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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
En marxa les obres de la 2a fase de rehabilitació de l’antic
convent de Santa Clara
Data de publicació: 28/8/2012
Acollirà usos cívics i culturals, a més de noves dependències per als Castellers de Lleida, que complementa la
primera fase de la nova seu, així com un centre de dia per a gent gran

PLA DE BARRIS DEL CENTRE HISTÒRIC

L’alcalde accidental, Josep
Presseguer, ha visitat les obres de la
2a fase de rehabilitació de l’antic
convent de Santa Clara
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La rehabilitació de l'edifici, que
s’inclou en el marc del Pla de Barris
del Centre Històric, serà integral per
a les dues ales que configuren
l’edifici,
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Els primers treballs ja s'han iniciat
amb algunes demolicions a l'ala est,
així com un estudi històric de l'edifici i
la realització de cates per comprovar
restes arqueològiques
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L’alcalde accidental, Josep Presseguer, ha visitat aquest dimarts les obres de la 2a fase de
rehabilitació de l’antic convent de Santa Clara, que es preveu que estigui enllestida l’estiu de
l’any vinent i que es destinarà a noves dependències per als Castellers de Lleida, a altres usos
cívics i culturals, així com a la construcció d’un nou centre de dia per a gent gran. Cal recordar,
a més, que en la primera fase també es va construir la nova seu dels Castellers de Lleida, així
com un nou edifici de 8 habitatges de protecció oficial.
La rehabilitació de l’antic convent de Santa Clara, que s’inclou en el marc del Pla de Barris del
Centre Històric, serà integral per a les dues ales que configuren l’edifici, en forma de L. Així, es
rehabiliten les façanes, cobertes i sostres interiors, mantenint la composició original de tot el
conjunt de l’antic convent, garantint l’estabilitat i funcionament per als nous usos. L’ala est, que
acollia les habitacions de les monges, serà enderrocada a partir del sostre de la planta baixa
per tal de fer la consolidació estructural i reconstrucció amb la mateixa volumetria exterior.
Aquesta part, formada per planta baixa i tres plantes, es destinarà principalment a noves sales
i estances per als Castellers, així com sales per a altres usos cívics i culturals.
Presseguer ha explicat que l’ala oest de l’edifici acollirà un centre de dia amb aproximadament
30 places per a l’acolliment diürn de gent gran o persones en situació de dependència. Es
tracta d’una rehabilitació a l’interior en les seves dues plantes i espai sotacoberta, ja que tota la
part exterior, estructura, cobertes i façanes ja va quedar inclosa en el projecte de la primera
fase. (arxiu de so)
Amb la millora de la plaça als Antics Horts del Convent de Santa Clara, actualment tancada, es
reordenarà i arranjarà l’espai interior que donarà servei al nou edifici rehabilitat del convent.
Tanmateix es facilitarà la visió dels antics rentadors del convent a la zona de pas.
Aquesta actuació millora notablement les condicions urbanístiques del seu emplaçament ja
que augmenta l'amplada del Carrer Nou i crea un nou espai urbà, amb accés a través d'unes
escales des del Carrer Nou, des del qual s'obre un passatge cap als antics jardins del convent,
que es destinaran a ús públic. També es crea un passatge elevat d'accés a aquesta placeta
des del Carrer Lluís Besa. 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 les sales per a usos cívics i al futur
centre de dia
El convent de Santa Clara és un edifici construït el 1733, catalogat com a Bé Cultural d'Interès
Local al Catàleg i Inventari dels elements d'interès històric, artístic i arquitectònic de la ciutat de
Lleida.
La segona fase de rehabilitació del convent de Santa Clara va ser adjudicada a la UTE
formada per Novex – Àrids Romà – Montajes Eléctricos Portolés per un import total d’1,5
milions d’euros.
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