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RESUM 

L’església Sant Domènec de Balaguer, monument historicoartístic del segle XIV, es troba ubicada en 

ple centre de la ciutat. L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar un entorn urbà que permeti potenciar i 

millorar l’espai que envolta aquest monument per tal d’integrar-lo a la ciutat i augmentar el seu interès 

turístic. 

Per dur a terme aquest estudi, es contacta amb l’Ajuntament i amb les diferents entitats situades als 

voltants del conjunt monumental per conèixer les necessitats de l’entorn. Com a resultat d’aquestes 

entrevistes i tenint en compte els seus suggeriments i les seves peticions, s’acorda redactar un projecte 

per tal de modificar el disseny de la plaça Sant Domènec i obrir un nou carrer de vianants a la part 

posterior de l’església, que sumarà una zona de passeig i de lleure a la ciutat i, a més a més, 

s’aprofitarà l’espai de la plaça de l’escriptor Josep Carner Ribalta que actualment és una zona residual. 

Previ a la redacció de la proposta, es realitza un estudi de les característiques actuals d’aquest mateix 

entorn i a continuació un aixecament de plànols que permetran projectar la proposta. 

Per definir les diferents accions a realitzar es contacta amb diverses cases comercials per tal d’obtenir 

les especificacions tècniques de cada un dels elements necessaris. Tenint en compte el criteri de 

sostenibilitat, s’estudiarà que els materials escollits tinguin el menor impacte mediambiental i 

paisatgístic possible. 

Amb les diferents accions realitzades s’aconsegueix una major visibilitat del monument des de totes les 

perspectives, així com també una major accessibilitat donat que tot el seu perímetre es converteix en 

zona pública, adaptat tot l’entorn a les persones de mobilitat reduïda.  D’aquesta manera el conjunt 

queda potenciat com a element turístic i alhora afavoreix la interacció ciutadana, donant per complert 

l’objectiu d’aquest projecte. 

 

 

 



 Potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església Sant Domènec de Balaguer 2 



Potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església Sant Domènec de Balaguer 

 

3 

ÍNDEX 

1 INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................... 5 

2 ANTECEDENTS .................................................................................................................................. 7 

2.1 UBICACIÓ ..................................................................................................................................... 7 

2.2 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA ..................................................................................................... 7 

2.3 ANTECEDENTS HISTÒRICS DE L’ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT DOMÈNEC...................... 7 

3 ESTAT ACTUAL .................................................................................................................................. 9 

3.1 DESCRIPCIÓ................................................................................................................................. 9 

3.2 USOS ............................................................................................................................................ 9 

3.3 VEGETACIÓ ................................................................................................................................ 10 

3.4 ENTORN ...................................................................................................................................... 10 

4 ESTUDI I DISSENY DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC ..................................................................... 11 

4.1 OBJECTIU DE LA PROPOSTA ................................................................................................... 11 

4.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ............................................................................................... 11 

4.3 ACTUACIONS A REALITZAR ...................................................................................................... 11 

4.3.1 Enderrocs .............................................................................................................................. 11 

4.3.2 Moviments de terres .............................................................................................................. 12 

4.3.3 Serveis: sanejament .............................................................................................................. 12 

4.3.4 Serveis: enllumenat ............................................................................................................... 12 

4.3.5 Serveis: reg ........................................................................................................................... 13 

4.3.6 Paviments ............................................................................................................................. 13 

4.3.7 Murs ...................................................................................................................................... 14 

4.3.8 Mobiliari urbà ......................................................................................................................... 14 

5 ESTUDI I DISSENY DEL CARRER ................................................................................................... 15 

5.1 OBJECTIU DE LA PROPOSTA ................................................................................................... 15 

5.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ............................................................................................... 15 

5.3 ACTUACIONS A REALITZAR ...................................................................................................... 15 

5.3.1 Enderrocs .............................................................................................................................. 15 

5.3.2 Moviments de terres .............................................................................................................. 16 

5.3.3 Serveis: sanejament ..............................................................................................................16 

5.3.4 Serveis: enllumenat ...............................................................................................................16 

5.3.5 Serveis: reg ...........................................................................................................................17 

5.3.6 Paviments ..............................................................................................................................17 

5.3.7 Murs ......................................................................................................................................17 

5.3.8 Mobiliari urbà .........................................................................................................................18 

6 CONCLUSIONS .................................................................................................................................19 

7 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................21 

 
AGRAÏMENTS 

 
PLÀNOLS 

EMPLAÇAMENT ............................................................................................................................. S01 

PLÀNOLS DE LA PLAÇA SANT DOMÈNEC 

Estat actual ................................................................................................................................. P02 

Enderrocs .................................................................................................................................... P03 

Moviments de terres .................................................................................................................... P04 

Replanteig dels nivells ................................................................................................................. P05 

Materials i paviment acabat ......................................................................................................... P06 

Seccions ...................................................................................................................................... P07 

Alçats i detalls dels murs ............................................................................................................. P08 

Detalls de la barana..................................................................................................................... P09 

Planta i secció de l’escala ........................................................................................................... P10 

Detalls banc / mur de gabions ..................................................................................................... P11 

Detalls mobiliari ........................................................................................................................... P12 

Sanejament: aigües pluvials i reg ................................................................................................ P13 

Instal·lació enllumenat ................................................................................................................. P14 

Seccions enllumenat ................................................................................................................... P15 

Alçats i detalls enllumenat ........................................................................................................... P16 

 



 Potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església Sant Domènec de Balaguer 4 

PLÀNOLS DE LA PLAÇA JOSEP CARNER I DEL CARRER PER A VIANANTS 

Estat actual ................................................................................................................................. C17 

Enderrocs i moviments de terres ................................................................................................. C18 

Geometria ................................................................................................................................... C19 

Materials i paviment acabat ......................................................................................................... C20 

Detalls mobiliari ........................................................................................................................... C21 

Detall contenidors soterrats ......................................................................................................... C22 

Sanejament: aigües pluvials i reg ................................................................................................ C23 

Instal·lació enllumenat ................................................................................................................. C24 

 

 
ANNEX 

1. Plànols d’estat actual dels serveis de clavegueram i aigua potable. 

2. Característiques tècniques dels murs de gabions. 

3. Fitxes tècniques lluminàries. 

4. Especificacions dels elements que componen la zona lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església Sant Domènec de Balaguer 

 

5 

1 INTRODUCCIÓ 

 

El Convent de Sant Domènec, declarat monument historicoartístic l’any 1966, va ser iniciat l’any 1323. 

L’efecte dels diferents esdeveniments bèl·lics que s’han succeït al llarg dels segles (la guerra del 1413, 

les de Successió, la de la Independència i la dels Set Anys) causaren grans desperfectes. El segle XIX 

fou un període inestable en el qual el convent passà de mans dels dominics a casa de beneficència 

(1849), casa de missions (1853), hospital (1868), caserna militar (1872) i convent franciscà des del 

1881 fins avui. Dins el conjunt del convent destaca l’església, d’estil gòtic català, l’entorn de la qual és 

l’objecte d’estudi. Hi podem observar detalls dels segles XV i XVI, sobretot en els finestrals, en les 

nervadures i en la clau que tanca les dovelles de l’absis. De resultes de la Guerra de Successió van 

desaparèixer dues capelles i l’antiga façana gòtica, reemplaçada per una senzilla paret arrebossada 

amb un portal del renaixement, acabat en un frontó triangular. Donat que aquest monument és molt 

significatiu per la història de la ciutat de Balaguer, neix aquest projecte amb l’objectiu de potenciar i 

millorar el seu entorn urbà per integrar aquest espai a la ciutat com a zona turística i d’ús diari. 

Així doncs, amb el projecte de potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església de Sant Domènec es 

pretén combinar i coordinar els següents aspectes i criteris: 

- Adequar l’ús com a zona de passeig i espai lúdico-turístic, tant pels propis habitants de Balaguer 

com per afavorir el turisme arquitectònic de la ciutat. 

- Potenciar l’ús de materials ecològics a través de la col·locació de gabions, fusta, i pedra calcària 

de la zona, amb la intenció d’afavorir la construcció sostenible. 

- Augmentar, amb la urbanització del carrer, les prestacions de l’entorn més immediat. 

- Recuperar la rellevància del monument en la societat balaguerina ja que és un edifici molt vinculat 

a la història de la ciutat, caigut en l’oblit els darrers anys. 

Per fer l’estudi es divideix l’àmbit d’actuació en dues zones: la plaça Sant Domènec i el carrer de 

vianants. Cal tenir en compte a l’hora de fer el disseny, que aquesta plaça també s’utilitza com a espai 

de lleure per la gent que habita a la residència, a l’hospital Jaume d’Urgell o bé que van al casal d’avis, 

i per tant caldrà conservar aquest ambient tranquil. Pel que fa al carrer, pensat per ubicar-hi una zona 

de passeig per a tots els ciutadans en general, i per als usuaris de les entitats anteriorment 

anomenades en particular, cal dir que actualment es tracta d’una propietat privada i per poder dur a 

terme el projecte seria convenient expropiar la parcel·la. 

En el disseny de tota la zona es tindrà en compte l’accessibilitat en tot l’àmbit d’actuació per a persones 

de mobilitat reduïda. 

La realització d’aquest projecte comporta una millora de l’entorn d’un dels monuments més importants 
de la ciutat, de la qual en podran gaudir tots els balaguerins. 
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2 ANTECEDENTS 

2.1 UBICACIÓ 

L’església de Sant Domènec, declarada monument històric l’any 1966, es troba situada al costat del 

pont de Sant Miquel, al marge esquerre del riu Segre, a l’inici del carrer Urgell.  

El conjunt, format per l’església, el claustre i altres dependències, limita amb l’avinguda del Comte 

Jaume d’Urgell, la plaça de l’escriptor Josep Carner, el carrer Urgell i el carrer Jaume Balmes. En 

l’actualitat trobem, en antigues propietats del convent, una residència geriàtrica, una llar de jubilats, un 

parvulari i un edifici de caire cultural. 

Davant la façana principal de l’església s’hi troba una plaça on hi ha una creu de terme gòtica del segle 

XV: és poligonal, feta amb pedra i amb graons de planta hexagonal sobre els qual s’aixeca el fust, 

coronat per una llanterna que sustenta una creu de pedra tallada. També hi ha l’entrada a l’església i 

l’accés al claustre.  

2.2 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Segons el plànol d’ordenació del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de Balaguer 

amb data de febrer de 2005, la qualificació urbanística de la zona que envolta l’església de Sant 

Domènec és clau L de sistemes d’espais lliures i zones verdes. 

2.3 ANTECEDENTS HISTÒRICS DE L’ESGLÉSIA I CONVENT DE SANT DOMÈNEC 

A la ciutat de Balaguer, cap i centre de la comarca de la Noguera i en altre temps residència predilecta 

dels comtes d’Urgell, hi resta un dels millors testimonis dels convents-monestirs que els ordres 

mendicants escamparen arreu del país dins el primer segle del seu establiment. 

El convent de Sant Domènec, ara dintre un raval de la moderna ciutat, al temps de la seva erecció se’n 

trobava fora, separat pel Segre, en el terreny ocupat aleshores per les hortes dels balaguerins. Té 

enfront el penyal on s’aixeca el santuari del seu famós Sant Crist i on abans hi havia el castell-palau 

dels comtes d’Urgell. 

Fou erigit per designi del comte d’Urgell, Ermengol de Cabrera, que trobant-se malalt a la vila de 

Camporrells del comtat de Ribagorça, va disposar, en el seu testament del 10 de juliol de 1314, que els 

seus marmessors fundessin a l’horta de Balaguer i cap del pont un convent de Pares Predicadors per a 

un prior i dotze religiosos. En el mateix document precisava la dotació de la nova casa, a la qual 

manava lliurar ornaments, vestuaris, llibre, calzes i tot el necessari; també li va llegar les rendes d’un 

censal de 1.500 sous acrimontesos, l’exempció i immunitat dels horts i les finques que destinava al 

monestir, i que li cedissin en endavant, i l’aigua de la sèquia necessària per als usos del convent.  

No fou executada la seva voluntat fins nou anys després, però el 1323 el rei Jaume II, que havia 

succeït en el comtat d’Urgell, en disposava el compliment i obtenia del papa Joan XXII la butlla 

d’erecció de la casa. Els religiosos ja eren a Balaguer l’any 1333 i s’obrava intensament al convent i a 

l’església. La pesta negra i la davallada econòmica consegüent devien alentir les obres, puix que el 

bisbe Nicolau, d’Urgell, el 1350 instava perquè fos enllestida l’església. 

L’església i el convent de Balaguer han sofert diverses mutilacions i desastres en les guerres del país, 

en particular en el setge de Balaguer del 1413, quan els mateixos reis Ferran d’Antequera i Alfons V li 

feren importants donacions per refer els danys soferts. Més tard l’església va escurçar-se una tercera 

part a causa d’alguna altra calamitat; ho indiquen l’obra i la data del 1716, gravada a la moderna 

façana; però, tot i això, encara és una obra molt remarcable. 

La comunitat de Balaguer fou dispersada el 1835 quan la casa només tenia sis religiosos. Durant uns 

50 anys serví d’hospital, de Casa de Caritat, altra vegada d’hospital i de Casa-Missió. Hi residiren 

temporalment els jesuïtes, fins que el 1881 fou cedida als franciscans, els seus actuals posseïdors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.3 Conjunt d’imatges històriques 
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3 ESTAT ACTUAL 

3.1 DESCRIPCIÓ 

Pel que fa al conjunt del monument es troba en un estat de conservació bo. 

La plaça principal del conjunt de Sant Domènec està amb el paviment original des de fa molt de temps, 

compost per terra i graves de la zona. Sobretot a l’hivern, quan les baixes temperatures i les gelades 

són habituals, es fa difícil accedir-hi. 

Aquesta plaça té dues vies d’accés: un tram d’escales que comunica directament la terrassa de l’edifici 

de la residència d’avis amb la plaça, ja que el paviment de la residència d’avis es troba 

aproximadament 1.20 metres més alt que el nivell de la plaça; i des de les vies contigües actualment 

només tenim un accés pel carrer Urgell, en el punt de contacte amb la façana de l’església, ja que 

després el carrer fa pendent i deixa un desnivell entre el carrer i la plaça en l’altre extrem de la plaça de 

1.50 metres.  Fins fa pocs anys hi havia unes escales d’accés en aquest punt, però han estat 

enderrocades per la construcció de la nova rotonda en l’encreuament entre els carrers Urgell, Comte 

Jaume d’Urgell, Pere III i el pont de Sant Miquel. 

Els murs de delimitació de la plaça amb els carrers s’han fet en diverses èpoques, i cada un dels murs 

està fet amb materials diferents: el mur del carrer Urgell és de formigó armat, el mur de la nova rotonda 

és de blocs de formigó i el mur de l’avinguda del comte Jaume d’Urgell és un paredat de pedra. A més 

a més, el mur de la terrassa de la residència d’avis és d’obra ceràmica arrebossat. 

L’espai de la plaça es troba organitzat per dos rengleres de quatre arbres plataners cada una, 

perpendiculars a la façana de l’església. Al ser de fulla caduca, durant l’hivern deixen que el sol banyi la 

plaça i a l’estiu donen ombra. 

Entre les dues rengleres d’arbres i al costat més oposat a l’església es troba la creu de terme gòtica de 

Sant Domènec. També entre els arbres hi ha quatre bancs de llistons de fusta amb peus de forja en 

bon estat i una paperera juntament amb un cartell d’informació turística al costat de la porta del 

claustre. L’únic punt d’enllumenat que hi ha actualment és un fanal penjat de la façana del claustre. 

La part posterior del conjunt de Sant Domènec, corresponent a l’exterior de l’absis i que forma la plaça 

Escriptor Josep Carner Ribalta, té caràcter residual ja que queda apartada del pas dels vianants i 

només s’utilitza ocasionalment per realitzar alguna activitat del casal d’avis. No hi ha mobiliari urbà i la 

única il·luminació de la que disposa, formada per dos focus, pertany al casal d’avis. Un til·ler, dos 

castanyers i tres moreres formen la vegetació d’aquest espai. 

La resta d’espai que envolta el convent de Sant Domènec està edificat. 

En tot l’àmbit d’actuació, com que no està urbanitzat, no és té constància que hi hagi cap servei de 

sanejament, aigua o electricitat. Tots els serveis discorren pel carrer Urgell o pel carrer Jaume Balmes. 

 

Cal destacar que les úniques instal·lacions que hi ha són dos làmpades a la façana de l’església i un 

petit bàcul a la façana del claustre que s’alimenten a través d’una línia elèctrica que va grapada a la 

façana i que prové de dins del claustre, i uns fanals a la façana del casal d’avis que il·luminen la plaça 

de l’escriptor Josep Carner Ribalta.1 

3.2 USOS 

Tant l’església com el claustre actualment es troben desocupats ja que l’última ordre franciscana que 

l’ocupava des de l’octubre 1881 va traslladar la seva residència l’any 2001 per falta de noves 

vocacions. Puntualment, els sacerdots del Bisbat d’Urgell, es fan càrrec de la celebració d’oficis, així 

com una missa cada diumenge.  

El claustre només es troba obert al públic els caps de setmana i els dies festius, en horari limitat, i s’hi 

pot accedir lliure i gratuïtament. 

La plaça ubicada a la façana principal de l’església s’utilitza com a zona de lleure, sobretot pels 

residents de la residència geriàtrica i del casal d’avis, que aprofiten per jugar a la petanca i a les bitlles. 

També és punt de celebració de festes tradicionals, com Sant Antoni i Sant Domènec. 

La plaça de l’escriptor Josep Carner, formada a la part exterior de l’absis de l’església, és un espai 

mort. Només s’utilitza com a zona de pas per accedir a l’edifici de caire cultural, actualment ocupat per 

Càritas, on hi ha una zona d’horts socials i una petita pista per practicar diferents esports, però no és 

d’accés públic. 

                                                 
1
 Annex 1. Plànols d’estat actual dels serveis de clavegueram i aigua potable. 
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3.3 VEGETACIÓ 

Podem dir que tot i trobar-se en ple centre urbà, l’església de Sant Domènec està envoltada de 

naturalesa, a l’estar situada ben a prop del riu Segre. Omedes, alberedes i salzedes, amb comunitats 

com les bardisses i jonqueres, ocupen superfícies importants als riberals d’aquest riu. A la mateixa 

avinguda del Comte Jaume d’Urgell s’inicia un passeig que ressegueix el voral del riu per poder 

contemplar i gaudir d’aquesta vegetació, anomenada bultra a les terres de Lleida. 

També a l’interior del claustre hi ha pins i diferents espècies vegetals, a més dels arbres ja mencionats 

que trobem a les places que envolten el monument. 

3.4 ENTORN 

Al costat de l’església de Sant Domènec s’hi troba el monument al Comte Jaume II d’Urgell, el 

Dissortat, darrer comte d’Urgell, on s’hi fa l’ofrena de l’11 de setembre. 

Des de la façana principal de l’església podem veure el santuari del Sant Crist de Balaguer, l’església 

de Santa Maria i part del recinte emmurallat. 

També a l’altre costat del carrer Urgell hi ha l’Antic Parador Nacional, ara reconvertit en l’hospital 

Jaume d’Urgell. 

Pràcticament tots els carrers veïns permeten l’aparcament de turismes, de manera que es facilita així el 

ràpid accés al monument però també se li resta importància. 
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4 ESTUDI I DISSENY DE LA PLAÇA 

4.1 OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

L’objectiu de la proposta és donar un accés pavimentat tant a l’edifici de l’església com a l’edifici del 

claustre del conjunt monumental de Sant Domènec per tal d’aconseguir la integració de la plaça i 

potenciar així aquest espai com a element turístic i com a zona de lleure per a tots els ciutadans.  

També és objectiu fer un nou accés des de l’avinguda Comte Jaume d’Urgell, per reemplaçar les 

escales que es van enderrocar a l’hora de fer la nova rotonda en la cruïlla dels carrers Urgell i Comte 

Jaume d’Urgell. 

Alhora també és necessari donar a la plaça una imatge unitària, d’acord amb la presència històrica dels 

edificis del conjunt monumental. 

4.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La proposta es basa en tres decisions: minimitzar l’àrea a pavimentar per continuar tenint una plaça 

tova, que totes les intervencions que es facin agafin una unitat cromàtica similar a la façana del conjunt 

històric per donar a l’espai una imatge unitària i aixamplar la vorera del carrer urgell per lligar l’entorn 

amb el monument. 

Per minimitzar l’àrea a pavimentar i deixar la plaça el més natural possible es proposa fer paviment 

només en l’àmbit perimetral en contacte amb les façanes dels edificis i fer-lo arribar fins a l’accés de les 

escales de la residència d’avis i unes noves escales que donen accés des de l’avinguda del Comte 

Jaume d’Urgell, de tal manera que ens queda una L perimetral pavimentada que connecta els accessos 

dels dos carrers amb les entrades dels edificis, potenciant així la circulació i l’accés dels vianants. La 

resta de paviment de la plaça es soluciona amb sauló.  

Per donar una imatge unitària a l’espai es proposa fer un encintat perimetral amb pedra de diferents 

formats en funció de com es col·loca, però de la mateixa gama cromàtica que la pedra de la façana 

existent i del paviment nou.  

Es proposa folrar tots els murs perimetrals, exceptuant les façanes del conjunt històric, amb panells de 

malla electrosoldada d’acer galvanitzat reomplerts de pedra, i en els llocs on no hi podem col·locar els 

panells es deixarà un àmbit de la mateixa amplada però reblert de grava del mateix tipus de pedra, així 

també evitarem que en el límit del paviment en contacte amb les façanes del conjunt històric es creï 

una barrera impermeable. 

També es proposa modificar la topografia de la plaça per millorar-ne l’accessibilitat, elevant el nivell del 

paviment davant de la façana de l’església per eliminar els graons que hi ha actualment,  per després 

baixar amb una petita rampa fins a la porta del claustre, que és el nivell amb la cota més baixa de tot 

l’àmbit, i tornar a donar una lleugera pendent del 2% fins arribar a l’arrencada de les escales que donen 

a l’avinguda del Comte Jaume d’Urgell. El paviment de sauló s’adaptarà totalment al límit pavimentat 

per tal d’evitar tenir cap graó entre el paviment dur i el sauló. 

Per conservar l’ambient existent de la plaça, com a lloc tranquil i resguardat del trànsit, es mantenen els 

elements centrals existeixen actualment en aquest espai. Pel que fa a la vegetació, només es 

mantindran els quarte plataners més allunyats de la façana de l’església, per dotar de més visibilitat al 

monument; els quatre restants es replantaran al carrer peatonal, tal i com s’indica en el següent capítol. 

La creu de terme s’envoltarà amb un paviment perimetral de llamborda rústica per destacar la seva 

importància, i els bancs existents es restauraran i es recol·locan.  

Finalment, per poder lligar tot l’entorn urbà de l’església de Sant Domènec s’ha decidit eixamplar la 

vorera del carrer Urgell l’amplada de l’aparcament, de 1,90 metres, per tal de definir un perímetre que 

doni pas cap al carrer peatonal. 

4.3 ACTUACIONS A REALITZAR 

4.3.1 Enderrocs2 

Els enderrocs que s’han de fer dins de l’actuació són mínims i bàsicament responen a: 

- Enderroc de la barana existent i reparació del cap del mur degut a la retirada dels ancoratges. 

- Enderroc dels graons i de la rampa de formigó dels accessos a l’església i al claustre. 

- S’enderrocaran tots els elements i daus de formigó que quedin enterrats amb el nou nivell 

topogràfic de la plaça, per evitar deixar residus inerts en el terreny. 

També caldrà retirar o desmuntar alguns elements: 

- Retirada de tot el mobiliari urbà. 

- Retirada del paviment de la vorera del carrer Urgell i dels elements d’il·luminació i senyals que 

es vegin afectats a l’hora de fer l’ampliació de la vorera. 

- La creu de terme existent a la plaça també s’haurà de recol·locar en el nou nivell del paviment 

de sauló. Per tant, caldrà que una empresa especialitzada en treballs de restauració de peces 

de pedra faci el desmuntatge en peces de la creu, ho protegeixi i es guardi fins al final de les 
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obres, moment en que es tornarà a col·locar en el mateix lloc només que en un nivell 45 cm més 

alt de l’estat actual, sobre una base de formigó. Al voltant del peu de la creu es farà un paviment 

perimetral de llamborda rústica per donar-li més importància com a complement del conjunt 

monumental. 

Tot el mobiliari que s’enretiri per un nou ús caldrà que es deixi ben guardat per evitar que es malmeti. 

4.3.2 Moviments de terres3 

El moviment de terres superficials serà necessari per tal de definir la caixa de paviment de pedra i els 

nous nivells del paviment de sauló. Posteriorment caldrà fer la compactació del terreny i l’excavació de 

les rases d’instal·lacions. 

 Podem definir tres tipus de moviments de terres: 

 - Excavació per obtenir el nou nivell de la caixa de paviment en els àmbits de cota més baixos 

de la plaça, al voltant de la porta del claustre. Les terres excedents causades pel rebaix 

s’aprofitaran en els reblerts de la pròpia obra, per tant no hi haurà gestió de residus de terres. 

- Reblerts per obtenir el nou nivell de la caixa de paviment en els àmbits de cota més alts de la 

plaça. Els reblerts que s’han de fer si que són importants, ja que en general s’eleva tot el nivell 

topogràfic de la plaça per minimitzar la diferència de cotes entre el nivell de la plaça i els carrers 

que l’envolten. En l’accés pel carrer Urgell el nivell s’apuja per obtenir la mateixa cota d’accés a 

l’església i a partir d’aquí la plaça fa una lleugera pendent en direcció oest fins arribar al mur de 

l’avinguda del Comte Jaume d’Urgell. Per als reblerts s’aprofitarà la terra d’excavació de la 

pròpia obra i també es farà una aportació de terres de la zona per tal d’arribar al nivell 

necessari. 

- Excavació amb reblert de les rases d’instal·lacions. Tant les de sanejament com les 

d’enllumenat, s’excavaran amb retroexcavadora i es deixaran les terres a la vora, es farà un 

repàs de la rasa i es col·locarà un llit de sauló garbellat per posteriorment col·locar el tub i es 

farà el rebliment de la rasa amb la mateixa terra de l’excavació. A l’hora de compactar les terres 

s’haurà de tenir molta cura amb la maquinària pesada en els àmbits de les façanes dels edificis 

del monument històric. 
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4.3.3 Serveis: Sanejament4 

La xarxa de sanejament que es proposa per al drenatge i la recollida d’aigües de tota la plaça es farà 

amb dos sistemes diferents en funció del tipus de paviment nou. 

La recollida d’aigües en el paviment de pedra es farà mitjançant uns canals de formigó polímer 

col·locats sobre formigó amb parets i solera de 10 cm, amb una reixa en T de ranura central tipus 

Brickslot de la marca ACO o similar. Al final de cada un dels canals, per una banda hi haurà un pericó 

sifònic de formigó polímer per acoblar en els canals amb sortida horitzontal i per l’altra banda caldrà 

col·locar una tapa de registre que permeti la neteja del canal. Tots els tubs de sanejament seran de 

polietilè d’alta densitat amb una pendent mínima de l’ú per cent. Les aigües recollides s’abocaran en un 

pou de registre situat en l’àmbit del sauló en el punt més baix de la plaça, aquest pou caldrà que tingui 

una fondària de 1.30 metres i d’aquí en sortirà el tub de connexió a la xarxa existent que es troba en 

l’altra vorera del carrer Urgell a una cota similar. 

La recollida d’aigües en el paviment de sauló no seria necessària, ja que el sauló és un paviment 

drenant. Tot i així, per evitar que en dies de molta acumulació d’aigües o bé si no es fa un bon 

manteniment del paviment es facin regueres, s’instal·larà un tub de polietilè d’alta densitat amb ranures, 

dins la base del paviment de sauló, per drenar més ràpidament les aigües i evitar bassals i regueres. 

Les aigües que reculli aquest tub també s’abocaran en un pericó de registre i aquest es connectarà al 

pou. 

4.3.4 Serveis: Enllumenat5 

Per l’enllumenat de la plaça es creu que no es necessari tenir un alt nivell lumínic ja que aquest espai 

és un lloc en que el seu ús es fa de dia i a més a més ens trobem que amb la mida dels arbres tampoc 

es pot col·locar ni fanals ni una columna per il·luminar tot l’àmbit i per tant es proposa una solució en 

que les zones pavimentades amb pedra tinguin la il·luminació necessària per poder veure el terra quan 

es camina a la nit, però la resta de la plaça estarà il·luminada de manera més escènica, a través d’uns 

punts de llum encastats en els murs dels panells de malla electrosoldada reomplerts de pedra. També 

cal dir que part de la il·luminació dels carrers contigus il·luminaran la plaça, i que per tant no quedarà 

cap racó que pugui quedar fosc. A més a més s’il·luminaran les façanes de l’església i del claustre i la 

creu de terme, per ressaltar més la seva importància dins l’espai.  
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Hi haurà quatre tipus de lluminàries: 

Imatge Descripció 

 

Lluminària encastada al paviment de grava perimetral de les 

façanes del monument històric, tipus Light Up Walk, de la marca 

Iguzzini o similar, amb una òptica wall washer per il·luminar les 

façanes amb bombeta d’halogenur tipus HIT de 35 w. Caldrà que 

abans de col·locar el paviment de grava és col·loqui el cos 

d’encastament sobre un petit dau de formigó per evitar-ne el 

robatori i els possibles moviments. 

 

Lluminària que anirà encastada als murs de gabions de malla 

reomplerts de pedra, del tipus Ledplus, de la marca Iguzzini o 

similar, de 0.4 w, amb una òptica Led de color blanc amb efecte 

washer sobre el terra.  Aquest tipus de lluminària es col·locarà a les 

zones de pas del paviment de pedra de l’àmbit de l’escala i al banc 

de gabions per la cara del paviment de pedra, de manera que es 

garanteixi la llum necessària per veure el terra quan es camini de 

nit. 

 

Lluminària encastada en el primer esglaó de la creu de terme per 

poder il·luminar-la, tipus Light Up Light, de la marca Iguzzini o 

similar, amb una òptica flood orientable +/- 15º amb 12 LEDs x 1 w. 

Caldrà col·locar el cos d’encastament i haver passat els tubs en el 

moment de fer el peu de formigó que ens aixecarà el nivell de la 

creu de terme. 

 

Lluminària que anirà encastada als murs de gabions de malla 

reomplerts de pedra, serà del tipus Ledplus, de la marca Iguzzini o 

similar, de 0.75 w, amb una òptica Led de color blanc de 

senyalització. En la disposició de les lluminàries s’ha fet un èmfasi 

en l’acumulació al mur de la rotonda per evitar que aquest àmbit es 

quedi fosc. 

Taula 4.3.4 Descripció de les lluminàries 

La col·locació de les lluminàries encastades als gabions s’haurà de fer de manera simultània amb el 

reomplert de la pedra dels gabions, havent passat els tubs corrugats i els fils elèctrics prèviament. Per 

tant, el procés seria primer col·locar el panell que va ancorat al mur, col·locar els tubs corrugats al punt 

on es preveu que anirà la lluminària, muntar el gabió, soldar el tub d’acer galvanitzat on es situarà la 

lluminària, passar fils, reomplir el gabió fins al nivell de la lluminària, col·locar el cos d’encastament, 

protegir-lo amb una xapa o una fusta per evitar el trencament un cop es tiri la pedra, acabar de reomplir 

amb les pedres i tancar el gabió. Posteriorment es connectarà la lluminària i es col·locarà al cos 

d’encastament. Caldrà que un cop col·locades les lluminàries es puguin registrar, i per aquest motiu 

s’han de fer coincidir amb la malla de 75x75 mm del gabió. 

Serà necessari col·locar un quadre de comandament i protecció , que es situarà darrera el contrafort de 

la façana de l’església que queda a la vorera del carrer Urgell, tal com es mostra en el plànol 

d’enllumenat.   

 

4.3.5 Serveis: Reg 

Els arbres existents actualment no tenen reg, però el fet de que són uns arbres ja molt crescuts i com 

que queden totalment envoltats pel paviment de sauló que es permeable, es considera que no es 

necessari fer una xarxa de reg. Tot i així es deixarà una boca de reg a la vorera del carrer Urgell, per on 

passa una canonada existent d’aigua, per si fos necessària qualsevol tasca de reg. 

4.3.6 Paviments6 

Un cop fets els moviments de terres anteriorment definits, caldrà construir els dos tipus de paviments 

proposats: un de llambordes de pedra i l’altre de sauló, tots dos situats al mateix nivell. 

Pel que fa al paviment de llambordes de pedra el més important serà el replanteig de les pletines de 

cofinament del paviment, que evitaran els possibles moviments de les peces (tot i estar col·locades 

sobre morter sec, que no quedaran soltes del tot). S’hauran de referenciar els seus punts d’inici i final a 

elements existents edificats, i a partir d’aquí replantejar els paviments amb el màxim aprofitament de 

peces senceres. La geometria del paviment vindrà dibuixada per la col·locació d’aquestes pletines, que 

es reforçarà fent una sanefa paral·lela amb peces de pedra de 18x9x10 cm. La resta de paviment que 

quedarà emmarcat per la sanefa es farà amb peces de pedra de 10x9x10, col·locades a trencajunt. 

El tipus de pedra de les llambordes caldrà que sigui de la mateixa gama cromàtica que la pedra de la 

façana del conjunt històric i preferentment de pedra calcària. Les juntes entre les llambordes es faran 

amb sauló per agafar el mateix to cromàtic que l’altre paviment que es proposa a la plaça. 

 

El motiu de dissenyar aquest paviment amb una base de tot-ú en comptes d’una base rígida de formigó 

ha estat per evitar humitats a la superfície i a les edificacions contigües de l’església i el claustre. 

                                                 
6
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Als graons de l’escala, per motius d’estabilitat i ús, es proposa una solució de paviment de pedra sobre 

solera de formigó. Sobre l’esplanada compactada, i un cop fet el mur de gabions de contenció de 

l’escala, es col·locarà una sub-base granular per permetre el drenatge sota la base de formigó. 

Posteriorment es col·locarà una làmina separadora de polietilè. En el mur existent es farà un forat cada 

30 cm en l’àmbit de contacte amb la llosa per poder col·locar barres d’acer amb reesines epoxi com a 

esperes per lligar la llosa amb el mur. A continuació, es construirà primer el dau d’arrencada de l’escala 

i després la llosa de formigó armat. Un cop feta la llosa, es farà la formació de graons segons el plànol 

de detall de l’escala i posteriorment es col·locaran les peces de pedra sobre una base de morter 

pastada a l’obra i ben anivellada. La junta de les peces es farà amb amb morter cola amb una llana 

dentada i es col·locaran a truc de maceta. Es col·locarà peça de pedra tant en la petja com en la 

contrapetja, i serà del mateix tipus que la que s’utilitzi al paviment de llambordes. 

L’altre tipus de paviment, el de sauló, es proposa en l’àmbit central de la plaça, de manera que quedarà 

confinat per dos dels costats pel paviment de llambordes i per la resta pels murs de gabions dels 

carrers. És un paviment totalment permeable i pensat per un trànsit de vehicles restringit. 

Sobre l’esplanada compactada es farà una estesa i piconada de la base formada per tot-ú. 

Posteriorment es col·locarà una làmina anticontaminant per evitar l’ascensió de fins, composta per una 

làmina geotextil de polipropilè i polietilè i, finalment, només quedarà fer l’estesa del sauló. A la base de 

tot-ú s’instal·larà el sistema de drenatge del paviment tal com s’ha indicat a l’apartat 4.3.3. de la 

mateixa memòria. 

4.3.7 Murs7 

Tots els murs verticals existents aniran revestits amb uns panells de malla electrosoldada reomplerta 

de pedra calcària i els murs nous seran de gabions amb el mateix tipus de malla que els anteriors. 

Degut a la heterogeneïtat dels murs existents es proposa folrar tots els murs existents amb uns panells 

de malla electrosoldada de 75x75 mm amb filferro d’acer galvanitzat de 4 mm, amb unes mides de 135 

x 67.5 x 22.5 cm. Aquests s’ancoraran en els murs existents mitjançant 5 platines de subjecció. Tot el 

replanteig del conjunt dels panells ha estat pensat de tal manera que no sigui necessari trencar cap 

dels panells de malla per evitar perdre la protecció del galvanitzat en cap punt. 

Un cop col·locat el primer panell, abans de reomplir-lo, caldrà que aquest assenti bé sobre una base de 

tot-ú per evitar que pugui haver-hi assentaments varis. També caldrà reomplir de tot-ú la part del gabió 

que quedi per sota del nivell del paviment, tant del de sauló com del de pedra. 
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Posteriorment els panells es reompliran amb pedra calcària del mateix tipus que la que s’utilitzi en el 

paviment i hauran de ser de mides similars entre elles. També tenir en compte que en els gabions 

aniran encastades les lluminàries, tal com s’ha indicat en l’apartat d’enllumenat. 

Els murs nous que caldrà fer a la plaça són dos: un al costat de l’escala que servirà com a confinament 

de les terres de l’escala i un segon mur per salvar el desnivell que hi ha entre el paviment de 

llambordes i el paviment de sauló en l’àmbit de davant de la porta del claustre. A més a més, aquest 

segon mur s’acabarà convertint en un banc. 

Els mòduls que s’utilitzaran per fer aquests murs seran de la mateixa malla electrosoldada de 75x75 

mm amb filferro d’acer galvanitzat de 4 mm i les mides seran les següents: 

Mur de l’escala: 2 mòduls de 97.5x97.5x45 cm 

Mur banc: 14 mòduls de 97.5x97.5x70 cm 

4.3.8 Mobiliari urbà 

Pel que fa als bancs actualment existents, es restauraran mitjançant l’aplicació d’una capa antioxidant i 

dues capes d’acabat de pintura als peus dels bancs, es farà una neteja i pintura dels llistons de fusta al 

vernís sintètic, amb una capa de protector insecticida-fungicida i dues capes d’acabat de superfície 

mat. Cada banc s’ancorarà sobre dos daus de formigó de 30 x 60 x 40 cm que s’hauran de fer nous. 

La nova disposició dels bancs queda grafiada al plànol C06 de la proposta. 

La construcció del mur de gabions davant de la porta del claustre permetrà formar un nou banc: per 

col·locar els seients caldrà prèviament haver ancorat uns muntants dins dels gabions, formats per tres 

pletines d’acer galvanitzat de 60 x 10 mm de secció , soldades entre elles amb una forma de “H”  de 

mides totals de 70 x 37.5 cm. Aquests muntants es lligaran amb l’estructura del gabió mitjançant 

filferros abans de reomplir els gabions, deixant-los totalment anivellats. Posteriorment es col·locarn 

unes llates de fusta de pi tractades a l’autoclau amb sals de coure de 40 x 40 mm fixades amb visos 

d’acer inoxidable als muntants d’acer. Sobre les llates es col·locaran unes posts de pi tractades a 

l’autoclau amb sals de coure de 60 x 120 mm fixades amb visos avellanats d’acer inoxidable sobre les 

llates. Posteriorment se li aplicarà un vernís amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 

dues capes d'acabat, amb la superfície mat a tots els elements de fusta. 

Un altre tipus de mobiliari present a la plaça de Sant Domènec seran les papereres, del tipus PA641 de 

la marca Fundació Dúctil Benito o similar, d’estructura interior metàl·lica, exterior amb 24 llistons de 

fusta tropical i la cubeta d’acer galvanitzat. La fusta d’acabat es tractarà amb protector fungicida, 

insecticida i hidròfug, i serà d’un color caoba similar al dels bancs existents. L’ancoratge es farà amb 

tres perns d’expansió M8 i en paviment tous caldrà fer un dau de formigó de 35x35x35 cm.
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5 ESTUDI I DISSENY DEL CARRER 

5.1 OBJECTIU DE LA PROPOSTA 

L’objectiu de la proposta és obrir el carrer que comunica la plaça de l’Escriptor Josep Carner amb el 

carrer Jaume Balmes. D’aquesta manera s’aconseguirà dotar al monument d’un efecte d’unitat ja que 

es podrà voltejar les seves dependències per complet. 

També és objectiu eliminar els obstacles que fan que la plaça de l’Escriptor Josep Carner quedi fora del 

pas, així com adequar-la perquè junt amb el carrer sigui un espai continu. 

Per mantenir l’espai de tranquil·litat que també ofereix la plaça Sant Domènec es proposa que el carrer 

sigui peatonal, destinat únicament als vianants, ja sigui com a zona de passeig o bé com a espai lúdic 

del qual podran gaudir els usuaris del casal d’avis i també la resta de ciutadans. 

 Com ja s’ha descrit en l’apartat 4 d’aquesta memòria, es continuarà donant una imatge unitària d’acord 

amb la presència històrica dels edificis del conjunt monumental. 

5.2 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Tot i que a data d’avui no s’ha fet l’expropiació de la part de parcel·la privada que correspon a l’espai on 

es vol ubicar el carrer, i per tant no ha sigut accessible durant l’estudi d’aquest projecte, es realitza la 

proposta per continuar amb el present treball acadèmic. 

La proposta es basa en les següents decisions:  

- Eliminar els elements que obstaculitzen l’accés a la plaça de l’escriptor Josep Carner. 

- Delimitar la zona de pas i d’accés als diferents departaments de l’edifici de Càritas. 

- Col·locar uns contenidors soterrats de separació de residus. 

- Continuar amb els dos tipus de paviments i els mateixos elements proposats a la plaça Sant 

Domènec per mantenir la unitat cromàtica del conjunt. 

El més important en aquesta part de la proposta és deixar la zona lliure per tal d’afavorir la visió del 

conjunt monumental des de qualsevol perspectiva, així com fomentar el nou carrer de vianants com a 

zona de passeig per a tots els ciutadans. Cal tenir en compte que les persones que en faran més ús 

seran els residents de la residència, de l’hospital i del casal d’avis, de manera que els elements que 

conformin aquest espai estaran dissenyats principalment per a ells. És per aquest motiu que es 

proposa construir unes pistes de petanca ja que, després d’haver parlat amb els diferents col·lectius, és 

l’element més demandat per tots com a zona de lleure.  

Com s’ha mencionat anteriorment, actualment les dependències contigües al claustre de Sant 

Domènec estan ocupades per Càritas. A l’hora de dissenyar el carrer caldrà delimitar la zona de pas i 

els accessos als diferents departaments. Per tal de complir aquest objectiu es construirà, al llarg de tota 

la projecció de la façana superior, un mur de gabions que servirà de separació alhora que formarà un 

nou banc (procediment descrit a l’apartat 4.3.8 d’aquesta mateixa memòria). Aquest mur disposarà de 

dues obertures d’accés al recinte, una a l’extrem del carrer de vianants que limita amb el carrer Jaume 

Balmes i l’altra que serà d’accés directe a la pista multi esport. 

Per tal d’aprofitar la zona i degut a que no hi ha cap punt de recollida selectiva de residus proper, es 

proposa construir uns contenidors soterrats a la part més propera al carrer Jaume Balmes, de manera 

que siguin accessibles tant pel camió de recollida com pels habitants de les vivendes properes. 

Per continuar amb la unitat cromàtica del conjunt tal com ja s’ha fet a l’hora de dissenyar la plaça de 

Sant Domènec, es proposa continuar amb els dos tipus de paviment ja utilitzats: les llambordes de 

pedra i el sauló. El perímetre de l’absis de l’església, així com tot l’espai que ocupa la plaça de 

l’escriptor Josep Carner, es farà amb paviment de llamborda de pedra, tot deixant un àmbit reblert de 

grava del mateix tipus de pedra que en els murs de gabions a la part que està en contacte amb la 

façana del monument. El paviment de llambordes s’estendrà també al llarg de tot el carrer, deixant 

entremig zones amb sauló on s’hi ubicaran les pistes de petanca, una taula per jugar a escacs i una 

altra per al parxís, els bancs i els arbres que es replantaran. 

També es folraran els dos murs ja existents, que limiten amb propietat privada, amb panells de malla 

electrosoldada d’acer galvanitzat reomplerts de pedra.  

5.3 ACTUACIONS A REALITZAR 

5.3.1 Enderrocs8 

Els enderrocs a realitzar en aquesta zona corresponen a: 

- Enderroc dels graons de formigó que toquen a la paret del casal d’avis. Tot i que donen 

accés a una de les portes del casal, aquesta està en desús i la canviarien per una finestra 

fixa, ja que la seva única funció és l’entrada de llum natural. 

- Enderroc dels dos bancs de formigó actuals. 

- Enderroc del mur que actualment separa la plaça de l’Escriptor Josep Carner amb la 

parcel·la que ocupa Càritas. 
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També caldrà retirar o desmuntar alguns elements: 

- Retirada del paviment de la vorera del carrer Urgell que es vegi afectat per canviar-lo per 

llamborda de pedra. 

- Retirada de tots els arbres de la seva ubicació actual, per replantar-los posteriorment en 

aquesta mateixa zona. 

5.3.2 Moviments de terres9 

En aquest cas, com que no hi ha cap modificació del nivell del terreny, els moviments de terres seran 

mínims. 

El moviment de terres superficials serà necessari per tal de definir la caixa de paviment de pedra i 

disposar el terreny per al paviment de sauló. Posteriorment caldrà fer la compactació del terreny.  

L’excavació de les rases d’instal·lacions es faran amb retroexcavadora. Es deixaran les terres a la vora, 

es farà un repàs de la rasa i es col·locarà un llit de sauló garbellat per posteriorment col·locar el tub i es 

farà el rebliment de la rasa amb la mateixa terra de l’excavació. 

Per últim caldrà fer una excavació de 7 x 2 x 2,20 m aproximadament, per tal de col·locar el fossat de 

formigó armat on posteriorment s’hi instal·laran els contenidors soterrats. 

5.3.3 Serveis: Sanejament10 

La xarxa de sanejament que es proposa per al drenatge i la recollida d’aigües del carrer es farà amb 

dos sistemes diferents en funció del tipus de paviment. 

La recollida d’aigües en el paviment de pedra es farà mitjançant uns canals de formigó polímer 

col·locats sobre formigó amb parets i solera de 10 cm, amb una reixa en T de ranura central tipus 

Brickslot de la marca ACO o similar. Al final de cada un dels canals, per una banda hi haurà un pericó 

sifònic de formigó polímer per acoblar en els canals amb sortida horitzontal i per l’altra banda caldrà 

col·locar una tapa de registre que permeti la neteja del canal. Tots els tubs de sanejament seran de 

polietilè d’alta densitat amb una pendent mínima de l’ú per cent. Les aigües recollides s’abocaran en un 

pou de registre, que caldrà que tingui una fondària de 1.30 metres i d’aquí en sortirà el tub de connexió 

a la xarxa existent que es troba en l’altra vorera del carrer Urgell i també del carrer Jaume Balmes a 

una cota similar. 
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La recollida d’aigües en el paviment de sauló no seria necessària, ja que el sauló és un paviment 

drenant. Tot i així, per evitar que en dies de molta acumulació d’aigües o bé si no es fa un bon 

manteniment del paviment es facin regueres, s’instal·larà un tub de polietilè d’alta densitat amb ranures, 

dins la base del paviment de sauló, per drenar més ràpidament les aigües i evitar bassals i regueres. 

Les aigües que reculli aquest tub també s’abocaran en un pericó de registre i aquest es connectarà al 

pou. 

5.3.4 Serveis: Enllumenat11 

Tot i que es tracta d’un espai en que el seu ús es fa de dia, caldrà il·luminar el carrer per facilitar-ne el 

trànsit de vianants a la nit. Es col·locaran lluminàries de senyalització que recorrin el camí marcat així 

com també uns fanals per il·luminar tot l’àmbit de manera més general. També s’aprofitaran el banc i 

els dos murs fets de panells de malla electrosoldada reomplerts de pedra per encastar-hi uns punts de 

llum que aportin una il·luminació més escènica al llarg del carrer. A més a més, s’ha de tenir en compte 

que la plaça de l’Escriptor Josep Carner pot servir com a zona per realitzar activitats, així que caldrà 

una il·luminació que permeti realitzar activitats nocturnes, sobretot a l’estiu. La façana de l’absis de 

l’església s’il·luminarà de la mateixa manera que s’ha fet amb la resta de façanes del conjunt. 

Hi cinc tipus de lluminàries: 

Imatge Descripció 

 

Lluminària encastada al paviment de grava perimetral de la façana 

corresponent a l’absis de l’església de Sant Domènec, tipus Light 

Up Walk, de la marca Iguzzini o similar, amb una òptica wall washer 

per il·luminar la façana amb bombeta d’halogenur tipus HIT de 35 w. 

Caldrà que abans de col·locar el paviment de grava es col·loqui el 

cos d’encastament sobre un petit dau de formigó per evitar-ne el 

robatori i els possibles moviments. 

 

Lluminària que anirà encastada als murs de gabions de malla 

reomplerts de pedra que formen el banc, tipus Ledplus, de la marca 

Iguzzini o similar, de 0.4 w, amb una òptica Led de color blanc amb 

efecte washer sobre el terra. Es col·locarà al llarg dels murs per 

garantir així la llum suficient per veure el terra de nit. 
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Lluminària formada per aparells de led monocromàtics amb 

alimentació electrònica, tipus iWay de la marca Iguzzini o similar, de 

5 w, amb una òptica led de color blanc. Aquest tipus de lluminària 

s’instal·larà al paviment, als punts on no arribi la llum dels murs. 

 

Fanals del tipus MultiWoody LED de la marca Iguzzini o similar. 

Cada fanal es composa per tres projectors MaxiWoody, amb una 

òptica flood orientable amb 36 LEDs x 1 w. Aquest tipus de 

lluminària s’instal·larà tant al carrer com a la plaça de l’Escriptor 

Josep Carner per donar la il·luminació necessària a tota la zona. 

 

Lluminària que anirà encastada als murs de gabions de malla 

reomplerts de pedra, serà del tipus Ledplus, de la marca Iguzzini o 

similar, de 0.75 w, amb una òptica Led de color blanc de 

senyalització. 

Taula 5.3.4 Descripció de les lluminàries 

La col·locació de les lluminàries encastades als murs formats per gabions s’haurà de fer de manera 

simultània amb el reomplert de la pedra dels gabions, havent passat els tubs corrugats i els fils elèctrics 

prèviament. El procés d’execució serà el mateix que el descrit anteriorment a l’apartat 4.3.4. 

Serà necessari col·locar un quadre de comandament i protecció que es situarà al mur contigu a l’accés 

a Càritas pel carrer Jaume Balmes, tal com es mostra en el plànol d’enllumenat. 

5.3.5 Serveis: Reg 

Els arbres existents actualment no tenen reg, però el fet de que són uns arbres ja molt crescuts i com 

que queden totalment envoltats pel paviment de sauló que es permeable, es considera que no es 

necessari fer una xarxa de reg. Tot i així es deixarà una boca de reg a la vorera del carrer Urgell, per on 

passa una canonada existent d’aigua, per si fos necessària qualsevol tasca de reg. 

 

5.3.6 Paviments12 

Els dos tipus de paviments proposats són el de llambordes de pedra i el de sauló i es col·locaran al 

mateix nivell. 

Respecte al paviment de llambordes de pedra, el procediment serà el mateix que el descrit a l’apartat 

4.3.6 i la zona que disposarà aquest paviment queda dibuixada al plànol de materials. 

L’altre tipus de paviment, el de sauló, es proposa en zones de l’àmbit central del carrer i també a la part 

més ampla a l’extrem oposat de l’església, per poder-hi ubicar els elements més lúdics. És un paviment 

totalment permeable i s’aprofitarà aquesta característica per replantar els arbres que s’han retirat 

anteriorment en aquest tipus de paviment, afavorint l’estalvi d’aigua destinada al reg.  

Sobre l’esplanada compactada es farà una estesa i piconada de la base formada per tot-ú. 

Posteriorment es col·locarà una làmina anticontaminant per evitar l’ascensió de fins, composta per una 

làmina geotextil de polipropilè i polietilè i, finalment, només quedarà fer l’estesa del sauló. A la base de 

tot-ú s’instal·larà el sistema de drenatge del paviment tal com s’ha indicat a l’apartat 5.3.3. de la 

mateixa memòria. 

5.3.7 Murs 

Els dos murs existents que separen les propietats privades aniran revestits amb uns panells de malla 

electrosoldada reomplerta de pedra calcària i els murs nous construïts seran de gabions amb el mateix 

tipus de malla que els anteriors. 

Per continuar donant homogeneïtat a tot el conjunt, es proposa folrar els murs existents amb panells de 

malla electrosoldada de 75x75 mm amb filferro d’acer galvanitzat de 4 mm, amb unes mides de 135 x 

67.5 x 22.5 cm. Aquests s’ancoraran als murs existents mitjançant unes platines de subjecció. Per la 

seva col·locació, es seguirà el mateix procediment emprat a l’apartat 4.3.7. 

El mur nou que caldrà fer al carrer té la funció de separar l’accés a Càritas de la resta del carrer, de 

manera que es farà en forma de banc per aprofitar l’espai al llarg de tota la línia de façana. Els mòduls 

que s’utilitzaran per fer aquests murs seran de la mateixa malla electrosoldada de 75x75 mm amb 

filferro d’acer galvanitzat de 4 mm i les mides seran de 97.5x97.5x70 cm.  
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5.3.8 Mobiliari urbà13 

 
Es col·locarà el mateix model de banc que els que hi ha actualment a la plaça Sant Domènec tipus 

Banco Plaza – UM387 de la marca Fundición Dúctil Benito. El cos d’aquest tipus de mobiliari està fet 

amb llistons de fusta tropical de 40 x 35 mm, tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i 

hidròfug i un acabat de color caoba, i els peus són de fosa acabats amb una capa d’imprimació i dues 

capes de color negre forja. Cada element s’ancorarà sobre dos daus de formigó de 30 x 60 x 40 cm.  

Pel que fa a les papereres, es mantindrà el mateix model instal·lat a la plaça Sant Domènec, del tipus 

PA641 de la marca Fundació Dúctil Benito o similar, d’estructura interior metàl·lica, exterior amb 24 

llistons de fusta tropical i la cubeta d’acer galvanitzat. La fusta d’acabat es tractarà amb protector 

fungicida, insecticida i hidròfug, i serà d’un color caoba similar al dels bancs existents. L’ancoratge es 

farà amb tres perns d’expansió M8 i en paviment tous caldrà fer un dau de formigó de 35x35x35 cm. 

Per aprofitar la zona i deixar un espai de caràcter més lúdic, s’ha proposat instal·lar dues pistes de 

petanca i dues taules per practicar jocs de taula. Les pistes es construiran amb un recinte tancat de 

fusta de pi de Suècia tractada amb autoclau, seran de planta rectangular de dimensions 12x3x0,40 m , i 

s’omplirà el seu interior de sorra per poder desenvolupar el joc de la petanca. Les taules estan 

formades per un taulell de polièster en el qual hi ha el joc imprès digitalment (escacs en una i parxís a 

l’altra) i quatre seients de contraxapat fenòlic antilliscant, unit tot mitjançant una estructura d’acer. 

També s’instal·larà un gimnàs de carrer a la zona de sauló on s’eixampla el carrer, per fomentar l’esport 

i la vida saludable a l’aire lliure. També en aquest espai, que es convertirà en zona de pas per una gran 

quantitat de veïns, es soterraran els contenidors de recollida selectiva propers a la vorera, de manera 

que quedin accessibles per tots els costats, facilitant així les operacions de recollida al camió. 
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6 CONCLUSIONS  

Un cop acabat l’estudi del disseny de potenciació i millora de l’entorn urbà de l’església Sant Domènec 

de Balaguer, es conclou que amb la proposta adoptada s’aconsegueix l’objectiu principal d’aquest 

projecte.  

Primerament, s’observa que les actuacions i modificacions dutes a terme en aquest entorn, sobretot les 

que permeten disposar d’un nou espai d’ús públic a la ciutat i que alhora permet apreciar i visualitzar el 

conjunt monumental des de totes les perspectives, envoltat d’un ambient agradable i tranquil, potencien 

l’atractiu turístic d’aquest monument històric. 

Una altra de les metes plantejades inicialment, la integració turística d’aquest entorn amb el seu ús 

quotidià, també queda realitzada. Amb la urbanització del carrer s’ofereixen noves prestacions per als 

usuaris i veïns de l’entorn més immediat. També el fet d’haver consultat a les diferents entitats socials i 

culturals les seves preferències fa que el resultat final sigui acceptat i valorat pels diferents col·lectius, 

així com també útil i necessari per a les seves activitats diàries.  

S’ha de tenir en compte que en tots els procediments i elements elegits s’ha optat per aquella opció 

més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, donada la importància que representen aquests 

valors en la situació mediambiental actual. 

Finalment, cal anomenar la importància que té aquest projecte per a tots els balaguerins. Aquesta 

integració del monument en el conjunt de la ciutat comporta un valor afegit de caire més sentimental, ja 

que es recupera l’ús d’un patrimoni que ha estat molt important en la història de la ciutat de Balaguer, i 

que anava quedant en l’oblit amb el pas del temps. 
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ANNEX 1. Plànols d’estat actual dels serveis de clavegueram i aigua potable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Plànol del servei de clavegueram 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol del servei d’aigua potable 





 

ANNEX 2. Característiques tècniques dels murs de gabions. 
 

 

 

 





 

ANNEX 3. Fitxes tècniques lluminàries. 
 

1. Light Up Walk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Light Up Light 
 
 



3. Ledplus senyalització 
 

 
 
 

 

4. Ledplus washer 
 
 



 

5. MaxiWoody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. iWay 





 

ANNEX 4. Especificacions dels elements que componen la zona lúdica. 
 

1. Esquí de fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Volant 
 
 
 
 



 

3. Gronxador 
 
 
 
 
 
 
 



4. Moviment de cintura 
 
 
 
 
 
 



 

5. Massatge 
 
 
 
 
 
 


