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Les obres de la primera fase, que han consistit bàs icament en la recuperació de 
l’edifici, estan en la seva fase final mentre que l a Paeria ja prepara la licitació de la 
segona fase, que permetrà el condicionament de 10 p arades de venda de productes 
autòctons agroalimentaris 

 
Vista general de l'interior del Mercat del Pla amb le s autoritats.  

 

 
 

El soterrani del Mercat acollirà la cuina.  
 

 
 



L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la primera tinenta d’alcalde, Marta Camps, ha visitat 
aquest dimecres les obres corresponents a la primera fase de rehabilitació del Mercat del Pla, que enfilen 
la seva recta final, ja que estaran acabades durant aquest mes de juny. 
 
Paral•lelament, l’Ajuntament de Lleida està a punt de treure a licitació la segona fase, que consistirà en el 
condicionament de l’interior de l’equipament amb deu parades de venda de productes agroalimentaris 
lleidatans amb denominació d’origen i un bar-restaurant. 
 
El paer en cap ha assegurat que amb aquesta actuació es dóna vida al Mercat del Pla amb un nivell de 
qualitat molt alt. Ros ha destacat que es disposarà d'espais de cuina, de restauració i per a la realització 
d'esdeveniments culturals de caire gastronòmic: "la recuperació permet posar en servei un espai 
modernista situat en ple Centre Històric, en el camí que va del carrer Cavallers, on passarem pel Parador 
de Turisme, que també està en una fase molt avançada, i continuarem per les zones dels museus i del 
Mercat del Pla per son es continuarà cap a la Seu Vella. Crec que serà una de les rutes turístiques 
rellevants de la ciutat de Lleida". 
 
Les obres d’aquesta primera fase, que estan gairebé enllestides, han consistit en la consolidació 
estructural de l’edifici, la reforma de la coberta, nous tancaments, reparació de la façana, sanejament dels 
murs i els pilars i consolidació dels paraments interiors. Tot plegat per recuperar aquest edifici modernista, 
que és de l’arquitecte Morera i Gatell i que data del 1922. L’equipament té una superfície construïda de 
més de 1.300 metres quadrats, consta d’una única nau diàfana de 904,60 metres quadrats que és on 
s’ubicaran les 10 parades i el bar-restaurant. A la planta semisoterrani, que té una superfície de 316,50 
m2, hi haurà la cuina i el magatzem. També hi ha un petit altell de 80,50 m2 que és on se situarà l’àrea 
d’administració del mercat. 
 
El mercat s’anomenarà El Rebost del Pla ja que l’ús estarà relacionat amb la promoció i divulgació dels 
productes alimentaris de Lleida que tenen denominació d’origen. Així, en la segona fase del projecte, que 
sortirà a licitació en els propers dies, es preveu fer totes les actuacions interiors, com són els deu espais 
que acolliran la venda dels productes autòctons, el bar-restaurant, entre altres. L’equipament també serà 
accessible per a tothom i tindrà entrada pel carrer Sant Martí i per la plaça dels Gramàtics. A més, es 
tindrà en compte l’estalvi energètic amb la instal•lació de plaques solars a la coberta de l’edifici, 
climatització zonal i la potenciació de la il•luminació natural. 
 
La Paeria compta per a la realització de les obres d’aquesta primera fase, que van a càrrec de l’empresa 
Damarim SL, amb una subvenció del Ministeri de Cultura de 300.000 euros. El pressupost per a la segona 
fase és de 500.000 euros, dels quals 150.000 euros també els aporta el Ministeri de Cultura i la resta 
procedeixen del Pla de Barris del Centre Històric. 

 
 
 
 


