El Centre Històric estrena la nova plaça del Dipòsit
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Amb la nova disposició de la plaça s’ha ampliat l’espai per als vianants eliminant el vial de
circumval·lació i reurbanitzant el carrer Múrcia amb les voreres i la calçada al mateix nivell

Foto 1. L'alcalde de Lleida ha presidit la inauguració de la nova plaça del Dipòsit

Foto 2. Els gegants del barri de Jaume I ha actuat en l'acte inaugural del nou espai

Foto 3. Imatge panoràmica de la plaça, que ha ampliat l'espai verd per als vianants i que ha inclòs
la reubarnització del carrer Múrcia

Foto 4. L'acte s'emmarca en el programa de la Festa Major del barri de Jaume I

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit la inauguració de la nova pla del Dipòsit i el carrer Múrcia,
després d’emprendre una actuació d’una remodelació integral per convertir-se en una nova porta d’accés
al Centre Històric. L’objectiu principal de la millora de la zona de la plaça del Dipòsit, que s’ha inclòs dins
del Pla de Barris, ha estat la reordenació dels elements que hi havia fins ara en aquest espai, així com
prioritzar-lo per a l’ús dels vianants i deixar la zona de l’històric dipòsit de l’aigua lliure d’obstacles. El
carrer Múrcia s’ha reurbanitzat amb plataforma única. És a dir, amb les voreres i la calçada al mateix
nivell.
L’alcalde de Lleida considera que aquesta inauguració representa un salt important en la política de
millora del Centre Històric. Ros ha destacat els elements històrics de la plaça, amb l’antic dipòsit que
abastia les fonts de la ciutat, i la connexió que s’hi ha fet amb la reurbanització dels carrers del voltant,

dotant la zona d’unes noves perspectives. En els parlaments, l'alcade ha desitjat que la plaça sigui un
espai de convivència per a tothom i ha assegurat que "el futur és aquest Centre Històric de la ciutat".
El paer en cap ha remarcat els components educatius, socials i de foment de l’ocupació que tenen els
Plans de Barris i que això es complementa amb entorns urbans de qualitat. En l’acte inaugural, Àngel Ros
ha felicitat l’arquitecte de la plaça, Francesc Oró, qui també ha estat el responsable del disseny de la
veïna plaça Cervantes, i l’empresa Arnó, que ha desenvolupat l’obra, així com també l’àrea d’urbanisme
de la Paeria.
L’actuació que s’ha dut a terme a la plaça s’ha fet sobre una superfície de 3.540,82 m2 i ha inclòs des de
la plaça Cervantes fins al carrer Tallada. La nova disposició de la plaça ha eliminat el vial de
circumval·lació que hi havia fins al moment, ampliant l’espai per als vianants, i s’ha fet un tram de
connexió per permetre que els veïns puguin accedir als seus aparcaments, així com els serveis
d’emergències. Al carrer Múrcia s’han suprimit les voreres de manera que s’ha situat tot el ferm al mateix
nivell i s’han col•locat pilones per separar la calçada i les voreres. La plaça del Dipòsit està separada del
carrer Múrcia a través d’una barana i s’ha substituït el mur que separa la plaça del carrer Sant Carles
també per una barana. En total, s’han habilitat a la zona una dotzena de noves places d’aparcament. A
més, la plaça té nou mobiliari urbà (bancs, papereres i pilones), així com nou enllumenat, s’han renovat
tots els serveis i hi ha zones enjardinades amb vegetació.
L’any 1792 el marquès de Blondel va lliurar a la ciutat el Dipòsit de l’Aigua, que en un principi havia de ser
una previsió d’intendència militar per resistir possibles setges a la ciutat. Però, seguidament, la seva
funció va passar a ser la d’emmagatzematge d’aigua per a la seva distribució a les fonts de la ciutat. Amb
el pas del temps va anar perdent protagonisme en el sistema d’aigua potable de la ciutat fins que a finals
del segle XX, es convertiria en museu.
Les obres, que han anat a càrrec de l’empresa Arnó, han comptat amb un pressupost de 524.853,63
euros.
L'acte inaugural de la plaça coincideix amb el programa de la Festa Major del barri de Jaume I, que
s'allargarà durant tot el cap de setmana.

