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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
La Paeria adjudica la 2a fase de rehabilitació del convent
de Santa Clara
Data de publicació: 22/11/2011
Es destinarà a usos cívics i culturals que complementaran les activitats dels Castellers i la construcció d’un nou
centre de dia amb 30 places

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

Arxiu de so de la primera tinent
d'alcalde, Marta Camps (1,3 MB)

La Paeria ha adjudicat la segona fase de rehabilitació del convent de Santa Clara a la UTE
formada per Novex – Àrids Romà – Montajes Eléctricos Portolés per un import total d’1,5
milions d’euros i un termini d’execució de 8 mesos. La recuperació de l’ala est del convent es
destinarà a usos cívics i culturals que complementaran les activitats dels Castellers de Lleida i
la construcció d’un nou centre de dia per a gent gran.
Un cop s’ha posat en funcionament la nova seu dels Castellers de Lleida i s’han construït 8
pisos de protecció oficial en l’edifici annex al convent, la primera tinent d'alcalde, Marta Camps,
ha explicat que aquesta segona intervenció en l’ala est de l’equipament preveu instal·lacions i
sales per complementar les activitats dels Castellers així com a altres usos culturals.(arxiu de
so)
Aquesta actuació contempla la rehabilitació de façanes, cobertes i sostres interiors de l'edifici
de l'antic convent. A més de l'obra de consolidació estructural de tot l'edifici, es procedirà a
l'adequació interior de tota l'ala est, formada per planta baixa i tres plantes pis, per destinar-la
a usos cívics i culturals, amb una superfície útil de 795,27 m2. L'accés a l'edifici serà el mateix
que l'actual, situat al carrer Lluís Besa, des d'on es podrà accedir als jardins del convent, a l'ala
sud-est destinada a usos cívics i al futur centre de dia previst a l'ala sud-oest.
L'ala oest de l'edifici, que conté l'antic oratori del convent, consta de dues plantes -planta baixa
i planta primera- i en ella s'hi habilitarà un centre de dia de 30 places per a l’acolliment diürn de
persones d'edat avançada o en situació de dependència. La superfície útil d'aquesta ala de
l’edifici és de 536,77 m2.
A la planta baixa hi haurà el vestíbul-recepció, les escales i l'ascensor, el guardarroba, el
menjador -a doble alçada ocupant l'espai de l'antic oratori- i la sala d'estar, a més de dues
cambres higièniques adaptades i dels espais de servei com ara la cuina, la bugaderia, la
cambra de neteja, els vestidors dels professionals i les instal·lacions. A la planta primera hi
haurà un espai polivalent destinat entre altres coses a fisioteràpia, una altra sala d'estar, una
sala de tallers, una perruqueria, la infermeria-podologia, una dutxa geriàtrica i dues cambres
higièniques adaptades. També hi haurà un despatx per als professionals del centre.
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