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El Centre Històric de Lleida és una part molt important de la ciutat. Sense el valor d'aquest 

patrimoni, la ciutat no tindria pràcticament identitat i història que la caracteritzés. El Centre 

històric de Lleida, popularment anomenat El Casc Antic, és una zona de la part antiga de la 

ciutat de Lleida tradicionalment dividida en dos districtes. 

Les primeres dades de l'assentament iber a l'entorn d'aquest estudi, el situen en el temps, al 

voltant del s.VI a.d.C., sobre la Roca Sobirana. El posterior desenvolupament d'una trama 

urbana, va ocupar en l'època musulmana i medieval el que actualment es coneix com a Centre 

Històric. 

Hi ha una sèrie d'esdeveniments històrics que generen la decadència del centre però és en 

1979 amb un nou planejament urbanístic quan es genera l'expansió de la ciutat, la decadència 

i deteriorament del Centre Històric. 

L'any 2006 és inclòs al Pla de Barris de Catalunya. Actualment és una zona relativament 

decaiguda i amb molts edificis que es troben en mal estat de conservació. És la zona amb la 

concentració més alta d'immigrants, i principalment habitada per persones de baix poder 

adquisitiu. 

En aquest treball l'objectiu principal és analitzar el conjunt d'intervencions realitzades 

mitjançant plans urbanístics al Centre Històric de Lleida per avaluar els efectes urbanístics, 

socials i econòmics que s'han produït. En resum els objectius característics de la present tesina 

són caracteritzar i descriure la situació del Centre abans de les intervencions i redacció dels 

plans especials de reforma urbana i reconèixer les causes principals de la seva degradació, 

analitzar els instruments urbanístics que afecten al Centre i les intervencions propostes en 

cada un d'ells, examinar el canvi urbanístic, econòmic i social que estan creant els instruments 

de reforma urbana estudiats i finalment proposar un seguit de mesures i de directrius 

d'actuació que puguin ser considerades en les futures intervencions. 

Després de l'anàlisi hem enumerat un seguit de propostes que considerem necessari dur a 

terme. Es fan propostes a tres nivells: urbanístic, de planificació i gestió i finalment 

socioeconòmic. També s'inclouen propostes de mobilitat i vialitat rodada i de vianants. 

A més en les propostes de planificació i gestió es proposa el desenvolupament d'un Pla 

Estratègic d'Intervenció d'un Equip de Coordinació Tècnica amb un Comitè de Participació que 

integra tant les eines de gestió existents i plans transversals que faciliten la planificació del 

treball i la coordinació tècnica . D'aquesta manera es pretén aconseguir no només la 

rehabilitació de la zona, sinó també la seva revitalització. 


