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DENOMINACIÓ:

Dipòsit d'aigua de la Plaça Catalunya.

SITUACIÓ:

PLAÇA

DATA CONSTRUCCIÓ:

De

AUTOR:

José Luís Guardia (Enginyer de camins).

PROMOTOR:

Ajuntament del Prat.

TIPOLOGIA:

ELEMENTS D'INTERÈS.

CATALUNYA

1966 a

Dipòsit elevat i suport de formigó armat.
CONTEXT:

El dipòsit es troba situat vora de la Plaça de Catalunya, als terrenys
annexes a l'antic escorxador municipal.

FOTOGRAFIA ACTUAL

PLÀNOL DE SITUACIÓ
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Dipòsit d'aigua de la Plaça Cataluny

Nº FITXA:

56

RÈGIM URBANÍSTIC:
Planejament Vigent: Modificació PGM xarxa viària bàsica "Plaça de Catalunya i zona
esportiva Sagnier" (A.D. 1994).
Classificació: Sòl urbà (SU).
Qualificació: 7b

Sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova
creació de caràcter local.

RÈGIM JURÍDIC:
Titularitat: Pública.
Condicions/servituds: No es coneixen.
DESCRIPCIÓ:

El dipòsit elevat de la Plaça Catalunya, és una construcció de formigó
armat vist, d'
uns 38 metres d'
alçada, composta per un suport de planta
octogonal amb pilastres esveltes que el recorren a tota alçada,
configurant, a la part superior, les arestes de la piràmide octogonal
invertida, dipòsit de 350 m3 de capacitat. L'
entrega entre un i altre
volum es remarca amb un balcó de planta circular amb barana de
ferro. Quatre petites lloses de planta circular modulen el suport en la
seva alçada.
El dipòsit és situat als terrenys de l'
escorxador, en un espai arbrat,
actualment tancat.

EVOLUCIÓ D'USOS:
aigua.
Original: Dipòsit elevat d'
aigua.
Actual: Dipòsit elevat d'
ESTAT CONSERVACIÓ:

Es troba en bon estat de conservació.

DADES HISTÒRIQUES:

Per a millorar l'
abastament d'
aigua potable a la població del Prat, l'
Ajuntament va encarregar el projecte d'
un dipòsit elevat que,
combinant la seva funció reguladora amb un altre dipòsit ja existent, a
més a més d'
assegurar el subministrament de la població, augmentaria
la capacitat de l'
aigua emmagatzemada i serviria per a regularitzar la
pressió de tota la xarxa de distribució al nucli urbà. Aquest dipòsit es
situaria a l'
extrem S.O. del centre urbà, en terrenys de l'
escorxador.
Actualment actua com a regulador de la pressió de l'
aigua perquè arribi
a totes les cases, ja que el Prat es un poble molt pla. El projecte és de
l'
any 1966. És obra de l'
enginyer de camins José Luís Guárdia en
col·laboració amb l'
enginyer municipal Eladio de Ceano-Vivas.
GÓMEZ INGLADA, M. La formació d'
una ciutat. El Prat,
Ajuntament del Prat de Llobregat. 1990.
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PROTECCIÓ
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Dipòsit d'aigua de la Plaça Catalunya.

ÀMBIT PROTECCIÓ:

Conjunt del suport i dipòsit.

Nº FITXA:

56

EXTERIOR: Volumetria i estructura.
INTERIOR:
INTERVENCIONS
URGENTS:

Neteja de les parts exteriors.

PROPOSTES
D'ACTUACIÓ:

Projecte de millora de la construcció, per tal que no es produeixin
pèrdues de l'aigua emmagatzemada.

ENTORN/ La relació del dipòsit amb el seu entorn estarà en funció del resultat del
NORMATIVA: concurs d'idees de l'equipament cultural que actualment s'està duent a
terme.
CONSIDERACIONS
SOBRE L'ÚS:

Manteniment de l'ús existent com a dipòsit.

OBSERVACIONS:

Cal fer esment de la imatge d'aquesta construcció, present sempre al
"sky line" del municipi.

Escala:

1/500

Protegit.

Per a enderrocar.

Substituïble.

Entorn protegit.

