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Presentació

Josep Mar ia Mora I Oeglgao
Presldent

2

Estem a punt de fi na litzar les ob res de I'edifici de la Nova Seu de la Oemarcaci ó
a L1eida de l Col· legi d'Arqu itectes de Catalunya, que preveiem inaugu rar en pocs
mesos.

Amb aquest fet, s'obrtra una nova etapa en la vida cot-legiat , en la qual esperem
rnillori substancialment el servei i I'atenció als Arquitectes i a la societat.

Disposarem d'un nou mare que facilitara la tramitació deIs treballs professionals ,
l'ampliaci6 deis serveis técnícs als cot -Iegiats . la profundització en la seva
formació continuada , ta nt en la vessant técnica com la cultural, que ens motivara
a continuar en l' an áusr i en el debat permanents deis as pectes professionals que
confo rmen la nostra activitat, pe r a millorar el serve i que , com a co l-Iectiu , la
societat ens ex igeix.

Hem cregut necessari per a recalzar aquesta acció, abr ir una nova porta de di áleg
i de comunicació. Per aíxó, avu i, us presentem amb i1· lusió aquesta revist a: DAU.
OEBATS O'ARQUITECTURA I URBANISME, una pub licació bimestral dei s Arqu itectes
de L1eida .

Come ncem amb modestia , pero desitjaríem que arribés a se r una plataform a de
diversitat, unfórum d'opinió, una eina de divulgació, un instrumentd'aprofundiment .

Teniu a les mans e l primer número que conde nsa la il· lusió de la iniciat iva i observa
les perspectives de futu roLa cont inu"itat és un desitjat anhel que qu ed a garantít
per la demostrad a inquietud del no stre co l-Iectlu profession al al Ilarg deis anys .

Implicats en una t as ca continu ada de reflexió sobre el paper de l' Arquitecte com
a t écnl c crea dor de les renovades condicions de les nostres viles i ciutats, de l
nostre te rritori, ens trobem en una nova conjuntura socioeconómica definida pel
nou marc de l'Eu ropa Comunitaria , per la globalltzació de I'economia i pel nou
pa per de futur a qué estan cridades les terres ponent ines en l'ambít catara,
Voldríem, des de les pagi nes d' aquesta revist a co l-Iegia l , aj udar a crear un espai
d'identitat.

Frnalment, vu ll dir-vos que lcorn evident : OEBATS O'ARQU ITECTURA I URBANISM E
esta oberta a tots vosaltres, als vost res suggeriments i inquietuds. Esperem que
la feu vost ra.



I
Modahtat d'Exercici N. cct-tegtets % CoHeglats

1 . Uiure (nll d'arquitectes que visen 164 63 %
com Arq. lliures sense tenlr en
compte els de la modalitat 2 I 3 ).

2. Uiure en estudis d'arquitectura . 24 9 %

3. Ulure en Societats . 16 6 %

4 . Treballan a recmmrstrecte 21 8 %
(Estatal, Autonómica)

S. Treballan a l'administraci6 76 29 %
(C. Comarcals, Ajuntaments .)

6 . Treballanenempreses (Tarifa VIII). 3 1 %

Distríbució terri torial per comarques (Segons adreca
del domicil í de despatx 1 995).

I Comarca IN Col legl at s I Comarca ' 1 N. ect-tegtats

El Segriá 116 (4 5%) El sorscnes 5 (2%)

L'Alt Urgell 13 (5%) L'Alta atbagorca 3 (1%)

La Noguera 10 (4%) El pauars Sobl rá 3 (1%)

El PLa D'Urgell 10 (4%) L'Anoia 0 (0%)

La Segarra 9 (3,5%) El Bergued á 0(0%)

L'Urgell 8 (3%) La Cerdanya 0 (0%)

Era van D'Aran 8 (3%) Resldents d'altres 2 1 (2 1%)dernercectons

Les Garrigues 7 (2,5%)
Resldents d'attres

3 9 (15, 5%)c ot.regts

ElPallars jussa 7 (2,5%) Total: 259 (1 00%)
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Núm . de col ·legiats total: 259.

Edat mitjana: Homes: 37 anys .
Dones : 28 anys .

Núm . de co l -Iegiats . Distinció per sexe. 1995 .

Dades generals deis arquítectes inscrits
a la demarcació de L1eida.

Evolució del número de cot-leglats res iden ts a Lieid a.

,

Els gra ñcs relatius a i'evolució deis t reba lls visats es
real itzen en uns casos amb dades d'anys com plets
(1990/ 1994), i en altres , amb dades d'oct ubre a
octubre, pertai de refl ectirles de Ilany 1995 (d' octu bre
de 1990 a octubre de 1995).

Dades generals sobre arquitectes col-leglats
en la demarcació de L1eida i sobre els treballs
visats (dades 1995 i evolució 1990/1995) .

La recopilació de gr áñcs que es prese nten defineixen

una imatge de les característiques actuals del col ·lectiu
d'arquitectes col -leglats en la Demarcació de Lieida i
deis treb alls visats , a ixí com la seva evolució en els

darrers cinc anys.

Informació. Demarcació.

Evolució Exercici professional a la demarcació de L1eida.



* Res pec te a les dades de visat podem indicar que:

• Es cont inua produint un creixement del nombre de
vis ats i dels correspone nt s honoraris.

• Que en els últims dos anys es produeix un cre ixement
del vís at d'habttatge de VPO per sobre del que es
produeix en l 'habitatge mure.

* Respecte al seu perfil podem remarcar qu e:

• L 'a rquitecte m ig de la D. de L1 eida és un home de 37
anys que té e l despatx fo ra de Llelda, qu e treball a
com professiona l Iliberal i de fo rm a individ ual.

• Reaütze . prácticarnent, totel se u t rebal l d ins de la D.
de L1 eida , 5015 exporta un 10% de la seva fe ina tora
de la De marcació .

• Que a la nostra Demarcació el 70-80 %deis honoraris
corresponen a projectes d 'habitatges.

• Que és rnol t similar el vo lum d'cbra d 'habitatge
unifamiliar i el del plurifamilia r.

• Que es produeix un cre ixe me nt de is t rebaJls l de fs
honoraris co rresponents a tasques pe r certificacions,
perttacions, informes, etc.

* Respecte a la seva activi ta t podem remarcar que:

• La tendencia és a compaginar r'cxe rcrc ¡ lliure amb
altres tasques i activitats.

• Creix el nombre d 'equips i de Societats professionals .

• La tendencia de la renda mitjana és decreixent.

• La tendencia deis honoraris és concentrar-se en un
menor nombre de professionals.
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NÚM ERO D'HABITATGES VISATS

Amb ubicació a la D. Ueida.

NÚMERO DE TREBALLS VISATS

Residents a la de marcac ió de Ueida.
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o Hab. Uni1 , Bifam.

O Edil. Adm I Comef I lnd , Apar.

Edit Agro I Esp / sanlt I Rel/'nlr I DocI Aux.

• Hab. PlurilamWlar

• Edil, tun, I HOI I Rect.

IU_oda

VISATS PER ÚS. D. LLEIDA

El % és sobre el Press . Exec. Mat.

Dadas ganarais sobra els v/sats a la demarcacló
de L/elda.
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SecretarIa General
de les Jornades

Montserrat Giné i Macia

Víctor Pérez i LUQue

D'inici es van establir una se rie de dualitats entre ciutats i
territo ris situats a banda i banda del massrs pirenaic amb
l ' intenci6 de conéixer les seves caractertstlques i les relaclons
amb ets ámbits velns. Els casos d'estudi van ser: Sant
gebastlá-Baicna. Figueres-Perpiny~,Vall d'Aran-SaintGaudens/
Toulouse, Jaca-Otoron/ Satnte Marie/Pau , i Pulgcerdá-Foix-La
Seu d'Urgeü-Andorra , amb t'aseísténcla de rep resentants
d'aquestes ciutats que van exposarels seus estudis i reñexlons
en relació al tema de les jornades.

Tradicionalment ta mbé es reali tzen en el co ntext de les
[omades un a se rie d' activltats parat-teles , Que en aquesta
ocasi6 van ser dues vis ites ccrnentades , una a Andorra i I'altra

a la Seu d' Urgell.

Tots els asoectes traetats en aquestes jomades van ser torca
interessants per ats quaranta professionals relacionats amb el
m6n de l'Arquitectura i l'Urbanisme asaistents, amb el deelg que

la prcpera edici6 sigui tan enriquidora com ho ha estat aquesta.

Els passats 24 i 25 de novembre es van ce leb rar a la Seu
d'Urgell les VIII Jomades d'Arqultectura I Urbanlsme de
Muntanya, amb la cot -Iaboració de la Demarcaci6 de ueroa del
cot-tegt d'Arquitectes de Catatunya, l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell i l'Agrupaci6 d 'Arquitectes Urbanistes de Catalunya.

Aquestes jom ades , que es realitzen de forma bianual, han
tractat en la present edic i6 sobre les ciutats i te rritoris de
frontera. L'obje ctiu va consisti r en ana litzar i debatre el t ema
deis te rritoris fronterer s en el nou marc de la Uni6 Europea , per
ta l de refl exionar so bre Quin ha de se r el se u pape ro

VIII Jornades d'Arquitectura i
Urbanisme de Muntanya.

L1uis Guasch

La important ass tste nc ta i co l·labo rac ió de les cnverses
lnstituclons permeten, no sois la consolldació de la Setmana de
cara a futures edlclons, si nó prossegui r la tasca de publicareis

materials que s'hi produelxen.

La diversitat de les pcnencles fa inútil una conslderaclógeneral ;
hom poto pero, destacar dues apcrtacicns que, malgrat rep re
sen tarun to diferent al desenvolupamentgeneral de la Setmana,

donen una idea general de la seva conflguració .

Una, la utcó inaugural de Vicente Navarro , economi st a, que
vindi cant la racl onalltat i e l rigor per mante nir les conquestes de
I'estat del benestar, prevenia cont ra un Iiberalism e f ácil i una

precepció actualment a r'atca de la ciutat com a rnercat .

L'altra, t'apncectó a Pardinyes de I'experléncia deis mapes de
GÚlllver. Consistent en presentar un fragrnent de ciutat a escala
1/200 com a "planol trepltlable i en el que s'hi pot escriure",
l'actuació dirigida pe l japonés Junzo Okada, i acombolada per
un grup d'estudiants untversitarte, permeté invitar a dive rsos
grups soc ial s del barri a una presa de conciencia de la propia
ctutat i, com a derivació de la matelxa. expressar la própla

percepció de la realitat urbana present i/o volguda.

Entre ets dies 16 i 20 d 'octubre proppassats es va celebrar a
L1eida la VI Setmana d'Estudis Urbans, sota el tltcl de La Clutai:
Fragmentada. Grups Soclals, Qualltat de Vida I Partlclpació.
Es varen desenvolupar un seguit d'aportacions que tenien com
a objectiu oeste t'ananst focalitzat de la ciutat com a realit at
com plexa. pero que permeteren, també, la reflexió sobre el
protagc nisme que tenen els diversos agents urbans en la
consec ució d'objecttu s relacicnat s amb la hetereogeneitat
soc ial, el bene star i la qualitat de vida.

El programa va contemplar, per t ant, t emes dedi cats a I'estudi
de la creixent divers itat soc ial, i els problemes que s'en deriven;
a la relacióent reciutati salut; ¡a les experiéncles de planejament
Que tenen en compte la qualitat de vida deis ciutadans.

Notícia de la Sisena Setmana
d'Estudis Urbans.

Activitats



Activitats

Grup de Treball Immobiliari.

ElCol·legl d'Arquitectes de L1eida ,el Col-legl d'Aparelladors
de L1eida, el Gremi de Prom otors i I'empresa PROMOPISA
es reunelxen peri ódicarnent i analitzen les qüestions que
afecten d'una manera conjunta el sector immobiliari del
que tots en som copartíceps.

Entre les tasques realitzades pe r aquest grup de treball
destaquen:

1. I Jomades lrnrnbobili áries 1992, 1993 i 1994.

2. t.'enc árrec alDepartamentde Geogratia de la Universitat
de Lle lda d'un " Estudi sobre els batxos comercials a la
clutat de Llelda" que , a part de ['evident interés sectorial
que pot tenir, esperem sigui una font de suggerime nts per
a la revis i6 en curs del P.G.M . (PIa Gene ral Municipal de
LLeida).

3. Presentacl6 , conjuntament amb altres corporacions i
lnst ltuclons de la clutat, d'un rnanifest sobre la revisi6 del
Cadastre a L1eida.

4 . Organítzacló d'un a conferencia del Gerentde l'Empresa
MunicIpal d'Urbanisme , Sr. Francesc Villanueva,

En el futur, e ls projectes més im mediats d' aqu est grup de
treball s6n: organltzar-se d'una manera estab le sota
I'aixop luc jurídic d 'un a FUNDACIÓ l preparar pe l mes de
rnalg del 1996 ies "IV Jom ades lmrnoblli árles ".

La Dem arcaci6 de L1eid a del C.O.A.C. dins d 'aqu est grup
de treball ,esta representada pels companys Josep M.Mora
I Caglgao, Rafae l Garcia i catata, Caries Sáez i Liorca i j o
mateix.

SI algO devosaltresesta interessat a co l·laboraroconéixer
més a fan s aquesta iniciativa, o bé, part icipar directament
en el grup de treball será benvingut.

LJeida, desembre del 1.995.

Pere Robert i Sampietro.

6

Intercanvis amb els arquitectes de
Perplny á,

Els pass ats dies 1 i 2 de desernbre , un grup de
companys de la Demarcaci6 : Jasep M. L1 ap , Rafae l
Garcia, Jasep M . Puigdemasa , Car ies Llop, Joan Blanch,
Víctor Pérez, Joaquim Mesalles , Montse Giné, Pere
Robert, acompanyats per l'Arquitecte T écnic L1uís
Claverol i e l President de I'OVERPARDjacint Pérnia , vam
teni r I'ocasió de fer un inte rcanvi amb els membres de
"l'Atelier d 'Architectes de Perpiny á" .

L'expedició lIeid atana ets varern explicar I'estat i la
forma com sestá duent a terme la Revis tó del P.G.M .
a Lleida i també els vam donar a co neíxer l'organ ltz ació
deis Arquitectes a les te rres de Lleida.

l.'At éller (no menys de 25 Arquitectes), ens va exposar
la seva experiencia en la redacci6 de projectes i
elaboració de proposte s molt estretament Iligades a les
Associacions de vems de la ciutat de Perpln y á,

l.' experi énci a de trobada i intercanvi és enriquidora per
ambdues parts,ja que sempre és bo conéixere l que fan
ets nostres compan ys en altres indret s.

El batlle de Perpinyá, J. Pau l Alduy (Arquitecte) va
manifestar e l seu interés en promoure un conve n¡ de
cooperació que permet i a Arquitecte s de Perp iny á
t reballar i col -laborar en propostes urbanes a la ciutat
de Lleida ique arquitectes lIe idatans treballina Perp inyá.

Tots els interessats a co né lxe r i part icipar en aquests
inte rcanvis i experlénci es, podeu contactar amb Josep
M. Llop, coordinador de l'expedici6 Ileidatana , un deis
promotors i artífex d'aquests interca nvis.

Lleida, desembre de/ 1.995.

Pere Robert i Sampiet rc.



Activitats

Refós de planejament urbanlstíc,

El passat 18 d'octubre, a la seu de la Delegació del
Govem de la Generalitat, va serpresentat als ajuntaments
I al públic en general el treball de Refós de planejament
urbanísti c de L1eid a i e l seu entorn immediat.

La presentaci ó, amb la presencia del Delegat del
Govern í de ls representantsdels municipis , fou efectua

da pel Director General d'Urbanisme i pel President de
la demarcació de L1eida del Col-Iegi d'Arquitectes.

El document abasta 18 municip is: L1eida, e ls Alam ús,
Corbins, Torre-Serrona, Benaventde Segriá, Torrefarrera,
Roselló. Sudanell, Montoliu de L1eida. Albatárrec, Alfés,
Artesa de L1eida, Puigverd de L1ejda, Bell-lloc , Alpicat,
Gimenells i e l Pla de la Font , Alco letge i Alcarrás.

En la presentactóes va destacar l'interés del refós com
a eina de base per l'an álts t i la comprens ió del territori,

amb un a gran aplicac ió practica de ca rácter
multidisciplinari, donat qu e és el primer co p que es pot
"lIegir" e l planejament urbaníst ic i, pertant, les previs ions
de is futurs creixe ments d'un árnbit tan extens i amb
car ácter unitario

El treball que ha realitzat el Servei Territorial de L1eida
de la Direcció General d' Urbanisme es va iniciar a fina ls
de I' any 1992, mercés al conveni de col·laborac ió que
es va s ignar ent re aquesta Direcció Gene ral i e l Col-legl
d 'Arquitectes.

El document abasta una superficie de 63.173 ha
comprén una població de 135.000 habitants.

La rea lització del document sorgeix de l planejament
urba nístic vigent a cada munic ipio

Un primeraspecte a destacarés la realització de ltreball
que és digital, fetque permetparlard'unagran precisió,
de la possible reproducció immediata en qualsevol
escala i de la possibilitat d'obtenir diferents resultats
finals.

Un attre aspecte fo namenta l, és la seva grafía sobre una
base cartográñca única.

El treball redibuixa el planejament urbanístic, sobre la
base del 1/5 .000 de I'InstitutCartográñc de Catalunya,
donant-Ii un t raclament gra ñc unitari en funció de la
classificació urbaníst ica del territo ri, de I'ús de l so l i de
la seva intensitat , de tal manera que el resultat sigu i
homogeni en l' ámbít de tota Catalunya.

El t reba ll també destaca per la lectura de l planejament
urbanístic municipal assenyalant i jerarquitzant els
eixos que estructuren el territori i els teixits edificats.

Es pretén que el document sigui un trebal l víu, amb una
permanent actua lització en fu nció de I'evolució de l
creixeme nt de ls nostres pobl es i de les seves previs ion s
de futur.

Així pot construir-se, progressivament, un plánol refós
coherent del planejament urbanístic del conjunt del
país .

Lleida, desembre 1995.

Si esteu interessats i valeu més

informaci6, el trebal/ esta a disposici6

del públic i es poden adquirir els fuI/s

que composen el treball al servei Terri

torial d'Urbanisme de la Generalitat.

Simposi Nacional de Consum:
HABITATGE
L1eida 4 i 5 d'octubre de 1995.

Instltut de Mercats I Consumo Ajuntament de
L1elda.

La Demarcació de L1eida del Col-legl d'Arquitectes de
Catalunya, juntament amb els Aparelladors i Arquitectes
Técnics de L1eida, el Gremi de Contra ctistes d'obres de
L1eida, el Col -legi d'Advocats i diverses organitzacions de
consumidors de l'Est at tot i tenint I' invitació de l' lnstitutde
Mercats i Consum •Ajuntament de l.leida - han col ·labora t
per a dur a terme el Simposi Nacional de Consum :
habitatge celebrat a Lleida la prime ra setmana d'octubre
amb més d'un centenar d'assistents d'arreu d' Espanya.

Destaca dins les nombrases ponencies, la Taula Rodana
"Proteccióde l'Usuari i Responsabilitatde laConstrucció" .
que moderada pel president de la Demarcació de Lleida
Josep Maria Mora i amb unafluida intervenció de I'arquitecte
Roma Pompols dona peu a un ordenat debat que recull
diferent s preocupacions com la futura Llei d 'Ordenaci6 de
l' Edificació (LOE).

lgualrnent i sota el signe del slmposi, es va debatre la
polémica L1ei d'Arrendaments Urbans en vigor des de 1'1
de gener de 1 9 9 5 , la fa lta d'ajuts administratius i fiscals
per obten ir sol urb á barat per construir habitatges de
lloguer, la manca de cultura del manteniment de la casa
per part deis consumidors, I'analisi del ñnancarnent deIs
créd its habttatge , I'assesorament immobiliari per part de
I'usuari i el nou pla de I'Habit atge 1996 -2000 .

Més informaci6 i conclusions del Simposi es poden recollir
a la Secretaria de la Demarcaci6 de L1eida. COAC.

Enrie Montaña
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Cucalocum

El Joc de l'Arquitectura.

Aquest Nadal, entre els dies 22 de desembre i
4 de gener, la demarcació va estar present a la
Fira Cucalocum de L1eida amb l'Estand "Eljoc de
I'arquitectura", que pretén iniciar als més petits
en el reconeixement deis aspectes propis de
I'arquitectura, I'espai, la forma, el color, les
textures, la lIum, ets estils arquitectónics.. . , així
com explica'ls-hi el procés constructiu i la tasca
deis arquitectes. Per a la elaboració de la proposta
pedagógica hem treballat conjuntament amb
l'lnstitut de Cl éncies de la Educació de la
Universitat de L1eida.

Stand del Col-legld'Arquitectes de Ueida.

L'act ivitat "ELJOCDEL'ARQUITECTURA" neix per inic ia
ti va del COAC demarcació de L1eida, amb I' intent de
crearunespai lúdic per als ínfant s de laciutat, onpoder
se acostar a la professió d'arquitecte i a la vegada
uti lltzar els diferents components de l' arqui tectura de
I'espai.

Se sítua en el marc de la Fira de Nadal Cuca locum 1995,
a la qual e ls nens i nenes, nois i notes acuden durant
les vaca nces de nadal per gaudir del temps IlIure.

Des deis inic is es pensa en ELJOC DEL'ARQUITECTURA
com una activitat lúdica pero amb fina litat educativa, la
qua l cosa condueix al COAC a connectar amb l'lnst itu t
de Ci éncies de l'Educ ació de la UdL per tal de dona r a
I'activitat un plantejament educatiu, que s' ha anat
concretant en un projecte pedag ógíc defi nit per uns
objectius que determin en el disseny de I'act ivitat .

També es pensa en aterir informació sobre t'exist éncta
d'una institucióco l-leg ial, com entitat interessada en el
desenvolupament integral de la nostra societat i de les
nost res ciutats. Per ta nt el JOC DE L'ARQUITECTURA
representaria una manisfestació explícita d'aquest
interés , entenent el Iloc privilegiat que ha d'ocupar
I'educació en la nostra societat i en les nostres ciutats,
ifent possible rnítiencant aquesta activitat , la introducció
de l'arquitectura en el camp de l'edu cació.

Com hen dit, amb EL JOC DE L'ARQUITECTURA, vole m
motivar I 'inter és deIs infants per aquesta professió
educant a la vegada la sensibllitat per la plástica de
I'espai. Per aquest motiu hem dissenyat I'act ivitat a
parti r de tres ámblts que pretenen fer possible aquest
objectiu des de tres accions diverses:

. Un espai de grans construccions , adrecat als
més petits .

. Un espai de jocs d'arquitectura amb material

de construccíó LEGO, per als infants de més d
5 anys.

. Un es pai de reconeixement d'arquitectures e
el qual es dispos a de construccions retallables

Mi1jan9ant aquests t res árnblt s de joc, que une
monitores s 'e ncarreguen de dinamitzar, voldríem qu
ets infants vagin estimant I'arqu itectu ra i tinguin criteri
per valorar le seva qualitat.

Valorem com a important desvet llar l' Interés, al meny
deis més grans, per te nir una ciutat més bonica i mé
ben feta des de l punt de vista arqu itectó nic , ja que I
ciutat i la seva arquitectura ofe reixen possibilitat
privileglades d 'educar en els infants aquest sent it d
be llessa, equ ilibri i estética.

Cons iderem , per ta nt, la ciutat com un es pai per al jo
i l'aprenentatge, ¡als infants com ciutadans iciutadane
en formac i6 que han d'anar aprenent sobre tots el.
elements que conf iguren la clutat, plantejant així 1,

necessitat de reconquerir-Ia iserutilitzada educativamer
i lúdica pels nens i nenes, pels nois i Jes noies, com ,

remembranc;a del passat i en compensac ió deIs oblids

L'activitat "ELJOC DE L'ARQUITECTURA" vo l estimule
els infants de la nostra ciutat a diss enyar projecte:
d'espais i de ciutats, mitjanc;ant la fantasía. que en:
permetln als adu lts descobrir que és el que ells rné.
valoren i en quins espais de la ciutat traben els seu :
lIocs de lIeure l de víure .

Ara bé, aix ó només sera possible si e ls donen
oportunitats de participaren accions isituacions que el:
permeti descobrir , analitzar, experimentar i que tamb.
els estimuli a ser crítics i no acceptar com a v álid tot E

que se'ls presenta, sinó tenir J'actitud de voler-hr



Nota: des d'aquest espal
que ens ofereix la revista,
volem manifestar el nostre
agraiment a te tes les per
sones I entl tats que han
te t poss ttne f'actlvltat.

Caries Bordons
Anna Gené
Caries L10p

Me rcé Sorribes
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" ELJOC DE L'ARQUITECTURA" , materialitzantamb tes

seves creacions algunes de les seves i1 ·lusions.

Haurem de ser sensibles a les seves propostes.

Juntament amb els altres lnfants, o bé sol, I'infant
construeix mitjanr;:ant elj oc un món a la mesura de les
seves necessitats. Aquest és el món que voldríem que
els inf ant s de Lte ida puguéssin dissenya rdins I'activitat

Eljoc permeta I'infanttrencarels ritmes predeterminats
de la seva vida i convertir-se en el protagonista del seu
destí , del destí que e ll decideix. Pot adoptar el pape r
dei s adults, jugant a les act ivitats qu e e lls reali tzen .

Piaget, referint-se al joc slrnb ólíc , ll atribueix un paper
fonamental en t an t que facil ita a I' infant un m itja
d'expressió propia i Ii permet resoldre els conflictes
qu e li pla nt eja e l món deis ad ults.

Relacionem així eljoccom educacióamb l'arquitectura,
com activitat humana to rca educativa. Caldrá, per ta nt,
que les persones adultes tinguem en compte aquest
fet , especia lment educadors i profes s ional s de
t'arquitectura.

Aconsegui r aquests oblectíus , mrtíancant e l joc, don a

valor educatiu a l'act ívitat , perqué el joc satísta a
I'infant amb la propia acci ó, i que a més , és una
practica que serveixde preparació i d'entrenament per
a les activitats futures.

Eljoc de construcció o d'arquitectura podem dirqu e és
unj ocde sem pre ique a més té un interés entotes les
edats . Construir no és només un joc d'habilitat, sinó
de creativitat , en el que es reconstrueix el món amb
pocs elements i en el que les regles són precisament
reproduir el món. És un t ípus de jo.c bastant simbólic,
en tant que és una representació deformada i imagina
tiva de la realit at , pe ro que intent a adaptar-s'h i, i des

d 'a questa óptica té t ambé una gran util it at , perqué
permet a I'infant descobrir les propiet at s dei s objectes

i deis materials .

s
e
s

s millorar. Aquestes pet ites accions són les que
e veritablement eduquen, i són les que orienten aquesta

activitat.
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Escola Oficial d'ldiomes.

"A nosotros nos gusta esta claridad tenue, hecha de luz
exterioryde apariencia incierta, atrapada en la superfície
de ias paredes de color crepuscular y que conserva
apenas un último resto de vida . Para nosotros, esa
claridad sobre una pared , o mas bien, esa penumbra,
vale por todos ios adomos del mundo y su visión no nos
cansa jamás..."

Junichiro Tanizaki .
(Eloge de I'ombre. 1933. Chuokoron-sha-Inc. Japan)

EmpI84(Oment: Carrer Corregido r Escofet 53. L1elda .

Arquitectas: Artlgues & Sanabria .

Engln yef (estructura) : A. Massagué Ollart .

Arquitec t as t écnica: V. Garcia cícero I V. Otal Sanada.

Prcjecte : 1993

Exe c ucl6 : 1995

Prom ot or : Oepart ament d 'Ensenyam ent Genera litat de CataJunya.

Con st ructora: Obras y Servicios Hlsp anle S.A.

Fatltg r.' : Ferren Fre lxa .

Dades bAslques

Numero d'alumnes: 690.

Superffcle 801ar: 3 .815 m2.

Superficie tota l constru ida: 3.531 m2.

Ocupacl6 del 801: 33%

Pressupost Con trac t ual de "edlflca cI6: 332.543.477.- Ptas.

Pressupost Contractual d 'u rban ltzacl6: 12.383.1.29 .- Ptes.

El projecte, encara en ei mon de les idees i les
intencions, buscava intu"itivament fugir cap evocac ions
i presencies lIunyanes en el temps i la memoria...
Imatges deis estius a L1eida, del soi grogós de ponent,

les Ilums, les ombres i els contral lums en els inte riors
desdibuixats pel tancament virtual de les persianes de
corda , de ia intimitat de les penombres i del contrast
entre la foscor deis inte riors i I'esclat de Hum, gairebé
violent, deis exteriors...

Varem intentar transmetre al projecte, de forma inten
cionada aquesta dualitat, de manera que la seva propia
imatge fos capac de reflecti r-ho sense camuflatges.

Facana principal de I'edificl.

La facana de ponent es tancara al m áxím per proteglr a
I'edifi ci del sol de I'oest i, a la vegada , s 'ob riran
estratég icament unes pet ites obertures en el mur, per
aconseguir els diferentsjocs de Ilum i penombres en els
passadisos d 'accés a les aules •en contraposició amb
les Ilums mes fredes i blavoses de les aules orientades
oposadament, i que disposaran d' obertures to ta lment
funcionals.

Una vegada el projecte va aconseguir madurar en els
seus contínguts formals, incorporant aquest seguit

d'intencions primeres, la resta de decisions varen sorgir
quasi de forma espontánía: ia formalització del vestíbul

10- - - - - - - - _
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com un gran volum - a la manera d'un lobby públic - que
tara penet rar I'espai exte rior cap dint re de I'edifici amb

les mínimes interrupcions i la máxima fluidesa que
actuara gairebé com una verdadera píaca coberta tot
incorporant valors es paia ls mes que evidents en la
secció, i que segur actuara com a veritable punt de

trabada i intercanvi de I'escola .

Pacana posterior



L'ajust funcional del programa, rara disposar les peces
de carácter més públic I vlnculades al vestíbul com a
volums autónorns. que reto rcaran el car ácter de
lamlnarletat de I'edlficl princi pal, en el que s'hi ubiquen
les aules Iels semlnarls I que tal vegada a la manera de
diafragma volem que separl no so lament dues
orientaclons, sinó també, de forma més suggerent I
intencionada, dues actituds quasi contrapasades
d'entendre el matelx projecte.

Aprofitar la disposicló volumétrica i asimétrica deis
cosos de la biblioteca / la sala polifunclonal per a
emmarcar i accentuar l'accés a I'edifici, va resultar
quasl Immediat.

En tot el procés de dese nvolupament de les idees
Inicials, la nostra pos/c ió, ha estat votunt ártarnent

allunyada de confoses i més que dubtoses act ituds
fo rma ls -només fo rma ls- que t endei xen ca p a
arquitectures vernacules o tradiclonals que t ácilmeot
poden caure en el mim et isme o el folklor/sm e. La nostra
acti tud, va portar el projecte cap el lloc on es sentia mes
c órnode, cap a la neut ralltat en el cromat lsme de les
diferents peces .

Aquesta voluntaria / intencionada neut ralitat , dotara,
se ns dubte, de contínguts mes abstractes la
contaminació amb els diferents aspectes de la realitat,
que venint del mon de les idees, ha t ingut que suportar
I incorporar el projecte.

Artigues & Sanabria.

Planta tercera

Planta segona

Planta primera

12- - - - - - _
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"Casa de la Vila" a Oliana.

Segcna PlantaPrimera Planta

E

•

Arqultectes: Rté & Mejón.

Apar ell ador: Jase LuIs Pargaña .

ProJec te : 1990

EX8cucl6: 1995

Promo tor : AJuntam en t d'Ollan a .

f ot6graf: Jordl Bernadó.

Planta baixa

El lloc, la lIum, l'orientaci6, el programa, I'espai i tot alió
que es determin ant per I'arquitectura de les nostres
te rres (cobertes inc li na des, vo lums or de na ts,
ac lctons. ..). son qüestions que hem intentat resoidre.

El 1I0c, i mes en concret el sola r com a primer material
de la futura construcci6. Sense ell, especific I únic,
I'arqu itectura no deixaria de ser utópica. Intentem
valorar entre els diferents atributs aquells que hauríem
d 'emfatitzar: el paisatge com a tel6 de fons i la
dlreccionalitat d'un passeig amb voluntat d'estirar-se
cap al riu. Pensem en un edifici travessable ñsica i
vlsualment, amb transparéncies iplataformes que facin
de mirador.

diversesassociacions iclubs localsambus independent )
aj uda a entendre I'edifici com "la casa de tots" ,

La lIum , com la gravetat, es part d' a116 inevitabie que
haurem de controlar . La brúixo la, el fot6metre,
instrume nts a valorar, ens ajuden a ordenar funcions.

Plantegem I'edifici com una gran coberta sobre amples
murs longítudinals que protegeix una serie de volums o
capses, contenidors de les diferents funcions isituades
de mane ra que el conjunt quedi travessat pel passeig.

L'espai centra l concebut com generador, deia l.ao-Ts é,
el que permet I'ús no son les parets i el sostre, sinó el
vuit que queda din s.

materials : entrad a-passe ig (pedra de La serna), murs
longitu dinals de l conte nidor (pedra de Sant Vicenc),
coberta (tauler DM interior-planxa de coure exte rior),
volums oficines (tauler Permali ), volum sa la de plens
(morter Cemarksa), volums planta baixa (ma6 Almar) ,
sales d'espera-miradors i galeries (paviment detaulons
de pi de Flandes).

Construim el que sabem, busca nt la conternporaneltat
en la soiuci6 deis problemes de cadadía,conceptualment
i amb un llenguatge coherent.

El programa (que a mes de les funcions del propi
ajunta ment. demana una serie de petits espais per les

Projectem per adici6 de volums mes que per plans
horitzontals, diferenciant conceptes a través dei s

14 _



_________________________________ 15



Facana posteriorPacana principal

5ecc16 longitudinal

16 - - _



17



Plánol d'idees i actuacions en l'Eix comercial de Lleida 1995.

El Conveni d'Estudis de l'Eix
Comercial del Centre Históric .

Origen I f1nalltat del Convenl

El Convenl entre l'Ajuntament de L1eida (Area
d'Urbanlsme), el Col-legi d 'Arquitectes (Demarcaci6 de
L1eida) i la FECOM, és de primers de I'any 1995 i te
previst uns dos anys de durada (1995-1996). D'entrada,
cal subratllar que s'inscriu en I'esprit de col -laboraci ó
entre les dues institucions a favor de la millora urbana
de la Ciutat. D'una manera especial en favor de la
recuperaci6 de la vitalitat del seu Centre Hist6ric, en el
qual el nostre Col·legi esta construínt la nova seu
col-Ieglat.

Unles de treball del Convenl.

Quina és la prob lem ática per la qua l es subsc riu aquest
Convenl ? Quina aplicac i6 t indrá en el futur? S6n dos
de les possibles preguntes que susc ita aquest tema.
Abans de respond re a les mateixes, ca l reco rda r que
estem a la fase de desenvolupament i realitzaci6 deis
treballs i, que els mateixos estan subjectes al control i
supervlssi6 d'una Comissi6 Mixta de Segu iment,
composada per representants de les tres entitats. No
obstant, a modus d'lntroducci6 global, cal recordar que
I'estructura de treball es composa de les tres Iínies
b áslques següents:

Una, ets treballs del "Taller", organitzat des d'el COAC,
que es comenten en aquesta Revista.

Dues, els estudis sobre la poblaci ó. I'activitat econ6mi
ca, I'enquesta sobre els titulars del comerc, i una
descripci6fonmal deis tlpus d'edificis que han transfonmat
I'eix en els darrers 40 anys. fets pel Departament de

Geografía de la UdL, que ha de donar lIoc a un "At las"
deis usos i els inmobles de I'e ix comercial.

Tres, un trebal! especific d'assesorament i proposta
sobre la "Gestió" comercial de I'eix, que realitza el Sr.
Ricardo Rustarzo, especia lista en Ret ail Ma rke ting .

F

l
(

(
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Problematica a estudiar i pro posar•

La problemática que es vol abordar és concretar els
objectius generals de renovació, rehabilitació i extensió
de I'actual eix comercial de la Ciutat, en funció de les
seves potencialitats i déficits, a través d'un canvi

d'escala d'análisí i proposta. En el context deIs criteris

globals de l'Avenc del nou Pla General de L1eidael qual
aposta a favor de la potenciació de I'est ructura de

"centre comercial" d'aquesta zona del Centre Históric.

Canvi d'escala d' aná lls i. entesa com eina metodológica
¡ professional per mirar i veure d'una manera molt rnés

detallada els elements constructius, d'urbanització, les

tipologies arquitectóniques i de la forma urbana. Canvi
d'escala de proposta ambelsdissenys a nivell proposítíu,

que requereixen una escala gráfica i de treball molt més

projectual que les propostes del Programa ARI.

Aplicacló deis resultats del convent,

Quin pot ésser el futur deis resultats de l Conven i? Es
tracta d'anar més Iluny de is nivells d'a na lis i i propost a

que resu lten deis anteriors estudis i planejaments , e l

Pla Especial de l Centre (1985) i el Pla Especial del
Programa ARI(1994), perobtenir una millorcomprensió

de les potencialitats de transformació urbana del área

central.

Avui, després deis t rebails del Taller, es potja parlarde
que la cíutat, en un futur, pot const ruir una estructura de

centre comercia l i de serve is més com plexa. Pensada

no solamentenforma d'un úniceix lineal . Podem pensar

en formar una trama, construida amb l'eix peatonal, e ls

anells viaris del Canyeret i la potencialitat del Turó (Pia
Especial dei Turó 1994), i els elements de la tacana al
riu, de les dues marges, conectades pels ponts, pero

t ambé, per la pasarel-la peatonal, situada en I'eix del

carrerCavallers ,defin ida a nivell d'avant-projecte (aprovat
per l'Ajuntament amb pie del mes de novembre de 1995

i actualment en infonnació pública).

Trama de dos anells, dos eixos I tres puntes.

Aquesta idea de trama, més que d'eíx, te relació amb
I'estructura global del centre de la ciutat. Aquesta s'ha
de conc retar amb I'estructura urbanística del nou PGM.
Pot articu lar la centraiitat circu lar del Turá-Canyeret
(Anelis), ambelseixos iineals deis marges del riu segre ,
així com la renovac ió i reurbanització de les seves tres
"puntes". Una, carrer Carme-Estació RENFE; dues,
Placa Mossén Cinto Verdaguer-Pi i Margall; tres, Avinguda

Catalunya i carrer Alcaide Costa.

L'entorn de l'Estació de RENFE s'ha de transformar en
un área d'activitat económica i terciaria, a favor d'una
major vitalitat urbana del sector del carrer del Carme i
de la Rambla de Ferrán, Fonamentada en les reformes
derivades de la seva actual funció de centre de servels
de l'activitat ferroviaria, es transformaria , en un futur ,
singularment per la conexió de l'ample de via europeu
(TGV / AVE). Aquesta transformació cal que lntegri un
f1uxe peatonal cap al barri de Pardinyes i La Mitjana,
amb una reforma de la pasarel -la, incorporant un
increment de I'accesibilitat amb el pont de I'eix de
Princep de Viana, nous aparcaments mixtes en el sector
de i' Estació de RENFE,a més a rn és del previst en el Pla

Especial del carrer de La Parra .

La zona del carrer Alcalde Costa i l' Avinguda Catalunya,
haurá de permetre un major grau de confort pel f luxe
de vianants. Ordenant la circul·lació del transít rodat
(gírs a I'esquerra) i voreres arbrades, cap a laforma de
Bulevard, quan finalitzin els enderrocs de les cases

"fora de linea" , actualmenten fase d'entrada al Regis ·
tre d'Edificació Forcosa. Per últim, la zona de la Pla9a
Moss én Cinto, ha de miüorar a través de la seva
reurbanització, en funció del fort flu xe peatonal, que
entra i surt pel carrer Pi i Margall, potenciant un Os
peatonal més confortable, de pas i d'accés a
l'Auditorium i al Conservatori Municipal de Música.

És així que l'aplicació deis resuitats del Conveni és
doble . Una, orientar les obres de millora urbana en tot
I'eix comercial incorporades en I'esquema global de l
Programa ARI de l Centre Históric de L1eida. Que sobre
la base de ia mil lora de la gestió comercial, incorpori
nous elements d'an álisl i proposta, sobre les activitats
complementarles (aparcament, restauració, culturals ,
etc. ), i sobre les potencialitats d' üs res idencial

d'aquesta área central.

Dues, aportar ais treballs del nou Pla General elements
de regulaci ó normativa ijo d'ordenació urban a, que

permetin instrumentar I'objecti u global de renovació i
extensió de l'estructura de centre comercial i de
serveis pertota la ciutat i el territori funcional de L1eida.
Així es pot afirmar que el Conveni d'Estudis de l'Eix
Comercial del Centre Históric és una etna de refl exió i

parti cipació professiona\ en I'urbanisme.

Lleida, 4 de desembre de 1995.

Coordinador Area d'Urbanisme.
Josep M. L10p l Torné.
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a EdlflcaclOal final del canyeret-earrer
de le Parra.

I!I ProlongaclO carrer Ballester.

a EdlflcaclOal final del canyeret-carrer
de le Parra.

mi cerrar Saraclbar-e/Cavatlers.

Carrer CavaUers-Avgda. de Madrid

11 Costa del Jen.

a ProlongaclOcerrar Ballester.

Pláno] General . Propostes

a Avgda Catalunya-C/ AlcaldeCosta.

ParkIng Placa Espanya-Anal Avgda.

Catalunya.

11 Carrer PI 1Margall-Auditorl-Placa
Mossen.

mBefxada del carrer Sent Anastas!
Placade la Catedral.

Carrerde l'AJmudi ven.

mPlacade Sant Francesc.

11 Balxadade la Trinltat.
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Taller per l'Estudi Urbanístic sobre l'Eix Cívic i Comercial de Lleida
(lullot/setemore 1995).

E I conve ni de co- tabo rac íó es table rt ent re
l 'Ajuntam en t de L/e id a i e l Col -legi
d'Arquitecte s (Demarcaci6 de L/eida) i la
Fed eraci6 de corne ro de L/eid a (FECOM).

permés quélalos equips duguéssin a terme I'es tudi
sobre t'eixcornerclat, un desde un puntde vista urbaníst ic
arquitectónic, i I' altre desde els as pectes soc iol ógícs.
crl te ris d 'activitat comercial i de gesti6 i promoci6 dei
conjunto

Eitallere ncarregat d' aquest estudi urt:>anlst ic el form aven
un equip de cato rze estudiants deis últims cursos de
l' Esco la d'Arquitectura de Barcelona, coordinat pels
arqui tec tes de Lleid a, Manel Castellnou i Perucho i
Eugénia Rodriguez Segarra , dirigit per I'arquitecte Ra
fae l de Cáceres i Zurita.

La finall tat prin cipal d' aques t estudi va ser establir uns
crite ris per la revitalitzaci6 i rehabilitaci6 global de tot
l'elx clvlc i comercial.

Ens trobem dones , davant un prob lema que abasta
I'estructura de tota la ciutat. Els carrers que Integren
I'elx com erci al necessiten del concurs d'auqesta vis i6
general del terr itorl perrecuperarel seu paperde centre
equl líbrat . Avui, trobem iniciatives que j a apunten en
aquesta direccl6:

La potenciacl6 urbana de la vora de Ilevant del riu Segre.

El programa ARI de la ciutat vell a i la transformaci6 I
desenvolupamen t del Canyeret.

Activada aquesta palltica urbana, el taller propasa
mesures per aconseguir la mi llora de la permeabilitat
cap a la ciutat vella en forma d' eixos clvics i la integraci6
funcional deis es pais urt:>ans entre I'eix i la vora del
Segre .

Aquest treball s 'ha desenvolupat en quatre apartats
diferenciats, que son els següents:

1. Propostes que afecten al planejament
vlgent

Dues d'aquestes propostes apunten a consolidar la
cont inuitat del carrer del Canyeret:

1..1. Remodelació de la Costa del Jan.

t.'estat deIs darreres de la edificació, I'estructura
parcelaria i el desaprofitament econ ómíc i func ional de
les profunditats ediñcató rtas, que requeririen un altre
accés diterent al Que ofereix I'eix comercia l. Per aíxó
una proposta d' aquest ordre, a més deis avantatges de
sa nejament del teixit ed ificat i de la positiva conexió
entre arnbd óscar rers, representaria recuperar un sostre
edificable que pel seu valor de pos ició pot afavorir la
revital itzaci6 de I'eix. En aquest sent it sugge rim poten
ciar I'ús residencial, prioritzant la demanda no t radicio
nal : parelles j oves , estudiants , etc.

:1..2 Reconslderacló delprojecte d'edlflcld'habltatges
al cerrer La Parra.

El procés mortotógíodeis succesius proj ectes per a la
ordenaci6 del sector del Canyeret, constltue ix un bon
exemple de depuració projectual a la ciutat de L/eida.
D'aquest proc és es desprén que la nova edificació juga
un paper de "mur de contenci6" del Tur6 de ia Seu Vella
i l' espai iliure que diferen cia la forta lesa de la ciutat. Es
creu que el projecte d'habitatges actual trenca aquesta
relaci ó.

:1.3 Proposta de remodelacló de la parcela entre /'eix
comercial i de B/ondel.

La proposta aproñta la faci litat de gestió urt:>anística

de la propietatdel só l i l'obsoléncía de I'edifici pati amb
facana a l'Avinguda de Blondel, al cant6 de la Casa
Morera. Es planteja un nou espai públic (galena comer
cial i petita placa) per potenciar la conexi6 entre cíutat
vella (carrer Ballester) i el sector comercial de l'Avinguda
de Blondel.

2. Propostes d'Urbanltzació..

2.1. La fafana del rtu. La Banqueta i /'A vinguda de
Blonde/.

Per tal d'aconseguir una millora en la imatge global de
la tacana del riti, es proposen els següents projectes:

· Projecte d'ampliac i6 i arbra t ai passeig de la Banqueta.
Blondel, arnb la voluntat de cont inultat peatonal amb ia
Ramb la de Ferran-Francesc Macia.

· Projecte d'arbrat de la vore ra del riu al costatdel carrer
Jaume 11 , al barri de Cap Pont i a I'explanadad'accés als
Camps Elis is .

· Mi llora del t ractament de l'Avinguda del Segre.

La seg üent proposta esta constítuida per mesures
tendents a fac ilita r I'activit at come rcial i de relació
cívica. Ent re altres es proposa:

· La peatona litzac i6 de l'Avingud a de Blond el entre la
Banqueta i el car rer Saracibar, amb tr áns lt rest ringit a
urgencies, c árrega i desc árrega, que afavo rirá I'ac tiv itat
comercial.

2.2 El perllongament de /'eix ctvic,

Cap al sud , es proposa perllongar el t ram del carrer
Sant Ant oni, facilitant el pas de t'Avinguda Catalunya
i peatonalitzant el carrer Alcalde Costa tíns a la
República de Paraguai.

22 - - _



______________________________________ 23

4.3 Publicitat comercial.

Es creu que ca l defugir de postures excessivament
norm ativistes i, en canvi, establir criteris on sigui f ácil
t robar un consens ent re els usuaris i els comerciants.

L 'equip.

4.4 Tractament de les fafanes de t 'etx comercial.

Mantenir el respecte de les alcades , t ipologla, forats,
materials i co lors d' acabamentde les tacanes, etc, que
donen unitat a I'eix. serán mesures suñcients per
mantenir el car ácter del carrero

En general s 'hauria d'evitar la retoiaci6 en voladiu o en
"banderoles" , ja que difi cu lta la visl6 de l pr ópi carrer i
els altres cornercos, evitant també aquella que ocu lti
elements arquítect ónícs sign ificatius. El mateix criteri
es pot aplicar als aparadors, que no haurien d'envair

l' amb ít de l carrero

4.2 Pavlmentació.

La diversitat de pavim ents demostra la manca de criteri
unitari en I'espai públi c de I'eix. Es propo sa que la opc ió
municipa l més important hauria de ser la definic i6 de la
secci6 co nstructiva com plerta que abasti un a
pavimentació de pedra natural (tpus gran it) amb els
gruíxos i resi stencia adeq uats, així com preveure les
canal itzacions que es derivin deis nous avencos
tecnologics (fibra ópt ica , etc.)

4 . Suggeriments sobre el mobiliarl urbá , la pavi
mentació, la publicltat comercial i el tractament de
les fa\:anes.

4.~ Mobillari urba.

Cal assenyalar com un fet posit iu la no excessiva
praliferació d' elements d' aquest tipu s, tantmateixcaldria
unificar el disseny de les papereres, fanals , etc, al llarg
de tot l'eix comercial.

Rafael A. de Cace res l Zuríta. Arquitecte director
Marimar Diañez i Villabona
Teresa Carrera i Sabate

Marta Graño i Prim

Silvia Olle t cortes
Marga Santaeularia ¡ Solans

Carmen G. Mora ¡ Ballesteros

EvaGomez i Freixinet
Marta Puig í Banesteros

Ana Belen Usbona i Perez

Alex Boye i Cabestany
Manel Castellnou ¡ Perucho

EugeniaRodriguez ¡ Segarra
Roberto Aparicio i Trigueros

David Pampols i Camats
Nuria Sumarroca i Hemandez
Jase A. Freixa i Femandez

3.3 Intervenció a la Baixada de la Trinitat.

Amb objectlus semblants als de la Plaga Sant
Francesc , aquí es pretén clarificar la rnorfotogia
urbana de l'espai potenciant el seu paper esgraonat
on el s 1I0cs d'estada no restin segregats de l'act ivit at

comerci al i del carre ro

3.2 Intervenció a la Piafa Sant Francesc.

El prajecte cerca optimitzar I'ú s públi c de la plaga
potenciant el se u paper de mirador sobre la Banqueta
l e l riu; aixi mateix, es dona so l-luci ó a l' accessibil it at
pel s ciutadans amb disminucions físiques i s 'apunten
recursos per mil lorar I' habit abilitat en la placa durant
l' época d'estlu. També so rgeíx un local d' utilitat

ciutadana sota el mi rador .
Una serie d 'intervenc ions Que te ndei xen a retorcer la
relació de I'eix comercia l amb la ciutat vella o amb el
frant del riu.

3.~ Intervenció a I'entom de la Catedral.

Es tracta de res oldre la dificil topograña dei sector que
dona a la tacana sud de la Catedral, amb una escala
i una rampa i la recuperació de I'espai tancat al cantó
de la Catedral. Millorant l'accessibilitat cap al carrerde
Sant Anastasi.

3. Intervencions Puntuals.

Cap al nord, es perllonga la peatonalització del carrer
Magdalen a i Pi Margall f ins a la plaga Mossén Cinto
Verdaguer, tracta nt globalment la zona incloent la
plaga de l'Auditori.
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o Costa del Jan

Objectius

\ 1 mm
Estat actual.

• Fer de suport al pla ARI que intenta dinamilzar
I'activitat del barrí.

En aquest cas coneret solucionem dos mancanees:
Una, millorar la conexió del canyeret amb el carrer /i!'f;

Majori I'extrem rn és llunyá de laJuderia. l'altra, com
accés a I'edificació de la zona afectada.

Rehabilitaci6 de les vivendes existe nts rnítiancant
Eseun estudi de la seva redistribució que garentitz¡ el

compliment de la Nomnativa d' habitabilitat.

• Convert ir el carrer de la Juderia en un mirador cap a
la part ba ixa de la ciutat.

- j
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~-.:::....J,-.=~'-',---"-'-"'-'--1_C

-----.--'-----'",. . .

Prcposte.

Fotode la maqueta.
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• Proposta de rehabi litació d'edificl existent al carrer
Blande!.

• Propost a d'edifici d 'apa rtaments de nova planta.

Opclons Edlflcl Porta.

• Proposta d'edifici de vivendes de nova planta .

• Aleada reguladora m áxima per a I'edific l de nova
planta del numo 33 del carrer Sant Antonl de 14
metres (Edific i Porta).

• Obertu ra de locals comercials en planta baixa deis
nums. 29 i 35 del carrer Sant Antoni.

• Unificartota la parcel -la dotant-Iad 'espaisoberts, no
com a carrer, sinó com a pas, i no concebuts com a
círcurnst áncles casuals, sinó com a projecte.

• No trencar la contínultat de la facana del carrer Sant
Antoni pero facilitar I'accés a aquest nou eix trans

versa l.

• Dotar l' Eix Comercial d'edificis residencials.

• ParceHes afectades: n" 33 del carre r Sant Antoni i
n" 94 del carrer Blonde!.

• Connexió del carrer SantAntoni amb el carrer Blonde!.

übjectius

Perspectiva.

Foto de la maqueta.
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Prolongació carrer Ballester

, .

Emplaeament .
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Esquema previo
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G Edificació al final del Canyeret amb el carrer de la Parra

Objectius

Estat actual.

"

~
i i,
,,
l

\

"1""."
"""\¡

Es consegueíx així alliberar una zona ve rda anterior
segui nt I'alinearnent de I'edifi ci de is Jutjats .

Aquesta operació eixam plaria visualment el carrer
de la Parra en e lse u tram fina l idotaria de coherencia
forma l la forma que els equipaments en la vessanl
del turó ten en d'enfrontar-se amb la vessant de la
muntanya , a tavegaca que pe rmetria una cont inuitat
a tota la operac ió del Canyeret.

• Tenintconeixementde I'actual projecteque plantejs
dos blocs Iínials sltuats I'un davant de I'altre
paral ·le ls al carre r, es propasa unaopció alternativa

En I'actual projecte no es preveu un espai Iliure entre
l'edificaci6 i I'alienamentdevial. La oroposta que es
presenta opta per solucionar el program a en un so
edifici Iiniar, m és Ilarg, recalzat en la vessant del tur é
de la Seu Verla.

------..~. \ ,



Carrer Cavallers - avlnguda de Madrid.

• Alineament de facana amb la de l'Avinguda de Madrid.

• Conce ntració del mobil iari urea en una sola f ranja.

• Potenciar I' aparcament de l'Avinguda de Blondel
fac ilitant-hi l'acc és.

• Ut ilització d'una il·luminaci6 específica.

• Peatonalització amb tr ánsít rest ringit rnitjancant la
creació d'una zona de circulac ió mixta.

• Creació d 'una zona específica destinada a c árrega i
descárrega,

• Continuació del passeig de la Rambla de Ferran a la
vorera de l'Avinguda de Blondei.

• Projectar una zona d'estar en el puntd'encreuament
amb la passera peatonal prevista sobre el ríu.

Carrer Saracíbar - carrer Cavallers.

• Urbanització de I'eixampiament de l'Ei x accentuant
el carácter comercial , plantant arbres que generin

zones d 'estar.

• Creació de zones d' ombra plantantuna fiiera d' arbres.

• Integrar l' Estació d 'Autobusos a I'activitat exterior
modificant el funcionament de I'actual aparcament

de taxis.

Objectius

Avinguda Catalunya - carrer Saracíbar.

• Afavorir el tránsit de vianants per mitj á de
['eixamplament de la vorera.

• Potenciar el car ácter comercial del carrero

Planta general.

Perspectiva .

Blondel (Av. Catalunya-c/Saracíbar) Estació d'autobusos.
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Objectius

• Nou alineame nt del carrero

• Obtenci6 d' un nou carril per circulació rodada.

• Creació d'una mitjana arbrada que se para visual i
físicament ambdós sentits de circulaci6.

• Extensió de i 'Elx peatonai en el ca rrer Alca lde
Costa fins I'e ncreuament amb el carrer República
de Paraguai.

Parking Pla\;a Espanya.

• Reordenació de la zona d' aparcam ent augmen tan l
el nombre de places.

• Mill ora en la canalització del t ránsrt rodat.

• Reconsti tu ció de I'esp ai urba perfaciiitarel tr ánsít
de vianants.

Perspectiva.

o:

Plantageneral.
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() Avinguda Catalunya - carrer Alcalde Costa.
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Cal entendre la placa com a espai únic, vinculat a la
fi na litatem inentment peatona l de l'E ix en el carrer Pi
i Margall i com a translci ó natural entre la par! de la
vessant oriental del Turó i la ciutat en el tram fina l de
Salmerón.

El projecte pretén aprofitar l'operació de t'Audltori -l a
col-locacló d'un equipament de certa mida dins
I'escala de la ciutat - per aconseguir:

a. La transformació de I'actu al buit urbe constitu'it
per I'aparcament , en un espai públ ic que configuri un
ámbrt més digne com correspan al final de l' Eix
comercial.

b. La revalorització de la vessant orienta l del t uró al
propasar un acc és peatonal a la Seu Vella. Acc ésque
preveuuna conexiócap a la zonadeis "POU5 de gel",
alhora que contempla la consolidac ió de la Ronda de
la Seu com ane ll rodat, que planteja el Pla Especial

del Turó.

La trabada de I'e ix comercial amb el carrer
Democracia, es t racta d'un tall torcat, causant de
una dificil convivencia entre el eotxe i el vianant.

L'espai es caracteritza per la presencia d'un gran
buit entre tots dos elernents on actualment s'hi
ubica un aparcament i la placa de l'Auditori. Aquesta
interrupció del tr ánsít peatonal a través de la placa
s'emfatitza pel gran desordre circu latori i la inade
cuada connexió peatonal entre ambdós trams del
carrer Pi i Margal! en llur encreuame nt amb el carrer

Salmerón .

Objectius

• L'actuació s 'ubicaen un entom moltdispers ma nca!
de referenciessígntñcatlves. a excepcióde la fac;:ana
de l'Auditori i la propia monumentalitat del turó de la
Seu Vella amb el conjunt de les muralles .

Foto maqueta.

-..- -

Plantageneral.
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Seccló perPlaca de l'Auditorl.

__________________________________29

secctó percarrer Pi l Margail.

o Carrer Pi i ~argall - Auditori - Placa Mossen.
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Objectius

Balxada del earrer Sant Anastasl.

• Recuperació d 'un espal públic per a la ciutat.
• Facilitar I'accés al nou eix cultural a través de la

creacló d'un recorregut urba : Maternitat (Biblioteca)
• Titelles.

• Desdoblament de l mur original rnitíancant la rampa
evitant la creació d'espais residuals.

• Estructuració de I'espai amb plans inclinats.

• Obtenciódediferentsvisualsinclosesen elrecorregut
sobre I'elx.

Carre, de l'Almudl Vell

• Facilitar I'accés lateral a la Catedral.

• Creació d'un únic pla eliminant barreres arquitec
tó niques.

• Recuperació de I'entorn de la Catedral .

Foto maqueta.

Fotomuntatge.
Alcatfrontal.

Plantageneral.

(9 Baixada del carrer Sant Anastasi - Placa de la Catedral.
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S' apunta també la possibilitat d'introduirun element
Ileugerd' ombra -lona tensada -d'util itzaci6 temparai
que permetria un dialeg buit - ombra en la seva
percepc i6 des de I'altra banda del riu -.

Aquests as pectes s 'afavoreixen mitjanc;ant el seu
mobiliari , la cons ervació de les actua ls llumt n áríes .
complementades per un punt alt de Ilum de nova
creació; i el propi disseny del banc , I'únic element
d'urbanitzaci6 present i destinat a reforcar la idea de
la placa com a mirador.

• La proposta partelx de cons iderar la placa de Sant
Francesc com el gran buit essencial de l'Eix come r
cial, I'avantsala del carrerMajor i, hlst óricement la
baixada de la ciutat al riu.

Es planteja el projecte com un gran balc6 sobre la
Banqueta, mantenint l'espai buít i creant una ombra
sobre el carrer Blondel que pret én restituir la facana
des del punt de vista perceptiu. Des del carrer Major,
aquest gest s'entén com la recuperaci6 de la placa
en espai urb á per a la ciutat.

Aquest plantejament discorre paral ·lel a una mil lara
deis accesos a banda i banda de la placa , afavorint
una circulaci6 creuada que incideix en el seu carác
ter hlst óric , per accedir de la Banqueta al carrer
Major i a l'inrevés.

Així es propasa aixecar el nivell actual del sol i
perl longar-lo aconseguint:

a. D'una banda la seva utilització com a espai lúdic,
recreatiu , - eventualment escenari d'actuacions a
I' aire IIlure - que act ua de ba lconad a sob re el riu.

b. D'aitra ban da, ubicar-hi a sota un equ lpament
d'ús compatible amb la nova imatge pretesa de
Blandel com a zona de transít -ocí -cornerc-, e lement

actiu de la seva revitalitzaci6.

Objectius

Perspectiva.

L

I

,
•

Perspectiva des del carrer BlandeL

Planta general.
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Objectius

• L'esperit de la proposta rau en la recuperació
d 'aquest espai mort I infrautili tzat com a espai urb á
per a la ciutat , que resolguí adequadament ia
connexió entre dos punts de cota molt diversa: el
carrer Major i ia Rambla de Ferran. El projecte
s' estableixdesde la dicotomia ptaca/ carrer, atenyent
a les vlrtuts Intrínseques d 'espai estab le/dinam ic
que corresponen a tots dos conceptes. Es pretén
aconseguir un árnbít que sigui percebut com un
espai unitari, que trenqui la dua litat entre entrada/
accés pero particip i de to ts dos alhora .

La solució adoptada estreba en un des dob lament
entre:

a. Un arnbít més vert ical. que prioritza un accés
directe des de la Rambla al carrer Major i s 'entronca
arnb la puj ada cap a I'operació deis Jutjats a través
del carrer del Turull I frns a la Seu Vella.

b. Uns ámbíts més horitzonta ls d' accés i estada,
conflgurats per uns aterrassaments a diferents
nivell s, que defrneixen esp ais de rep ós i permeten
i'accés dlrecte al cornero.

ParaleHament, s'aconsella un tractament unitari
de is carrers de l'Au diéncia, deis Blanquers i tram
inicial.de la Baixada de la Trinitat , que en permeti la
percepció com un espai continuo Es propasa tam bé
el mantenimentd 'un elementd'aigua en substi tució
deija existent, opti mitzant-ne I'ús fu ncional i espaia l
com a element final. Aquesta sen sac ió es retorcaría
rnitjanc ant ungran arbre que, adhuc de proporcionar
una certa ombra fent Lámbit rnás atractiu, perrnetria
una dob le lectura espaial des del carrer Major,
int roduin t-hi un element de dob le escala.

En el t ram infe rior, saposta per I'el imin ació deis
escasos aparcaments existents i de les vareres.
introduint una pavimentació contínua i unlt ária, amb
acc és restringlt pervehlc les de cárrega i des c árrega,

Foto de la maqueta .

Seccl6longitudinal.

Planta.

o Baixada de la Trinitat.

Esquema prevl.
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le cadeau des
techntques.

l es deuxjambes de la
maltresse de malson ou
I'urbanisme ti domiclle.

l'abri du groupe familJall e
"Feu· . le •Foyer" •

És evident que la casa, i concretament el mobiliari i e ls
estris doméstics, ja havien estat estudiats per Le
Corbusier molts anys abans. Podem així trabar a les
pagines de I'Art decoratif d'au}ourd'hui, pub licat el
1925, un exercici similar al que assaja a VeIS une
Architecture. Alllibre es recullen objectes d'ús corrent
emprats a les lIars franceses en l' época en oposlcló a

una serie d'objectes recollits de móns allens a la casa.
Així, trobem mobles d'oficina, arxivadors rnetál-Ilcs
estándart al costat de sofisticats mundus per a víatges
transatlántícs. O'aquesta oposicló sorgel xun missatge

ciar: els mobles de casa han de ser pensats idissenyats
amb els mateixos criteris pr áctics i d'eñcácia que els

objectes del rnón del t rebal l. L'h abitació de la casa ha
de ser pensada exactament igual que el camarot d'un
transatlá ntlc, Aquest és el rntssatge que es desorén de

les pagines d'aquest texto

estructurador de la geografía o a la planificació del
terr itori europeu. Tanmateix, e ls tres primers apartats:
"EI regal de les tecniques", "Les dues carnes de la
mestressa de casa" ¡ "L'abric del grup familiar- el foe,
la tter", es dediquen a descriure alió que ha de ser una
llar modema. comenca parlant de les instal -lacions,
veritables protagonistes de la comoditat de la casa, de
la cuina í de la llar, per passar a explicar el paper
organitzador de la ciutat, donant una nova dimensió a
la seva vísi óde la ciutat i relegant a un segon terme les
seves própies afirmacions, fetes uns anys abans , sobre
la velocitat i la circulació com a eixos animadors de la
ciutat. Aquest text ens mostra, a rnés, I'acostament de
Le Corbusier ats prob lemes doméstícs i I'allunyament
d' algunes idees defensades anys abans. Aquest canvi
d'interés cap a uns problemes més propers a la
mestressa de casa ha tingutmoments clau que mirarem

d'apuntar aquí.

Un text cruc ial d'aquesta forma de veure I'arquitectura
és I'art ic le "Urbanlsme. La Regle des 7v (Voies de
circulatlon)", publicat al vo lum 1946-195 2 de I'Oeuvre
Complete (1) . Aquí Le Corbusier fa un resum en 12
apartats d'alló que ell considera que és I'urbanísme.
D'entre aquests apartats n 'hi ha de dedicats al paper

En construir la un ité d'habitation de Marsella, Le
Corbusier ja havia fet un llarg camí des deis seu s
primers projectes residencials en el curs del qual
s'havien depurat una se rie de solucions i abandonat
unes altres. En aquest Ilarg recorregut, Le Corbusíer va
tractar sempre d'establir uns vincles precisos amb els
seus postulats urbanlstlcs, de manera Que resulta
dific il de se parar casa i cíutat a la seva obra, donat que
no es possible d 'entendre la primera completa sense la
segona, alhora que aquesta té en ]'anterior la seva ra ó
de ser.

Dins de les activitats generades pel Club
d' Arq uitectura a la Sala M iró, e l d ia 16 de
novembre, l' arq ui t ect e Xavier Monteys va d o nar
la conferencia titu lada Le Corbus ier, " Ve rs la
Mai so n de I 'Hom m e " . El text que presentem
aqui ha estat e laborat pel propi conferenciant.

,Club d'Arquitectura.
Le Corbusier, ve rs la Maison de I'Homme .



Els habitatges constru'its a la Weissenhofsiedlung deStuttgart el 1927 exhibeixen aques t gust pe l mobiiiariestándart, alhora que ut iiitze n els envans corredissos oportes plegables que permeten fer un ús de la casaradicalment diferent de dia que de nit oAquest assalg potveure's perfectament com el precedent deis futursapartaments per a la Vllle Rad/euse.

Le Corbus ier conJuntame nt amb Charlotte Perr iand ,dlssenyará una serie de mobles per tal de completar laseva Idea de casa moderna , en la consciencia que lacasa ha de ser equipada d'una manera nova. Les vil·lesconstruídes ers anys 20 i 30 s6n un camp de proves pera aquests mob les, armaris amb portes de persiana (elsanomenats cass iers standart) i cadires i butaques detub d 'acer crornat o plntat , ta ules const ruldes ambperfils de la indústria aeron áutlca i taulers devidre. Tot ssota la Ilum nua de les bombetes incandescents i ambel decorat d'algunes pintures puristes que no fan sin6evocar el m6n deis obíectes dornéstícs fet s en serie :gots, copes, am polles , plats, gerres, etc. AquestsobJectes esc rupu losament endrecats i ocu lts per lesportes de persiana, es fan presents a la casa, en canvigr ácies a les te les de les pintures .

Aquest és I'ambient, I'escenari , que reprodueixenaquestes vil-tes i que es most ra al Pa vlllon de L'EsprltNouveau: pis mostra deis /mmeub/es Villas i, per tant,la c édula b ásica del centre de la Vllle Contem pora /ne de1922. Altre cop casa i ciutat inseparables . Peró, per b éque ets apartaments d 'aquests edlñcis res idencialseren vil -les amb sales espaioses, terrasses-ja rdí iaccessos indepe ndents per al servei, els apartamentsde I'época de la Vllle Rad/euso canviaran radicalm ent.
Amb la Villa Rad/euso es produeix, doncs, un altre canvislgn íñcatlu de laconcepc i6 de I'habitatge de LeCorbusier,
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probab le men t no a l ien a a l debat que so b reI'existenzminimum es produeix a Europa durant aquellsanys per part del sector radical del racionalisme . Elshabitatges proposats per Le Corbusier per a la VilleRadleuse tenen una superficie ajustada i apareix unagran varietatdetamanys en funci6del nombre d'ocupantsa parti r de la cédula mín ima de 14m2. És literalment elnombre de lIits el que determin a el tamany i també la

üustraclons de l'ArtDéccratít d'Aujourd'hui.

concepci6 d'aquests apartaments. Sempre amb elstran sat tánt ícs prese nts , Le Corbusier idea unsapartaments que es transformen rnitiancant envansrn óbils segons sigui de dia o de nitoS6n definitivamentmés un camarat que un apartamento

Els complements d'aquestes habitacions s ón tambécoherents fi ns a extrems insuportables amb I' idea deltransatl ánt ic. S'h i accede ix rnítjancant carrers interiorsa eis que son t ransportats els seus habitant s perascensoristes que són empleats de is transports públicsde la ciutat . Tot i que a les cobertes deis blocs a reden thi hagi espais per l'esport i el lleu re i als se us peus elsparvularis, les es ca les i una infinita extensíó verda; e lsapartaments concebuts segons elsistema de "respiracióexacta " no tenen fine stres practicables . "Oucuntouvrantl Prison de verre?, escríura provocativament LeCorbusieren La Vil/e Radieuse (2 ). Es pot imaginar unaconfla nca més gran en la técnica que aquesta? Tota unaciutat respirant exactam ent! .

Maison la Rache Jeanneret per orcjecte .
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Hi han dos projectesque ilustren perfectament aquesta
nova form a de veure. Un és el projecte per els habitatges
per a m ád'obra auxiliar projectades a Barcelona dins el
Pla Macia, altre cop la casa I la ciutat; I'altre és el
projecte per els habltatges per els redents corbats del
Fort l'Empereur en el Pla Obus per Alger. Al primer, Le
Corbusier imagina unes cases, que sota I'esl ógan:
"una casa, un arbre", hauran de servir per donar un
allotja ment provisional als ímmlgrants arribats fa poc
temps a la Barcelona d' aquel la época. En aquestcas la
provisionalitat no esta en la construcci6 sin6 més aviat
en elcarácter dels seus habitants, s ón cases perseguir
practicant els costums del poble a la ciutat. A mida que
els costums es deixin, o es perdin? aleshores els seus
habitants esdevindran ciutadans de la metropoli i cerca
ran nous a\lotjaments. En aquest projecte Le Corbusier
incorpora elements de les cases autoconstruides
observades en els seus viatges,com ara la planta baixa

Pero I'estructura complexa del seu pensament i la seva
impenitent curiositatens porta atrobar-nos a Le Corbusier
preocupat al mateix temps pe r coses de caire ben
diferent, quasi oposades. Un conjunt d'observacions
recolli des als seus víatges en \Iocs a\lunyats de les
metrópolis europees porta a Le Corbusier a escriure en
el próleg de Precls/ons: "He vist una casa obrera de
planxa ondulada, pero molt ben feta, a la que hi havia
un roser que guamia la porta" aquesta curiositat per
I'autoconstrucció el portara a endinsar-se als barris
populars de Rio de Janeiro per dibuixar "favelas".
Aquest "altre" Le Corbusier admira aquestes cases
d'homes i no arquitectes, com ell mateix diu (4) , alhora
que difon les seves idees sobre la "respiració exacta"
o la separació de circulacions a les ciutats en les
conferencies que dona durant el seu viatge per América
Ilatin a.11

"

Barcelona, casa pera rné d'obraauxiliar.

Alger, planobres,perspectiva deis redents de Fort- l'Empereur.



per reunir-se a dlnartot I fent foe aterra i molt relacionada
amb el carrer, uncarrerquesemblamés una "corraia" de
veins que altra cosa. Enel segon projecte citat , el d'Alger,
eldibuix,mostra claramentquecada usuart es fan~ lacasa
en I'estil que mlllor I'hl sembli i podrá sortir a la terrassa
totselscopsquevulgui perpassarcalor, prendre la fresca,
o sentir l'olor del mar.

En aquest context i amb el grau d'ambigültat que hem
vist, Le Corbusler perllcngará la seva actlvltat fins a la
segona guerra mundial. En aquest pertode , el més
prolffic en quant a textos publicats, Le Corbusler reñexio
na sobre la clutat I I'habltatge tot preparant-se perel que
Inevitablement succe lrá quant s'acabl la guerra. En un
d 'aquests textos, un text sobre urbanisme tituiat
significativamentLe Malson des hommes, Le Corbusier
recull , entre d 'a ltres, una dlagnosl de I'habitatge a
Franca. Per elaborar-lo, parteix d' uns dibuixos de la
prOpia casa fets pels nens de les esco les de Li6, i els
redibuixa ategtnt al costat de les plantes les persones
que hi vluen. Grans I peti ts visquent i dormin t al mateix
lIit l. El dibulx, reail tzat amo la claredat expos it iva típica
de Le Corbus ler, ens submerge ix en el problema real: ia
casa és un dret l.

Le Corbus ler ja havia denunclat alt res cops la faita
d'habitatges dignes, perOés ara, després de la guerra,
que aquestdéficit, lIigat a la necessitat de lareconstrucci6
del país, converteix en una necessitat inelud ible el que
uns anys abans no deixava de ser una alternativa
avancada, Laproposta de ias unités d'habitationprendra
formes diverses des de les maisons murondins o les
unités transitoires fins a les anomenades unit és.
d'habitation de grandeur conforme com la conrtruida a
Marsella entre el 1947 i el 1952.

La unitéexemplificada en la de Marsella és evidentment
la forma que prenent els tres prirners apartats del text
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al que féiem referéncia al cornenca ment . Unconj unt de
i1ars modemes disposats en alc árta i dotats de les
técniques més avancades per a fer la vida confortable.
Enacceptar t'encarreg, Le Corbusierva posaruna única
condició: la derogac íó de tota la legislació vigent a
I'época en matéria d 'habitatge (5). D'aquesta forma la
unité de Marsella pot se r cons iderada per el la mateixa
com una nova ordenanca de I'ha bitatge a Franca . Pero
la unit é, com a conjunt d'habitatges amb els seus

complements: els espaís comuns del te rrat j el seu
carrer comercial, pot ser vista com una síntesi de les
propostes residencials assajades en els Immeubles
Villas de la Vllle Contemporaine i als biocs en redent de
la Vllle Radieuse.

Tant I'edifici enelseu conjuntcom eis mate ixos habitatges
han deixat de banda la "respiració exacta" i altres
innovacions tecnológioues propies deis anys trenta que

La loggia de la untté d'Habltetron.
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(4) Le c orbuster. "Precisiones ". p.2 5 .

(5) Jean Petlt en "Le Corbusfer Lui méme -/ Ed. Rousseau,
Ginebra 1970. p.95.

(6) Jean Jenger, "Le Corbusier. L'ercniteoture oour émouvoirrr
Gall/ma rcJ, Evreux 1993, p.144. Cita un erttcle aperegut a "Le
Parisien IIbéré".

(7) Le Corbusier. ~Maniére de penser I'urbanisme -/ Ed. Gonthier,
Mayenne 1972, p. 166 .

(1) Le Corbusler, Oeuvre comoune 1946-1952 pp. 90-98

(2) Le Corbusier. ~La Vil/e Radleuse ~/Ed. Vincent Fréa;etefe, Parls

1964 , p .44.

(3) Le Oorbuste r. "Preclsfones "/Ed. Posefd6n. Barcelona 1 9 76. p .

24.

Xavier Monteys.

cómoda la vida pero que al mateix temps exigeix del
usuari aprendre les "instruccions d'ús" de la casa (6) .
Aquestaprenentatge obligatori més enlláde donarvalidesa
a la añrmacló que la casa és una maquina per a viure
propasa una altre qüesüó no menys interessantplantejada
per el propi Le Cortlusier a través de les seccions de
l'ASCORAL (7); partar a les escales la ciencia del habitar
i propasar que el equ ipamentde lacasa modemafos una
asignatura per educar, des deis estr is dom éstica, als

Murs hab itants de la ciutat modema.

unñ é d'Habitation de Marseille ,

el subministre de la lIet.

I'acosten més a I'arquitectura popular, només cal veure
els tlradors de les partes, que a la enginyeria aeronáut ica.
La unitésemb la haverprim at I'enginy sob re latecnologia.
Prava d'a ixó s ón els nombrosos invents que hi trobem:
ets envans-pissarra a I'hab itació deis nens, la barra de
separació entre la cuina i el menjador,lafusteria plegable
de la " Ioggia" que permet abri r tata la sala al exterior,
I'armari de doble accés al costat a I'entrada deis
apartaments per facilitar el lIiurament de les compres -

. una mena de tom doméstic -o un enginyós (avui ingen u?)
sistema de lliurar la lIet que comunicava directament la

nevera amb la me interieure. TOt5 aquests elem ents
forme n un conjunt I'object iu de l qual és facilitar i fer rn és



Exposició Sala Gosé
"Fluctuacions" de Maite Villafranca

Del dia 2 al 19 de novembre va estar
exposada a la Sala Gosé la instal ·lació
"Fluctuacions" de la pintora lIeidetana
Malte Villafranca .

Antoni L1evot ens fa un estudi de la
seva obra .

Maite Villafranca: un valor ernergent
des de I' ámbit de la pintura ,

Per parlar del trebal l de Maite Villafranca se'm fa
necessari fer un recorregut gairebé cronot óg¡o de les
diferents iniciatives pl ástiques que ha dut a terme els

darrers tres o quatre anys, des de lIeida, pero en
connexl6 amb altres cen tres artlstics com ara Barcelo
na i Tou louse (Sud de Fran9aJ, etc ...

A l'lnlci d'aquest perlode en el se u tal ler de Sudane ll, es
trovaba Immersa en un procés de pintura tradicional a
base de l'apllcaci6 de co lor(generalme nt pintura acrllica)
sobre un suport de tela munyada en bast ldors de gran
formal. Fela una pintura a base de tra ns paréncies o
millordlt, semitransparéncies, que lcom de caire podrlem
dir Informallsta, i surrealista alhora, en qué les formes
org ánlques i irregulars te nien el paper principal . Jugava
premeditadament el joc de l'atzar i de l'automatlsme de
manera slstem átíoa, utilitzant gairebé constantment
les reter éncíes als somnis i al m6n onlric i inclaent en
la composlci6 unes series de punts als quals atorgava
sens dubte un valor slmb ólic , Altemava la realitzaci6
d'aquestes pintures de grans formats amb dibuixos
petits realitzats també amb técniques mixtes, acríliques
i d 'enc áusnca. Aquests treballs que en realitat servien
d 'esbossos per a la realitzacl6 de les grans pintures,
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tenien rnés intenció i rn és interés que les própies te les
on es projectaven definitivament.

Posteriorment, Malte Vlllafranca porta a terme una
evolucl ó cap a la conceptualitzaci6 de la seva obra
mitiancant la realitzaci6 d'unes series de pintura Que
integraven d'una banda, petits abjeetes
descontextualitzats, plens de signlficació (petltes
capsetes de rebles de tapisseria ide claus de terreteria) .
D'altra banda, séries de grans quadres de te la muntada
sobre el bastidor, pero del revés, és a dir, la part
preparada per pintar contra la paret i la part sense
prepa rar, el cotó o ellli vergés s'ofereixen al espectador
tacats lIeugerament amb pintura, ifreqüentmentforadats
amb reb les ce rcant punts neg res definits per i'ombra
deis fo rats. Uns forats que amb el reb le s ón precisos i

quan no, queden embafats com si supuressin per la
ferida. Aquests forats estan dísposats amb intenció
compositiva, peracotar l'espai, de manera que podríem
dírou e I'espai no esta representatsobre elquadre , s inó
en el quadre rnateíx.

Les petites capses es disposen sobre el mur en el

moment de muntar I'exposic ió I es dispute n la paret
amb els grans quadres i per contraposició donen la
sensaci óde que lcom concret que es barreja i es confon

amb el mur, com si fossin els accidents d'aquest, per
passar a donar la sensació del no res i aixífondre 's amb
els quadres i tot plegat amb la paret. Crec que ei res ultat
és erugm át¡c I que és un intent per superar l'etapa

anterior que definíem com a surrealista, per detuglr la
concreció onírica i deis somnis i endirsar-se en

plantejaments rn és conceptuals sobre la pintura i les
posslbilitats delllenguatge. Sens dubte el m és adequat

per suggenr sensacions. En aquest cas, sen sació de
t erra per trepitjar, de desert, de parets i murs anodins,

pero propls, personals i plens de poesia .

Continuant amb la seva evolució, més recentment
Maite Villafranca cornenca una ait ra série d'objectes
enceocatets per una peca que aplega un conjunt d 'una
cotilla i una bossa.

Un altre cop la transparencia d 'aq uesta faixa de color
bianc i e ls foradets substituits per uns petits fils
arnagats entre el teixit transparent am b la ut ili tzació de
t écníques de coslts, de sargít i de confecció .

Aqul ia t ransparénc la de l mater ial unit al s ignrñcat de la
form a (més que forma, objecte) ens oferelx la rápid a i
colpido ra significació de la sensua litat femenina i entra
en un lIenguatge moi t prop i deis anys 90, on molts
artiste s fan servir per expressar-se am b contundencia
les enormes capac itats metafóriques deis objectes i les
poss ibil itat s al· lus ives de is materials .

Maite ViIlafranca captivada per la boira que ens envaei x
i que caracteritza la nostra ciutat a I'hivern , es proposa

t ambé t rebali ar sobre aquest aspecte, ben segur amb ia
intenció d'oferir-nos una reflexió sobre e ls aspecte s
cllm áttcs i urbans de Lle ida que influeixen sobre el
nostre comportament tant socia l com individual.

D'aquesta manera se suma a les etapes anteríors una
nova vessant d 'inqulet ud social que depassa alguns
plantejaments inicials i que s 'havia vist reflectid aja en
I'objecte femení aba ns descrito

La reflexió es proposa en aquest cas amb suport de

vídeo, mo lt adient perfer la bo ira. Tots podem recordar,
sobretot els més grans, aquells primers aparells de
televisió que per la seva poca qualitat i per la manca de
senyal ens oferien gratu"itament tanta boira .
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Antoni L1evot .

Endefinitiva, creeque durant aquest interessant període,
Maite Villafranca ha fet un camí defi nitiu cap a la
utili tzació d 'un ltenguatge contemporani i ha sabut
cercar formes adients per expresar-se més enllá de la
bellesa propia de I'art. Cree que ha deixat ben patés el
seu compromís individual ¡ social en aquesta recerca
tan intensa, que, a rn és a m és, evoluciona molt

rápidament.

la propia sala es construeix rnltj ancant l'ordenació
improvisada de rectangles de paperdediferents matlsos
de co lor verd, const ltuint un element central allargat
amb una il·luminaciódirecta que cau perpendicularment
del sostre . Diferents capses petitesconstruides a base
de lIautó I pintades de co lors grísos de dife rents
tonalltats situats també sobre el terra, ocupen I'espai
entorn de I'element principa l. Rnalment , centrat a la
paret, penja un quadre amb suport de lIautó, fo radat
uniformement per poder ser cosit amb fil d'empalomar.
Un cop més podem apreciar que aquest treball es
consolida entorn d'una poética propia, on els materials
diferents són manipulats amb exiquisita sensibilitat
pl ástica, sempre, pero amb un esperit de recerca
encapcalat per la dualitat que s'estableix entre el

pensament i la intuíció.
Una peca horitzontal dis posada directament sobre el
paviment amb un eix de simetria coincident amb el de
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També s'utilitzen en aquesta exposició materials tan
diversos com el pl ásti c i les planxes metal·liques,
novament amb la manufactura de sargít s i de t écniques
de confecció textil, peró en aquest cop aplicat sobre
materiais rígids i durs, com pot ser el meta ll , posantde
manifest I'host il itat i la refract áncia que el treball artístic
pot produir en la societat quan aquest vol posar de
manifest la cr isi de la propia societat. Mo lt recentment,
Maite Villafranca ha presentat una exposició a la Sala
del Col-legi d'Arqultectes a la demarcació de Ueida,
amb una instal·lació que consta de dues peces
integrades i rea litzades en func ió de I'espai de la

rnateíxa sala d'exposicions.



Agenda

26 Gener . 15 Febrer
Exposlcló a la Sala Gose.

T.G.V. i les ciutats europees .

8 Febrer a les 19,30 h.
Conferencia a la Sala Miró. Club d'Arqultectura.
Manel Brullet. Obra recento

13 Febrer a les 19,30 h.
Sessló Informativa a la Sala Miró.
Decret 257/ 1995 sobre act ivitats ca ls ificades.
A carrec del de partarnent de Me di Ambient de la Generalitat .

22 Febrer a les 19,30 h.
Sess/ó Informativa a la Sala Miró.
Responsabllit at civi l i pó lissa d 'asseguranca,
A carrec d' ASEMAS.

5 . 19 Marc
Exposlcló a la Sala Gose.
Pere Sandoval. Obra gr áñca recento

7 Marc a les 19,30 h.
Conferencia a la Sala Miró. Club d·Arqultectura.
Esteve Terrades i Robert Terrades .
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11 Abril a les 19,30 h.
Conferencia a la Sala Miró. Club d'Arquitectura.
L1uis Vidal. Obra propia .

22 Abril
Presenfació a "La Panera ",

L1ibre L1eid a Panorama .

22 Abril· 31 Maig
Exposlció a "La Panera "o

LLeida Panorama.

Gabriele Basi lis co , Jord i Bernadó, Man olo Laguillo , Humberto Rivas .

22 Abril · 31 Maig
Expos;ció a la Sala Gosé.

David Saura. "Port rait s" ,

4·31 Maig
Exposlcló a la Sala de la Nova Seu.
"Canyeret" .

9·31 Maig
Exposició a la Sala Gosé.

Sala Gosé . 25 anys.
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GAS LLEIDA. S.A.

Majar. 74

25007 Ueida

Te!. (973) 27 18 11

Fax (973) 27 46 73



IM o b iliari d'Oficinal

IGabinet d 'interiorisme.1
Creació i distribució d'espais.

IExecució lde projectes i
instal-Iacions.

per fer més agradable

per crear els espais
més personals.

Idees i noves propostes

Servei inte ral dasaeasorarnant

el teu despatx.

Rambla Farran, 43

Tel. 23 80 03

Fax 24 60 66

25007 lIeida

Crea el teu espai

Visita la n o s t r a exp o si c i ó i Consulta'ns



Lavavaji llas

Frío Comercial

Máquinas de Hielo 1IT vi

INTELSAT S .A.
SERVICIO T É C N I C O

el Maragal l, 17. 25003 L1eida
Te!.973 I 269222

VENTAS

el Salmerón, 12. 25004 L1eida
. Te!. 973 I 2483 16"

Fax 973 I 23 08 81

,

Cocinas Industriales

Frío Industrial

~~I Máquinas de Café
~ MACCHINE PER CAFFE-

Maquinaria e instalaciones para Hosteleria . Allrneritación Colectividades



COP IQUIM S.L. Torres de Sanui, 5. Te!. 27 16 28 . 25006 LJei da

fotocopies . contravegetal . poliester . adhesius

ampliacions i reduccions canson enquadernacions

copisteria
topografia
impressió láser

•quun

Reproduccions de planols en paper normal i ozalit



tot en mobles i complements

25006 Ueida.

Tels. 2659 72'27 47 20

Fax 2717 76

Gran Passeig de Ronda, 58.

integrals d'oficines

..iIIII~
'llllI~ Kemen



l' R A T [) [ LAR I B .\ 4 1 T EL . 2 4 2 7 5 6 . 2 5 O O 8 L L E 1 D A



. Permasa

.'



f
¡

Aquest exemplar ha estat editar al f ebrer de 1.996.



· ,.


