor fins arribar a la Llengua de Serp,
on hi trobem diferents espècies, com el
Pennisetum alopecuroides (Pennisetum),
Nerium oleander (Baladre, Adelfa),
Cupressus sempervirens var. stricta (Xiprès,
Ciprès),
Santolina
chamaecyparissus
(Santolina), Teucrium fruticans (Teucrium),
Rosmarinus officinalis, (Romer, Romero),
Lavanda angustifolia (Espígol, Espliego),
Hypericum calicinum. ( Hiperico), Phillyrea
angustifolia (Aladern, Altitierno).
Aquest tipus d’enjardinament requereix una
menor aportació d’aigua que les gespes.
Tot seguit baixarem en direcció al Parc
Màrius Torres, on hi trobem una zona amb
gespa i diferents arbres, com els Pins, Xiprer
i elements arbustius com una tanca de
Pittosporum
tobira
i
Cotoneaster
horizontalis.

En l’actualitat una part d’aquesta zona és
troba en procés de remodelació.
Seguint el carrer Clavells podem observar la
recuperació d’un solar enmig de la ciutat on
les pendents son importants.
Aquest espai disposa d’uns gabions que
realitzen la tasca de la contenció de la terra,
que recorden les “espones de pedra” dels
conreus agrícoles.
Aquest petit jardí disposa d’una plantació de
Hedera helix (Heura, Hiedra), la funció de la
qual és colonitzar l’espai per minimitzar el
manteniment i evitar l’erosió.
En l’apartat dels arbres hi trobem uns
exemplars de Prunus cerasifera var.
atropurpurea ( Prunrera de jardí, Pisardi) i
de Acer campestris.
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