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ELS ORDINADOR5 DEL COL,LEGI
Dur ant el mes de desembre passat es E1 : 87 b : An álisi de portie genérics

varen fer tres conferencies a cárrec del plans amb vigues sobre sol el ástic, cálcul
nostre company Robert Carulla i Vives mat erial.

'vers els ordinadors del COAC i els seus E3 - 87 b : Cálcu l d'estructures de form igó
progra mes: La gran assi st éncia ens im- arm at. . An álisi i armat amb el di bu ix
pulsa a informa r en que consisteix aq uest corresponent.
serve i per als col·legiats. Demo-Disc: Varis proqrarnes en un sol
- Actualment es disposa de dos ordina- disc de dernostracl ó amb jocs, explica-
dors Hewlett Packard (un HP 86b j un HP cio ns versI a inform ática i programes d'u-
9845A). tilitat variada.
- Pel que fa als programes, actualment Varis companys han utilitzat ja aquests
es-po't'""disposardels se'gtients-programes-programes-p-e r re seves real ltzactotrs
de I'o rd inador HP 86 b : pro l essionals.
Presto : Medidons, pressupostos i certifi- Qualsevol col·legiat interessat en la utilit
cacions amb la pos sibi litat de ferse en zaci ó d'aquests programes, i en la inicia
caste tl á o cata l á, ció en el funcionament deis ordinadors,
Plicon i Procesador Word 80: Tractament cal que es posi en contacte amb el com-
de te xtos per a realitzar plec de condi - pan y Robert Carulla i Vives, teléfon 24 23
cíons, rne rn óries , etc. 4j , per tal de concertar hora i dia.

-

• IV Concurs Exposició de Canaricultura,
ocells Silvestres i ex ót ics ,
X I Campionat de Catalunya

ACTIVITATS SALA GOSÉ

Edita: Demarcació de Lleld a del Col-leqi
Oficia l d'Arquitectes de Catalunya.
Avda. Prat de la Riba, 37. Tel. 23 40 51
Coordinació: J.A. CorbelJa - J. Petit
Foto composició i Mun tatge: Lagos
Imp resssió: Artis E.G.
Dip. Legal: L - 92-1 985

La junta directiva de la nostra demarca
cació, posa en coneixement deis eoue
giats, que aquest butllet í informatiu esta
obert a qualsevol co f-labo racié, que pel
seu conti ngut pugui ésse r d 'Interés pel
riostre ccrecnu.

LA FAc;ANA DEL SEMINARI
El nostre com pany Anton i Twose San

chez, ens ha tramés una reproducció de
la tacana principal de I'antic Seminari
Conciliar de Lleida, actualment en obres
de rehabilita ció per a futura seu universi
taria. El seu besavi, Celestí Campmany,
va projecta r l'edifi ci arnbu na espadanya i
pinades de rernat, que mai es const rur
renoEl que s'ha recuperat de I'antic arxiu
ha estat entregat a l'Escola d'Arquitectura
de Barcelona. La documentació de l'e
poca es pot trobar a I'arxiu de la Diputa
ció de LLeida .

Celestí Campmany i Pellicer, arquitecte
dioces á i prov incial (1875-1912). dirig i la '
co nstrucci ó d'aquest gran contenidor en
el segle passat (1893-1895 ). seguint I'ali
neació deis equipaments perimetrals a
les ram bies pro jectades en el Pla de Font
seré (1895)i definint I'eixample de la ciu
tat després de I'enderrocament de les
m u rall es.

Des de 1892 fins al 1898, construi I'ac
tual palau de la Diputació, al damunt de
I'antic Hospici o Casa d'Ortes. En el ce
mentiri noucentista pro ject á un panteó,
ta m bé d'esti l historicis ta ne oq ótic, amb
composició cl ássica en base a I'eix de
simetria, remarcant el centre principal de
les seves obres.

Les darreres exposicions realitzades en
la Sala Gosé han estat les següents:
e 16 artistes i un model. Ret rats de finals
de l seg le XX, organilzada per la gale ria
A lfós 45, am b obres deis pintors: Agui 
lera , Artigan, Corbell a, Fontecill a, Grifol,
Leiva, Llimós, Mariscal, Moix, Pascual,
Pastor, G. Rigo, M. Rigo, Socias, Spinosa,
Tex i Minguell. . .
• Exposició homenatge a Primitiu Martí,
amb I'obra de dibuix, pintura i poemes
de l malaurat art ista lleid at á,

-=- e-CoI.leccié..d'etiquetes..de vlns-de-tot el
mon d'En An gel Escudé i Brugueres.
• Exposició amb el tema «Sequretat i
higiene en el treball », organilzada pel
COAC.
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a museu, etc.
L'espai resultant resta separar del ca

rrer Pi i Margal! per una barrera transpa
rent, amb les obertures necessárles per a
donar-h i accés.

3" E! parking en forma de cinta pot
fer-se independent de la resta de la placa
i amb un cost de construcció i manteni
ment més baix (es suprime ixen les instal·
lacions de ventilació). A mes queda un
passeig per a vianants a dalt de la coberta
i restituim I'aspecte origina l verd del
ma.s .s de....llLSe""-__--C--'- 1

Aquesta és breument dintre deis límits
d'espai dispon ible la história que us volia
contar. Si I'alternativa és tecnícarnent via
ble, vosaltres millor que ningú ho podeu
jutgar i servi r á, encara que sigui minima
ment per a resoldre la problem ática ur
ban a d'aquest sector de la ciutat ens ho
dirá sens dubte I'esdevenidor.

L1eida, 25 de gener del 1985
Santi Sindreu

SECCIO B-B'SECCIO H-H'

SECCIO

nivell de la placa púb lica bastida sobre ens perrnetr á fer uns soterran is visitab les
I'estructura de recobriment de les restes per accedi r a les rulnes si aquestes són
arqu eol óqiques, ev itant barreres arqui- d'un valor que fan aconsellable el seu
tectóniques. mante niment in situ.

Aix; deia en Guill em es «cornpat ibilit- 2" Cobrir la resta de la zona arqueol ó-
zan» els quatre interesas b ásics de la gica am b una estructura de formig ó so-
Placa Portal de Magdalena. Auditorium, bre pilotis. Aix i podrem construi r aquesta
espai de relació urbana, restes arqueol ó- llosa inme diat rament; sobre el terreny
giques i «parkinq». sense esperar a excavar arqueológica-

Des d'aquell dia fins el 25 i 26 d'octubre mentoi el pilotatge necessári per a soste-
que finalment varem presentar la Pro- nir la pell , fet a rotac i ó tot just malmetra
posta d'Ordenació de la Placa Magda- una petita part de les ruines. La placa
IIl.M,A Qúbl1c afectal i &pIe de l 'Aju o1~l2JibJka restaria inm~e t utilitzable
ment, va haver-hi el t reba ll i l·lusionat de pel clutadá, tant necessitat d'aquests
molts compa nys arquitectes d'altres pro- lIocs de relació. Els arqueólegs varen
fessions que volien apo rtar que lcom im- mostrar la seva satisfacció perque aixó
portant per un afer tant necessari de els permet excava r al lIarg de varis anys,
resoldre. anali tzan més bé les tr ob alles i I'estrati-

Básicament I'al ternativa proposada gra fia, i també es poden fer els treballs a
consisteix (per aixó podeu veure les re- cobe rt i quan les dispon lbilitats pressu-
produccions adjuntes): post áries ha permeti n.

, . Construir I'auditori segons el pro- Acabades les excavacions total o par-
jecte aprovat pero enla irat uns 2 metres cial ment es poden crear Ilocs visitables
per a situar I'entrada principal al mateix amb exposició de les treballes, d'altres
nivel! 9ue la placa pública. Aixó tamb é elements arque ológ ics, condicionar com

1I 1111J11l1i .

PETITA HISTORIA DE LA «PROPOSTA D'ORDENACIÓ DE LA PLACA MAGDALENA)) A LLEIDA

e ::J

PROPOSTA

En els prim ers dies del mes de setern
bre del 1984 ens varern reunir un grup de
cornpanvs arquitectes i comentarem en
tr e altres coses la falta de iniciativa muni
cipal per solucionar el problema de la.
placa Magdalena : la necess ária contrae
tació de les obres de l'Au dit orium , I'estat
de l'excavaci óarqueológica, la necessitat
d'u n esp ái urb á de relaci ó, i un «patklnq»
que ningú sabia on colocar.

Parlant de to ts aquests temes, en Gui
lIem Sáez que també era a la reunió va
ex pressar unes idees Ilargament medita 
de s i que eren substancialment: la cons
tru cció de l'Auditorium al lloc on era pre
vist pe ro lIeugeramente enlairat per les
raons que despés veurem; recobrir les
ruin es arqueo l óqiques, valuses o no, amb
una pell rig ida, que les protegis per a les
futures excavacions, i permetés actitats
de relacions urbanes al damunt, i en '
quant al parking construir-lo adossat al
turó de la Seu en dues plantes i amb
estructura lineal. L'en lairament de l'Audi
tori venia motivat per posar I'entrada a

AL~A T PLA~A MAGDALENA

7' 13 m. d'a lcada i amplada 1172 m. reb
I'accés de I'exterior i el distribueix al gran
aud itori i a la pet ita sala. Hi ha tarn b é
conservatori, aules, despatxos, fonoteca,
etc; elements tots ells de mes petit volum
i situats a les plantes altes. Els elements
de comunicació vertical són col-locats un
cada contonada, have nt-h i una gran es
cala per accedir des del vest ibul a la pe
tita sala del sote rrani.
L'edifici es relanciona amb l'entorn de
dues man eres diferentes. Per uns espais_
de serveis, d'escala més redulda als ca
rrers Pi i M argall i La Parra. Per un gran
espai descobert, plá i buit, artic ulat amb
el carrer Pi i . Margall rnitja ntcant unes
esca les i que al mateix tem ps és un filtre
ent re placa i audito ri. Aqu est espai deseo
bert es el punt de repartiment de totes les
circulacions piatonal s cap a I'auditori , cap
a la placa. cap al castell i cap als carrers
de sota.

Josep Salvadó i Sansa, Arquitecte

1I 15"

r •

55:'1 1

AL~A T PI I MARGALL

L'AUDITORI DE LA PLACA MAGDALENA

Ob rir en aquest nO1 els temes vius de
I'actualitat arquitectónica ¡ urbanística
lIeidatana am b un tema polernic i un tan!
calent com ha és el de I'auditori potser
resulta un pel per illós pel debat que pot
pro rn Dure . Alx ó no ens ha de descoratjar
i espero Que el debat sigui ric, profitós i
estrictament arquitectónico La rnost ra
d'inforrn áció que aqui publiquem permet
de reflexionar sobre tot el vental l de
qüest ion s sorgides entorn de la placa
Magdalena i que hom les respongui.

L'auditor i es pro jectá limitat per les ali
niacions deis carrers Pi i M aragall, La
Parra i Igualada i per la mitge ra de la casa
Torruella. El prog rama es desenvolu pa
dones estrictament dins el contenidor for
mat per aquestes aliniacions i fins a una
aleada marcada pels tamanys deis ele
rnents arquitectónics de l'entorn. Un au
ditori gran situat en planta baixa i una
petita sala de concerts en plant ra 50t8

rrani s ón les fites funcio na1s més impor
tants. En planta baixa, un gran vest ibul de

PLANTA 1
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1933. S'exiqelxen noves formes i amplia
cio ns, recomanant I'ei xamplamente del
pavell ó de cirurqia i la construccl ó d'un
edi f ic i pels militars (10), actual pol iclinic.

Hi ha un projecte d'ampliaéions i refor
m es per I'arquitecte J. Florensa i Oll é, en
els nou s pavellons, situats en bateria,
s' une ixen per passadissos coberts i de
pen de ncies annexes.
1940-60. Es construe ix el po liclín ic, can
v iant la t ipología d e-pavell ons ind epen
dents d'una so la planta.
1964. S'enderroqu en el pave lló de desin
fecció i el de medicina de dones, '
co nstrumt-se en el seu lIoc el nou pavell ó
psiqu i átri c, ja fora de I'estil i t ipologia de
I'histó ric Hospital.

Arxiu Historie COAC E. 1/500

deis Camps Elisis.
1919. La Mancomunitat de Catalunya,
presidida per en Josep Maria Puig i Cada
falch , s'i rnpos á I'obligació de const rui r.
1920-22. Es projecten, per Joa qu im Por
queres i Jaume Mestr es, els nous pave
1I0ns independents, en base a les noves
ten d éncies de venti laci ó i assolel lament :

1. Porta d'entrada amb la reixa i la
t anca del terreny. .

2. Administració, po liclíni ca i farrn ácia.
3. Cuin a amb planta superior de dor

rnitoris pel serve i.
1923. Cornenc á la direcci ó de les obres
per J . Porqueres, posant-se la pri mera
pedra .
1926. Disso lta la Mancomunitat, s'habili
ten els pavellon s i continuen els t reball s
fins a con cloure el pla inicial.
1928. Inauguració pel president del Con
sell de Mi nistres , «don Migu~l Prim o de
Rivera», de I'obra amb la resta deis
pavellons.

4. Med icina d'hómes.
5. Medi cina de dones.
6. Comunitat i cape lla.
7. Desinfecció .
8. Dip ósit de cad ávers,
9. Cirurg ia d'homes i dones.

CRONOLOGIA DE L'HOSPITAL PROVINCIAL DE SANTA MARIA
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CRONOLOGIA DE L'HOSPITAL PROVINCIAL DE SANTA MARIA

1912. Conveni amb l'Ajuntament per que
la Diputaci ó eonstrueixi el nou Hospital.
L'arquitecte provincial era Celestí Camp
many i el municipal Francesc de P.
Morera.
1914. Les 55 places de l'ant ic hospital
gotic de Santa Maria, es fixen en 100,
ampl iant-Ies a 200, pel nou establiment
que es valia const ruir en primer Iloe al
barri de Sant Mart í, encarregant el pro
jecte a l'a rqultecte Vi llalonga. Es propo
saren dos edi f icis, de dues plantes amb
soterrani i planta baixa, I'u n per a hom es i
I'altre per a dones; medicina en un pis i
ci ru rg ia en I'atre, i a sota els magatzem s,
bu gad er ia, sales d 'aut ópsia i dipósit de
cad ávers, desi nfecc ió, calefacció, et. Les
du es naus es connectaven per un edifici
cent ra l, dest inat a cambres de personal,
administració, laboratoris, farmacia , sa
les d'op eracion s i capella. El conjunt esta
ria env oltat per un jardí amb arb res
adients.
1915. Noves bases per al projecte de
I'Hospital.
1916. S'adquireixen els terreny s actua ls a
la carretera d'Osca. a les rodalies de la
ciutat, i d 'acord amb les bases publicades
en el BOP, qu e era el concurs d'avantpro
jectes de const rucció del conjunt
assis tencial.

El projecte era un parc sanitari de pave
1I0ns per a 200 lIits, am b els mateixos
serveis qu e al pla ante rio r, a més a més
de la residencia per a les Germanes de la
Caritat. .
1918. Al Camp d'Esports es reali tza la
prim era piscina de carácter públic, a
L1eida.

S'anomena al jurat que havia de dicta
m inar el projecte de I'Hospital, fo rmant
part el d iputat de Barcelona en L1uis 00
meneen i Muntaner. Les obres foren con
cedides a Joaquim Porqueres i Bañeres,
que un any abans havia obtingut el titol
d 'a rquitecte a l'Escola de Barcel,ona, i que
posterio rment projectaria els pavellon s


