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0.- PRESENTACIÓ 

Sempre m’ha sorprès la dèria dels americans per preservar 

les cases de fusta dels pioners. Em costa d’entendre el seu 

afanys en protegir quatre taulons que amb molt d’entusiasme 

han bastit com a museu del poble i que és motiu d’orgull per 

tota la comunitat. La casa dels meus avis era molt més 

antiga i la van ensorrar sense cap mirament per fer una zona 

blava. L’escola on vaig estudiar era centenària, de pedres 

ben escairades i plena de filigranes interessants amb les que 

mai ningú s’hi havia fixat perquè el barri n’estava ple, 

d’edificis com aquell. Passejo per la meva ciutat i veig moltes 

obres arquitectòniques testimoni de diferents èpoques que 

farien envermellir la casa de fusta dels americans, però de 

vegades penso que potser són els nostres edificis els que 

s’enrojolen perquè s’avergonyeixen del poc respecte que els 

hi tenim. 

Vivim en un país de somni, farcit d’obres d’art per tot arreu. 

En tenim tantes, que malgrat els anys que fa que en 

destruïm encara ens en queden moltes. Sortosament. 

L’abundància ens ha tornat bojos. Quan es té molt d’una 

cosa, aquesta perd gran part del seu valor. Encara que 

aquest sigui important. O molt important, com és el cas.  

Som un país desmemoriat i ingrat. És urgent aturar- nos i 

pensar en què estem fent amb el nostre patrimoni. Com a 

tècnics necessitem tornar a mirar les obres dels nostres 

predecessors. Aprendre a escoltar-los, pacientment, a mirar-

los des del respecte i a intentar entendre i comprendre el 

valor de la seva feina des de totes les vessants. Els 

materials evolucionen i amb ells les tècniques constructives 

però els problemes fonamentals a resoldre continuen sent 

els mateixos. Cal que tornem a remirar les seves obres amb 

els ulls del que vol copsar fins i tot allò que no es veu però 

que sabem que hi és. Amb l’ull nu de prejudicis i amb la 

mirada humil del que no creu que ja ho sap tot embriagat  

dels avenços científics i tecnològics. Cal que rellegim les 

memòries que van escriure i que la successió de frases i 

idees endreçades, ens expliquin els secrets dels millors 

arquitectes de la història, alguns oblidats, molts poc valorats 

i només alguns considerats. Cal que siguem capaços de 

descobrir els enginys amb què van resoldre molts 

problemes, les idees amb les que van apaivagar algunes 

inquietuds i les habilitats , sovint sorprenents, amb les que 

van solucionar grans dificultats. No conec a cap bon músic 

que no hagi escoltat  mil vegades les peces musicals més 

brillants de la història ni a cap bon cuiner que no s’hagi atipat 

de tastar els plats d’altres xefs més experimentats.  

L’ofici de construir ha estat un procés llarg d’acumulació 

d’encerts i errors. De solucions i de fracassos. El 

coneixement de la història ens hauria d’ajudar a què no es 

repetissin els errors ni els fracassos i a construir un nou 

coneixement encertat capaç de donar resposta a les noves 

situacions que inevitablement sorgeixen en un món 

acceleradament canviant. La història és la base, sòlida i 

ferma, que permet adaptar-nos a la nostra realitat. La 

història ens dóna l’experiència del passat i el seu 

coneixement és la comprensió i la garantia sense caducitat 

de l’èxit futur. En el geni i la capacitat de cadascú està el ser 

capaç  de transformar aquests coneixements en un projecte 

que respongui a la realitat del seu temps i a la situació 

particular de la seva obra. 

Per tot això, vaig voler fer el meu PFC sobre en Joan 

Bergós, un arquitecte fonamental per la població on visc, La 

Seu d’Urgell. Va transformar l’antiga ciutat convertint-la en 

una de moderna. Per realitzar l’estudi m’he submergit en els 

arxius d’aquells anys, he tornat a rellegir els seus papers i 

m’he mirat detingudament els plànols de paper vegetal 

endurit pel pas del temps. Durant tot aquest procés he estat 

embolcallat per un sentiment d’admiració vers aquest 

personatge i per la sensació de poder viure i sentir com 

realment n’és d’important el coneixement de la història per 

entendre  la ciutat actual. Aquesta ciutat, la meva ciutat, que 

ara inevitablement veig amb uns altres ulls.  

La meva voluntat amb aquest treball ha estat fer un humil 

homenatge a tota una generació d’arquitectes noucentistes 

que amb els seus ideals van començar a vestir el país que 

avui tenim. Recuperar el fil dels seus projectes és com bastir 

un pont entre els somnis de fa un segle i els d’un nou futur.  

Per estimar, cal conèixer. 

 

       

Dibuix del carrer Canonges de La Seu d’Urgell      
 
 Font: CAMP arquitectes 
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1.- INTRODUCCIÓ 

 
A principis del segle XX la Seu d’Urgell era una ciutat 

encerclada dins la seva muralla. La condició de plaça forta i 

la impossibilitat de construir-hi fora, va impedir durant segles 

el seu creixement en superfície. La emigració dels pobles de 

muntanya cap a la capital de comarca i el creixement 

econòmic van portar la ciutat a suportat una elevada pressió 

demogràfica. Les males condicions higièniques i la 

insalubritat generalitzada de tot el nucli històric obligaren al 

consistori municipal a buscar solucions urgents. El permís 

concedit pel Ministerio de la Guerra per poder construir fora 

de les muralles va lliurar a la ciutat, d’un sol cop, els terrenys 

necessaris pel seu creixement.  

L’arquitecte lleidatà Joan Bergós fou l’encarregat de 

redactar, al 1927, el projecte d’eixample de La Seu i també 

el de la reforma del nucli històric. L’anàlisi que va fer de les 

relacions sòcio-econòmiques de la població li va permetre 

crear una nova trama urbana molt adaptada als usos 

existents.  

La Seu d’Urgell en aquell moment era una ciutat molt petita i 

rural, incapaç de mobilitzar els capitals suficients per crear 

un eixample de manera ràpida. La implantació de la nova 

malla de carrers fou molt lenta i es perllongà durant tot el 

segle XX. 

En el nucli històric, Bergós fa una proposta per millorar les 

condicions higièniques de la població basada en fer noves 

propostes referents a obtenir una major qualitat en les 

condicions d’habitabilitat dels edificis del nucli històric i en 

l’accés de la població a uns serveis mínims d’aigua corrent i 

clavegueram. 

Joan Bergós va modernitzar, també,  els processos 

administratius de l’ajuntament de La Seu pel que fa a les 

ordenances municipals i la gestió dels permisos d’obres 

normalitzant tota la documentació.  

 

 

 

 

Després del Pla Bergós de 1927, no es va tornar a fer un 

nou pla urbanístic fins el Pla General de 1980 i el de 1991. 

Actualment La Seu d’Urgell es regeix pel Pla General 

d’Ordenació Urbana de l’any 2002. 

Estructura del treball: 

Aquest PFC vol explicar el Pla d’Eixample de 1927, 

contextualitzant-lo en el moment sòcio-econòmic i cultural en 

el que es va projectar. 

Amb la voluntat, no només d’explicar un pla urbanístic sinó 

també les seves circumstàncies, s’inicia el treball amb una 

breu explicació de la formació urbana de La Seu, entenent 

que la ciutat existent va condicionar la nova realitat, punt 2. 

Continua l’exposició amb una breu nota biogràfica del 

personatge intentant entendre com un professional lliberal 

amb despatx a Barcelona acaba treballant a les llunyanes 

comarques del Pirineu, punt 3. 

En l’apartat d’antecedents, 4.1, es fa una petita ressenya 

dels corrents de pensament de l’ època que pogueren influir 

més en les idees urbanístiques de Joan Bergós. També 

s’explica com era La Seu en aquell temps, les condicions de 

vida, la demografia i els aspectes econòmics. Tot això va 

condicionar la proposta urbanística per La Seu d’en Bergós. 

Més endavant, es fa la descripció del Pla d’Eixample de 

1927, 4.2, i també del Pla de Reforma Interior, 4.3. Es 

ressenyen les propostes i es valora el seu grau 

d’acompliment, 4.4. 

Per últim, en el punt 5, s’ha realitzat un  inventari de l’obra  

arquitectònica que Joan Bergós va fer a La Seu d’Urgell. 

S’ha fet un buidatge del registre de les llicències d’obres de 

l’ajuntament que es conserven a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 

Urgell (ACAU). 

 

 

 

 

 
Carrer Major de La Seu d’Urgell, principis del segle XX 
 
Font: ACAU 
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ELS ORIGENS DE LA SEU D’URGELL 

 

Els orígens de la ciutat no estan clars i son motiu de 

discussió entre els historiadors. Les excavacions realitzades 

des de l’any 1990 al 1994 al subsòl de l’ajuntament van fer 

aparèixer les primeres evidències arqueològiques sobre el 

passat romà. D’acord amb aquestes investigacions Villarò1 

afirma que La Seu hauria d’haver existit ja com a una entitat 

urbana a l’època romana. Altres historiadors locals com 

Gascón i Obiols sostenen que en els seus inicis La Seu era 

una mansio romana de la Strata Ceretana2,via romana de 

gran importància perquè connectava el sud de França amb 

la vall del Segre, Lleida i Saragossa. Una mansio era una 

parada a les vies romanes on es podia menjar, descansar 

els cavalls i era habitual fer nit durant un viatge. Estava 

ubicada a una distància adequada per fer un dia de camí, 

situant-se a uns 30-35 quilòmetres entre elles. Aquesta 

mansio originària podria haver evolucionat cap a una vicus, 

que eren petites aglomeracions urbanes. El primer document 

on apareix la denominació de vicus cal datar-lo al 9073. El 

terme vicus, que persistirà com a referent del nucli de 

població associat a la catedral fins a la segona meitat del 

segle XI admet diverses interpretacions però en qualsevol 

cas fa referència a un nucli habitat més o menys articulat 

que configuraria el nucli primitiu de la Seu d’Urgell. 

Si tenim en compte que podem datar la romanització de la 

Cerdanya cap el 39 a. C., és possible que aquest fenomen 

es donés al mateix temps a tota la vall del Segre4. El turó de 

Castellciutat, avui dia dins el municipi de La Seu d’Urgell, 

podria haver estat ocupat per algun tipus d’estructura militar 

romana, atès la seva extraordinària situació estratègica.  

L’existència del bisbat d’Urgell, i de la seva catedral, és un 

fet transcendental, que ha donat nom a la ciutat i també ha 

condicionat de manera decisiva l’estructura urbana de la 

població. La Seu rep el nom de ciutat per primer cop a les 

cròniques carolíngies de final del segle VII. Després del 

període fosc i mal conegut de la dominació musulmana, la 

ciutat d’Urgell ve reprendre de la mà dels francs, el seu 

paper de centre articulador de bona part del Pirineus, 

coincidint amb la decadència d’Isona i de Llívia. 

Es pot identificar un nucli primitiu, que no aniria més enllà del 

carrer Major i que quedaria tancat amb un primer recinte 

emmurallat tardo-romà o franc. El seu eix principal seria el 

carrer dels Canonges. A Castellciutat hi havia la residència 

dels comtes d’Urgell5 . El nucli urbà romandria definitivament 

establert en el transcurs dels segles IX i X arraulit a l’ombra 

de la vella catedral 

No sembla lògic pensar que l’esplèndida catedral aixecada 

durant el segle XII va dominar un erm, ni quatre cases mal 

comptades sino que la ciutat va seguir un procés paral·lel a 

l’enriquiment del bisbat i a l’erecció de la nova catedral i es 

va produir una expansió de la vila que va culminar en la 

recuperació de la categoria de ciutat vers el 12505.  

A partir de 1050 va prenent volada la denominació de Villa 

Sedis substituint el misteriós Vico Sedis. A partir de 1250 la 

denominació civitas Sedis es l’única que trobem a la 

documentació. La Seu va veure confirmada la seva condició 

de capital d’una extensa zona, un centre artesanal i 

comercial de primer ordre, amb influència sobre bona part 

del Pirineu català. L’espectacular creixement de la vila de 

Puigcerdà, fundada el 1177 pel rei Alfons I, va eclipsar 

aquest creixement6. 

Segons Villaró la primera catedral hispano-visigoda, s’alçava 

a la plana, probablement al mateix indret on  hi ha la catedral 

avui en dia i després de la seva destrucció pels musulmans 

que tornaven de Narbona l’any 793 fou restaurada, sota 

l’impuls de Carlemany, si bé les obres no van acabar fins 

ben entrat el segle XI. Mentrestant, Castellciutat esdevenia 

residència dels comtes d’Urgell, des dels inicis de la 

dominació dels francs fins al trasllat de la capital comtal, 

primer a Agramunt i després a Balaguer (1105)7. 

El nucli originari de La Seu d’Urgell romana el constituirien 

els carrers de Canonges i el de Santa Maria que 

curiosament es creuen ortogonalment. Recentment, en unes 

obres del carrer major ha aparegut sota terra una porta 

romana dovellada amb dues espitlleres al laterals que podria 

formar part d’una porta d’accés a La Seu de l’època romana. 

 
 
Alguns historiadors del segle XVII asseguraven que l’any 1699 a. 
C., Hèrcules l’egipcià, heroi mitològic i avantpassat llegendari de la 
dinastia dels Àustria va fundar La Seu d’Urgell  En aquesta pintura 
l’heroi el representen amb cuirassa i casc emplomallat. El quadre 
és un oli sobre tela i es titula “Hèrcules i la ciutat” i es obra d’Ot 
Palol (1701). Durant molt anys va estar penjat a la Sala de Plens 
de l’ajuntament de La Seu d’Urgell. Actualment el trobem al museu 
municipal Espai Ermengol. 
 
Font: museu municipal Espai Ermengol 
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L’EXPANSIÓ URBANA  

La trama urbana de La Seu presenta dos períodes de forta 

expansió: el primer a l’edat mitjana, durant els segles XII i 

XIII aproximadament i el segon s’inicia a finals del segle XIX 

i pren un fort impuls durant el segle XX, en especial després 

de la Guerra Civil i es manté en l’actualitat. Entre aquests 

dos moments hi ha un llarg període d’uns quants segles de 

durada caracteritzat per una manca de dinamisme urbà, en 

consonància amb un estancament demogràfic que manté la 

població urgellenca estable al voltant d’un xifra aproximada 

de 1.000–1.500 habitants al llarg de tota l’Edat Moderna. 

L’expansió urbana dels segles XII i XIII provoca l’aparició 

d’altres barris propers al nucli originari. Al nord creixerà el 

raval de Capdevila on s’instal·larà la bladeria per mesurar el 

blat i altres grans. A l’oest apareixerà el barri de Tredós i al 

sud sorgirà el de Soldevila. El creixement de la ciutat en 

aquesta época seguirà els eixos nord-sud i est-oest seguint 

els camins d’accés a la ciutat.. L’unic barri que s’apartarà 

d’aquesta morfologia serà el de Capdevila amb unes 

característiques molt més medievals que no pas la resta de 

la ciutat: carrers estrets i sinuosos amb una certa tendència 

a les disposicions circulars4. 

La muralla es comença a construir al 1200 i fou reconstruïda 

a la primera meitat del segle XV. La muralla medieval que 

seguia el traçat del carrer de la muralla, tenia quatre portes: 

La de Tredós, d’on partia el camí de Castellciutat cap a 

l’oest; el Portal d’Andorra al nord, sobre el carrer Capdevila 

que es dirigia cap a les Valls d’Andorra; el Portal de 

Cerdanya, a l’est, entre l’hospital i l’església de Sant 

Domènec i el de Soldevila, que duia cap a la pont de Santa 

Maria sobre el riu Segre. Es parla també d’un cinquè portal, 

el del Bisbe que estaria per sota del Palau Episcopal i que 

consistiria amb una porta d’accés a la ciutat més petita que 

les altres i que hauria estat tapiada al segle XVIII. 

Els murs de la muralla eren refermats per torres i cada porta 

era protegida per dues torres que rebien el nom del barri, del 

carrer o del seu propietari. El recinte emmurallat tenia a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petita porta de la romana flanquejada per espitlleres que va aparèixer el 

1995 en les obres de millora del clavegueram del carrer Major, just a sota 

de Cal Serrano. La seva rasant d’ús estaria uns dos metres per sota de 

l’actual nivell de carrer. Aquesta és l’única foto que hi ha d’aquestes 

restes ja que no es va fer cap prospecció i l’excavació es va tornar a 

colgar de terra. 

Font: Albert Villaró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer de La Palma dins del barri de Capdevila que va aparèixer al nord 

del nucli originari com a conseqüència de l’increment demogràfic del 

segle XIII. La morfologia d’aquest barri és clarament medieval amb  

carrers estrets i amb tendència concèntrica. El carrer de la Palma hauria 

estat l’eix vertebrador d’aquest barri típicament menestral. 

Font: Autor. 
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mitjans del segle XV, unes tres-centes cases, amb una 

població de 205 focs, és a dir unes mil persones. Era 

paral·lel al Segre en el seu costat est, seguia cap al nord 

tocant al convent dels predicadors i al carrer de les eres; 

després pel carrer de la muralla baixava recte per l’actual 

carrer de Sant Josep de Calassanç, s’inclinava pel carrer 

Major al final del qual i del carrer Canonges  acabava en 

punta formant un esperó que enllaçava amb la muralla de 

llevant.  

També existia el carrer dels jueus, perpendicular al carrer 

Major, on hi havia el call jueu, amb la seva sinagoga8, 

gràcies a la concessió del rei Pere el Cerimoniós al bisbe 

l’any 1359, que autoritzava a tenir deu famílies de jueus a La 

Seu9. 

En els segles posteriors no s’observen canvis significatius en 

aquesta morfologia urbana. El manteniment d’una dinàmica 

demogràfica tradicional, amb altes taxes de natalitat i 

mortalitat, a banda de les guerres i invasions, sumiren a la 

població urgellenca en l’estancament demogràfic durant 

l’Edat Moderna. A finals del segle XVIII, el cens del comte de 

Floridablanca (1787) donava a La Seu una població de 1596 

habitants10 molt similar a la del segle XV. Aquesta situació es 

traduirà en una manca quasi total de dinamisme urbà en tot 

aquest llarg període i mantindrà a La Seu dins del recinte 

emmurallat medieval. 

El segle XIX ofereix clars símptomes de recuperació 

demogràfica. En concret, els anys del segon terç, entre 1830 

i 1860, mostren un fort creixement poblacional que permet 

duplicar el cens de La Seu fins el 3559 habitants de 1860. 

Aquest increment general a tota la comarca, porta a pensar 

que s’ha iniciat un nou cicle demogràfic caracteritzat per 

taxes de mortalitat més baixes i una marcada expansió 

demogràfica11. 

La duplicació d’habitants de La Seu no comportarà, com 

caldria esperar, una expansió simultània i immediata de 

l’àrea situada a extramurs de la ciutat, la qual s’endarrerirà 

fins a finals de segle. Com es resoldrà doncs el problema de 

l’allotjament de la població a l’antic recinte medieval? I 

quines causes impedeixen la construcció fora muralles? 

 
 

1.- Catedral. 2.- Portal de Cerdanya. 3.- Palau Episcopal. 4.- Camí de Sota-Palau. 

5.- Seminari Conciliar. 6.- Castellciutat. 7.- Fortificacions. 8.- Riu Segre. 

Vista de postal de mitjans del segle XIX de la zona nord-est de La Seu d’Urgell. 
 
Font: Esplugues. Espai Ermengol. 
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8 

Portal d’Andorra. És l’única porta de la muralla que es 

conserva actualment. Està ubicada al basament d’una 

torre quadrada que defensava la muralla. Era l’arribada                       

a la ciutat pel camí de les Valls d’Andorra. 

Font: Autor 
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Com afirma Carles Gascón, la solució del problema de 

l’allotjament plantejat pel creixement de la població 

urgellenca, es trobaria en una extraordinària densificació 

dins del recinte urbà durant aquest segon terç del segle XIX; 

així com en una renovació parcial del parc immobiliari amb 

una edificació a més alçada12. 

La segona qüestió respon a diverses causes que podem 

resumir en la manca de mitjans financers, públics i privats, 

per dur a terme les inversions que requerien la 

modernització de l’equipament i el teixit urbà i les limitacions 

imposades per poder construir al perímetre urbà de La 

Seu13. 

Com a conseqüència, les intervencions extramurs dutes a 

terme en aquesta època són realitzacions puntuals. Podem 

citar, en primer lloc, la construcció a l’any 1834 d’un 

cementiri nou al nord-est de la ciutat14. En segons lloc, el 

1860 es construí per iniciativa del bisbe Josep Caixal, el nou 

Seminari Diocesà. L’edifici, de grans dimensions i estil 

neoromànic, s’emplaçà al nord de la ciutat i provocarà un fort 

impacte visual a la fisonomia de La Seu condicionant en 

gran mesura l’expansió de la ciutat en aquest sector donada 

la grandària de l’obra12. 

La precarietat dels serveis públics d’aquell moment i la 

necessitat de modernitzar el municipi preocupa al consistori 

municipal i queda reflectit en les actes municipals de 1886 

en les que es parla de la necessitat d’adoptar la llum 

elèctrica per l’enllumenat públic, elaborar un plànol de la 

ciutat i de l’impacte urbanístic que havia de tenir per la 

població l’arribada de la carretera de Lleida12. Aquestes 

propostes modernitzadores no podran portar-se a la pràctica 

per manca de recursos econòmics. Tanmateix, l’ajuntament 

durà a terme, encara que de forma molt limitada, alguna 

intervenció urbanística puntual fora de les muralles, com va 

ser la instal·lació de diversos bancs en l’espai arbrat que 

vorejava la ciutat pel seu sector occidental i que servia per 

lleure i esbargiment dels urgellencs. En millorar i potenciar 

aquest espai començava a perfilar-se el popular Passeig que 

es completarà entrat el segle XX amb la plantació dels 

actuals plataners, d’influència francesa, i la pavimentació en 

els anys 20. 

 

 
 
Seminari diocesà fotografiat al 1931. Quan va ser construït al 1860 es diu que era l’edifici més gran de tot el Pirineu. El seu impacte visual 
sobre la ciutat va ser molt important, cal pensar que en aquell moment La Seu només ocupava l’espai del nucli històric. 
 
Font: Arxiu Maravilla 
 

       
 
Edificis del carrer Major construïts al segle  XVIII i XIX. Les noves edificacions del nucli històric permetran allotjar més habitants densificant 
encara més la ciutat.  

Font: Joreca 
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La continuïtat del Passeig fins al Segre es veurà estroncada 
per l’edificació del noviciat de la Sagrada Família l’any 1900. 
 
D’altra banda La Seu comptava amb una guarnició militar 
que la convertia en una plaça fortificada i impedia qualsevol 
mena de construcció al perímetre urbà sense l’autorització 
del Ministeri de la Guerra. No serà fins l’últim quart del segle 
XIX quan l’esmentat Ministeri, a petició de l’ajuntament de La 
Seu, va anar autoritzant gradualment la construcció de 
determinades zones del perímetre urbà sense arribar a 
expedir cap autorització que lliurés tot el perímetre d’una 
sola vegada12. Fou llavors quan es produeix la definitiva 
ruptura amb l’estret marc medieval i la primera expansió del 
teixit urbà més enllà de les antigues muralles. Les 
restriccions  per construir fora de les muralles que havien 
estat vigents fins aquell moment explicarien la manca de 
concordança entre el creixement demogràfic del segon terç 
del segle XIX i el poc dinamisme urbà dels últims decennis. 
La ciutat trenca els seus antics límits del recinte medieval en 
diverses direccions, de forma més o menys espontània i 
sense una clara planificació. En el darrer quart del segle XIX 
van prenent forma diversos barris adossats a la ciutat, 
seguint una construcció en clara continuïtat. 
 
Els primers ravals sorgeixen al llarg dels vells camins de 
sortida de la ciutat, des de les antigues portes de la muralla. 
El primer de tots es formà al voltant de la porta de Tredós, 
seguint el camí de Castellciutat que configurarà el carrer de 
Sant Ermengol. Segons la documentació existent podem 
situar el desenvolupament inicial d’aquest primer raval cap a 
la dècada de 188015. Perpendicular al carrer Sant Ermengol i 
paral·lel a l’antiga façana de la ciutat es crearà el carrer de 
Sant Ot que adquirirà un fort dinamisme a partir de l’arribada 
de la carretera de Lleida el 1906 i es converteix en el carrer 
que enllaça la ciutat amb  la carretera a través de l’avinguda 
Garriga Massó. A conseqüència d’això es concentraran en 
aquest carrer serveis moderns com hotels i fondes i la 
parada de les diligències. 
 

Aquestes actuacions fora de les muralles són realitzacions 

puntuals i amb poca relació de continuïtat amb la ciutat però 

que imposaran unes servituds a la futura expansió de la 

ciutat 

 

 

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer Canonges. Al nucli històric podem trobar molts edificis de PB+5 i 
sotateulada en carrers molt estrets que els fa foscos i mal ventilats. Això 
és conseqüència del procés de densificació de la població davant la 
impossibilitat de construir fora muralles. 
 
Font: Autor 

Convent de la Punxa. La seva construcció a la banda sud 

del passeig va significar el tancament de la sortida cap al 

riu Segre d’aquest vial. A la imatge inferior una vista 

general del Passeig amb el convent de la Punxa, també 

anomenat de la Sagrada Família, tancant la seva 

continuïtat cap al sud, al riu Segre. El convent és l’edifici de 

la dreta de la imatge. Fotografia de principis del segle XX. 

Font: Arxiu Guillem de Plandolit 

 

Imatge general del passeig a principis del segle XX. A la dreta 
s’observa l’església de Sant agustí i el convent dels agustins 
que posteriorment es convertiria en l’hospital de La Seu. 
Tancant el passeig per la banda seu el convent de la sagrada 
família, també anomenat de la Punxa. 
 
Font: Arxiu Guillem de Plandolit 

2014 Principis segle XX 
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Simultàniament a aquest procés d’expansió urbana, les 

antigues muralles medievals s’aniran integrant amb les 

noves edificacions, en molts casos seran les parets mitgeres 

dels edificis i en d’altres zones senzillament desapareixeran, 

especialment a la façana occidental de la ciutat. A la zona 

est, la presència del riu i el desnivell existent no permetran el 

creixement urbanístic i això farà que trams importants de la 

muralla encara siguin visibles. 

Les muralles construïdes al segle XIII, foren objecte de 

modificacions al llarg del temps. A mitjans del XIX, després 

de segles d’episodis bèl·lics i d’altres accions violentes, amb 

les destruccions i les reparacions que això suposava, la 

ciutat estava envoltada per “un mur baix i ruïnós de pedres 

informes que un cos de milícia hauria pres a l’assalt sense 

ajut de l’artilleria”16.  Possiblement, el breu setge sostingut 

pel general Martínez Campos dins el context de la darrera 

guerra carlina, juliol de 1875, va contribuir a la ruïna de la 

muralla, l’únic vestigi de la qual, segons un testimoni de 

1886, serien les quatre portes d’entrada17. L’escàs interès 

militar que devien tenir ja les antigues muralles fa que es 

produeixi de forma espontània la seva gradual dissolució 

segons les noves necessitats de l’edificació, especialment 

pel que fa a la façana occidental del nucli històric12. 

 

 

 

 

 

 

 

Parada de la diligència al carrer Sant Ot, davant la Fonda Bartolo 
que posteriorment seria l’hotel Mundial. Aquest carrer era per on 
entrava la carretera de Lleida a la ciutat. Foto de principis del 
segle XX. 
 
Font: Arxiu Guillem de Plandolit 
 
 
 

 
 

Quarter del Batalló de Muntanya Alfons XII. La situació estratègica 
en la zona de frontera de La Seu va fer que fos considerada plaça 
forta i tingués permanentment una presència militar important. A 
principis del segle XX estaven ubicats al passeig a l’antic edifici 
dels jesuïtes. 
Font: memograf.cat 

 

Façana de llevant de la ciutat. En aquest punt és on la muralla 
s’ha conservat més integrada en les façanes dels edificis. La 
muralla preexistent va servir per continuar al seu damunt el 
tancament dels habitatges. Es interessant fixar-se en les cases del 
centre de la imatge que en la seva part inferior el parament està 
més recrescut: això és el que quedava de l’antiga muralla de la 
ciutat quan es van bastir aquests edificis. 
Font: Autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basament d’una 
torre quadrada de 
les muralles de La 
Seu a la façana de 
Llevant. 
 
Font: Albert Villaró. 
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L’EXPANSIÓ URBANA DEL SEGLE XX 

 

A principis del segle XX i com a conseqüència de les 

transformacions que es produeixen a l’agricultura, la millora 

de les comunicacions i la immigració d’habitants de la resta 

dels pobles de muntanya de la comarca farà que La Seu 

entri en un procés de creixement que triplicarà la seva 

població en pocs anys. El 1830 la població de La Seu és de 

menys de 1500 i el 1860 arriba ja gairebé al 3000 habitants. 

Els 3500 habitants de 1900 es convertiran en 4580 el 193018. 

Aquest espectacular augment demogràfic no es traduirà en 

un creixement extramurs. El problema que s’ocasiona per tal 

d’allotjar als nouvinguts es resoldrà amb un amuntegament 

de la població en el caseriu existent, una renovació parcial 

del mateix i una edificació a més alçada. Bon exemple d’això 

són les cases del carrer Major que daten d’aquesta època12. 

La desamortització dels bens del clergat regular decretada 

per Mendizabal l’any 1836 afecta al convent de Sant Agustí, 

el qual és cedit a la Junta Municipal de Beneficència per 

instal·lar-hi l’hospital19, i al de Sant Domènec que va quedar 

abandonat durant un temps fins que es va decidir instal·lar-hi 

una de les parròquies de La Seu. 

L’alt grau de densificació i congestió del nucli antic de la 

ciutat, l’aparició d’indústries agropecuàries, la construcció 

fora muralles dels primers ravals i la presència de cases 

aïllades dels primers estiuejants farà necessari establir un 

Pla d’Eixample que ordeni, articuli i harmonitzi el futur 

creixement urbanístic de La Seu i doti d’equipaments 

moderns els carrers: pavimentació, enllumenat elèctric, 

xarxa de clavegueram, aigua potable,... 

Per acord del consistori del mes d’agost de 1926 es decideix 

encarregar la redacció d’aquest projecte a l’arquitecte de 

Lleida Joan Bergós i Massó, el qual presentarà la proposta 

definitiva el 192720. 

El desenvolupament del nou eixample de la ciutat haurà de 

vincular-se de manera coherent amb la trama històrica ja 

existent, i aquest serà un dels reptes en el disseny del Pla 

d’Eixample. 

 

 

 
 
 
 
 

El barri de Sant Antoni vist des de l’entrada a La Seu per la carretera de 
Puigcerdà. Aquest és un dels barris suburbials que es van desenvolupar a 
La Seu a partir de la dècada dels 50.  El creixement urbà dels últims anys 
ha fet que aquest raval s’apropés a la trama de la ciutat però encara no ha 
estat integrat. 
 
Font: Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El barri el Poble Sec s’enfila pel pendent muntanyós situat al nord de La 
Seu d’Urgell i queda separat de la ciutat per la N-260, la carretera de 
Puigcerdà. Aquest raval segueix la carretera de pujada al poble de 
Calvinyà. 
 
Font: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista aèria del barri suburbial del Serrat de la Capella. Està ubicat al nord 
de La Seu a l’entrada de la vall del Valira i seguint la carretera d’Andorra, 
la N-145. Antigament se’l coneixia com el barri de la Duana perquè era en 
aquesta zona on s’ubicava l’antiga duana amb Andorra. 
 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
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L’expansió urbana es caracteritzarà per un fort creixement 

en superfície, que passarà a ocupar la major part de la plana 

que s’estén entre el Segre i el Valira i per la modernització 

de la trama urbana mitjançant l’obertura de noves avingudes 

amples i rectilínies en contrast als vells carrers del nucli 

històric. 

El desplegament del Pla Bergós dista molt del que es va 

projectar i ja des d’un bon principi hi va haver incompliments 

importants. Malgrat tot, ha estat el patró que ha orientat 

l’ordenació urbana de La Seu d’Urgell fins la redacció del Pla 

General d’Urbanisme l’any 1979. 

A la dècada dels cinquanta, tot i haver molt de sòl disponible 

dins la quadrícula de l’eixample, apareix el fenomen del 

suburvialisme amb el barris del Poble Sec, Sant Antoni, Sant 

Pere i Serrat de la Capella, que estan allunyats de la trama 

urbana. Les causes cal cercar-les en l’escassetat de sòl a 

preus assequibles, els de dins l’eixample era molt car. Això 

va provocar una ocupació molt irregular de l’eixample que va 

impedir obrir molts carrers que haguessin augmentat l’oferta 

de terreny edificable. És paradoxal en aquesta època que 

mentre apareixen barris perifèrics al centre de La Seu hi ha 

grans espai sense ocupar per construir. El problema 

suburbial encara roman en l’actual ciutat i és de molt difícil 

solució.  

A banda dels barris suburbials, durant la dècada dels 

seixanta apareix el barri obrer de Santa Magdalena. Un barri 

de cases barates al sud-oest de la ciutat,  i al marge del Pla 

Bergós. Sorgeix per pal·liar la necessitat d’habitatge a preus 

assequibles, amb aigua corrent i llum pels obrers. La 

iniciativa és dels treballadors de la ”Cooperativa Obrera San 

José del Consumo y Edificación”, amb l’ajuda de mossèn 

Antoni Naudí. Finalment es creen 162 habitatges els quals 

s’inauguren el 20 de maig de 1960. 

A continuació, en les planes següents s’inclouen plànols 

antics de La Seu, generalment confeccionats per enginyers 

militars, en els que es pot observar cóm era la ciutat al 

segles XVII i XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barri de Sant Pere es troba a uns dos quilòmetres del nucli 
de La Seu en sentit  Puigcerdà a tocar de la N-260. 
 
Font: Wikipèdia, novembre 2011 
 

Imatge aèria del barri de Santa Magdalena, també conegut 
com les cases barates. Es tracta d’habitatges en filera, 
unifamiliars amb planta baixa , primer pis, soterrani i un petit 
pati a la part posterior. 
 
Font: ICC 
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EL SERRAT DE LA CAPELLA

EL POBLE SEC

BARRI DE SANT ANTONI

BARRI DE SANT PERE
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BARRIS SUBURBIALS DE LA SEU D'URGELL

Edificat abans de 1929

Eixample Bergós

Eixample actual

Barris suburbials

Trama viària
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La Seu d’Urgell (1691). 

Vista est de la ciutat.  

Col·lecció Roger Gaignières 

(1642-1715).  

Font: Bibliothèque National de 

France 

Durant la Guerra dels Nou Anys 

(1688-1697), les tropes de Lluís 

XIV van atacar el nord de 

Catalunya. El maig de l’any 1691 

La Seu d’Urgell va patir el setge 

de mil dragons i sis batallons 

d’infanteria, als que se sumarien 

poc després les tropes del Duc de 

Noailles. Aquest atac va deixar les 

muralles de La Seu molt 

malmeses. 

En la imatge s’observa la plana 

que queda entre Castellciutat i La 

Seu. Aquest serà l’espai on 

s’expandirà la ciutat al segle XX, 

Al centre de la imatge hi ha el 

camí que va del portal de la 

muralla a Castellciutat,  i la banda 

sud de la ciutat, el costat dret del 

mapa, es dibuixa el camí que duia 

al convent de Santa Magdalena i 

que actualment és el carrer Bisbe 

Iglesias Navarri. Aquest dos 

camins històrics es mantindran a 

l’eixample del segle XX. 
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La Seu d’Urgell (1691). 

Vista oest de la ciutat.  

Col·lecció Roger Gaignières 

(1642-1715).  

Font: Bibliothèque National de 

France 

 

En la imatge veiem el riu Segre  

arribant per la plana de 

l’Urgellet. La ciutat en la banda 

de llevant tindria dos portals, el 

de Cerdanya i un altre a tocar 

del Palau Episcopal que va ser 

tapiat al segle XVII que 

s’anomenava del Bisbe.  

Darrera la ciutat veiem els 

turons fortificats de Castellciutat. 

Marcat per la lletra “K” ens 

indica la ubicació del congost 

dels Tresponts que dona accés 

per la vall del Segre a les planes 

de Lleida i fa de La Seu d’Urgell 

un enclavament estratègic  
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Fortificacions de La Seu 

d’Urgell i Castellciutat 

(1711) 

Plànol realitzat per enginyers 

francesos. 

Font: Bibliothèque National de 

France 

Observem els camins d’accés a 

La Seu d’Urgell. Per ponent el 

camí de Castellciutat, conjunt 

de turons fortificats, pel sud el 

camí de Santa Magdalena, pel 

nord a les Valls d’Andorra i a 

l’est cap a Cerdanya. En 

aquesta plana s’implantarà 

l’eixample de Joan Bergós i 

mantindrà com a eixos vials els 

camins ja existents. 

Es interessant fixar-se com dins 

del recinte emmurallat hi ha 

parcel·les pintades de verd que 

eren horts i eres bàsicament 

per l’autoconsum dels vilatans.  
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La Seu d’Urgell (1670)  

Realitzat per l’enginyer Ambrosio 

Borsano 

Font: Biblioteca Nacional de 

España 

Després de la destrucció de les 

muralles de La Seu, el baro de 

Preu d’acord amb el duc de 

Medina Sidonia, va impulsar la 

fortificació de l’emplaçament de 

Castellciutat. tasca que va dirigir 

l’enginyer militar Ambrosio 

Borsano. 

Mapa detallat de les fortificacions 

de la ciutat. La Seu d’Urgell era 

un objectiu estratègic important i 

va patir durant la seva història 

nombrosos atacs. A finals del 

segle XIX les muralles, a 

conseqüència de les últimes 

guerres, estaven quasi bé 

derruïdes i només eren visibles 

alguns dels portals d’accés a la 

ciutat. 

En el dibuix s’aprecia la 

importància del nucli catedralici 

dins la trama de la ciutat. 

Plànol de La Seu d’Urgell (1670) fet per Ambrosio Borsano 
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La tasca reformadora del Bisbe

Ermengol (1010-1035) i sobretot

del bisbe Ot d'Urgell (1095-1122)

van fer créixer de manera molt

considerable el conjunt catedralici

acostant-lo al vicus. La vitalitat

econòmica de la població va

generar l'aparició de nous barris

com el de Capdevila i el de

Soldevila. El raval de Capdevila,

al nord, era un típic barri

menestral, urbanísticament de

planta arrodonida i articulat per

un carrer central, el carrer de la

Palma. El de Soldevila, al sud,

estava vinculat a l'activitat de

l'escorxador, ubicat en aquella

zona fins el 1924, quan es va

construir el nou escorxador

municipal, obra de Joan Bergós22.

SANT MIQUEL

SANTA EULÀLIA

SANTA MARIA

SANT PERE

VICUS

BARRI DE CAPDEVILA

BARRI DE SOLDEVILA

Rec de Santa Maria

Dependències del nucli

catedralici

Creixement de la població

Barris nous
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LA SEU D'URGELL AL SEGLE XII
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P l à n o l  d e l  p r i m e r  r e c i n t e

emmurallat de La Seu a partir del

segle XIII. La muralla primitiva

apro f i t ava  la  ca tedra l  com a

reducte i es reforçava en el seu

f lanc occidental per un vall que

recollia les aigües de l' antic rec de

Santa Mar ia  que hav ia  es ta t

desviat  de l  carrer  Canonges.

D'aquesta manera, la vila vella va

veure ampliada la seva trama

urbana amb noves edif icacions.

SANT MIQUEL

SANTA EULÀLIA

SANTA MARIA

SANT PERE

BARRI DE CAPDEVILA

Rec de Santa Maria

Dependències del nucli

catedralici

Creixement de la població

Barris nous

Primera muralla
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LA SEU D'URGELL AL SEGLE XIII



0    50        100 m.

Una nova muralla englobava

l'anterior conjunt fortificat i els nous

ravals desenvolupats al seu entorn.

El nou Palau Episcopal, a llevant,

combinava la funció residencial del

senyor de la ciutat amb el paper de

reducte fortificat. L'espai envoltat

per aquesta nova muralla

disposava d'extenses àrees no

edificades, destinades a eres i

corrals que es van anar omplint al

llarg dels segles. Aquesta és la

muralla que va arribar fins a finals

del segle XIX. El perímetre de la

ciutat no variarà en els propers

segles, fins quasi al segle XX que

es començarà a edificar extramurs.

SANT DOMÈNEC

CASA DE LA CIUTAT I HOSPITAL

SANTA MARIA

SANT MIQUEL

BARRI DE CAPDEVILA

BARRI DE SOLDEVILA

TREDÓS

PORTAL DEL BISBE

PALAU EPISCOPAL

Rec de Santa Maria

Dependències del nucli

catedralici

Creixement de la població

Barris nous

Primera muralla

Segona muralla
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LA SEU D'URGELL AL SEGLE XIV-XV
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3.- JOAN BERGÓS I LA SEU 
D’URGELL 
 
Joan Bergós i Massó va néixer l’any 1894 a Lleida en una 
família benestant. De ben petit ja va assistir a classes de 
dibuix, afició que l’acompanyarà en tota la seva trajectòria 
professional. Quan va acabar el batxillerat es traslladà a 
Barcelona on estudià a l’Escola d’Art de Francesc d’Assís 
Galí que li deixarà una forta influència noucentista en la seva 
concepció de l’art. El 1911 ingressà a l’Escola Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. El 1912 ja realitzà la seva 
primera exposició d’aquarel·les amb molt bona acollida per 
la crítica. A Barcelona coneixerà Antoni Gaudí amb qui 
mantindrà una relació molt propera23.  
 

El 1918 li expedeixen a Madrid el seu títol d’arquitecte. Ja 
abans de finalitzar els seus estudis aconsegueix plaça com a 
professor a l’Escola Superior de Bells Oficis de la 
Mancomunitat de Catalunya. També farà de docent a 
l’Escola Industrial de Barcelona i a l’Escola Superior 
d’Agricultura. Serà degà de l’Escola del Treball de 
Barcelona. La tasca docent ocuparà bona part de la seva 
trajectòria professional. 
 
Estableix el seu despatx d’arquitecte a Barcelona però la 
seva activitat en la construcció d’edificis es repartirà entre les 
ciutats de Lleida i Barcelona i algunes poblacions properes a 
Lleida i del Pirineu, especialment, La Seu d’Urgell. Mantindrà 
una relació molt estreta durant tota la seva carrera 
professional amb el món rural. Treballà, també, pel 
Ferrocarril Transversal Metropolità dissenyant edificis, 
cotxeres i estacions, entre elles les parades de Rocafort i 
Urgell24. 
 
Publicà gran quantitat d’articles sobre arquitectura fent 
especial incidència en l’obra d’ Antoni Gaudí. Sobre aquest 
arquitecte va fer nombroses conferències i va escriure 
alguns tractats. És autor, també, d’un bon nombre de llibres 
sobre  materials i tècniques constructives25.  
 
El 18 d’abril de 1974 mor a Barcelona als 80 anys.  
 
 

La seva relació amb la Seu d’Urgell 
 
A principis del segle XX les comarques del Pirineu quedaven 
molt lluny dels despatxos d’arquitectes de Barcelona, ciutat 

que a l’any 1933 acollia el 85% dels despatxos d’ arquitectes 
de Catalunya26. Una de les raons que sembla que dugué a 
Joan Bergós a treballar a La Seu d’Urgell és la relació 
d’amistat que tenia amb Josep Danés. Aquest arquitecte, un 
cop finalitzada la seva carrera, treballà al despatx d’en Joan 
Pejoan del qual va acabar heretant gran part de la seva 
clientela i també el càrrec d’arquitecte diocesà del bisbat 
d’Urgell27. Així doncs, aquest podria ser un primer vincle d’en 
Bergós amb La Seu. D´altra banda, mitjançant la família de 
la seva dona, també va establir una bona relació amb Josep 
Puig i Cadafalch que a l’any 1915 va iniciar la restauració de 
la catedral de Santa Maria de La Seu d’Urgell.  
 
Des de mitjans del segle XIX existia l’obligació legal que les 
obres arquitectòniques públiques estiguessin projectades per 
arquitectes titulats. Aquesta normativa va permetre als 
tècnics accedir a comarques amb una baixa demanda de 
clientela privada. És per això que en moltes poblacions del 
Pirineu el primer edifici fet per un arquitecte és l’escola, 
l’església o un edifici públic26. Així el 1923, Joan Bergós rep 
l’encàrrec per part del consistori de La Seu d’Urgell de 
construir el nou escorxador municipal. Aquesta serà la seva 
primera feina a la ciutat i iniciarà un relació professional molt 
fructífera durant els anys següents. 
 
L’any 1923, Joan Bergós es va presentar al concurs públic 
pel nou eixample de la ciutat de Lleida obtenint-ne un 
accèssit. L’experiència que adquirirà en aquestes 
intervencions urbanístiques i la relació professional que ja 
mantenia amb l’ajuntament de La Seu podrien haver estat la 
causa que l’any 1927 se li encarregués directament, sense 
cap tipus de concurs, el projecte d’eixample i reforma interior 
de la població. La implantació d’aquest projecte el portarà a 
realitzar tasques d’arquitecte municipal durant els primers 
anys de la dècada dels 30. En aquell moment no existia cap 
restricció entre l’exercici públic i els encàrrecs privats. 
D’aquesta manera, molts arquitectes municipals realitzaren 
nombrosos encàrrecs privats a la mateixa població on 
exercien el seu càrrec públic. En el cas d’en Bergós, 
coincideixen els anys de treball en el consistori municipal 
amb els que rebrà més encàrrecs privats a La Seu d’Urgell. 
 
Després de la Guerra Civil (1936-1939) ja no tornarà a 
treballar a La Seu fins l’any 1951 que projectarà una edifici 
per un antic client, el mateix que l’any 1929 ja li havia 
encarregat la fàbrica de “Lecherías de La Seo”. Al 1955 i 
1957 farà dues reformes d’ampliació per la mateixa fàbrica. 
Aquestes seran les seves últimes feines a La Seu d’Urgell. 

 

L’arquitecte Joan Bergós i Massó 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



El Pla Bergós (1927): pla d’eixample i de reforma interior de La Seu d’Urgell 
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4.- EL PLA BERGÓS (1927): PLA D’EIXAMPLE I DE 

REFORMA INTERIOR  DE LA SEU D’URGELL. 

 4.1.- ANTECEDENTS: 

  4.1.1- ELS HIGIENISTES. 

  4.1.2.- LA TOPOGRAFIA MÉDICA D’IGNASI LLORENS. 

  4.1.3.- ELS URBANISTES NOUCENTISTES. 

  4.1.4.- ASPECTES SOCIO-ECONÒMICS. 

 4.2.- DESCRIPCIÓ DEL PLA D’EIXAMPLE. 

 4.3.- DESCRIPCIÓ DEL PLA DE REFORMA INTERIOR. 

 4.4.- IMPLANTACIÓ DEL PLA BERGÓS. 
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4.1.- ANTECEDENTS 

 4.1.1.- ELS HIGIENISTES. 

4.1.2.- LA TOPOGRAFIA MÈDICA  DE   LA 

SEU D’URGELL 

4.1.3.- ELS URBANISTES  NOUCENTISTES. 

4.1.4.- ASPECTES SÒCIO-ECONÒMICS. 
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4.1.1.- ELS HIGIENISTES 

 

L’higienisme va ser un corrent de pensament desenvolupat 

el segle XIX, encapçalat generalment per metges, que 

estudiava la relació que hi ha entre els aspectes socials, 

culturals i econòmics i l’estat de salut de les persones. 

Denunciava la manca de salubritat i higiene que hi havia 

sobretot a les ciutats industrials30. 
 

Les males condicions de les ciutats del segle XIX, com a 

conseqüència de la revolució industrial i el descobriment dels 

microbis i bacteris per Louis Pasteur el 1865, van fer prendre 

consciència de la importància de la salubritat a les ciutats. 
 

La doctrina higienista volia  fer evolucionar l’organització de 

les societats occidentals i aportà canvis molt importants en el 

disseny de les ciutats pel que fa al clavegueram, la recollida 

de la brossa, la profilaxi, els banys públics, l’abastiment 

d’aigua potable i el cobriment dels canals. 

 

En el camp de l’urbanisme, les teories higienistes 

proposaven una ciutat amb una menor densitat de població. 

Van proposar obrir les ciutats delimitades per muralles o 

fortificacions i créixer més enllà del que havia estat el seu 

nucli històric. Aquest procés va portar que la ciutat 

s’estengués i que la xarxa viària adquirís un paper molt 

important. La distribució dels serveis dins de l’entramat urbà 

tingué l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus 

habitants. 

 

És en aquesta època que es desenvolupà el termalisme per 

part de les classes benestants. L’arquitectura dels edificis va 

canviar amb nous materials “més nets” com el ferro i el vidre 

que permeteren una millor il·luminació dels habitatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les topografies mèdiques 

 

Els metges higienistes partien de la idea de què totes les 

circumstàncies que configuren l’entorn d’una població tenen 

una influència directa sobre les diferents patologies que 

pateix. Des d’aquesta perspectiva sorgeix el que s’anomena 

la Topografia Mèdica que fa referència a l’estudi d’una 

població des d’un punt de vista mèdic i higiènic, considerant 

el medi com factor principal de l’aparició de malalties.  

 

Els metges higienistes van fer, al llarg del segle XIX i 

principis del XX, uns informes anomenats topografies 

mèdiques en els quals es descrivien les condicions 

ambientals i socials d’una ciutat o d’un poble determinat. Les 

topografies recullen les característiques del lloc i l’estat físic 

general dels seus habitants31. Per tant hi trobem dades de 

moltes menes: geològiques, registres de temperatura, de 

demografia, de mortalitat i les seves causes i les malalties 

més importants que patia la població. També incloïen els 

costums, les pautes alimentàries i d’altres aspectes com 

l’alcoholisme o la prostitució.  

 

La sensibilització per aquests aspectes de la vida ciutadana 

va fer que  al 1892 es fundés l’Acadèmia d’Higiene de 

Catalunya. Fou creada per un grup de metges i d’altres 

professionals preocupats pels problemes de la higiene social 

i s’ocupà, principalment, dels accidents i malalties dels 

treballadors i del treball de les dones i els infants32. 

Les topografies foren, dins de la producció científica, un 

gènere menor, impulsat de manera especial a Catalunya per 

la corporació barcelonina de la Reial Acadèmia de la 

Medicina, la qual ho féu, especialment d'ençà el 1877, 

mitjançant una convocatòria de premis amb la finalitat de 

reconèixer les més significatives. 

 

 

 

 
 
 

 
El metge higienista barceloní Pere Felip Monlau (1808-1871) va 
fer una memòria titulada “¡Abajo las murallas!”28, on expressava 
d’una manera clara la reivindicació dels barcelonins a favor de 
l’enderroc de la muralla de la ciutat, una necessitat imperiosa 
deguda a la densitat de població, 850 habitants per hectàrea, que 
feia de Barcelona una de les ciutats més poblades d’Europa29. 

 
Font: Viquipèdia, octubre de 2014. 
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L’interès de les topografies mèdiques s'ha anat incrementant 

a posteriori ja que suposen un registre de moltes dades 

preses en aquell moment i de primera mà. És aquesta 

circumstància la que ha contribuït que les topografies 

mèdiques es convertissin en una font de dades rellevants 

pels científics socials. Són diversos els estudiosos que han 

destacat l’interès de les topografies i dels materials generats 

pels higienistes per a les ciències socials33.  

“La higiene pública ens diu que per a la salubritat d’una 

ciutat no ha de ser aquesta molt populosa, o almenys, la 

seva població ha de poder viure amb amplitud i desimboltura 

en el seu recinte (…) a les poblacions summament 

nombroses l’aire és infecte, les aigües corrompudes, el 

terreny des-substanciat, i exhaust fins a llargues distàncies; 

la vida és en aquestes necessàriament més curta, les 

dolçors de l’abundància són poc conegudes, i els horrors de 

la necessitat i de la misèria extrems. Les cent quaranta mil 

ànimes que vegeten ara en el reduït cercle que formen les 

muralles serien molt més felices i viurien més sanes i més 

temps, si estiguessin disseminades per una extensió de 

terreny mil vegades més gran (…) els nostres carrers són 

generalment estrets, la circulació de les persones exposada, 

a causa del continu carreteig de transport que exigeixen el 

comerç i la indústria; les cases altes, ofegades, amb quatre 

pisos generalment i amb quaranta o cinquanta moradors 

cadascuna; cada dia van desapareixent els horts, els jardins 

i les cases antigues d’alguna comoditat, per construir en el 

seu lloc cases mesquines, amb nínxols en lloc de salons i 

quartos; en una paraula, ens anem ofegant”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.- LA TOPOGRAFIA MÈDICA DE LA 

SEU D’URGELL
35 

Ignasi de Llorens i Gallard va néixer a La Seu d’Urgell el 12 

de novembre de 1851 i va morir a Barcelona el 17 de 

novembre de 1913. Estudià a Barcelona, on es llicencià en 

Medicina el 1873. Exercí a La Seu d’Urgell i a Calaf durant 

un temps i després passà a Barcelona on fou metge del Cos 

Mèdic Municipal i primer Director de la Casa de Lactància. A 

banda de nombrosos treballs publicats a revistes de l’època 

també fou l’autor de les topografies mèdiques de Calaf i La 

Seu d’Urgell36. 

El doctor Ignasi Llorens i Gallart fou “metge primer 

municipal” de La Seu d’Urgell i publicà el 1886 la “Topografía 

Mèdica de la Seo de Urgel”. És interessant recollir aquesta 

obra en aquest treball perquè ens permet dibuixar les 

circumstàncies de finals de segle XIX en les que es troba La 

Seu d’Urgell i que faran que sigui molt urgent una actuació 

urbanística important com la que va proposar l’arquitecte 

Joan Bergós. 

La Topografia mèdica de La Seu d’Urgell consisteix en 34 

folis escrits per les dues cares, cosits i numerats. Com a 

lema de l’obra hi figura una frase d’En Giné i Partagàs que 

diu: “La higiene y la virtud se inspiran en un mismo 

sentimiento: el bien moral”. Aquesta obra va rebre una 

menció honorífica en el concurs de topografies mèdiques de 

la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona de l’any 1886. 

L’obra la dedica al “D. Marcelino de Llorens, ex-Médico 

Director del Hospital y Director del Colegio de segunda 

enseñanza de Seo de Urgel” que és germà de l’autor. És 

una estudi breu però ben sistematitzat, dividida en tres parts: 

Prefaci, Mesografia i Demografia 

 

 

 

 

 

La Topografia Mèdica de La Seu d’Urgell és una obra descatalogada i 

molt difícil de trobar. A la biblioteca de la Real Acadèmia de Medicina de 

Catalunya hi ha un exemple sota la signatura bibliogràfica.. Còpia de la 

portada del document. 
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Comença amb un prefaci on explica la labor de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Barcelona en relació a la 

promoció dels estudis de Topografies Mèdiques locals i la 

institució de premis.  

La Mesografia és la part més extensa del estudi, fins la 

pàgina 45. Demografia: amb una breu ressenya històrica de 

la ciutat i unes gràfiques de defuncions, naixements, 

matrimonis i estudis de les malalties més frequents.  

Finalitza l’obra amb unes consideracions i recomanacions 

generals ben interessants adreçades al govern, a les 

autoritats locals i a la població en general. Ocupen les 

últimes 16  pàgines de l’obra. 

L’obra s’inicia amb una descripció de les condicions 

atmosfèriques de La Seu, ja que considera que tenen molta 

importància en les condicions sanitàries de la població, 

especialment pel que fa a malalties reumatoides i pulmonars: 

“El suelo de La Seo de Urgel se halla cubierto de una 

atmosfera de color azul oscuro y empañado, que varía 

naturalmente según las estaciones, pudiéndose 

observar a la caída de la tarde nieblas húmedas que 

dejan sentir su influencia en el aparato respiratorio y 

otros. (...) A estas circunstancias son debidos los 

reumatismos en sus múltiples manifestaciones que se 

observan en los habitantes de este país y los numerosos 

catarros pulmonares y de otras vísceras” 

Estudia els vents dominants a la zona i ho relaciona amb les 

diferents èpoques de l’any i les afeccions sanitàries que s’hi 

donen: 

“Los vientos del Norte suelen ser los más frecuentes e 

intensos, y mientras duran se observan muchas 

pulmonías e inflamaciones pleuríticas. Cuando soplan 

los vientos de Cerdaña observándose recrudescencias 

en las afecciones reumáticas y catarrales y muertes 

repentinas debidas a congestiones cerebrales i 

pulmonares. Los vientos del Sur, llamados de 

Barcelona, son los más deseados por ser templa dos y 

secos y observarse durante su reinado mayor 

salubridad general”. 

La topografia continua descrivint el clima , la flora i la fauna. 

Més endavant especifica la forma dels carrers de La Seu: 

“La urbe afecta la forma de paralelogramo, siendo su 

mayor diámetro el de N a S, ensanchándose según las 

necesidades de la población en sentido E-O de la 

misma. La Ciudad ocupa aproximadamente una 

extensión de 625 metros cuadrados (sic). Tiene cuatro 

puertas de entrada (únicos vestigios de sus antiguas 

murallas): la del N. Llamada Puerta de Andorra, la del S 

o de San Agustín, la del E o de Cerdaña y la del O. 

apellidada Puerta de Princesa”. 

La descripció urbanística de la població ens aporta 

informació de cóm era La Seu en aquell moment i ens 

permet constatar que en el moment que Joan Bergós fa el 

Pla de Reforma Interior la ciutat no havia canviat gaire: 

“La vía pública está mal empedrada hasta el punto que 

la locomoción pedestre es fatigosa. La calle Mayor de la 

población, que va desde la Puerta de Cerdaña a la de 

San Agustín, mide 624 metros de largo por 25 metros, 

término medio, de ancho; En esta vía están edificadas 

las mejores casas de la población, teniendo las de la 

derecha desahogados pórticos donde se ha establecido 

el principal comercio. Las dos plazas principales son las 

de Palacio y la de Patalín: la primera mide 76 metros de 

largo por 40 de ancho; la segunda mide 30 metros de 

largo por 28 de ancho. Las demás vías son estrechas y 

todas elles sucias, y salvo algunas excepciones, los 

edificios particulares carecen de condiciones higiénicas 

que los hagan recomendables.”  

Una de les principals raons d’insalubritat del centre històric 

és la presència de corrals als baixos de les cases: 

“La mayoría de casas tienen tres pisos, hallándose la 

planta baja destinada a establos y corrales, en los 

cuales se crían cerdos y se guardan los animales de 

labranza. A esto es debido el insoportable hedor de las 

calles de La Seo, que causan náuseas a los forasteros y 

repugnancia a los vecinos de la misma.” 

 

 El carrer Canonges(1926) Aquesta imatge esta feta 30 anys després 

que Llorens publiques la topografia mèdica i es pot observar que els 

carrers encara no estan pavimentats com ell demanava.  

Font: Arxiu Maravilla 

 

Carrer Canonges a principis del segle XX.                 

Font: Arxiu Plandolit. 
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Detecta una manca total de condicions de salubritat i de 

polítiques municipals d’higiene de la població malgrat 

l’abundància d’aigua que permetria amb molt naix cost rentar 

els carrers: 

“Desgraciadamente la salud pública no es adecuada  y 

nada se hace en pro de la higiene de esta población, en 

la cual, dada su riqueza de aguas, podría hacerse 

diariamente un verdadero lavado de toda ella, pero hoy 

día, como hemos dicho, hay que taparse las narices al 

pasar por sus calles, pues la pituitaria menos sensible 

no puede resistir la hediondez que despiden la mayor 

parte de ellos”. 

El relat del caràcter del urgellencs no els deixa gaire ben 

parats: 

“El natural perezoso de los urgelitanos y la poca 

instrucción de la mayoría de ellos hace que se dé 

poquísima importancia a la higiene y se desoigan los 

avisos de la autoridad encaminadas a la mayor limpieza 

de la vía pública, y por lo tanto, a procurar por la salud 

de los administrados. Si los habitantes de La Seo 

cuidaran mejor la limpieza de sus viviendas y la 

autoridad obligara a los vecinos a tener los corrales y 

establos fuera de la Ciudad no permitiendo que los 

cerdos y otros animales conviertan las calles en un 

inmundo estercolero, a buen seguro ganaría la salud de 

todos y las enfermedades infecciosas no causarían 

tantas víctimas”. 

Els sistemes de comunes dels edificis no eren gaire eficients 

i col·laborava amb el mefitisme (viciació del aire per gasos 

irrespirables) que impregnava tota la població: 

“Las letrinas son verdaderos depósitos de excrementos 

colocados al nivel de la planta baja de los edificios, a 

cuyas balsas van a parar también a las aguas sucias de 

los fregaderos. Esta es una de las principales causas de 

mefitismo, y de aquí se originan buen número de 

enfermedades infecciosas”. 

La descripció constructiva dels habitatges de la població 

resulta molt interessant per poder imaginar cóm era La Seu 

en aquell moment: 

“Las casas todas están cubiertas por tejas y pizarras 

como las de todas las poblaciones frías y expuestas a 

grandes nevadas, teniendo el suficiente declive para que 

las nieves no se acumulen en cantidad excesiva. La falta 

de canalones en las casas hace que las aguas pluviales 

vayan a parar al centro de las calles haciendo imposible 

el tránsito por las mismas el día de lluvia”. 

I pel que fa als materials del que estan fetes: 

“Los materiales de construcción de las casas de La Seo 

son las piedras calcáreas de los terrenos terciarios: el 

mortero, compuesto de cal y arena, sirve para unir 

sólidamente las piedras de construcción; la 

ensambladura más generalmente usada es el yeso; el 

suelo de las habitaciones está también enyesado y las 

calles principales esta enladrillado. Hay algunas casas 

construidas con paredes de tapia, que además de su 

solidez, reúne la ventaja de preservar la humedad.”. 

Pel que fa a la qualitat de l’aire a l’interior de la població 

relata el següent: 

“En cuanto a la cubicación atmosférica, es en general 

insuficiente, y en cuanto a la situación y distribución y 

demás condiciones higiénicas, solo diremos que son 

detestables”. 

La mida i la ubicació del cementiri tampoc satisfan al metge 

municipal ja que considera que és petit i el sentit dels vents 

dominants a la zona porten les olors cap a la població. És 

curiós fer notar que en el moment de la redacció d’aquesta 

topografia, 1886, el cementiri es trobava als afores del nucli 

habitat. Avui en dia La Seu ha crescut i ha envoltat l’antic 

cementiri que continua en ús. Cent trenta anys després el 

problema encara no s’ha resolt. 

. 

Font: “Topografia Mèdica de La Seo de Urgel”. El propi Llorens fa un 

cens de la població de La Seu i l’agrupa per diferents conceptes que 

considera rellevants 
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 “El cementerio está situado al N.E. de la población y a 

500 metros de distancia de la misma; es de poca 

capacidad y colocado en sitio poco apropiado, dada la 

dimensión de los vientos que en esta comarca reinan. 

Se Inhuman cadáveres en la tierra a metro y medio de 

profundidad próximamente o en los antihigiénicos 

nichos, y como la capacidad del actual cementerio es 

poca, sucede, algunas veces, que el sepultero no sabe 

dónde cavar el hoyo, por estar materialmente tocándose 

los cadáveres.” 

Un dels principals problemes de salubritat dels habitants de 

La Seu i causant de la majoria de malalties és l’abastiment 

de l’aigua de boca. En referència a aquesta qüestió el doctor 

Llorens constata el següent: 

“El agua del Valira contiene crenatos e hipocrenatos de 

Hierro y es el agua que abastece la Ciudad para su 

consumo. Las sales de Hierro que contiene esta agua es 

la causa de las ligeras diarreas catarrales que sufren los 

forasteros en los primeros días de permanencia en La 

Seo”. 

Detecta molta deixadesa en el procés de captació, transport i 

distribució de l’aigua fins La Seu: 

“La proverbial desidia de los urgelitanos es la causa de 

que, siendo el agua tan abundante en este país, la 

Ciudad no posea fuente alguna en buenas condiciones, 

pues las que hoy existen no merecen el nombre de tales. 

El agua tomada del Valira es llevada a la población por 

canalones abiertos, sin filtros que la depuren de las 

sustancias que puedan hacerla perjudicial; debido a 

esto, el agua de las fuentes de La Seo es turbia cuando 

llueve, y los vecinos, si quieren beberla cristalina, han 

de tomarse la molestia de filtrarla”.  

Pel que fa als sistemes de clavegueram és molt clar: 

“El alcantarillado brilla por su ausencia”. 

D’altres serveis que considera molt importants per una bona 

higiene de la població La Seu tampoc en disposa: 

“Los lavaderos públicos no existen; los vecinos de esa 

población lavan en cualesquiera de los miles de canales 

de riego que cruzan la campiña en todas direcciones, o 

en aljibes construidos en las huertas particulares, o en 

un arroyo que existe a lo largo de una calle llamada de 

los Canónigos”. 

Ignasi de Llorens considera que seria molt convenient 

l’existència d’uns banys públics per a la higiene personal 

dels vilatans ja que no solen rentar-se i quan ho fan l’aigua 

que usen, generalment del riu, no està gaire neta. Sobre 

aquest aspecte torna a fer incidència en les conclusions del 

seu estudi. 

“Inútil es añadir después de lo antedicho que no existe 

establecimiento balneario alguna. Los vecinos de esta 

Ciudad se bañan en el río solamente cuando el calor 

aprieta”. 

El grau de compliment de la normativa sanitària no es gens 

satisfactori i el doctor Llorens considera que les autoritats 

haurien de ser més exigents en aquest aspecte: 

“En esta Ciudad todos los alcaldes han publicado un 

bando de policía urbana, pero ninguno de ellos se ha 

cumplido: no basta sólo el mandar sino que es preciso 

el hacerse obedecer”. 

Reclama serveis municipals moderns 

 “Y que la autoridad empiece por dar buen ejemplo: que 

el municipio de esta población tanga brigadas 

destinadas única y exclusivamente a la limpieza Y riego 

de la vía pública”. 

Demana també tota una sèrie de prohibicions de males 

pràctiques que estan molt esteses entre els urgellencs: 

“…precisa que la autoridad castigue severamente la 

costumbre (...) en La Seo de echar las basuras de las 

casas a la calle; es menester que prohíba la cría de 

cerdos dentro de la población y así evitará que sus 

 

Inauguració del primer safareig públic amb la presencia de les autoritats 
(1921). 
 
Font: Arxiu Maravilla. 
 
 

Comitiva  fúnebre de principis del segle XX que es dirigeix cap al 

cementiri pel Camí Ral de Cerdanya. En aquells moment el cementiri 

estava a uns cinc-cents metres del nucli habitat. Avui en dia es continua 

emprant el mateix cementiri que ja està envoltat per la trama urbana 

Font: Família Canturri 

 



Antecedents 

 

 Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez  37 
 

 

calles se conviertan en repugnantes estercoleros como 

viene sucediendo como hasta hoy en día; Es preciso se 

prohíba igualmente que las gallinas y otras aves 

domésticas se críen en la vía pública; (…) que se adopte 

un buen sistema para la extracción de las letrinas y no 

como hoy se viene haciendo con cubos abiertos que 

apestan extraordinariamente; Que se obligue a los 

propietarios a tener los depósitos de letrinas de sus 

casas en buenas condiciones y no tan rudimentarios y 

atentatorios a la salud pública como ahora”. 

A canvi d’aquestes exigències a la població l’administració 

pública hauria fer el següent: 

“...que procure la construcción de un buen alcantarillado 

(...) procure asimismo la construcción de unos lavaderos 

públicos (...) y constrúyanse fuentes.” 

El doctor Llorens és conscient de les migrades finances de 

l’ajuntament i afegeix, dirigint-se bàsicament als polítics de la 

població: 

“Todas estas medidas  higiénicas son perfectamente 

realizables por el Tesoro Municipal, y a buen seguro  se 

coronaria de gloria (...) y se haría acreedor del 

agradecimiento de los urgelitanos y al aplauso general.” 

Les males condicions higièniques afecten a la imatge de la 

ciutat que reben els viatgers d’aquella época, un mal reclam 

pels primers turistes: 

“Cuantos forasteros acuden a La Seu, se extasian en la 

contemplación de su bella campiña, se admiran de la 

abundancia de aguas que por todas partes cruzan su 

fértil y variada vegetación, de sus riquezas naturales; 

pero todos al unísono exclaman: ¡Lástima que la 

población sea tan sucia!” 

Les males comunicacions viàries de La Seu la condemnen a 

l’aïllament i a ser una de les zones més deprimides de 

Catalunya. La poca capacitat econòmica de l’ajuntament de 

La Seu com a conseqüència de l’escassa activitat         

econòmica no permet realitzar les inversions adients per 

modernitzar la ciutat. El subdesenvolupament de la zona no 

afavoreix unes pràctiques més salubres de la població. El 

doctor Llorens relata en la seva obra: 

“...el aislamiento de la Ciudad es tan completo que el 

acarreo hace imposible la explotación de tantos veneros 

de riqueza, y la incuria de nuestros Gobiernos es tan 

manifiesta, que los habitantes del país están ya 

descorazonados y solo esperan que la dirección del 

globo aerostático sea un hecho para salir de la 

incomunicación con el resto del mundo, pues la 

carretera que de Lérida debe llegar hasta La Seo, hace 

treinta años comenzada, no lleva trazas de acabarse en 

muchos siglos.” 

La descripció que fa de les vies de comunicació principals 

que accedeixen a La Seu dona una mostra del 

endarreriment i aïllament que patia el Pirineu a principis del 

segle XX: 

“El camino de Orgañá que es más concurrido es más 

bien una senda peligrosa que un camino vecinal: largos 

trechos de este camino están construidos por una senda 

estrechísima (...) El camino a Puigcerdá es un vericueto 

sobre los márgenes del Segre,, erizado de mil peligros. 

El camino de Andorra es parecido al anterior y sigue el 

curso del Valira.” 

Segons l’autor els accessos a La Seu són tant deficients que 

es tarda menys de Barcelona a Paris que de Barcelona a La 

Seu: 

“Bástenos decir que desde la capital de nuestro 

principado, puede uno ir y volver a París en el tiempo 

que necesita para llegar a este pueblo”. 

La mala xarxa viària no només afectarà al l’exportació de 

mercaderies cap a altres zones sino també al possible 

turisme d’estiueig de La Seu: 

 

L’escombriaire de La seu al pati Palau (1927) 

Font: Arxiu Maravilla. 
 
 

 

Camí ral de Cerdanya 1930. Quaranta anys després que el doctor 

Llorens ho hagués denunciat encara presentaven aquest estat.  

Font: Arxiu Maraviila. 
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“El estío, como se ve, es en este país corto y bastante 

fresco, cuyas cualidades le hacen sumamente agradable 

para pasar la época de los veraneos. Lástima que las 

vías de comunicaciones están en tan malas condiciones, 

y de no ser así, el valle de La Seo de Urgel sería sin duda 

uno de los más frecuentados durante esta época por la 

gente de buen gusto, pues, a no dudarlo, no hay otro 

valle en los Pirineos donde la naturaleza haya prodigado 

más sus bellezas” 

En el seu estudi Llorens fa un taula amb les diferents 

tipologies de causa de la mort en les defuncions de varis 

anys i constata que hi ha un nombre molt elevat que són 

degudes a causes infeccioses. Això també ho reflexa quan 

descriu als urgellencs: 

“El predominio del tipo escrofuloso, lo creemos debido 

al deteste prematuro, al poco cuidado que se observa en 

la alimentación de los niños y a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo”. 

Una de les principals malalties que afecten a La Seu són les 

febres tifoidees que les arriba a considerar com a 

endèmiques: 

“Una de las enfermedades que causan mayores 

estragos en esta población es sin duda la fiebre tifoidea. 

Esta enfermedad, que podemos llamar endémica en esta 

Ciudad, ocasiona el 35% de las defunciones” 

La mala qualitat de l’aigua de boca que abasteix a La Seu és 

la causa principal de importants malalties de l’aparell 

digestiu: 

“Las afecciones del tubo digestivo dan gran contingente 

de mortalidad: las gastritis, gastroenteritis, catarros-

gastro-intestinales, gastralgias y dispepsias, son 

debidas entre otras causas (...) a la mala calidad de las 

aguas que surten a la población” 

Llorens demana que el govern canalitzi el riu Segre des de 

Torres d’Alàs fins mes avall de La Seu per tal de millora els  

terrenys aprofitables d’horta i evitar les crescudes del riu i les 

restes orgàniques poc higièniques que el riu aporta a la 

ciutat en les seves crescudes. Aquesta obra no es realitzarà 

fins cent anys més tard i després d’haver patit al 1982 unes 

tràgiques riuades: 

“El gobierno debería también procurar la canalización 

del Segre desde la Torres hasta Arfa y con ello 

duplicaría la riqueza agrícola de este país” 

 

RECOMANACIONS FINALS PER LA SEU 

D’URGELL DEL DOCTOR LLORENS 

A la Topografia Medica de La Seu, el Doctor Llorens fa una 

sèrie de recomanacions a l’Autoritat Puíblica i als propis 

veïns de la població per tal de millorar les condicions 

sanitàries. Moltes d’aquestes indicacions no foren ateses a 

principis del segle XX i els projectes d’en Bergós intentaran 

tenir-les en compte. Les prinicipals recomanacions finals del 

doctor Llorens són les següents: 

Pel govern, 

- Millora de les vies de comunicació d’accés a La Seu. Diu 

que si no es posible l’arribada del tren, al menys s’acabi la 

carretera que va a Lleida. 

- Canalització del riu Segre des de Torres d’Alàs a Arfa. 

Per les autoritats municipals, 

- Establir, per part de l’Autoritat Municipal, una bona policia 

sanitària perquè és la principal responsable de la salut dels 

seus administrats. 

- Millorar l’abastiment de l’aigua de boca a la població. 

- Contruir una xarxa de clavegueram. 

- Treure els corrals fora de la població habitada i traslladar-

los als afores. 

 

 

 

Crescuda del riu Segre. 1932. El desbordament del riu i les endèmiques 

inundacions tenien conseqüències negatives en la salubritat de la ciutat 

Fons Arxiu Maravilla 

 

 

Font del carrer Capdevila del 1620. És de les poques fonts que exisien a 
la ciutat en el moment de la redacció de la topografia mèdica. 
L’abastiment d’aigua de boca amb males condicions sanitàries era el 
causant de moltes malalties gàstriques. 
 
Font: Albert Villaró. 
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- Fer un nou cementiri perquè és petit i insuficient per la 

població i perquè els vents dominants bufen del cementiri 

cap al nucli habitat. 

- Evitar l’accés dels nens i nenes a l’escola si no estan 

vacunats. 

- Constituir una brigada municicpal de neteja dels carrers. 

-Contruir safarejos públics i vetllar perquè estiguin en bones 

condicions sanitàries. 

- Millorar l’enllumenat públic. 

- Conscienciar la polació perquè avisi al metge tant bon punt 

es trobi malalt i no quan la situció sigui crítica i difícil de 

revertir. 

- Pagar més i quan toca als metges. 

- Filtrar l’aigua del riu que s’hagi d’usar amb filtres de pedra 

pómez o de carbó. 

 

Per la població, 

- Rentar-se la boca després de menjar. 

-Les mares han de cuidar millor dels seus nadons procurant 

que el “destete” no sigui prematur, donar-los aliments que 

puguin digerir i abrigar-los suficientment. 

- Els adults han d’abrigar-se bé i amb teixits adequats com la 

llana o la franel·la. 

- Fomentar els hàbits d’higiene personal. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.- ELS URBANISTES NOUCENTISTES 

A finals del segle XIX i principis del XX es produí a 

Catalunya un canvi ideològic que es coneix com a 

Noucentisme, la influència del qual es feu notar en tots els 

àmbits de la vida pública. La transició del Modernisme al 

noucentisme va ser gradual i afectà a la política, l’art, la 

sanitat i també a l’urbanisme. 

Els noucentistes van defensar una arquitectura i un estil 

urbanístic que no només tingués en compte els valors 

estètics, sinó també els socials. Durant aquesta etapa, la 

política urbanística va fer un gir molt important i es van crear 

grans infraestructures, equipaments i habitatges per a les 

classes socials més desfavorides37. 

El Noucentisme tenia una visió de la ciutat com una entitat 

viva i dinàmica que disposava d’una estructura i una 

organització basades en les activitats pròpies dels homes. 

La planificació urbana havia de ser pensada globalment per 

respondre de la manera més adient a les necessitats de la 

població. 

El gran representant d’aquesta visió va ser l’arquitecte 

francès Léon Jaussely, que va guanyar el 1905 el concurs 

internacional convocat per l’ajuntament de Barcelona per 

aplicar un nou pla urbanístic. El Pla Jaussely concebia un 

disseny global de la ciutat que tenia present també els 

aspectes econòmics, sociològics, polítics, la vida i el 

moviment de la ciutat com si fos un organisme viu. La 

urbanització no només havia de ser un traçat de carrers, 

places i parcs, sinó que havia d’estar organitzada de manera 

que permetés la màxima prosperitat i el màxim 

desenvolupament38. 

L’objectiu del  Pla Jaussely era connectar l’eixample 

projectat al Pla Cerdà amb els nous municipis agregats de 

les rodalies de Barcelona. Preveia grans infraestructures 

viàries, parcs, enllaços ferroviaris i àrees de serveis.  El Pla 

Jaussely només es va realitzar parcialment però va 

condicionar l’urbanisme barceloní des d’aleshores39. 

 

 

 

Leon Jaussely (Tolosa de Llenguadoc 1875 – Givry 1933) 
Arquitecte i urbanista francès.                                                         

Font: MENDOZA, Cristina.(1995) “Ramon Casas, Retrats al 
carbó”. Editorial AUSA. Sabadell. 
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Pel que fa a la visió que tenien del Pla Cerdà de Barcelona, 

els noucentistes consideraven que l’ordre geomètric feia de 

Barcelona una ciutat avorrida i lletja. Aquest rebuig no es 

dóna només per una qüestió de gust o estil sinó que és la 

conseqüència d’un canvi radical en la mentalitat urbanística. 

La ciutat ja existeix abans de l’eixample i és la nova 

planificació la que s’ha d’adaptar a la realitat, responent a les 

múltiples relacions existents i no a l’inrevés. Consideraven 

que Cerdà va implantar una malla ortogonal sense tenir en 

compte la realitat urbana. Es tractava d’establir una nova 

teoria d’ocupació del territori a partir d’uns fets existents38. 

El nou projecte de Jaussely també volia dotar la ciutat d’un 

nou esperit. Es van fer projectes per ampliar i millorar els 

parcs i boscos urbans i es van construir nous equipaments 

que havien d’ajudar a millorar la qualitat de vida i l’educació 

de la població. Barcelona va passar a tenir més escoles, 

centres d’ensenyament i museus.  

En aquesta nova etapa es van construir a Barcelona les 

grans obres del sector públic i els serveis: ferrocarrils, metro, 

equipaments (escoles, parcs, cinemes, teatres, bancs i 

edificis públics), així com l’edificació residencial per a les 

classes altes i mitjanes. 

Un altre camp que va aparèixer amb força dins el sector 

urbanístic i arquitectònic va ser el de la política d’habitatge 

de les classes populars, que va afectar notablement el 

creixement de la ciutat. L’habitatge es va convertir en la 

qüestió central al voltant de la qual es produiria una revisió 

urbanística, institucional , professional i figurativa. 

L’any 1909, amb motiu del Congrés de Govern Municipal 

celebrat a Barcelona, es va organitzar una exposició amb 

projectes de reformes de ciutats i nous barris. El 1911 ja es 

comptava amb una legislació sobre cases econòmiques. 

L’any següent es va fundar la societat cívica Ciutat Jardí, 

difusora de les idees relacionades amb l’habitatge per a 

classes populars que triomfaven a Europa. El 1914, 

l’ajuntament de Barcelona va crear el ”Instituto Barcelonés 

de la Habitación”, que va plantejar la intervenció del sector 

públic en la producció de l’habitatge social40. 

Pel que fa a Catalunya, els urbanistes noucentistes 

consideraven que totes les poblacions havien de tenir una 

xarxa de clavegueram complerta, s’havien de pavimentar les 

carreteres i millorar les comunicacions entre la ciutat central i 

els nuclis més perifèrics. Es van endegar en moltes ciutats 

plans d’obres públiques que contemplaven el creixement de 

les poblacions però també la renovació dels seus nuclis 

històrics.  

El model urbà noucentista contemplarà, doncs, dues 

vessants: d’una banda es tindran en compte els aspectes 

econòmics i socials, i de l’ altra,  els arquitectònics i artístics. 

Joan Bergós és clarament un urbanista noucentista que 

dissenyà l’eixample de La Seu tenint en compte els fluxos 

econòmics i socials de la ciutat. La malla ortogonal que 

proposà està fonamentada en els usos i els costums de la 

població en el moment que redacta el Pla però també va 

considerar les futures necessitats. La idea dels urbanistes 

noucentistes és que l’urbanisme és una oportunitat perquè 

els ciutadans visquin millor i puguin optar a quotes més 

elevades de benestar. 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de l’eixample de Barcelona 1860 dissenyat per Ildefons Cerdà. Va 
ser un molt polèmic ja que va ser imposat pel govern de Madrid en 
detriment de la proposta d’Antoni Rovira i Trias que havia guanyat el 
concurs de l’ajuntament de Barcelona. 
 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 

 

Ildefons Cerdà (1815-1876). Enginyer i urbanista i autor del pla 
d’eixample de Barcelona. La seva obra va ser molt criticada 
especialment pels urbanistes noucentistes que consideraven que havia 
implantat un malla de carrers sense cap sentit ni justificació. Està 
considerat com un dels pares del urbanisme modern. 
 
Font: Exposició Cerdà cent anys. 
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4.1.4.- ASPECTES SÒCIO-ECONÒMICS 

 

En aquest apartat s’analitzen les diferents circumstàncies 

econòmiques que configuren un entorn molt específic i que 

explica els fets que en aquells anys van succeir. El Pla 

Bergós neix de la necessitat urgent per donar resposta a 

l’evolució que havia patit la ciutat. El fort creixement 

demogràfic, els nous sectors econòmics i la millora de les 

comunicacions portaran a La Seu a la necessitat d’un 

creixement urbà, que durant set segles pràcticament havia 

estat inexistent.. Des del segle XIII l’extensió de la ciutat 

quasi no havia variat i al segle XX, en pocs anys, ocuparà 

bona part de l’horta que envoltava l’antiga ciutat 

emmurallada. 

 

LA POBLACIÓ 

Segons els censos de població els recursos humans havien 

arribat a la seva cota més alta el 1860. En aquella data la 

població de tota la comarca era de 28.278 persones i la de 

La Seu era de 2.966. A principis del segle XX els censos 

recullen els següents valors: 

 

ANY        L’ALT URGELL        LA SEU D’URGELL 
__________________________________________ 
 

1910      19.516   3.341 

1920      19.949   3.178 

1930       20.743   4.070 41 

 

 

 

 

 

 

 

El procés de fort despoblament que es dona en el darrer 

quart del segle XIX queda frenat a les primeres dècades del 

XX. S’anirà consolidant la població comarcal al voltant dels 

vint mil habitants i, com es pot comprovar en els censos, a 

les primeres dècades es mantindrà un equilibri poblacional 

entre la vall i la muntanya, és a dir, que els pobles de 

muntanya mantenen una estabilitat i vida pròpia i tenen a La 

Seu com a centre comarcal.  

Les poblacions que tenen com a centre comarcal La Seu 

tenen uns deu mil habitants. Cal afegir  també la població 

andorrana que considerava a La Seu com el centre de 

serveis més proper. 

Per tant, podem fer un dibuix de La Seu d’Urgell com una 

població encerclada dins les muralles del nucli històric, 

curulla d’establiments comercials i artesans al servei de la 

població local i comarcal. S’estima que hi havia uns cent 

cinquanta establiments que donaven treball a més de mil 

persones. 

El sector més desafavorit a principis del segle XX era l’obrer 

i el jornaler agrari que estava sotmès a fortes emigracions a 

les comarques veïnes i, fins i tot, a la verema francesa. Les 

pèrdues de població pels moviments migratoris provocaren 

una certa decadència demogràfica que es veié interrompuda 

als anys 20 i que s’atribueix a una oferta de llocs de treball 

derivada de l’establiment de les empreses lleteres, algunes 

obres públiques, les mines d’Adrall i les obres de la FHASA 

(Forces Elèctriques Andorranes) amb molts treballadors de 

La Seu42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lletera commemorativa de la Fira de Sant Ermengol del 2013. 
Aquesta fira antigament era de bestiar i està documentada des del 
segle XI. És de les més antigues de la península.. Actualment es 
celebra el tercer cap de setmana d’octubre. La seva permanència 
en el temps és una mostra de la importància històrica de La Seu 
com a centre de mercat de tota la comarca  

Imatge: Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

 



Antecedents 

 

 Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez  42 
 

 

 

L’AGRICULTURA I LES INDÚSTRIES LLETERES 

 

La comarca de La Seu, aïllada de l’economia general 

catalana, va tendir durant el segle XIX a una situació d’auto-

proveïment. Sense carreteres, amb un camí precari que era 

l’eix viari que l’unia amb Organyà, poca cosa més es podia 

fer per estalviar al màxim el transport que realitzaven els 

carreters, ben nombrosos encara als anys vint. 

Per tant, en les últimes dècades del segle XIX i principis del 

XX, el panorama general que presentava l’Urgellet era el 

d’una societat agrària tradicional que encara no havia iniciat 

els canvis socioculturals que pocs anys després haurien de 

transformar la fisonomia de la comarca. 

L’activitat econòmica gairebé exclusiva es basava en una 

agricultura d’autoconsum complementada amb la ramaderia. 

Hi predominava el sistema d’intercanvi local o entre 

comarques veïnes, la qual cosa configurava una organització 

econòmica centrada al voltant d’uns pocs mercats locals (La 

Seu, Organyà,,,) Aquesta situació econòmica general era 

deguda en gran part a l’aïllament i a la manca de vies de 

comunicació que impedien la integració en mercats més 

amplis i l’especialització productiva43. 

És per això que el paisatge agrari predominant a l’Urgellet a 

finals del segle XIX era el policonreu: vinya, cereals, llegums 

i patates constituïen els conreus principals acompanyats 

d’altres de secundaris com els farratges destinats a 

l’alimentació animal i els productes d’horta i fruiters. Aquest 

productes integraven l’alimentació bàsica de la població de 

la comarca en aquella època. 

La ramaderia predominant era l’ovina i, en menor mesura, la 

bovina i la de peu rodó. La ramaderia ovina era destinada 

principalment a l’autoconsum de carn i llana. La ramaderia 

bovina es destinava sobretot a la cria i al treball. La dedicada 

a la producció lletera era molt escassa i localitzada a La Seu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pagesos de Fígols tornant del mercat de La Seu (1930). Una 
manera de complementar els ingressos era venent l’excedent 
agrícola a mercat setmanal. És interessant notar que al primer terç 
del segle XX el mitjà de transport habitual de la comarca era 
l’animal i l’estat de les carreteres tampoc no era massa bo. 
 
Font: Arxiu Maravilla. Revista “Lo Banyut” 
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Aquesta activitat econòmica bàsicament agrària marcava les 

condicions de vida de gran part dels habitants de l’Urgellet i 

situava la comarca entre les més pobres i endarrerides de 

Catalunya.  

En aquestes circumstàncies es comprèn que l’emigració fos 

una necessitat per a molts urgellencs, els quals aprofitaven 

l’obligat atur hivernal per a obtenir uns ingressos fora de la 

comarca. Aquesta emigració temporal era, en la major part 

dels casos el preludi de la definitiva que s’intensificarà en les 

últimes dècades del segle XIX. 

Entre el 1860 i 1900 la població es redueix en un 39% i la 

densitat mitjana a 12,1 hab./Km2. Alguns municipis perden 

durant aquests cinquanta anys el 60% de la seva població i 

la major part tenen xifres superiors al 35%. Únicament set 

municipis perden menys d’un 20% de la seva població inicial 

i només un augmenta la seva població: La Seu d’Urgell44. 

Comença a dibuixar-se un nou comportament demogràfic 

que s’intensificarà al llarg del segle XX: la regressió i el 

despoblament dels municipis més enlairats i la progressiva 

concentració de la població a la capital comarcal. 

En el marc de les profundes transformacions sòcio-

econòmiques que s’estaven produint en la Catalunya del 

segle XIX era evident que aquesta situació d’autarquia no 

podia durar. Un dels primers elements que iniciarà la crisi de 

l’economia tradicional serà l’aparició de la fil·loxera a finals 

del segle XIX. La fil·loxera féu la seva aparició el 1880 a 

Vilamitjana i en menys de cinc anys va acabar amb tota la 

vinya45. 

A les primeres dècades del segle XX es produeixen una 

sèrie de fets que revolucionaran la vida agrària a la comarca. 

L’establiment de prats de dall permetran el desenvolupament 

de la indústria lletera. L’obertura de vies de comunicació que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A finals del segle XIX i principis del XX es produirà un canvi en la 
cabana ramadera que passarà de ser ovina a bovina. La 
introducció d’un nou tipus de vaca més lletera, la Bruna Alpina de 
Suïssa, i la transformació de conreus en prats de dall suposarà un 
evolució transcendental en la indústria agropecuària. La barreja 
d’aquesta nova raça amb l’autòctona del Pirineu i va donar l’actual 
vaca de raça Bruna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup de miners de les mines d’Adrall (1930). Aquestes mines van 
estar obertes entre el 1929 i el 1940 i subministraven hulla a la 
central tèrmica d’Adrall. El mineral es baixava amb vagonetes. 
Van arribar a treballar fins a 120 persones. 
 
Font: Arxiu Maravilla 
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possibilitaven l’exportació de productes comarcals i l’aparició 

d’en Josep de Zulueta i Gomis. 

Les possibilitats de superar distàncies amb més facilitat feu 

que els conreus tradicionals de la zona de baixa productivitat 

fossin substituïts per d’altres de més rendiment importats de 

fora. 

La vinya es convertirà en un conreu en recessió ja que als 

estralls de la fil·loxera s’hi afegia el seu escàs rendiment que 

impedia la competència en preu i qualitat amb el vi importat 

de fora. 

Davant d’aquesta situació de crisi de l’activitat agrària 

tradicional, es feia evident la necessitat de modificar els 

conreus, abandonant els vells, inadequats i improductius i 

d’estudiar nous sistemes que s’adaptessin a les condicions 

físiques de la comarca i que permetessin competir dins els 

nous mercats català i espanyol. En definitiva calia buscar un 

nou model agrari basat en una major rendibilitat i 

especialització productiva. La importació de les primeres 

vaques suïsses i la fundació de la Cooperativa Lletera del 

Cadí per part de Josep de Zulueta el 1915 iniciaran el canvi i 

amb ell la fi de tota una època..  

Josep de Zulueta fou un polític del Partit Reformista amb un 

gran interès pels temes agraris. A la Seu va esdevenir 

propietari d’una gran finca on experimentà la rendibilitat de 

vaques de llet suïsses combinades amb l’establiment de 

prats de regadiu. Davant dels excel·lents resultats obtinguts 

va iniciar una campanya comarcal per tal d’establir 

l’explotació massiva de vaques de llet. Vençudes les 

reticències va aconseguir que es fundés al 1915, la 

Cooperativa Lletera del Cadí. Vint-i-cinc anys després que 

Josep de Zulueta portés la primera vaca suïssa (1890), 

s’inaugurava la Cooperativa. A l’any 1923 s’elaboraven ja un 

s 2.500 litres de llet diaris.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actualment la Cooperativa Cadi que  
elabora productes làctics és una de 
les principals empreses  de la 
comarca 

 
 
 
 
 
 

Cooperativa lletera Cadí (1923) al mateix emplaçament que manté 
actualment. 
 
Font: Arxiu Maravilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finca de Josep de Zulueta (1913) on es van fer els estudis 

d’alimentació i productivitat de les noves vaques portades de 

Suïssa. Actualment aquesta casa l’anomenen Torre del Peu i 

podria haver estat reformada per en Joan Bergós als anys 20. 

L’explotació agropecuària continua en funcionament. 

Font : Arxiu Plandolit.  
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EL SUBMINISTRAMENT ELÉCTRIC 

 

Fins l’any 1925 dues petites empreses subministraven 

l’energia elèctrica que es consumia a La Seu:  la “Industrial 

Urgelense S. A.” i la “Hidroelèctrica de Valira”. La Industrial 

Urgelense era una companyia originada en l’adquisició del 

salt del molí a la baixada del Molí i que amb el temps havia 

ampliat les instal·lacions amb una central al pont del Valira. 

Hidroelèctrica del Valira S. A. era propietat dels germans 

Farràs de Castellciutat i tenia la central productora al terme 

d’Anserall. 

El creixement que s’enregistra a La Seu durant els anys vint 

fa insuficient el servei d’aquestes companyies que acorden, 

en règim d’oligopoli, fer noves instal·lacions finançades per 

un sobtat increment de tarifes. 

Davant d’un clima de protesta general sorgeix un moviment 

ciutadà encapçalat pel registrador de la propietat Joaquim 

Viola Lafuerza, que proposa la creació d’una cooperativa 

d’usuaris de la llum finançada per tots els urgellencs amb 

certes possibilitats econòmiques. 

El líder de l’operació es posa en contacte amb el Sr. Viader, 

enginyer i propietari del salt de Pont de Bar, que ven a la 

nova cooperativa la seva concessió. Davant de l’èxit popular 

i econòmic de l’operació la Cooperativa Elèctrica Urgelense 

absorbeix les seves dues predecessores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SANITAT I BENEFICIÈNCIA 

L’assistència sanitària a principis de segle es limitava  a 

l’atenció professional de dos o tres metges. En aquell 

moment l’immoble conegut com a l’Hospital en realitat era un 

centre de beneficència regentat per un grup de monges 

voluntarioses. La beneficència era practicada i fomentada 

des dels estaments clericals i cobria uns buits que les 

estructures polítiques no es plantejaven assumir. 

Les intervencions quirúrgiques foren, durant el període 

estudiat, totalment desconegudes. La taxa de mortalitat era 

del 22% com a mitjana en el període de 1910-1930 mentre 

que als anys 60 era del 9%. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estació hidroelèctrica situada al pont de la carretera de Lleida, a 
l’entrada oest de la ciutat. 

Font: Arxiu Plandolit 
 

 

Placa que es troba a l’actual església de Sant Agustí, reconvertida 
modernament en biblioteca municipal. L’antic convent dels 
agustins es va emprar per ubicar la seu de l’actual hospital de la 
ciutat. 
 
Font: Meritxell Rodríguez.. 
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LES CARRETERES 

 

Al segle XI es necessitaven vies de comunicació sòlides i 

segures. Calia empedrar camins, Ermengol, bisbe 

emprenedor del segle XI va promoure el gran conjunt de 

ponts de l’estret dels Tres Ponts, que va consolidar un pas 

inaccessible fins llavors. Ermengol, que havia dominat el riu 

amb les pregàries, també ho va fer amb les pedres i els 

arcs46.  

A principis de segle començaran a obrir-se les carreteres 

que faciliten les comunicacions amb la resta de Catalunya. 

Concretament: 

- L’any 1907 queda completada la carretera entre La Seu 

d’Urgell i Lleida a través del grau d’Oliana i l’estret de Tres 

Ponts 

- L’any 1916 es construeix la carretera entre La Seu d’Urgell 

i Andorra la Vella. Gràcies a una intervenció decidida del 

bisbe Benlloch. El 1913 s’havia inaugurat la arribada a la 

frontera. 

- Entre 1914 i 1930 es construeix la carretera de La Seu a 

Puigcerdà a través dels estrets del Baridà. 

Les comunicacions de La Seu havien consistit en camins 

més o menys mal estat fins a la construcció de les 

carreteres. 

L’any 1906 arribava la carretera 1313 a La Seu. Aquest fet 

transcendental obria les possibilitats de tot tipus d’intercanvi 

comercials. 

En conseqüència, es crea i es va desenvolupant un parc 

automobilístic que, amb el pas del temps, significarà un altre 

esglaó cobert cap a una societat desenvolupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Congost de Tresponts en una vista actual.  
 
Font: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correu de La Seu a Andorra. Així era la carretera d’Andorra a 
principis del segle XX i era molt difícil el trànsit rodat de vehicles a 
motor. Els abastiments i el comerç es realitzava emprant animals 
de càrrega. 
 
Font.: Bibliothèque National de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Bisbe Benlloch, copríncep d’Andorra col·loca la primera pedra 
de la carretera general en presència dels consellers de les 
parròquies andorranes. (1913). Aquesta via no arribarà fins el 
1916 a la capital del principat. Les gestions del Bisbe Benlloch van 
ser decisives perquè es pogués realitzar l’obra. 
 
Font: Fons Guillem de Plandolit. 
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LA IMATGE DE LA CIUTAT 

 

Els viatgers de final del XIX i començament del XX ens 

donen una imatge negativa de La Seu d’Urgell. Tant Blasco 

Ibàñez com Benito Pérez Galdós ens parlen d’un població 

levitico-militar de carrers bruts, tristos i fangosos. 

El viatger francès Gaston Vuillier ens diu que la catedral de 

La Seu és la Basílica romànica més bella d’Espanya. La 

ciutat però li mereix aquesta opinió: 

... els carrers són bruts, amb cases amb sortints... les 

cortines de teixits pengen a gairebé totes les finestres. Per 

tot  arreu hi ha una mà de balcons que amenacen ruïna, amb 

ampits de ferro forjat, parets torçades, panxudes, a punt 

d’ensorrar-se...47. 

Mossèn Alcover ens diu de la Catedral: 

... La seu, la venerada, la sagrada, la delitosa fàbrica 

romànica que la barbàrie i el vandalisme modern han fet 

malbé casi del tot48. 

La imatge de La Seu era la d’una petita població de tres mil 

habitants, evolucionant cap als quatre mil, carregada de 

capellans, seminaristes i militars. Hi havia una forta guarnició 

militar, normalment un batalló depenent del regiment de 

Lleida que, ubicat al centre de la població, al passeig de 

Tetuàn (actualment Joan Brudieu) que controlava la situació 

local i comarcal de frontera a través dels punts estratègics 

de la Ciutadella, el Castell i la Torre Solsona. 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMS COMENTARIS 

 

L’aïllament de La Seu ha generat determinades 

característiques peculiars que han condicionat la història i 

morfologia de la ciutat. Destacaríem: 

- El manteniment d’uns usos propis del caciquisme, que ja 

eren en decadència en d’altres contrades catalanes i 

contribuïen a la perpetuació d’una economia de mera 

supervivència. 

- La Seu és un petit nucli demogràfic descompensat per la 

importància de les seves institucions: Bisbat i exèrcit. 

- Una comarca encara excessivament habitada en nuclis 

d’alta muntanya. El nivell de vida era massa baix, fins i tot 

per l’època. 

- La manca d’una burgesia dinamitzadora. 

- L’aparició d’un personatge cabdal en el desenvolupament 

de la pagesia a La Seu d’Urgell com fou Josep de Zulueta. 

- El desenvolupament del cooperativisme en el sector de l 

llet i també en el del subministrament elèctric. 

- El paper positiu de les institucions eclesiàstiques pel que fa 

a l’ensenyament i a la sanitat i la important tasca filantròpica 

del Bisbe Benlloch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de mercat a la plaça Patalin de La Seu d’Urgell (1933). Els 
pagesos ofereixen els seus excedents al mercat per 
complementar la seva  migrada economia familiar. 
 
Font: Arxiu Maravilla 
 

 

Parada Militar als anys 20. Hi apareixen els estaments de poder 
de la ciutat.. A l’esquerra de la imatge apareix també el clergat. En 
aquell moment La Seu la descriuen com a una petita ciutat 
carregada de capellans, seminaristes i militars. Aquests col·lectius 
continuaven tenint molt de poder dins la societat urgellenca, 
seguint un model propi de societats endarrerides. 
 

Font: Arxiu Maravilla 
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Font: IDESCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica de la població de La Seu d’Urgell 

(1717-1991) 

Evolució de la població de La Seu d’Urgell entre els anys 1717 i 

1991. El període de més interès per al treball que presentem és de 

finals del segle XIX, on La Seu té uns 3.500 habitants, fins el 

1930, moment d’aplicació del Pla Bregós on ja arriba a una 

població registrada de 4.584 habitants. És fàcil imaginar-se la 

enorme pressió demogràfica que devia patir la vella trama urbana, 

altament densificada, i la urgència d’estendre’s més enllà dels 

límits tradicionals de la ciutat. 

L’augment de població en aquest període, 1717-1991, és 

constant, fins i tot a finals del segle XIX en que tots els pobles de 

la comarca perdien habitants, La Seu va augmentar el seu cens 

gràcies al fenomen de la immigració procedent de la pròpia 

comarca que buscava una ciutat amb més serveis i oportunitats 

laborals. 

En les previsions d’ocupació del pla d’eixample que fa fer Bergós 

per als propers seixanta anys va estimar que La Seu arribaria als 

6.000 habitants quan en realitat actualment, a l’últim cens de 

2013, la població de La Seu d’Urgell és de 12.468 habitants. 

 

 

 

 

 

 

Font: IDESCAT 

Inici implantació pla 

Bergós 

 ANY                      1717       1787     1857      1860      1877      1887      1900   1910       1920     1930  1936 

 POBLACIÓ          1.531   1.917     3.792     3.559  2.769      3.545     3.520  3.853      3.636    4.584 5.022 

                                                                                                                                                                            

 ANY                 1940      1945      1950      1955      1960      1965      1970      1975      1981      1986      1991 

 POBLACIÓ          4.564   7.291     7.062     6.611   7.773     8.572     9.404  9.871    10.681   10.686  11.195 
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4.2.- DESCRIPCIÓ DEL 

PLA D’EIXAMPLE
50 
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EL PROJECTE 

 

L’arquitecte Joan Bergós i Massó rep l’encàrrec de 

ajuntament de La Seu d’Urgell pres en el ple del dia 12 

d’agost de 1926 de realitzar un pla d’eixample i un altre de 

reforma interior de la població. El projecte ja enllestit el 

presentarà al consistori l’abril de 1927. 

En aquell moment les necessitats principals de la ciutat són 

dues: la millora de les condicions de salubritat i serveis a la 

trama existent i la necessitat d’ampliar l’espai edificable per 

absorbir els increments de població que s’havien produït en 

les últimes dècades. La condició de plaça forta que tenia La 

Seu no permetia disposar de manera general de l’espai fora 

muralles i si bé es cert que ja s’estava construint era amb 

llicències puntuals. En el moment que el Ministerio de la 

Guerra va alliberar tots el voltants de la població perquè les 

autoritats municipals en poguessin disposar de la manera 

més convenient s’obria la possibilitat de resoldre el problema 

de l’elevada densitat al nucli històric però també apareixia la 

qüestió de com fer-ho.  

El projecte va ser encarregat a Joan Bergós sense que es 

fes cap tipus de concurs entre diferents propostes com era 

costum a l’època. Es possible que confiessin en el prestigi 

de l’arquitecte que ja havia quedat finalista el 1923 del 

concurs d’eixample de la ciutat de Lleida. De fet, no era la 

primera vegada que col·laborava amb l’ajuntament de La 

Seu perquè al 1924 va fer el nou escorxador municipal. El 

seu bon nom i els coneixements que tenia de la realitat 

econòmica i social de La Seu podrien ser la causa que se li 

encomanés directament l’elaboració del pla urbanístic. 

Bergós afronta el repte essent molt conscient de les 

limitacions econòmiques d’un població com La Seu. En el 

seu projecte és molt curós en fer propostes que puguin ser 

assumibles econòmicament pel consistori municipal. Així 

doncs intentarà minimitzar les expropiacions als particulars i 

buscarà adaptar-se al màxim a la realitat existent. Els eixos 

principals seguiran els camins tradicionals i en l’obertura dels 

nous vials intentarà maximitzar els espais urbanitzables de  

 

les parcel·les perquè els propietaris siguin els primers 

interessats en la creació dels nous carrers.  

Una de les aportacions més destacables de Bergós a La Seu 

és la modernització de l’administració pública pel que fa a la 

gestió de permisos d’obres i les ordenances municipals que 

les afecten. Introdueix tot de documents normalitzats per 

realitzar les sol·licituds de permisos i també per emetre la 

resposta des de l’ajuntament. Estableix una comissió 

urbanística per valorar i resoldre les demandes, autoritzant-

les o denegant-les.  

El redactat de les noves ordenances municipals contemplen 

molts aspectes de les relacions entres els administrats i 

l’autoritat municipal. Estableix també les obligacions dels 

diferents agents implicats en les obres i regula les 

afectacions de l’espai públic. També tenen una part 

important de l’articulat referit a qüestions purament 

urbanístiques com l’alçada dels edificis, amplada dels 

carrers, patis de ventilació i serveis mínims dels habitatges. 

Fa molta incidència en les condicions de salubritat dels 

edificis insistint en la millora de les ventilacions i dels serveis 

d’aigua corrent i clavegueram51. 

En la proposta de Bergós no hagués tingut sentit fer un 

eixample modern i mantenir un nucli històric en molt males 

condicions. Les reformes que proposa dins la trama existent 

seran més difícils d’aplicar pel cost que suposa actuar en un 

espai habitat. No aconseguirà que s’obrin nous carrers, 

s’amplien alguns d’existents i es rectifiquin alineacions. En 

canvi, malgrat que la implantació va ser molt lenta, la 

reforma dels serveis d’aigua corrent i clavegueram 

aconseguí millorar les condicions d’habitabilitat52. 

Un dels aspectes més difícils dels dos projectes que 

presenta, el de reforma interior i el d’eixample, era 

aconseguir vincular les dues malles urbanes, una d’antiga 

amb carrers estrets i revirats amb una altra de moderna, 

ortogonal, amb carrers amples i rectes. Vincular la ciutat 

vella amb la nova per crear una única població de La Seu 

d’Urgell. 

. 

 

 
La plana de l’Urgellet amb La Seu al fons vista des de 
Castellciutat. S’observa l’espai per on s’estendrà el nou eixample.  
En el centre de la imatge veiem el camí que comunicava La Seu 
amb Castellciutat i que es va convertir amb un dels eixos 
principals del nou eixample, el carrer Sant Ermengol. Foto dels 
anys 20. 
 
Font: Arxiu Maravilla. 
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Aquarel·la realitzada per Joan Bergós al 1927 en la que 
representa la cruïlla entre el carrer Sant Ermengol i el 
Passeig del Parc. La vista és de sud cap a nord. Actualment 
aquesta pintura està penjada al despatx de l’arquitecte 
municipal de l’ajuntament de La Seu d’Urgell. El seu estat de 
conservació és molt deficient i caldria prendre mesures 
urgents per no perdre aquest document tant important. 
 
Font: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
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ANALISIS DE LES DIFERENTS ZONES 

PER UBICAR L’EIXAMPLE 

 

Bergós justifica l’elaboració d’aquest Pla d’Eixample per: 

- L’increment ascendent de la població,  

- La instal·lació d’indústries agrícoles, pecuàries i les seves 

derivades  

- L’augment de la edificació als voltants de La Seu i la 

necessitat de regular-la. 

 

Malgrat l’increment de població de La Seu, les seves 

dimensions no havien variat des de pràcticament el segle 

XV. El creixement en alçada i la intensificació de l’ús de 

l’habitatge, i per tant la densificació del nucli històric, havien 

estat la solució per allotjar els nouvinguts.  Aquesta situació 

generarà a la ciutat una necessitat urgent d’expandir-se. 

Durant la dècada dels anys 20 es creen a La Seu dues 

cooperatives lleteres que establiran els seus centres de 

producció molt a prop del nucli històric. La necessitat 

d’abastiment d’aquestes fàbriques i la sortida de les seves 

produccions obliguen a dotar-les d’uns accessos viaris 

suficients. La reactivació econòmica a nivell comarcal que 

suposaran aquestes indústries pecuàries també afectarà 

positivament a les seves activitats derivades. La superació 

del model rural i quasi autàrquic implicarà la necessitat de 

donar a la ciutat uns serveis moderns. 

Els habitants amb capacitat econòmica s’establien fora del 

nucli històric perquè tenia una elevada densitat de població i 

unes pèssimes condicions d’habitabilitat. Moltes d’aquestes 

noves cases fora del centre tenen la possibilitat de disposar 

d’un petit espai d’hort o de jardí i això fa que aquests 

habitatges encara siguin més apreciats. També es detecta 

un increment dels estiuejants que també es construeixen 

torres i xalets amb jardí. Tot això fa necessari confeccionar 

un pla urbanístic que ordeni, articuli i harmonitzi aquestes 

construccions disperses perquè el seu conjunt tingui les 

relacions d’higiene i bona imatge. Reglamentar els de nova   

 

 

 

 

construcció per tal que puguin augmentar al màxim les 

condicions d’edificabilitat dels terrenys i per tant, 

indirectament, augmenti el seu valor i faciliti la divisió dels 

solars en bona forma i dimensions. 

Bergós considera que la nova ordenació hauria d’evitar 

casos com el del carrer Canonges, que és el camí a 

Castellciutat, que s’inicia al passeig amb una amplada de 

8.80 m. i que cent trenta metres més endavant ja s’ha reduït 

a 7.70 m. 

També vol impedir, com ja està passant en el moment de la 

redacció del Pla, que s’aixequin edificis que no guarden cap 

paral·lelisme de paràmetres amb el carrer de comunicació  i 

que s’obrin carrers en obliquació injustificada amb els 

existents i sense cap criteri en el seu punt d’origen i destí 

com en aquell moment estaven fent alguns dels propietaris. 

La configuració topografia de La Seu determinarà quines 

seran les zones de creixement futur. No és possible un 

creixement en tots els sentits perquè la orografia no ho 

permet.  

A la part sud, la ciutat està limitada pel riu Segre, que en 

aquell moment encara no estava canalitzat i per tant eren 

terrenys que regularment s’inundaven amb les avingudes del 

riu. Per altra banda, i justament a conseqüència de les 

habituals inundacions aquells terrenys eren poc salubres. 

Aquets problema no quedarà resolt fins la dècada del 80 

després d’unes riuades molt destructives que van motivar 

una actuació d’envergadura per acabar amb aquest 

problema endèmic de la plana de l’Urgellet.  

El marge esquerra del riu també el descarta per les males 

comunicacions que té amb l’actual població. En aquell 

moment només comptava amb un pont rudimentari que 

sovint s’havia de refer a conseqüència de les crescudes del 

riu. També des d’aquell punt, un cop travessat el riu hi ha un  

 

 

 

 

 
El carrer Sant Ermengol en el seu traçat actual canvia quatre 
vegades d’amplada. Al 1927, quan es redacta el Pla, en el seu 
inici era més ample que quan s’allunyava de la població. 
Actualment aquesta anomalia es manté en el tram inicial. Sant 
Ermengol va ser un dels eixos de creixement principals de 
l’eixample de la ciutat..  

 
Font: Autor. 
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St. Ermengol - St. Joan Baptista la Salle 

St. Ermengol - Pça. Catalunya 
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desnivell considerable amb la zona habitada que es supera 

amb una pujada en corba, la Pujada de la Palanca. 

Al Nord de la població es disposa d’una franja estreta de 

terreny entre la carretera de Lleida a Puigcerdà i els 

vessants de la muntanya del Turó de les Forques. En la 

zona de muntanya el pendent és excessiu i trencat per 

barrancs que li prenen la continuïtat necessària per a 

desenvolupar una xarxa viària. 

La zona est és una franja compresa entre el Camí Ral de 

Cerdanya i la carretera de Lleida a Puigcerdà. El Seminari 

Diocesà, la Llar de Jubilats Sant Josep i el cementiri, es 

troben en aquesta zona. Aquestes institucions tenen edificis 

molt grans i ocupen gran part de l’espai disponible 

susceptible de construir habitatges. 

La zona Oest és molt plana i extensa i comprèn el terreny 

que s’estén des del nucli històric fins el riu Valira.  El marge 

del riu no és una bona zona per a habitatges perquè exigiria 

la construcció de nombrosos murs de contenció per vèncer 

la inclinació en aquella zona i obligaria també a quantiosos 

moviments de terres. S’ha de tenir en compte que al costat 

del riu és una zona molt humida i poc assolellada per establir 

habitatges. Només la part del riu Valira que llinda amb la 

carretera de Lleida seria una bona zona ja que queda a la 

mateixa alçada que aquesta. 

Així doncs, analitzades les diferents zones que envolten la 

població, Bergós opta per estendre la ciutat a ponent per la 

plana que s’estén entre La Seu i Castellciutat. L’elecció no 

és difícil ja que les altres en queden descartades per les 

diferents problemàtiques que s’han apuntat. L’eixample 

principal el farà a la zona Oest però també projecta un 

creixement de la ciutat en la zona Nord-Est però en aquest 

no s’hi podran encabir tants edificis com a l’altra. 

 

 

 
1.- Convent de la punxa. 2.- Sant Agustí. 3.- Torre de la muralla. 4.- Palau Episcopal. 5.- Sant Miquel. 6.- Om centenari. 7.- Catedral.  

8.- Torre de St. Salvador de la catedral. 9.- Sant Domènec. 10.- Casa de la ciutat. 11.- Seminari Conciliar. 12.- Asil de St. Josep. 

Imatge de llevant de La Seu de principis de segle. En primer terme el riu Segre que impossibilita que la ciutat pugui estendre’s cap aquest 
costat. Hi ha una petita franja de terreny entre la muntanya de la dreta, el Pla de les Forques, i el seminari que és on es farà l’eixample nord-
est. 
Font: Manuel Oromí. Editorial EFADOS. Retolació Autor. 

 

                           
 

                             
Vista des del sud de La Seu. Bergós no veu possible    Espai prop del riu Valira que Bergós també descarta perquè 
Créixer cap a aquest costat perquè només hi ha un pont per    està massa a prop del riu i és molt humit i pel fort desnivell 
Creuar el riu i després un desnivell important amb la ciutat    que hi ha fins el pont de Castellciutat. 
preexistent. A dalt pont de la palanca.      Font: Arxiu. Pujantell 1931 
Font: Arxiu Maravilla  
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ORIENTACIÓ GLOBAL DE DISTRICTES  

 

En aquest apartat Bergós considera molt important analitzar 

quins són els usos i costums dels urgellencs per tal 

d’elaborar un Pla d’Eixample que s’ajusti a les seves 

necessitats. D’aquesta manera s’aconseguirà un Pla que 

faciliti la seva aplicació, realització i execució. 

Així doncs, en la zona oest observa: 

- La zona compresa entre la carretera de Lleida  i la 

carretera de Castellciutat, i entre el camí de l’escorxador i el 

riu Valira es distingeixen gran quantitat de torres i xalets amb 

gran quantitat d’espai lliure al seu voltant. 

- La zona entre l’inici del carrer Sant Ermengol i el carrer 

paral·lel al passeig de Tetuan53, són edificis d’habitatges i 

magatzems. 

- La zona compresa entre la carretera d’Andorra i el camí de 

Calvinyà i el Seminari hi troba edificis d’habitatges senzills 

amb una mica d’hort o pati posterior i magatzems y rarament 

amb pisos tocant a la carretera. 

I en la zona nord-est: 

- A tocar de la carretera d’Andorra i al carrer Garriga Massó i 

seguint la carretera de Puigcerdà es troben cases amb 

bastanta alçada però quan ens apartem dels eixos viaris 

només hi ha cases aïllades.  

- S’haurà de tenir en compte el descrit en el punt anterior i 

introduir una zona de transició entre els edificis alts i les 

cases aïllades 

Bergós considera que a La Seu les diferents tipologies 

d’edificacions estan clarament repartides sobre el terreny i 

en la distribució de les diferents alçades d’edificació vol 

respectar-ho per tal que el Pla s’adapti a la realitat existent 

de la població. Seguint aquestes indicacions fàcilment 

observables sobre el terreny distribueix les alçades de 

l’eixample de la següent manera: 

 

 

 

EIXAMPLE OEST:  

 

A.- Zona d’edificació a tota alçada: comprèn les franges 

que voregen la carretera de Lleida a Puigcerdà, nova 

entrada a la ciutat i carrer de Sant Ermengol fins el Passeig 

de Tetuán i les illes de cases annexes a la ciutat actual. 

L’extensió és de més de 59.000 m2. Constitueix l’espai 

d’immediata  edificació complerta i per un veïnat  amb els 

carrers importants actuals i que segueix les millors vies 

d’enllaç amb els nuclis futurs es destina el màxim 

aprofitament dels solars doncs en aquests es situaran 

magatzems, despatxos i pisos destinats a lloguer. 

 

B.- Zona d’alçades limitades: segueix la perifèria de la 

zona anterior abastant uns 85.000 m2 i forma la faixa de 

transició de l’edificació compacta a la dispersa. En aquesta 

àrea es podran edificar els solars en tota la seva extensió 

però restringit el número de pisos ja que en aquesta zona 

només preveu que es construeixin cases d’habitatges. 

 

C.- Zona de cases aïllades: és la de major extensió per 

l’obligació d’edificis amb grans espais al seu voltant. Té uns 

183.000 m2 i en aquest cas es persegueix un vertader parc 

urbà mitjançant el passeig enjardinat, amb la vegetació ben 

visible y abundant de les finques particulars. Les edificacions 

que s’aixequin en aquesta  zona tindran caràcter de xalets 

amb jardí, torres amb hort i cases per pocs inquilins amb dret 

a un tros de camp. Aquesta zona es troba compresa entre 

l’anterior i el riu Valira i des de la carretera de Lleida cap al 

sud fins al nou escorxador municipal. 

 

 

 

 

 

EIXAMPLE NORD-EST: 

 

A.- Zona d’edificació a tota alçada: Compren les faixes 

que envolten la carretera de Lleida a Puigcerdà fins la 

carretera d’Andorra i la part N.S. del carrer XIX abastant una 

extensió de 10.000 m2. 

B.- Zona d’alçades limitades: enllaça amb l’anterior zona 

seguint la faixa que envolta la carretera de Lleida a 

Puigcerdà fins al camí del cementiri que és el límit a la 

circumval·lació exterior d’aquesta part de l’eixample. La 

superfície total és d’uns 64.000 m2 també hi ha una zona 

destinada a edificació compacta perquè les edificacions 

estiguin amb relació amb el preu dels terrenys i al mateix 

temps per passar més gradualment a la següent zona. 

Aquest fragment de terreny té una superfície de 21.000 m2 

que sumada a l’anterior fan un total per aquesta àrea de 

85.000 m2. 

C.- Zona de cases aïllades: serveix per omplir  les anteriors 

zones fragmentades i de solució perquè els espais de poc 

valor quedin més fàcilment ocupats. L’extensió és d’uns 

30.000 m2. Com bona part de l’eixample nord-est té la 

proximitat del cementiri se ha delimitat deixant entre aquest i 

la circumval·lació exterior  una franja de terreny, però a més 

s’ha procurat que tota la part de la urbanització més pròxima 

al cementiri estigui composada per edificació dispersa, amb 

menys densitat de població. Un gran cub d’aire i molta 

extensió de terreny arbrat per compensar els inconvenients 

de la proximitat de la necròpolis. Bergós considera que la 

presència del cementiri no és massa preocupant perquè les 

seves condicions higièniques en el moment de redactar el 

Pla són correctes i sobretot perquè està previst que aquest 

cementiri es tanqui per fer-ne un de nou. Actualment, any 

2014, continua estan en actiu i no hi ha previst fer-ne cap 

altre. 
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CAPACITAT DE L’EIXAMPLE PROJECTAT 

 

És important saber la capacitat potencial d’aquesta proposta 

per tal de saber si serà apropiat a les necessitats actuals i 

futures de La Seu i quina és la previsió d’anys per ocupar tot 

el terreny. 

Calculem el sumatori de les diferents àrees dels dos 

eixamples, l’oest i el nord-est per després aplicar densitats 

de població i fer una aproximació de la quantitat d’habitants 

que podrien viure en aquests eixamples. 

 

Zona d’edificació a tota alçada eixample oest   

                 59.000 m2 

Zona d’edificació a tota alçada eixample nord-est  

                 10.080 m2 

TOTAL a tota alçada    69.080 m2 

 

 

Zona d’alçades limitades eixample oest    

                  84.900 m2 

Zona d’alçades limitades eixample nord-est   

                 84.530 m2 

TOTAL alçades limitades                   169.430 m2 

 

 

Zona de cases aïllades eixample oest             

                       182.700 m2 

Zona de cases aïllades eixample nord-est   

                 29.750 m2 

TOTAL cases aïllades                    212.450 m2 

 

 

Si sumen totes les zones de l’eixample tenim un increment 

del terreny urbà de: 

 

 Zones a tota alçada      69.080 m2 

 Zones d’alçades limitades   169.430 m2 

 Zones de cases aïllades   212.450 m2 

 TOTAL NOU EIXAMPLE   451.000 m2 

 

Per calcular el nombre d’habitants Bergós pren el valor de 50 

m2 per habitant que fixa el ’”Estatuto Municipal”54 vigent en 

aquell moment: 

  

 
    451.000 𝑚2    

50 𝑚2/ℎ𝑎𝑏
      = 9.020 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 

                         

Aquest és el número que emprarà pel càlcul de cabdals de 

les xarxes d’abastiment. Bergós estima que el màxim 

augment de la població de La Seu en els propers 60 anys 

serà de 1.600 persones. No sabem en que es basa per 

realitzar el càlcul, el que realment succeeix és que la 

població de La Seu el 1.986 supera els 10.000 habitants que 

respecte als menys de 6.000 que calculava en Bergós és 

una desviació important. 

Bergós projecta un eixample amb excés de terreny respecte 

als seus càlculs futurs d’increment de població per allotjar 

però ho fa  perquè considera que el creixement de la ciutat 

no és per eixamplament perifèric gradual sino per formació 

de subcentres o “satèl·lits de la ciutat nucli”. Això ja passa a 

La Seu en aquell moment perquè té un suburbi al llarg de la 

carretera de Puigcerdà a Lleida separat de la població. 

 

 

 

També ens trobem amb aquest fenomen a les cases aïllades 

de la zona oest. I també es probable que succeeixi als 

terrenys del costat del nou escorxador municipal. que 

juntament amb el Firal que vol ubicar en aquesta zona 

formarà un nucli poblacional més o menys unit a l’edificació 

actual. 

 

 

CÀLCUL DELS PERCENTATGES DE LES DIFERENTES 

TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES SOBRE EL TOTAL DE 

L’EIXAMPLE: 

 

 
m2 per zona 

% sobre el total 
d’eixample 

Zona A  
tota alçada 

69.080 15,32 % 

Zona B  
alçades limitades 

169.430 37,57 % 

Zona C  
cases aïllades 

212.450 47,11 % 

Total eixample 450.960 100 % 
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DENSITAT DE POBLACIÓ SEGONS EL CARÀCTER DE 

CADA ZONA DE L’EIXAMPLE: 

 

En aquest apartat concreta la densitat de població per metre 

quadrat segons la tipologia de cada zona de l’eixample. Per 

fer aquest càlcul es pren una illa d’habitatges tipus i estipula 

la quantitat d’habitants que viurien còmodament.. 

Per la zona A d’edificació compacta a tota alçada escull com 

a illa de cases tipus la que es troba entre els carrers V i VI, el 

XI i el paral·lel al passeig de Tetuán de l’eixample oest. Té 

una forma rectangular de 80 m. per 69 m., és a dir 5.520 m2. 

La seva àrea edificable és del 80%, per tant 4.416 m2 

edificables. En base a aquests metres calcula la profunditat 

de l’edificació deixant un pati interior. 

Realitzant l’equació de segon grau obtenim que la 

profunditat edificable ha de ser de 20.41 metres. 

La faixa edificable de l’illa de cases es divideix en parcel·les 

de 200 m2, que Bergós considera que és apropiada per 

obtenir pisos espaiosos. Obtenim així 22 solars. Com donen 

a un carrer de 12 metres podran edificar fins a 18 metres, 

més un 2%, és a dir 18,36 metres. Aquesta alçada admet un 

màxim de cinc pisos a part de la planta baixa. Es fa una 

estimació de cinc persones per habitatge, això suposarà un 

nombre total d’habitants per illa de cases de 22x4x5= 440. Si 

afegim la meitat de la superfície dels carrers que envolten 

l’illa tindrem: 7.452m2 / 440 hab. = 16,93 m2/hab. La densitat 

d’habitant per metre quadrat serà de: 1/16,93m
2
/hab.= 0,069 

hab./m2 

Per la zona B d’edificació compacta d’alçades limitades 

escollirem una illa de cases d’iguals dimensions que l’apartat 

anterior però el que variarà serà l’edificabilitat de les 

parcel·les ja que les alçades com a màxim són de 14 metres. 

Per tant, com a màxim podrem fer edificis de planta baixa 

mes tres pisos. Això vol dir que per illa tindrem 22x3x6=396 

habitants55, això suposa 18,81 m2 per habitant i una densitat 

de 0,053 habitants per metre quadrat. 

 

 

 

 

Per la zona C d’edificació aïllada una illa de cases com les 

anterior permetria disposar de 9 solars de 500 m2 que 

considera que és una bona extensió per fer una casa amb 

hort o jardí. Bergós fa una estimació de 10 habitants per 

finca i obté així 90 persones per illa i 82,80 m2 per habitant i 

una densitat de 0,012 habitants per metre quadrat. 

En base a aquestes densitats Bergós torna a calcular la 

capacitat real de l’eixample que ha projectat. 

 

 m2 Hab./m2 
TOTAL 

HABITANTS 

Zona A 
tota alçada 

69.080 0,059 4.075 

Zona B 
alçada limitada 

160.430 0,053 8.979 

Zona C 
edific. aïllada 

212.450 0,012 2.549 

  
TOTAL 

EIXAMPLE 
15.603 

 

Aquest és un càlcul segons el projectista més aproximat de 

la capacitat real del nou eixample de La Seu, mantenint les 

condicions de higiene i salubritat tot i que per al càlcul de les 

obres a realitzar li resulta més pràctic el de considerar una 

capacitat de poc més de 9.000 habitants deduïda del valor 

de 50 m2 d’eixample per habitant. Bergós no preveu un 

creixement tant ràpid de La Seu i pensa que durant molts 

anys hi haurà carrers dels projectats sense obrir i d’altres 

parcialment executats. 

 

 

 
 

 
Aquesta és la illa de cases que 
Fa servir Bergós pel càlcul de 
La densitat dins la trama. 
Sorprèn perquè ni en el seu 
projecte ni en la realitat l’illa 
és regular. 
Font: Ajuntament de La Seu. Retolació del autor. 
 
 

                      
 
Illa de cases sobre la que fa les càlculs. Obté 22 parcel·les de 200 
m2. El pati interior fa 30 per 40 metres. 

Col·legi La Salle 

c. Mare Janer 
c. de l’Orri 
c. St. Joan Baptista 
c. Bisbe Guitart 

69 

20 

80 
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CRITERI SEGUIT PEL TRAÇAT DELS 

NOUS CARRERS 

 

En el cas d’una reforma parcial en una població l’ús del 

sistema d’expropiació  pot ser l’apropiat però en el cas d’un 

eixample tan gran com el de La Seu, Bergós, no considera 

que aquest sistema acceleratiu sigui l’adequat perquè és 

molt car i els carrers estarien molt de temps sense utilitzar 

malgrat el gran dispendi que faria l’administració.  

Al projectar una reforma, el criteri per fixar els eixos dels 

carrers és de la màxima eficiència per intensificar la vida de 

la ciutat: Per establir la xarxa vial, Bergós es basarà en els 

camins tradicionals existents.  Si estan en ús és perquè els 

ciutadans els empren en els seus desplaçaments, per tant 

fan una funció de comunicació que justifica la seva 

existència.  

D’aquesta manera no queden interrompudes mai les 

comunicacions de les finques, encara que aquestes estiguin 

sense edificar, ja que es respecten els camins existents. Per 

altra banda es solucionen els problemes de neteja i 

vigilància dels brancals de rec annexes als camins que 

paulatinament s’aniran transformant en subterranis sense 

donar lloc a servituds i indemnitzacions. També s’aprofiten 

les superfícies dels camins que generalment són de rasants 

ben resoltes que faran de punt de partida de les vies 

transversals i estalvien així moviments de terres. 

L’aprofitament dels camins públics ens dona la malla bàsica 

de vialitat. A partir d’ells s’establiran les vies secundàries de 

relació i per a obtenir bones dimensions de les illes 

d’edificació. 

En el traçat dels carrers es seguirà sempre que sigui 

possible la línia de separació de finques con a eix per així 

repartir equitativament els terrenys a cedir entre els dos 

propietaris.  

Per als propietaris dels terrenys confrontants amb les vies el 

procés d’urbanització de les seves parcel•les no és tant 

costós ja que si bé han de cedir els terrenys per fer carrers, 

obtenen a canvi un increment de valor de les seves 

propietats 

Bergós afegeix un altre criteri que és de sacrificar el menor 

nombre possible d’immobles, encara que aquests siguin 

cases aïllades de poc valor, fins i tot, si cal, convertint algun 

dels seus paraments en alineació sempre que ho permeti les 

altres condicions urbanístiques. 

El sistema adoptat per l’eixample de La Seu és el d’una 

retícula de carrers paral·lels al nucli històric i enllaçades 

entre elles per carrers transversals. Bergós coneix els casos 

d’eixample de Barcelona (1859) i de New York (1811), en el 

cas de la retícula, i de Karlsruhe (1715)  en el cas de 

l’eixample radial56.  

Analitza els inconvenients i els avantatges dels dos 

sistemes: 

Sistema de quadrícula  

- S’obtenen illes de cases rectangulars que són les que 

faciliten més la construcció y permeten majors subdivisions 

regulars,  

- Allargament de les distàncies: pel que fa a la vialitat són 

dolentes ja que per anar d’un punt a un altre sempre hem de 

recórrer els dos catets dels triangle rectangle i això pels punt 

perifèrics suposa un allargament dels desplaçaments.  

- Aquest eixamples tenen un aspecte monòton i confús ja 

que tots els carrer tenen perspectives molt similars. 

Sistema Radial: 

- Mínim recorregut entre el centre i qualsevol punt de la 

perifèria. 

- Les illes de cases no són regulars i dificulten la seva 

parcel·lació. 

- Els canvis de perspectives són excessivament variats com 

a conseqüència dels exagerats canvis de direcció dels 

carrers concèntrics al nucli històric. 

 

 
A la part dreta, en gris, 
 la trama del nucli antic i a l’esquerra la característica trama 
ortogonal de l’eixample de Bergós. 
 

   

 
A dalt carrers rectes i amples de l’eixample: Ermengol, Pascual 
Ingla i Salòria. A sota carrers estrets i revirats del nucli històric: La 
Palma, de les Eres i Canonges. 
 
Font: Autor. 
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En el cas de La Seu, Bergós, opta per una solució mixta, 

bàsicament ortogonal però amb algun aspecte radial. Traça 

una retícula sobre les carreteres, camins i servituds 

existents.  Aprofita el paral·lelisme existent entre la carretera 

de Lleida-Puigcerdà i el camí a Castellciutat i la 

perpendicularitat que tenen ambdues vies amb el Passeig de 

La Seu. Modifica aquesta trama de carrers perpendiculars 

introduint-ne d’altres obliquos segons interessi obtenir illes 

regulars o bé prioritzar la minimització de distàncies entre 

punts com per exemple el traçat d’enllaços directes entre la 

població actual i els futurs nuclis d’edificació. 

D’aquesta manera la circumval·lació actual formada pel 

camí de Sota-Palau, passeig de Tetuan, carrer Sant Ot, 

portal d’Andorra, carrer Benlloch, carrer Seminari, plaça 

Consistorial i portal de Cerdanya s’unirà a una nova 

circumval·lació d’eixample formada pel Camí ral de 

Cerdanya, carretera de Lleida a Puigcerdà, carrer de Valira i 

carrer del Segre i entre aquestes dues circumval·lacions, la 

interior i la perifèrica, s’estén tota una xarxa de carrers i 

passejos que uneixen tot els punts de la ciutat amb vies de 

diferent importància per no tenir illes de dimensions 

excessives. 

 

INSTAL·LACIONS I EDIFICIS PÚBLICS 

Bergós considera que és difícil preveure la ubicació més 

apropiada dels principals edificis públics i considera que 

seran les circumstàncies del moment les que marcaran el 

lloc idoni per a cada edifici. Senyala la que considera que pot 

ser la ubicació més apropiada dels principals edificis públics 

que falten a La Seu d’Urgell en aquell moment i d’altres 

d’existents que fora bo canviar el seu emplaçament. 

 L’actuació més urgent, segons Bergós, és construir un Firal, 

que hauria d’anar ubicat al costat de l’escorxador municipal. 

A La Seu es realitzem importants fires ramaderes al centre 

de la ciutat i això ho considera insalubre. El que proposa és 

que els ramats entrin pel carrer del Valira, sense passar pel  

 

 

centre de la població. Aquest és el carrer més idoni ja que 

neix a la carreta de Lleida a Puigcerdà i a prop de la 

carretera d’Andorra i travessa la carretera de Castellciutat. El 

terreny al costat de l’escorxador és pla i molt ampli i amb 

brancals de rec que permetrien establir els corresponents 

abeuradors i una zona arbrada de fulla caduca per tenir 

ombra a l’estiu. Caldria col·locar les baranes de tancament, 

magatzems de farratges i un pòrtic de contractació que 

podria alinear-se amb la Plaça de l’Escorxador.  

Una altra institució que Bergós considera molt necessària 

per a completar la higienització de la ciutat és un mercat on 

es venguin adequadament els comestibles. El lloc apropiat 

seria una illa de la zona d’alçades limitades perquè es tracta 

d’un edifici que no li calen gaires plantes, situat just a 

continuació de la zona de tota alçada i el més a prop 

possible del carrer de Sant Ot i del passeig de Tetuan ja que 

considera que són els eixos centrals de la població. 

Altres edificis públics que considera necessaris construir són 

escoles de primera ensenyança formades per immobles 

construïts específicament per a aquest ús, envoltats d’un 

pati, gimnàs i banys amb dutxes. S’haurien de construir dos, 

un a prop del Seminari Conciliar i l’altre en la zona 

d’edificació aïllada de l’eixample oest. 

 

ORIENTACIÓ DELS CARRERS 

Per ubicar els carrers, Bergós té primer en compte 

l’aprofitament dels camins existents i  la facilitat de circulació 

del trànsit. Un cop aquestes dues circumstàncies són ateses 

farà atenció a l‘orientació dels carrers per tal d’obtenir una 

major radiació solar que millori les condicions de vida dels 

seus habitants. Aplicarà una desviació aproximada de 20º 

respecte a l’eix nord-sud. Aquesta desviació permetrà que el 

sol toqui a totes les façanes del carrer. Curiosament el carrer 

Santa Maria del nucli històric ja té aquesta desviació. 

 

 

 

 
Fira de Bestiar al Passeig de La Seu (1923) 
Font: Arxiu Maravilla  
 

 
Ubicació del serveis que Bergós considera mes urgents per La 
Seu i la ubicació que creu més idònia. L’escorxador ja estava 
construït, els altres dos equipaments no es van fer mai. 

 

 

1 

2 1.- Mercat 
2.- Firal 
3.- Escorxador 

3 
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PERFILS TRANSVERSALS DELS CARRERS 

 

Bergós preveu una jerarquia de carrers dins la malla 

ortogonal als quals donarà diferents amplades segons el 

trànsit que hagin d’absorbir. Donarà més espai a aquells 

vials que vol que es converteixin en eixos importants de la 

ciutat. 

L’amplada habitual dels carrers nous serà de 12 metres, que 

és el mínim que permeten les noves ordenances a excepció 

dels passatges. Els carrers que constitueixen les vies 

principals de circulació serien de 14 metres. 

Excepcionalment el Passeig del Parc es faria de 18 metres, 

adoptant una solució molt moderna en aquell moment d’un 

únic passeig pels vianants  de  9,30 metres. Aquest carrer 

disposaria d’una triple filera d’arbres. En aquest cas 

l’arquitecte volia que els arbres de la filera central fossin de 

capçada alta i els dels costats més baixos i de 

desenvolupament radial. Pels altres carrers, els de 12 i 14 

metres, va preveure dues fileres d’arbres que havien de ser 

de dimensions petites i regulars, com per exemple til·lers o 

acàcies. 

L’amplada de la vorera es proporcionava amb l’amplada total 

del carrer. El pla de la vorera tindria una inclinació d’un 4% 

per tal d’evacuar correctament l’aigua de pluja 

L’alçada continguda dels edificis de la zona A permetria un 

bon assolellament dels edificis que és el que es volia quan  

van dissenyar-se els eixos del diferents carrers. 

 

CREUAMENT DELS CARRERS 

El creuament dels carrers es resol de dues maneres atenent 

la importància dels carrers que es troben: quan són dos vies 

importants dins del traçat general s’aixamfranen les illes de 

cases per tal d’obtenir petites places per a una millor 

circulació. 

Quan els dos carrers o almenys un d’ells era secundari 

s’arrodonirien les cantonades de les illes de cases que  

 

 

convergeixen en aquell punt. Les voreres també seran 

arrodonides per tal de facilitar els girs en la circulació. 

 

PLACES 

Les places són espais que ajuden a regular el trànsit i 

milloren la circulació.  Segons el projecte s’haurien de crear 

petites places produïdes pels creuaments entre dos carrers 

importants. Aquestes seran, amb els noms dels carrers 

actuals: 

- Passeig del Parc – carretera de Lleida. 

- Av. Salòria – c. Sant Ermengol. 

- Av. Salòria – carretera de Lleida. 

- Camí Ral de Cerdanya – c. Nuevo Asilo. 

Crea una nova plaça que és el creuament entre la carretera 

d’Andorra i la de Lleida-Puigcerdà i la anomenarà “Nueva 

Entrada  a la Ciudad”, actualment plaça dels Bisbes 

Prínceps. 

La plaça que neix del creuament entre el Passeig del Parc i 

el carrer Sant Ermengol en el projecte l’anomena “Plaza del 

Parque” actualment Mossèn Pere Pujol. 

L’actual Plaça de l’Escorxador és una mica diferent de com 

estava projectada. Inicialment havia de ser un nus viari 

important al sud de la trama urbana, punt de trobada dels 

carrers Bisbe Iglesias Navarri, Passeig del Parc, Setúria,  

Camí de la Palanca i Canal Baridana. El canvi del traçat del 

carrer Setúria modifica la idea original del projecte d’en 

Bergós. 

En el projecte hi ha una altra petita plaça al sud del nucli 

històric en el creuament dels carrers de Sant Agustí, Camí 

de la Palanca i Josep Maria Sostres. Les alineacions que va 

marcar Bergós i que afectaven principalment al convent de 

La Punxa no van ser respectades. 

 
 

 
Creuament del carrer Sant Ermengol, el que veiem, i el Passeig 
del Parc als anys 50. Actualment aquest indret s’anomena plaça 
mossèn Pere Pujol. L’edifici de la dreta de la imatge és obra de 
Joan Bergós. 
Font  ACAU. Fons ajuntament de La Seu. 
 

 
Plaça de les Monges i carrer Sant Ot i al fons plaça Catalunya 
En aquest punt es troben els carrers Sant Ot, Pau Claris, Joaquim  
Viola, i Garriga Massó. El carrer Sant Ot fa de frontera entre la 
ciutat vella i la nova. 
Font: Eduardo Paredes.  
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El Portal d’Andorra és un altre indret on la manca de 

respecte per les alineacions del projecte ha privat de tenir un 

plaça més espaiosa de la que hi ha. 

Plaça d’inici del carrer XIII que ajuda a la còmoda circulació 

y proporciona espais lliures propis para las aglomeracions i 

al mereix temps són els dipòsits d’aire per augmentar les 

condicions higièniques de les vies. 

La preocupació de Bergós per la renovació de l’aire a les 

zones urbanes fa que tingui molt present les franges de 

terreny sense edificar, siguin patis interiors, carrers o places 

respecte a les àrees edificades. Dissenya l’eixample de tal 

manera que una gran quantitat de terreny no estigui 

construït. Aquest percentatge és encara major a la zona de 

cases aïllades. 

 

MOVIMENT DE TERRES 

En el cas de l’eixample els preus unitaris per l’excavació de 

terres seran més barats ja que l’obra es desenvolupa en 

camp obert i part de les terres que s’excavin serviran per fer 

terraplenats en zones properes.  

Per altra banda l’ús com a vies principals de camins ja 

existents fa que en aquests el cost de moviment de terres 

sigui pràcticament nul perquè les finques ja tenen la rasant 

del vial. 

Els carrers tendeixen a seguir el pendent natural del terreny i 

això minimitza els desmunts i terraplenats. Els carrers que 

tinguin l’eix oest - est tenen un moviment de terres més 

reduït que  els de direcció nord-sud, per la pròpia orografia 

del terreny on es desenvolupa l’eixample. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
Forma en que es solucionen els encreuaments dels carrers. Si són             Creuament dels carrers Mare Janer i Llorenç Tomàs i Costa amb 
De dues vies principals s’aixamfranen les cantonades, en els altres        les cantonades aixamfranades. És l’únic punt de La Seu que 
Casos només s’arrodoneixen les arestes.         s’ha optat per aquesta opció malgrat les disposicions del Pla. 
Font: Meritxell Rodríguez.           Font: Google earth. Novembre 2014 

 

Ortofotomapa de 1956. S’observen com 
els principals eixos es van conformant.  
Est-oest: carretera Lleida –Puigcerdà, 
camí ral de Cerdanya, Joaquim viola i 
Sant Ermengol i Iglesias Navarri. 
Nord-sud: Pau Claris, Comtat d’Urgell, 
Salòria, Passeig del Parc i Setúria. 
Radials : carrer I i Camí de la Palanca. 
 
Font: ICC 
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PAVIMENTACIÓ 

En aquesta partida i tenint en compta l’elevat metratge de 

pavimentacions de l’eixample s’ha de tenir molt en compte 

les condicions econòmiques de l’ajuntament de La Seu. És 

per això que s’opta per una pavimentació de més qualitat a 

les vies més importants que a les secundàries. També 

considera Bergós que hi ha carrers que no entraran en ús 

fins que no estigui complert l’eixample i això pot tardar uns 

quants anys. Es per això que creu que les majors 

pavimentacions han de ser per les vies importants que 

suportaran ben aviat un trànsit més intens. 

 

OBRES COMPLEMENTÀRIES D’URBANISME 

Dins d’aquestes obres incloem les destinades a conduir les 

aigües de rec, els murs de contenció, l’arbrat i la il·luminació. 

Per les conduccions subterrànies s’emprarà, igual que es va 

fer a la reforma interior, el tub de ciment ja escollit. 

Per cobrir la sèquia molinera en el carrer número XIII, 

s’adopta la construcció de solera, murs i una placa de 

formigó armat. 

En el carrer del Segre, es fan murs de contenció de poca 

alçada d’una amplada de 35 centímetres per salvar el 

desnivell. 

En quasi tots els carrers de l’eixample es col·loquen arbres 

als extrems de les aceres. Bergós pensa que  aquesta 

ornamentació es pràctica i alhora higienitzadora i que les 

condicions climàtiques de La Seu són molt bones pel seu 

bon desenvolupament. 

Pel que fa a la il·luminació pública considera que no 

interessa resoldre-la tota definitivament per l’eixample. Per 

tant es podria optar per un opció més provisional per anar 

substituint-la per una de més definitiva quan els carrers es 

vagin omplint d’edificacions. 

 

 

 

 

Paviments actuals de carrers de La Seu. Bergós va optar pel 
formigonat com a forma més econòmica i tècnicament més 
apropiada pel nivell de capacitació del manobres de la zona. En 
els plecs de condicions tècniques especifica les qualitats, els 
gruixos, l’execució i la distància entre les juntes. 
Font: Autor. 

 

Foto superior dreta, roda del molí d’una fàbrica de farina que era 
alimentat per la Sèquia Molinera. A sota, detall constructiu realitzat 
pel propi Bergós per cobrir la sèquia. 

Font: Autor 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                          

 

Juntes cada 10 metres 
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CLAVEGUERAM 

 

La inclinació general del terreny permet que els carrers 

longitudinals segueixin pràcticament la línia de màxim 

pendent i els carrers transversals siguin horitzontals. Així 

doncs, Bergós ubica els col·lectors en els carrers 

longitudinals, nord-sud, i en els transversals, est-oest, hi 

haurà les clavegueres que van als col·lectors. 

Des del carrer XI, Llorenç Tomàs i Costa, cap a l’Est, les 

aigües pluvials i les brutes van a parar a la xarxa d’interior, i 

des d’aquest carrer cap a l’oest al nou col·lector. Divideix 

l’extensió en àrees que formen conques dels dos col·lectors 

bàsics. 

Aquest dos col·lectors passaran pel carrer X, actual carrer 

Llorenç Tomàs i Costa,  i pel carrer del Matadero Nuevo, 

avinguda Salòria, ajuntant-se després en l’angle del carrer 

del Segre des d’on anirà l’emissari que desguassi al riu 

Segre, aigües avall de la ciutat. Aquest col·lector té 

l’avantatge que per estar ubicat en un carrer longitudinal 

important per la vialitat de la trama serà dels primers d’obrir-

se. 

Pel que fa a l’eixample nord–est el pendent general del 

terreny va de nord a sud, per tant les clavegueres principals 

seguiran el carrer Nuevo del Asilo i el carrer del  Cementiri. 

que es trobaran al camí Ral de Cerdanya des d’on surt el 

col·lector secundari  que desemboca al principal del Camí de 

Sota-Palau. 

Bergós realitza un càlcul de les seccions de la xarxa de 

clavegueram tenint en compte la quantitat d’habitants als 

que donaran servei, la superfície de recollida d’aigües 

meteòriques i el pendent del carrer que donarà més velocitat 

a les aigües recollides. En base al càlcul que realitza amb 

fórmules hidrodinàmiques decideix agafar la secció just 

superior a la resultant perquè preveu que a la zona d’horts 

s’evacuïn les aigües dels recs per la xarxa de clavegueram.  

 

 

Això ho considera favorable perquè ajudarà al rentat de les 

clavegueres i que estiguin més netes i higièniques. 

Es faran pous circulars d’inspecció als creuaments dels 

carrers i en els finals dels col·lectors i dels emissaris seran 

quadrats. Es col·locaran embornals de recollida d’aigües 

pluvials a les cantonades i a mitja illa de cases. L’amplada 

dels carrers farà augmentar molt el metratge dels 

claveguerons de conducció d’aigües pluvials. 

Dins de l’apartat d’ordenances municipals de la memòria del 

Pla d’eixample, Bergós especifica que les conduccions de 

qualsevol fluid s’ubicaran a 0,60 metres de les façanes dels 

edificis i a 2 metres de la línia d’arbres. Sempre la conducció 

d’aigües brutes anirà per sota de la d’aigua potable i 

ambdues seran independents. En la part de carrer destinada 

a circulació qualsevol conducció estarà a una profunditat 

mínima de 0,50 metres. 

Bergós realitza plànols amb detalls constructius dels 

diferents pous de registre segons la importància del ramal. 

També especifica en els plecs de condicions la manera com 

s’han d’executar les obres del clavegueram especificant els 

diferents materials que s’han d’emprar i els acabats de les 

conduccions i també dels murets dels registres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la tapa més antiga que he pogut localitzar de la xarxa de 

clavegueram de La Seu. Es troba davant de la catedral just a la cruïlla 

del carrer Canonges amb el de Santa Maria. 

Font; Autor. 
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ABASTIMENT D’AIGUA 

 

Bergós troba molt difícil calcular les conduccions d’aigua 

potable necessàries per abastir les zones de l’eixample 

perquè hauria d’estimar la futura població d’aquesta àrea i 

tenint en compte que va dissenyar l’eixample pel creixement 

dels propers 60 anys és difícil fer una estimació a tant llarg 

plaç. 

Calcula també que si l’eixample s’arriba a omplir del tot La 

Seu d’Urgell tindria una població de quasi 13.000 habitants i 

considera que aquesta població és desorbitada i necessitaria 

un canvi total de totes les estructures de subministrament de 

les companyies d’aigües del moment per poder abastir una 

població tan gran. Si la xarxa és dissenyés per a aquesta 

quantitat de la població suposaria un cost elevadíssim i 

realment no entraria en servei fins al cap de molts anys. Part 

d’aquestes obres estarien molt de temps sense generar cap 

tipus d’ingrés i això seria molt costós per l’ajuntament, 

convertint l’obra en ruïnosa.  

És més lògic renovar parcialment algunes canonades a 

mesura que calgui fer-ho. Si es produeix l’increment de la 

població tal com està previst dintre de 60 anys es poden 

construir les instal·lacions oportunes per aquell moment, noo 

cal que ja estiguin preparades.  

Actuant d’aquesta manera les inversions queden repartides 

al llarg del temps i es realitzen quan són necessàries i no 

abans. D’altra banda, Bergós no preveu que el creixement 

de la ciutat es produeixi per cercles concèntrics sino que 

serà  a partir de diferents nuclis i això fa difícil predir a on 

caldrà fer les inversions. Mentre a algunes el creixement 

serà ràpid en d’altres serà molt lent. 

Bergós calcula la xarxa d’abastiment d’aigua potable en 

base a la xarxa existent reformada tal i com s’ha explicat en 

el Pla de Reforma Interior i emprant les instal·lacions de 

captació, elevació, filtratge i regulació modificades segons 

convingui. 

 

 

 

Seguint aquests criteris es projectaran: 

- Els dos ramals estrictament necessaris per dotar d’aigua 

als dos trams de carretera de Lleida a Puigcerdà incloses en 

les zones d’eixample. 

- Perllongar el ramal al carrer Sant Ermengol. 

- El ramal per abastir la població que habita al voltant del 

carrer VIII, actual carrer Bisbe Iglesias Navarri. 

Aquests quatre ramals tenen l’avantatge de seguir els eixos 

de creixement que en el moment de redacció del Pla tenia 

La Seu i també divideixen de manera molt regular l’àrea dels 

eixamples oest i nord-est. 

Per calcular els m3 que calien es va basar en l’estimació de 

120 litres per habitant i dia, però en la zona de cases 

aïllades considera que molts dels usos de neteja i rec es 

faran amb els sistemes de regadiu de la zona perquè l’aigua 

és més barata que la potable i per tant el consum per 

habitant en aquesta zona el rebaixa a 90 litres habitant i dia. 

Preveient les possibles reparacions futures, Bergós proposa 

que la instal·lació de la xarxa elèctrica i la d’aigua es 

col·loquin en rases de 70 centímetres d’amplada, amb un 

revestiment lleuger a les parets, reomplertes de sorra i 

tapades amb peces de formigó que segueixin el dibuix del 

paviment de la vorera. D’aquesta manera les possibles 

reparacions i inspeccions de les instal·lacions serien menys 

costoses i causarien menys problemes als ciutadans. 

En l’apartat de les ordenances municipals, al final de la 

memòria del Pla d’Eixample, es fan una sèrie de 

consideracions constructives i de materials a emprar en 

l’execució de la xarxa d’aigua potable.  

 

 

 

 

 

Font al carrer dels jueus (1942) 
 
Font: Arxiu Maravilla 

 

Font de l’Andria, al capdamunt del Passeig, indret conegut com a 
portal de Tredós o de Princesa. (1907) 
 
Font: Arxiu Guillem de Plandolit. 
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PLECS DE CONDICIONS I ORDENANCES MUNICIPALS 

 

A la secció sisena del seu projecte d’eixample afegeix un 

plec de condicions generals i especials per a les obres de 

reforma i d’eixample. Aquestes disposicions no només 

regularan les obres previstes en els projectes presentats per  

Bergós sino que es redacten amb la intenció que romanguin 

en el temps com a regulació bàsica municipal per a tot tipus 

d’obres. És a dir, que tot i que no afegeix aquest apartat a la 

memòria de reforma interior el que disposa també li és vàlid. 

És probable que el municipi no tingués cap tipus 

d’ordenança en referència a la contractació d’obres o si més 

no les que tenia no eren prou àmplies per cobrir les diferents 

casuístiques que es poguessin produir en aquest dos 

projectes d’envergadura. Bergós, doncs, no només va fer la 

aportació del projecte sino que també va modernitzar 

l’administració municipal en la gestió dels contractes d’obra i 

els serveis. S’observa en la documentació que consta a 

l’Arxiu que a partir de finals de la dècada dels 30 totes les 

llicències municipals d’obres del municipi estan presentades 

en documents normalitzats. 

En aquest capítol de la memòria hi ha un primer apartat en el 

que fixe aspectes més administratius com les obligacions del 

contractista pel que fa a processos de licitació de les entitats 

municipals, fiances de garantia de bona execució, recepció 

d’obres, penalitzacions per retards, reclamacions del 

contractista, subcontractació de feines, sancions per 

incompliments de les ordenances, i també d’altres més 

tècnics referits al contractista com la manera de fer els 

acopis de materials,  ocupació de la via, gestió dels materials 

sobrants,.. 

Dins dels plecs de condicions es refereix extensament sobre 

els paviments, especificant granulometries i procedències 

dels àrids,  procés de compactació del terreny, dosificacions 

dels formigons i els morters, excavació prèvia dels carrers, 

gruixos de les diferents capes, acabats superficials, 

maquinària a emprar,... El nivell de detall que es reflecteix en 

els plecs de condicions mostra la importància que Bergós 

donava al capítol de pavimentacions. 

 

 

Serveis 

En l’apartat de clavegueram Bergós especifica la tècnica 

constructiva i els materials a emprar en l’execució de la 

xarxa i classifica en tres tipus, els col·lectors, les 

clavegueres i els claveguerons els diferents ramals. En els 

dos primers casos seran registrables. 

Dins dels plecs també fa referència a la xarxa d’aigua 

potable. Incideix en els treballs necessaris per unificar les 

xarxes actuals, augmentar la seva pressió i dotar de 

canalitzacions tots els carrers que fins a aquell moment no 

en tenien. Vol distribuir boques de rec i d’incendis i fonts 

d’aigua potable a pressió per tota la ciutat. Les canonades 

d’aigua les situa sempre per sota de les aceres, seguint el 

pendent natural i evitant en la xarxa els punt alts. Caldrà 

allunyar les conduccions el màxim possible de la xarxa de 

clavegueram i en els punt on una conducció d’aigua travessi 

una galeria de claveguera haurà d’anar amb un aïllador i per 

la part més alta. Les rases per col·locar les canonades es 

cobriran amb terra però els primers 20 centímetres de 

cobertura no poden contenir cap pedra. Els tubs seran de 

ferro fos amb el sistema d’unió de “enchufe y cordón” i per 

les boques de rec s’utilitzarà el plom. 

Finalment també fa una molt breu referència a les 

conduccions elèctriques aèries que hauran d’estar 

separades com a mínim el triple del voladís dels balcons. No 

es col·locaran mai a menys alçada que la del sostre del 

primer pis. Si travessen carrers de 1a. I 2a. Categoria hauran 

d’anar amb xarxa o cable de seguretat. 

Per últim en aquest apartat final del seu projecte de reforma 

fa referència a les ordenances municipals. Ressenya 

breument aspectes més administratius com els criteris per la 

concessió de llicències d’obres, plànols requerits i el 

pagament de taxes, però es centra més en l’urbanisme de la 

ciutat, fixant alçades d’edificis, amplades de carrers, 

alineacions,... La insistència que fa Bergós en aquests 

aspectes fa suposar que la normativa municipal anterior era  

 

 

molt escassa o fins i tot inexistent. Aquesta contribució més 

normativa que va realitzar l’arquitecte a La Seu d’Urgell és 

encara més desconeguda que la seva obra constructiva. 

 

Categories de carrers 

S’estableix una classificació de carrers segons la seva 

amplada i es prohibeix a partir del moment d’entrada en 

vigor de les ordenances que cap carrer tingui menys de 9 

metres d’amplada. En els carrers de 4a categoria l’amplada 

lliure entre les voreres serà superior a 2,40 metres i la resta 

d’espai es distribuirà entre dues voreres d’igual amplada. 

En els carrers eixamplats57 l’alçada màxima dels edificis serà 

igual a la del immoble més alt existent abans de la confecció 

de les ordenances. Dins de l’alçada màxima el propietari 

podrà construir els pisos que li convingui sempre que les 

alçades siguin en planta baixa superiors a 3,40 metres útils i 

en els pisos de 2,80 metres. 

 

 CLASSIFICACIÓ DELS CARRERS

1a. categoria          18 m. amplada total 

2a. categoria          18 < 12 m. amplada total 

3a. categoria          12 < 6 m. d’amplada total 

4a. categoria          < 6 m. d’amplada total 
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En base a aquestes categories es fixaran les alçades dels 

edificis i en diferents articles de les ordenances resol les 

diferents casuístiques que es poden donar com per exemple 

els immobles que fan cantonada amb carrers de diferent 

categoria. Per calcular l’amplada del carrer respecte a una 

finca que es vulgui edificar es mesurarà en la perpendicular 

a la façana del immoble.  

SI un propietari vol fer un carrer que no està previst al Pla 

haurà de sol·licitar-ho a l’ajuntament adjuntant els plànols i la 

memòria corresponent per tal que pugui ser estudiat pel 

consistori i la seva comissió d’urbanisme. Només s’admetran 

les propostes de carrers de més de 9 metres d’amplada, que 

es cedeixin lliures de càrregues i gratuïtament, el seu traçat 

sigui totalment recte, amb sortida pels dos extrems i que 

divideixi regularment l’illa de cases. 

En el cas que un edifici estigui afectat per les noves 

alineacions del Pla Urbanístic no es permetrà fer cap obra de 

consolidació del immoble que pugui incrementar la seva 

durada en el temps. Es pretén d’aquesta manera que totes 

les edificacions existents es vagin alineant amb el temps 

amb els carrers projectats.  

 

Ventilació i salubritat 

Es fa incidència en varis articles de les noves ordenances en 

la ventilació dels immobles. Pel que fa a l’escala principal, ha 

de disposar de llum i ventilació directa del carrer o d’un pati 

espaiós mitjançant finestres obertes a cada tram d’escala. 

L’amplada de pas serà com a mínim de 0,8 metres. També 

regula l’amplada dels patis interiors  que il·luminen i ventilen 

estances destinades a dormitoris: 

 

 

 

 

 

SUPERFÍCIE PATIS INTERIORS 

< 3 PLANTES 4 m2 

4 PLANTES 6 m2 

> 4 PLANTES 8 m2 

 

Es prohibeixen els desaigües lliures de les aigües de pluja i 

s’hauran de recollir i portar fins la xarxa pública de 

clavegueram mitjançant tubs de ferro o zenc de 8 

centímetres de diàmetre interior. 

Per tal de millorar la higiene i la salubritat s’obliga a que els 

edificis nous disposin com a mínim d’un vàter per habitatge i 

hauran d’estar ventilats i rebran llum directament. Tots els 

vàters aniran proveïts d’un dipòsit d’aigua de capacitat 

suficient per tal de subministrar prou quantitat d’aigua per 

rentar la cubeta de les dejeccions. 

Els edificis vells en els que es realitzin reformes hauran 

d’ajustar-se a la nova normativa. Per altra banda, es 

responsabilitat del propietari la conservació de l’edifici i 

responsable dels danys que poguessin patir els ciutadans 

per despreniments o qualsevol altre incidència derivada d’un 

mal estat del immoble. Qualsevol ciutadà pot denunciar a 

l’ajuntament la situació de risc que provoca un determinat 

edifici. 

Es prohibeixen els passos en arc o pont entre les dues parts 

del carrer. En els existents no s’hi podran fer obres i quan 

estiguin ruïnosos s’hauran d’enderrocar. 

 

 

 

 

El vol màxim dels balcons també queda regulat: 

VOL MÀXIM DELS BALCONS 

Categoria 
carrer 

Entresol Principal 2on pis 3r. pis 4t pis 

1a cat. 0,30 m, 0,80  0,70  0,50  0,40  

2a cat. 0,30 m. 0,70 m. 0,60  0,40  0,30  

3a cat. -- 0,60 m. 0,45  0,35  -- 

4a cat. -- 
1/10 

amplada 
carrer 

1/10 
amplada 

carrer 

1/10 
amplada 

carrer 
-- 

 

 

El voladís de les teulades també queda regulat segons la 

categoria del carrer: 

VOLADÍS MÀXIM DE LES TEULADES 

1a cat. 1,20 m. 

2a cat. 0,90 m. 

3a cat. 0,70 m. 

4a cat. 0,55 m. 
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En aquestes ordenances també es preveu que el creixement 

de l’eixample serà un procés que durarà anys i per això és 

possible que quedin moltes parcel·les sense construir dins la 

trama urbana. Obliguen, doncs, que a mesura que 

l’ajuntament obri un nou carrer els propietaris dels solars 

situats en ell hauran de tancar-los amb una tanca col·locada 

segons la alineació dels edificis. 

En l’últim apartat de les ordenances fa unes de 

suplementàries específicament per a les obres de l’eixample: 

-  Delimita les zones d’edificació compacta a tota alçada, la 

d’alçada limitada i la d’edificació dispersa. En les dues 

primeres es podrà edificar el 80% de l’àrea de l’illa de cases 

sempre que la parcel·la excedeixi de 5000 m2, i el 85% en 

les de menor extensió. La zona no edificable d’aquestes 

parcel·les serà el pati central. 

- En la zona d’edificació compacta a tota alçada, l’alçada de 

les cases no podrà excedir de l’amplada del carrer on es 

trobin. 

- En la zona d’edificació compacta d’alçades limitades no 

podrà excedir-se de 10,50 metres d’alçada en els carrers de 

12 metres d’amplada ni de 12 metres en els carrers més 

amples. 

En la zona d’edificació dispersa els edificis s’hauran de 

separar de l’eix de les mitjaneres al menys 3 metres. En els 

solars de menys de 8 metres d’ample escripturats abans de 

l’aprovació d’aquestes ordenances se’ls permet edificar 

tocant la paret mitgera del edifici del costat. L’alçada màxima 

per la zona d’edificació dispersa és de 9,50 metres però si 

guarda una distància de mes de 6 metres de les parcel·les 

veïnes  serà de 12 i si a més guarda una distància de 4 

metres de l’alineació de carrer podrà arribar als 14 metres.  
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EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS NOMS DELS CARRERS DEL PROJECTE D’EIXAMPLE I ELS NOMS ACTUALS 

EIXAMPLE  OEST EIXAMPLE  NORD-EST 

CARRER I GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ      CARRER XII MONTURULL 

CARRER II BISBE GUITART      CARRER XIV SERRADORA (només una petita part) 

CARRER III REGÈNCIA D’URGELL      CARRER XV VESCOMPTAT DE CASTELLBÓ 

CARRER IV JOSEP DE ZULUETA      CARRER XVII CAMÍ SOTA PALAU 

CARRER V DE L’ORRI      CARRER XVIII Sense Nom 

CARRER VI MARE JANER      CARRER XIX El que va al Dr. Peiró 

CARRER VII BISBE IGLESIAS NAVARRI      Cta. LLEIDA - PUIGCERDÀ Av. GUILLEM GRAELL 

CARRER VIII GENERAL MORAGUES      DE LES AIGÜES DE LES AIGÜES 

CARRER IX COMTAT D’URGELL      ASILO BELLAVISTA 

CARRER X LLORENÇ TOMÀS I COSTA      Camí REAL DE CERDANYA CAMI RAL DE CERDANYA 

CARRER XI SANT JOAN BAPTISTA LA SALLE   

CIRCUMVAL·LACIÓ O DEL VALIRA CIRCUMVAL·LACIÓ   

AVENIDA NUEVO MATADERO SALÒRIA   

SANT ERMENGOL SANT ERMENGOL   

Sense nom JOAQUIM VIOLA LAFUERZA   

Sense nom TRES PONTS   

 

En aquesta taula no s’han col·locat tots els carrers de La Seu, només els que surten als plànols de l’eixample de 1927.  
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4.3.1.- ANTECEDENTS I CAUSES QUE    
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4.3.1.- ANTECEDENTS I CAUSES QUE 

JUSTIFIQUEN LA REFORMA 

Bergós en la seva memòria fa un introducció sobre La Seu 

d’Urgell i l’entorn. L’analitza tant en els aspectes geogràfics 

com en els humans. Descriu la ciutat i la divideix en varis 

sectors: 

Districte administratiu i d’estudis: està format per la franja 

nord i est de la ciutat i conté l’ajuntament, el Palau Episcopal 

amb les seves oficines, el jutjat i el Seminari Conciliar. Els 

seu límits són la plaça Cardenal Casañas58, carrer del 

seminari, carrer bisbe Belloch i carretera de Lleida a 

Puigcerdà. 

Districte arqueològic: és el que conté els monuments de 

valor artístic i històric. La catedral amb el seu claustre i els 

pòrtics del carrer Canonges, especialment els del costat 

oest.  

Districte del comerç al detall: té com a via axial el carrer 

Major i com a complementàries el carrer Canonges i el de 

Sant Josep d Calassanç, juntament amb les transversals del 

carrer del Cèsar i la Unió. Aquest sector té el seu centre en 

la Plaça Patalin que és on es celebren els mercats 

setmanals. 

Districte del comerç al major: Té molts punts en comú amb 

el sector anterior. Tendeix a concentrar-se a la zona oest de 

la ciutat, cap al passeig de Tetuan3, el carrer Sant Ot i el 

carrer Sant Ermengol. 

Blocs d’habitació: la classe acomodada habita les cases 

bones del carrer Major. La classe agrícola es concentra al 

sud del carrer Canonges i els carrer adjacents i també hi ha 

un nucli al carrer de La Palma i Les Eres. La resta del tramat 

urbà l’ocupa la classe mitja. 

Bergós divideix la ciutat en zones de diferent categoria per 

tal de poder esclarir les solucions de vialitat adoptades en 

aquest projecte i a més serviran per l’aplicació dels diferents 

impostos. 

 

 

Zona de primera categoria. La formen les illes de cases 

que donen a les següents vies: passeig de Tetuan, carrer 

Sant Ot, plaça Consistorial, carrer Major, carrer Sant 

Ermengol (els primers 60 metres) i plaça Patalin. 

Zona de segona categoria: composada pels carrers Major 

(el tram final), Sant Josep de Calassanç, Estudis, de la Sort, 

Unió, Canonges, Garriga i Massó, Mina i les seves 

paral·leles, carretera de Lleida a Puigcerdà, plaça Cardenal 

Casañas i plaça Sant Domènec. 

Zona de tercera categoria: tots els altres carrers restants. 

 

CAUSES QUE JUSTIFIQUEN LA REFORMA 

Les causes principals que porten al municipi de La Seu a 

sol·licitar la reforma interior del nucli històric segons relata 

Bergós en la seva memòria són les següents. 

- Augment del tràfic comercial i industrial com a 

conseqüència de la intensificació creixent de la producció 

agrícola i ramadera. Això exigeix millorar les condicions de 

vialitat d’aquell moment, especialment les artèries on es 

concentra la circulació. 

- Les deficiències de la xarxa de clavegueram que 

provoquen una males condicions de salubritat a la població. 

- La modernització de la construcció d’immobles exigeix 

nous paviments menys rudimentaris que els existents. 

- Manca d’unitat i organització de conjunt en l’estructura 

urbana de la ciutat. L’absència d’ordenances municipals que 

regulin els criteris urbanístics per construir fa que  ens 

trobem amb edificacions noves fora de les alineacions del 

carrer i que els edificis tant nous com reformats no segueixin 

un mateix criteri normatiu.. També existeix desconeixement 

per part de les autoritats de les verdaderes necessitats de la 

via pública. 

 

 

 
El carrer Major al 1930. En aquesta zona es concentrava el 
comerç al detall de la ciutat. 
 
Font: Arxiu Maravilla.  
 

 
Estació dels cotxes de línia (1923) ubicada a la cruïlla del Passeig 
amb el carrer Sant Ermengol, dins la zona que Bergós identifica 
coma Districte de comerç a l’engròs. 
 
Font: Arxiu Maravilla 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

La Seu d’Urgell en el moment de la redacció del projecte de 

reforma constava amb una xarxa parcial de clavegueram de 

tipus mixt o romà en el que s’evacuen totes les aigües 

sobrants siguin brutes o pluvials. Per tal d’aprofitar la xarxa 

existent només es faran millores hidràuliques en aquestes 

conduccions velles i es construiran els ramals 

complementaris oportuns per arribar a tota la ciutat. 

La xarxa de clavegueram anirà per l’eix central dels carrers 

excepte en les carreteres d’entrada a la ciutat i les de Lleida 

a Puigcerdà que s’ubicaran en un lateral per tal d’evitar 

incidències en el trànsit en cas de reparació. 

Les aigües del clavegueram desguassaran al riu Segre 

aigües avall de la població. Per aquesta xarxa circularan les 

aigües fecals, les sobrants del rec dels horts i les procedents 

de la pluja. Fa una estimació del cabdal del riu i la quantitat 

d’aigua no fecal que circularà pel clavegueram i considera 

que hi haurà una bona dissolució de la matèria orgànica amb 

el riu i no suposarà cap problema higiènic. 

Bergós realitza càlculs per avaluar el volum a evacuar per la 

xarxa de les tres procedències diferents d’aigües. Fa una 

estimació dels dies amb més població a La Seu que són els 

de mercat. Estudia també l’històric de pluviometries i calcula 

el cabdal de la sèquia molinera que rega els horts de la zona 

afectada. També realitza un càlcul detallat dels diferents 

carrers de La Seu i de les clavegueres a reformar. En el 

pressupost que realitza comptabilitza que s’han de fer 55 

nous pous de registre i 53 embornals més dels que ja hi ha. 

Es preveu construir un canal per conduir l’aigua de rec del 

carrer Capdevila fins a Sota-Palau per evitar que s’usin 

aigües brutes pels horts i acabar amb aquesta problemàtica 

detectada. 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la problemàtica de la xarxa de clavegueram, 

Bergós considera varis aspectes que la fan deficient i poc 

higiènica: 

1) La xarxa de clavegueram no és complerta perquè el 

35% dels vials en aquell moment no en disposaven. 

2) Les clavegueres eren de seccions rectangulars amb 

mals criteris hidràulics. 

3) Les clavegueres estaven construïdes de materials 

permeables com la mamposteria de còdols rodats i 

morters a base de cals ordinàries, sense cap 

revestiment estanc de cap tipus. 

4) Es feia un mal ús de les aigües brutes que 

s’empraven per regar els horts. 

5) El clavegueram desembocava a cel obert davant 

mateix de la ciutat. 

6) Funcionaven en diferents punts de la ciutat una sèrie 

de pous negres d’aigües brutes que acabaven 

contaminant el subsòl. 

7) En d’altres casos s’acumulen al descobert en patis les 

restes fecals per aprofitar-les con adob agrícola. 

Per tot això conclou que és imprescindible: 

- Completar la xarxa de clavegueram per tal que no en quedi 

cap carrer sense, 

- Transformar el fons de les clavegueres en cuneta per tal 

que millorin les seves condicions hidràuliques. 

- Arrebossar les parets de les conduccions existents per tal 

que siguin impermeables i els dipòsits sòlids llisquin millor. 

- Recollir totes les sortides d’aigües brutes en un únic 

col·lector que les condueixi aigües avall de la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

Dues tapes de claveguera de diferents anys i que mostra que les 
obres es van fer en un període ampli de temps. 
 
Font: Autor 
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XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

L’abastiment d’aigua potable a La Seu en aquell moment es 

feia de tres maneres diferents: 

- La sèquia Molinera alimentada per les aigües del Valira. 

Aquest canal té per objecte alimentar i donar força motiu al 

molí que es troba a la part sud de La Seu. Aquesta 

conducció d’aigua no està coberta i rep contaminació d’horts 

i safaretjos que desguassen directament. En aquestes 

condicions abasteix les quatre fonts públiques que hi ha a la 

ciutat, Sant Josep de Calassanç, Capdevila, Hospital i 

passeig de Tetuan. La sèquia Molinera, al no està coberta 

tampoc té pressió d’aigua. 

- Una segon sistema d’abastiment que pertany a l’empresa 

“Aguas del Balira” és la captació del riu Valira que es va fer 

el 1887 i que condueix l’aigua a un sistema de dipòsits i 

filtres ubicats en un turó al nord de la població a uns 50 

metres d’alçada sobre el riu Segre. Malgrat que les aigües 

es capten en condicions deficients els filtres les milloren 

malgrat que en aquell moment tecnològicament ja s’havien 

quedat antiquats. Aquest sistema abastia només a uns 150 

abonats. 

- L’entitat “Agua Potable de Seo de Urgel” capta l’aigua 

subterrània mitjançant uns pous filtrants, Aquesta empresa 

tenia uns 150 abonats. 

Bergós proposa que l’ajuntament estableixi un pla d’incentius 

per tal que es faci l’ampliació de la xarxa. Considera també 

que la duplicitat de serveis amb dues empreses operant a la 

ciutat no és convenient. 

Bergós considera que l’aigua que té a l’abast La Seu d’Urgell 

és de bona qualitat per consumir i per tant no cal buscar 

altres punts de proveïment que només farien que encarir el 

servei. Caldria, però, introduir millores en els sistemes de 

captació de superfície. 

 

 

 

 

Basant-se en els consums de l’època que es realitzen en 

d’altres ciutats, fixa un consum diari de 115 litres per 

habitant, sobre un càlcul de 3900 habitants que té La Seu en 

aquell moment. Ha d’estimar també el creixement futur de la 

població per evitar que la xarxa sigui insuficient en un bon 

interval de temps. Aquest càlcul el porta a estimar un 

increment en els propers 60 anys de 1600 habitants. Per tant 

haurà de dissenyar una xarxa capaç de subministrar uns 

630m3 diaris que és el doble del consum d’aquell moment. 

Per satisfer aquest consum caldrà fer un dipòsit capaç 

d’abastir el consum de 630 m3 que decidirà doblar-lo per no 

deixar la ciutat sense subministrament en cas de possibles 

averies. S’hauran de canviar les canonades principals de 

subministrament per poder augmentar el cabal i la pressió de 

servei. 

L’aigua que es capta en una llera superficial ha de decantar-

se i passar per una estació depuradora composada. L’aigua 

tractada d’aquesta manera no hi ha inconvenient en barrejar-

la amb l’obtinguda per filtració subterrània.  

Considera necessari cobrir la sèquia molinera per evitar 

contaminacions. 

Bergós considera que les dues companyies que 

subministren aigua potable a la ciutat haurien d’unir-se i 

unificar la xarxa de distribució. El sistema que considera més 

apropiat per les circumstàncies de La Seu és un sistema 

mixt de distribució en el que les canonades principals formen 

un o varis circuits tancats i des d’aquests anells parteixen les 

canonades secundàries que s’aniran ramificant.. No és 

aconsellable construir una conducció de gran diàmetre 

perquè el creixement de La Seu es preveu lent. Amb el 

sistema mixt és més fàcil aprofitar les dues xarxes de les 

empreses existents. 

 

 

 

 
Imatge dels anys 50 del safareig públic inaugurat al 1921 i que 
estava ubicat a l’actual parc del Cadí. La seva construcció va 
permetre a les mestresses no haver d’anar al riu a fer la bugada . 
La manca d’aigua corrent als habitatges feia necessari aquest 
equipament. L’any 1964 va ser desmantellat. 
 
Font: l’Abans. Família Viladés-Jové 

 

 
Imatge de la font del carrer Capdevila a tocar del Portal de 
Cerdanya. Aquesta va ser una de les poques fonts públiques de 
La Seu durant molts anys. Foto dels anys 50. 
 
Font: L’Abans. Anna Maria Farràs. 
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4.3.2.- URBANITZACIONS DE REFORMA 

 

Vies longitudinals 

Bergós analitza el funcionament viari de La Seu i conclou 

que té una circulació longitudinal interna des del sud fina al 

nord travessant el districte de comerç al detall. També té una 

circulació lineal travessant el districte del comerç a l’engròs. 

Tenint en compte això Bergós es planteja perllongar el carrer 

Major al nord fins trobar-se amb el de Capdevila però ho 

descarta per varis motiu: 

- El nucli històric quedaria exposat al vent del nord i perdria 

la seva qualitat de passeig d’hivern. 

- Perquè el carrer Capdevila era de 2n ordre. 

- Un carrer central del districte de comerç no pot ser que es  

converteixi en una via de circulació ràpida 

Considera que caldria facilitar la circulació al carrer 

Canonges que es paral·lel al carrer Major, que el convertiria 

en un subcentre comercial. Això afavoriria el nucli històric 

amb una millora de les condicions de salubritat i 

assolellament. 

El passeig de Tetuan considera que ja té unes grans 

dimensions i per tant no cal fer cap actuació per millorar la 

seva vialitat.  

 

Vies transversals 

Bergós detecta una manca de vies d’importància que 

permetin realitzar els desplaçaments transversals i uneixin 

les vies longitudinals. Celebra les recents obertures 

realitzades per l’ajuntament abans d’aquest projecte dels 

carrers transversal que uneixen el passeig de Tetuan amb el 

carrer Major. Considera que faltarà obrir el carrer que uneixi 

el centre de màxima circulació, l’actual plaça de Catalunya al 

capdamunt del passeig, amb la plaça Cardenal Casañas. La 

solució ideal seria un perllongament del carrer Sant 

Ermengol fins al centre de la plaça Cardenal Casañas però 

això obligaria a expropiar els edificis dels carrers Hèrcules i 

Panistrella perquè la illa de cases que queda entre els dos 

és molt estreta. Aquesta solució seria excessivament 

costosa. Bergós és coneixedor de les migrades finances 

municipals i no vol fer propostes que es quedin només als 

papers. Per això adopta una opció molt més econòmica que 

consisteix en fer aquest vial transversal aprofitant el carrer 

Estudis i el seu perllongament en el de la Sort. Caldria 

eixamplar aquests carrers per un dels dos costats, arribant al 

mínim eixamplament previst per l’Estatut Municipal4 vigent 

que són 8 metres. Aquesta opció no quedaria perfectament 

alineada amb el carrer Sant Ermengol però aquest punt seria 

resolt amb una rotonda  

 

Circumval·lació 

Dins de la proposta de reforma considera molt necessari fer 

viable i urbanitzat el camí Sota–Palau per tal de poder tancar 

una circumval·lació complerta del nucli antic amb el passeig 

de Tetuan, el carrer Sant Ot i Bisbe Belloch. Mitjançant 

escales que salvin el desnivell es connectarà el nucli històric 

amb el camí Sota-Palau. Es perllongaran amb escales el 

carrer Dolores i el carrer hospital i amb una rampa es trobarà 

amb el camí de la Palanca.  

Amb les propostes anteriors, Bergós, considera que 

quedaran resolts els problemes de circulació interior. 

 

La entrada a la ciutat 

La via de comunicació més important que te la ciutat en 

aquell moment es la carretera de Lleida a Puigcerdà i Bergós 

considera que la relació de la ciutat amb aquesta via no està 

ben resolta. Considera que el carrer Garriga i Massó té una 

bona amplada però que només serveix per connectar amb el 

carrer Capdevila antiga sortida cap al nord de la ciutat. Des 

d’aquest punt fins al passeig el carrer fa varis girs i considera 

que això no és acceptable per a una via ràpida. La seva 

proposta és perllongar cap al nord el carrer de Sant Ot i 

trobar-se amb la carretera de Lleida just al punt on arriba la 

d’Andorra. En aquest punt es formaria una plaça. 

 

 
Carrer dels Estudis (1925).  La proposta urbanística demana 
d’ampliar d’aquest carrer fins a 9 metres per tal de connectar 
transversalment el Passeig amb la plaça Cardenal Casañas. Això 
implicaria la demolició de diversos immobles. 
 
Font: Arxiu Plandolit 
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Altres reformes 

Projecta també reformes secundàries d’embelliment de la 

ciutat com zones enjardinades a la plaça Cardenal Casañas, 

aclarida de la façana de la catedral, la unificació de la plaça 

de l’ajuntament i rectificacions d’alineacions de carrers i 

cantonades que quedaran recollides en les ordenances i 

s’aniran fent a mesura que es construeixin els edificis. 

Projecta la demolició dels pòrtics del costat est del carrer 

Canonges per tal de fer possible la circulació de vehicles. 

Aquest carrer estaria obert al nord al carrer Major i al sud al 

de l’Hospital. 

 

Expropiacions 

Relació d’immobles i terrenys a expropiar per realitzar la 

reforma urbanística: 

- Plaça de la catedral: s’expropia una casa que està just 

davant de la façana principal i li resta visibilitat. 

- Extrems del carrer Canonges: es pretén que aquest carrer 

connecti directament amb el carrer Major i amb el carrer 

Hospital 

- Ampliació del carrer Estudis: vol aconseguir una via 

transversal d’importància que connecti el passeig amb la 

plaça Cardenal Casañas. .S’expropiarien immobles a un 

costat i l’altre per donar-li un traçat recte i ample. 

- Pòrtics del carrer Canonges: vol dotar a aquesta via de 

l’amplada suficient perquè puguin circular vehicles ii això 

suposa enderrocar la banda est dels pòrtics del carrer. 

- Nova entrada a La Seu: Bergós vol un carrer recte que de 

manera directa connecti amb la carretera de Lleida i la 

d’Andorra. Això ho farà perllongant el carrer Sant Ot. 

 

 

 

 

Baixada del camí Sota-Palau i pont de la Palanca (1930). El 
perllongament d’aquest camí és important per poder tancar la 
circumval·lació interior. 
 
Font: Arxiu Maravilla. 
 

 

Carrer dels Canonges. Bergós proposa la demolició de la porxada 
de l’esquerra de la imatge. 
 
Font: Autor 

 

 

Façana principal de la catedral. Bergós proposa la demolició de la 
casa de la dreta de la imatge per tal de recuperar la perspectiva 
de la façana. 
 
Font: Autor 

 

 

Plaça Cardenal Casañas, actualment Pati Palau. Dins del projecte 
urbanístic es fa una proposta d’embelliment de l’espai. 
 
Font: Google Earth  
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Aspectes financers 

La reforma proposada implica realitzar expropiacions i 

malgrat en aquell moment està vigent la “Ley de 

Expropiación Forzosa” de 30 de juny de 1904 que habilita a 

l’ajuntament perquè les pugui fer, implica una despesa gens 

menyspreable per una petita ciutat com La Seu. En aquest 

sentit, Bergós, aconsella establir convenis amb els 

propietaris afectats i establir mecanismes de compensació i 

incentius per col·laborar i arribar a acords amb 

l’Administració. 

Aconsella l’ajuntament d’obrir una línia de crèdit per poder 

afrontar les despeses i periodificar-les en el temps. 

Els treballs de tramitació dels expedients d’expropiació els 

realitzarà una comissió de regidors i de treballadors de 

l’ajuntament. Un representant de la corporació local farà les 

tasques d’inspecció i fiscalització d’aquesta comissió. 

En els casos d’expropiació forçosa els valors que es 

prendran com a referència pel pagament de les 

indemnitzacions són els de les tributacions territorials. 

 

PAVIMENTACIÓ 

Bergós fa un anàlisi dels diferents materials per pavimentar 

els carrers i valorar la seva funcionalitat i cost econòmic. 

Finalment escull els paviments formigonats manuals con el 

sistema apropiat pels carrers de La Seu. Recull dades de 

l’ajuntament de Barcelona, que ell coneix bé, sobre la 

qualitat i el cost d’execució i conservació dels diferents 

paviments de la ciutat: 

A continuació adjuntem una taula de costos de diferents 

paviments que  consta en la memòria de la “Reforma de La 

Seu d’Urgell” i estan preses segons Bergós de les contractes 

que en aquell moment estaven treballant en els paviments 

de la ciutat de Barcelona. En aquesta taula el grau de duresa 

es fixa prenent un macadam ordinari com a valor 1. S’ha de 

tenir en compte que els paviments de més duresa són més  

 

 

cars i en el cas dels empedrats requereixen un manteniment 

anual i en situacions de pluja o humitats llisquen més. Pel 

que fa als formigonats, encara que durin varis anys, s’ha 

consignat una quantitat anual 

El paviments asfàltics exigeixen transport de materials i 

també dels operaris especialitzats, en canvi els formigonats 

només cal fer l’acopi de ciment al punt d’execució de l’obra 

però els àrids poden ser de la zona amb un cost de transport 

menor, i els obrers per realitzar-lo poden ser els de la ciutat. 

Aquests aspectes farien que les dades dels costos 

d’execució dels paviments a Barcelona fossin més cars a La 

Seu, especialment en els asfaltats 

 

DADES DE COST DELS PAVIMENTS DE L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 1927 

 
Preu 

execució 
(ptes./m2) 

Preu 
conservació 

(ptes./m2) 
Duresa 

Macadam59 
amb quitrà 

9,20 0.25 2 

Tarmacadan60 18,10 0,25 3 

Formigonat 18,20 0,30 4 

Empedrat 
sobre sorra 

36 0,60 5,5 

Empedrat 
sobre formigó 

45 0,30 6 

Formigó 
mosaic 

23,85 0,25 5 

 

 
. 

Voreres 

Els entarimats de fusta queden descartats ja que el clima de 

La Seu els faria malbé massa aviat. Pel que respecte als 

enllosats de pedra només resulten econòmics en zones amb 

molta pedra silícia compacta i homogènia que no és el cas 

de La Seu. El que ha donat millor resultat són les paviments 

continus de formigó amb xapa de ciment Portland. 

L’inconvenient d’aquest sistema és que amb el fregament i 

l’ús es tornen molt relliscosos especialment en zones 

humides. Les gelades i l’increment de volum de l’aigua de 

les esquerdes aconsegueixen malmetre molt aquest tipus de 

paviment. Si emprem llosetes de formigó amb relleu podrem 

reduir molt les problemàtiques comentades. 

Després de valorar diferents materials, Bergós, opta per 

escollir el sistema de rajoles hidràuliques que poden ser 

col·locades pels obrers de la zona, adquirides a bon preu si 

es compren en grans quantitats i permeten les excavacions 

de rases pels serveis i després ser tapades sense que es 

noti. 

En els carrers de 4a. Categoria que no tenen voreres s’usarà 

un paviment continu amb els pendents en aiguafons cap a 

l’eix del carrer i amb registres de claveguera en reixeta per 

l’evacuació de les aigües pluvials.  

En els carrers que es pugui fer vorera és preferible fer 

convexa la superfície i col·locar els embornals d’evacuació 

d’aigües tocant la vorada. 
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Reforma Bergós

Aproximació al parcel·lari de 1927

Escales

Porxos a enderrocar

PROPOSTA DE REFORMA INTERIOR DEL PLA BERGÓS AL 1927
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4.4.- IMPLANTACIÓ DEL PLA 

BERGÓS 
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La implantació de les reformes al nucli històric i la realització 

de l’eixample projectat per Joan Bergós van estar molt 

condicionades per les condicions sòcio-econòmiques de La 

Seu. Una ciutat petita i rural, amb molt poca indústria no era 

capaç de mobilitzar els capitals suficients per fer una 

implantació en poc temps de les mesures proposades. Així 

doncs, l’ocupació de l’eixample es va fer al llarg de més de 

seixanta anys amb tots els canvis sobre el projecte inicial 

que això suposa. No només canvien les tècniques 

constructives i els materials sino que també ho fan les 

necessitats de la ciutat, els mitjans de transport, els sectors 

productius i sobretot els governs municipals, les persones i 

les lleis. Per tot això no sorprèn que la imatge general de 

l’eixample de La Seu no sigui  gaire uniforme, sino que més 

aviat és eclèctica perquè els seus edificis pertanyen a moltes 

èpoques diferents.  

S’han d’entendre les difícils circumstàncies d’aplicació 

d’aquest Pla. La manca de capacitat econòmica del 

consistori l’obliga a pactar tant com pugui amb els propietaris 

per tal de minimitzar les indemnitzacions que se’n puguin 

derivar. L’ajuntament no pot assumir el cost d’expropiació de 

parcel·les i encara menys de cases ja existents. És per això 

que el projecta s’adapta al màxim al que ja existeix sobre el 

terreny i no modifica pràcticament res perquè fer-ho tindria 

repercussions pecuniàries inassolibles. 

L’escassetat de recursos també condiciona el projecte de 

reforma interna, essent aquest poc ambiciós. Bergós 

aconseguirà millorar les condicions de salubritat del nucli 

històric. La xarxa de clavegueram va arribar a tots els carrers 

així com també la d’aigua potable. Amb el redactat de les 

noves ordenances municipals va obligar a que els edificis 

gaudissin d’uns serveis moderns mínims, aigua corrent i 

vàter. En les altres reformes que proposava no va tenir gaire 

èxit. L’eixamplament de carrers, l’enderroc d’immobles per 

obrir nous vials,  la connexió del nucli amb el camí sota-

palau i el riu mitjançant unes escales, la demolició dels 

porxos del carrer Canonges per millorar l’entrada de llum i la 

ventilació als habitatges, cap d’aquestes obres es va dur a 

terme, segurament per manca de finançament. 

 

Bergós va imaginar una trama ortogonal que s’ha vist 

modificada per l’obertura de nous vials que no estaven 

previstos i la construcció d’edificis que interrompen el 

recorregut de carrers. Això ha fet modificar la importància 

que en la planificació es donava a uns carrers respecte a 

d’altres. La manera com s’han solucionat les cantonades 

tampoc s’ajusta al que s’havia previst. Les diferents alçades 

dels edificis ja van ser modificades pel propi Joan Bergós 

quan feia funcions d’arquitecte municipal al principi dels anys 

30 i algunes alineacions també es van modificar des d’un 

bon principi. 

L’eixample no creixerà com una taca d’oli, estenent-se 

progressivament per tota la trama des d’una zona inicial, 

sino que ho farà a partir de diferents àrees, deixant espais 

buits al seu interior que afavoriran l’especulació i retarden 

encara més el seu desenvolupament. Això explica l’aparició 

dels barris suburbials als anys 50 que van créixer 

ràpidament als afores de la població per la necessitat de 

trobar terreny barat per acomodar la població nouvinguda 

mentre que al centre de La Seu quedàvem encara molts 

solars edificables. Aquests nous nuclis no van tenir un 

control urbanístic gaire estricte i fins i tot actualment 

demanen solucions costoses per resoldre les seves 

necessitats de serveis i la seva vinculació a la trama urbana 

principal. 

 

 

INCOMPLIMENTS A L’ EIXAMPLE OEST 

- Els passatges. 

-  Interrupció del eixos viaris previstos. 

- Aparició de nous vials. 

- Les alçades. 

- Modificació d’alineacions. 

- Els encreuaments. 

 

Imatge dels anys 20. Camí de La Seu a Castellciutat que es 
convertiria en el carrer Sant Ermengol. Aquest és l’espai on es 
farà l’eixample oest. Un dels primers edificis a l’entrada de La Seu, 
a la banda dreta del camí és la cooperativa Cadí. 
 
Font: ACAU. Fons Plandolit. 
 
 

 
Imatge de la zona on s’implanta l’eixample nord-est.  En primer 
terme la carretera de Puigcerdà i com a edificis més destacable 
l’asil Sant Josep i el Seminari Conciliar. A la cantonada inferior 
esquerra es apareix el cementiri municipal. Imatge dels anys 20. 
 
Font: ACAU. Fons Ajuntament de La Seu. 
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ELS PASSATGES 

Bergós no dibuixa cap passatge dins la trama principal però 

en les ordenances que redacta deixa la possibilitat que se’n 

puguin fer per iniciativa privada però subjectes a les 

condicions següents: 

- Amplada mínima del passatge de 9 metres. 

- El propietari ha de cedir el terreny ocupat pel passatge 

gratuïtament i lliure de tota càrrega. 

- El traçat del carrer ha de ser recte. 

- Ha de tenir sortida pels dos costats. 

- Ha de dividir l’illa de cases de forma regular. 

En cap dels nous passatges es compleixen tots aquests 

punts. Bastants d’ells es van fer molts anys després, fins i tot 

hi ha passatges de finals dels 90. 

Identifiquem dins la zona de l’eixample de 1927 dotze 

passatges.: 

- Lleteries. 

- Sant Joan d’Espí. 

- Pollancres 

- Quatre Prats. 

- Canal de Tristaina. 

- Pare Fiter. 

- Ponent. 

- dels Verns. 

-  Romaní. 

- Moixeró. 

- Prats de Cadí 

- Gregal. 

 
Passatge Lleteries 
 

 
Passatge Sant Joan d’Espí 
 

 
Passatge Pollancres 
 

 
Passatge Quatre Prats 
Font: Autor. 

 
Passatge Pare Fiter 

 
Passatge de Ponent 
 

 
Passatge dels Verns 
 

 
Passatge Canal de Tristaina  
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2- Canal Tristaina
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9- Lleteries
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INTERRUPCIÓ DELS EIXOS VIARIS PREVISTOS 

 

El pla d’eixample de 1927 preveia una trama ortogonal amb 

carrers de traçat rectilini que creuaven tota la ciutat, els 

longitudinals des de la carretera de Lleida fins al camí de la 

Palanca i els transversals del Valira al Passeig i el nucli 

històric. D’aquesta manera s’assegurava una bona circulació 

dels vehicles  entre les diferents parts de la ciutat.  

Els pavellons d’habitatges militars construïts pel “Patronato 

de Casas Militares” al 1954 i l’institut d’ensenyament 

secundari Joan Brudieu del 1960 trenquen la trama urbana 

prevista per Bergós  i priven que la ciutat s’obri al riu. 

Aquests edificis també actuaran com a inductors de la 

construcció a l’extrem meridional de l’eixample i conformaran 

el carrer Bisbe Iglesias Navarri que era l’antic camí a Santa 

Magdalena. 

D’aquesta manera es distorsiona totalment el projecte de 

Bergós de l’eixample a la seu part sud i no només els carrers 

longitudinals queden interromputs sino que d’altres com el 

carrer General Moragues que es transversal i paral·lel al 

d’Iglesias Navarri ja no podrà connectar amb el camí de la 

Palanca.. 

El tram del carrer Comtat d’Urgell entre Mare Janer i carrer 

de l’Orri no va estar urbanitzat fins al 2011 i això li ha restat 

sentit com a vial de comunicació dins la malla dissenyada. 

La manca de continuïtat d’alguns carrers longitudinals ha fet 

que no existís un repartiment de la circulació per les 

diferents vies de la ciutat provocant una sobrecàrrega de 

trànsit en uns pocs carrers.  

Dins dels eixos longitudinals, el carrer Joan Baptista La Salle 

queda interromput pel nord a l’alçada del carrer Sant 

Ermengol  per edificacions que li impedeixen arribar al carrer 

Tres Ponts com estava planificat. 

 

 

 

 
Façana principal del IES Joan Brudieu, a dalt ,i l’ampliació de 
l’institut per la cara sud feta al 1997-99 per l’arquitecte Manel Grau 
i Roca. Al fons es veu l’edifici dels pavellons militars. 
 

 
El carrer General Moragues queda tallat i no pot continuar fins al 
camí de la Palanca com estava previst. 
Font: Autor. 

      

             
Carrer bisbe Iglesias Navarri                    
Camí de la Palanca    
Punt de vista de les fotos                        

Edifici d’Habitatges 
dels pavellons militars 
construït al 1954 

N 
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L’avinguda Salòria connectava les entrades de la ciutat per 

la carretera d’Andorra o la de Lleida amb el nou escorxador 

municipal projectat també per Joan Bergós al 1924. La 

voluntat era treure els ramats del centre de La Seu i millorar 

així les condicions sanitàries del nucli habitat. També 

projecta un espai al costat de l’escorxador per fer les fires de 

bestiar. El firal havia de tenir aigua corrent, estar tancat i 

disposar d’ombra. La proximitat a l’escorxador i la distància 

amb el centre de la ciutat eren dos aspectes fonamentals de 

la proposta ja que l’entrada d’animals a la població no 

distorsionaria la vida quotidiana i les condicions de salubritat 

serien les idònies. El firal no es va construir mai i l’avinguda 

Salòria, anomenada llavors avenida del Nuevo Matadero, va 

ser tallada al 1931 per la construcció de l’edifici d’habitatges 

dels pavellons militars. 

Una altra gran distorsió dins l’eixample és la construcció 

l’any 1960 del col·legi de La Salle ocupant dues illes de 

cases i tallant la continuïtat del carrer de l’Orri. En les actes 

de l’ajuntament queden reflectides les discussions que 

aquest fet va ocasionar. Aquesta interrupció priva al Passeig 

de l’arribada d’un carrer transversal recte. Ara, els vehicles 

que  vulguin accedir al Passeig des del costat oest de la 

ciutat han de fer-ho pel carrer Josep de Zulueta provocant 

una gran càrrega de trànsit amb les molèsties que això 

suposa pels veïns. 

És curiós observar com inicialment l’edifici construït no 

impossibilitava el traçat del carrer, perquè si bé el vial 

quedava interromput però només ho feia pels patis per tant 

la situació era fàcilment reversible, no calia demolir res si 

s’hagués volgut tornar a traçar el carrer en el seu eix original. 

És desconeix si en el moment d’edificar l’immoble pristi ja 

estava acordat poder ampliar les instal·lacions en el moment 

que interessés als germans salesians. Seria interessant 

conèixer les circumstàncies d’aquest episodi que tan ha 

afectat al funcionament de la malla ideada per Bergós. 

 

 

 

Tram inferior de l’avinguda Salòria als anys 60. Aquesta via es va 
obrir el 1931 per comunicar la carretera de Lleida i d’Andorra amb 
l’escorxador municipal. Els pavellons militars construïts el 1954 
seccionaren el traçat de l’avinguda. 
 
Font: Fons Esclusa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
 
Dues imatges del col·legi de La Salle, una dels anys seixanta i 
l’altra actual. S’observa com l’edifici inicial ha crescut cap al sud, 
dreta de la imatge, amb la construcció d’un edifici encara més alt 
que els anteriors on actualment hi trobem aulari per la docència, 
oficines i una sala d’actes. Aquesta construcció talla el recorregut 
del carrer de l’Orri que hauria de passar justament pel bell mig de 
l’edifici tipus torre amb les vidrieres. 

 
Font: col·legi La Salle. 
 

 

 

 

 Avinguda Salòria 
 Pavellons militars 
 Escorxador municipal 
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INTERRUPCIÓ DELS EIXOS PREVISTOS  

Bergós havia pensat els carrers de la trama urbana rectes i 

que creuessin sense interrupcions tota la ciutat. Les vies 

longitudinals, de nord a sud, finalitzaven al camí de la 

Palanca, mantenint la seva amplada. D’aquesta manera la 

ciutat s’apropava al riu. La construcció de dos grans edificis, 

els habitatges dels pavellons militars i l’institut de secundària 

Joan Brudieu, va fer reordenar tota aquesta zona d’una altra 

manera. Al punt A l’avinguda Salòria topa amb els pavellons 

militars, al punt B el carrer Vescomtat d’Urgell l’interromp 

l’institut i en el punt C el carrer Llorens Tomàs i Costa es 

troba amb diferents habitatges que no li permeten arribar fins 

al final.  El carrer Joan Baptista La Salle, que és longitudinal, 

en el seu recorregut cap al nord es veu interromput a 

l’alçada del carrer Sant Ermengol per edificis que no van 

respectar el traçat del Pla Bergós, punt D, i d’aquesta 

manera no pot arribar fins al carrer Tres Ponts, quasi a la 

carretera de Lleida. El carrer de l’Orri, transversal, es veu 

interromput pel col·legi de La Salle, construït a l’any 1960, i 

impedeix que connecti amb el Passeig, punts E i F. 

 

                 Illa de cases del carrer Sant Ermengol. 

              Col·legi de La Salle. 

       Institut de secundària Joan Brudieu. 

       Edifici d’habitatges ” Pavellons Militars” 

1.- Carrer de l’Orri. 

2.- Avinguda Salòria. 

3.- Carrer Vescomtat d’Urgell. 

 4.-Carrer Llorens Tomàs i Costa. 

 5.- Carrer Sant Joan Baptista La Salle. 

  
  Mapa elaborat sobre la base de l’ortofotomapa de (2013) 
 Font: ICC 
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NOUS VIALS 

 

Per altra banda, dins la xarxa de carrers apareixen vials que 

no estaven contemplats en el Pla de 1927. L’ocupació de la 

trama projectada es tan lenta que dona temps a que 

apareguin nous plans urbanístics amb d’altres concepcions 

dels usos de l’espai urbà. Actualment a La Seu d’Urgell 

l’urbanisme es regeix pel Pla General Municipal d’Ordenació 

Urbana del 2002 però anteriorment ja havien estat vigents 

altres normatives com el pla de 1980 i el de 1991. En més de 

50 anys la ciutat canvia  i amb ella les necessitats i la 

manera d’entendre els problemes i les solucions urbanes. 

Un dels vials més importants no previstos en el Pla Bergós 

és l’avinguda Pascual Ingla. En aquesta zona en el projecte 

de 1927 estava previst un vial que trencava la trama 

ortogonal i creuava amb un eix diagonal de nord-oest a sud-

est, el carrer Germandat de Sant Sebastià. En la memòria no 

explica el per què d’aquest vial però analitzant els plànols és 

possible que aquest carrer de concepció radial busqués una 

ràpida comunicació entre l’entrada de la carretera de Lleida 

per l’avinguda Salòria i el nucli històric de la ciutat. 

La nova solució amb els dos carrers transversals de 

l’avinguda Pascual Ingla i el carrer Germandat de Sant 

Sebastià ortogonal a la trama permet  obtenir illes de cases 

més regulars. Tota aquesta zona va estar regulada pel Pla 

de 1991 i varia les alineacions dels edificis del carrer 

Joaquim viola, crea la Plaça Joan Sansa i el passeig Pascual 

Ingla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passeig de Pascual Ingla. Imatge presa des del carrer Pau Claris 
cap a ponent. 
Font: Autor. 
 

 
Carrer Germandat de Sant Sebastià. Segueix un traçat recte i 
ortogonal amb la resta de la trama i no obliquo com estava 
projectat. 
Font: Google Earth, novembre 2014 
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               Av. Pascual Ingla 
               C. Germandat de St. Sebastià 
               Pl. Joan Sansa 
               vial proposat per Bergós 
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LES ALÇADES 

 

Dins l’aplicació del Pla també detectem nombrosos 

incompliments en les alçades dels edificis. En els primers 

anys d’aplicació de l’eixample ja es cometen irregularitats 

amb el nombre de plantes a cada immoble segons a on 

estigui ubicat.  

Un dels primers incompliments es produeix al carrer Sant 

Ermengol quasi cantonada amb Passeig del Parc en un 

edifici projectat per Joan Bergós al 1935. Aquella zona 

correspon a l’espai de cases aïllades i ens trobem amb un 

edifici de planta baixa més tres pisos. Aquesta modificació 

de les alçades va quedar recollida en un canvi normatiu 

aprovat pel consistori al 1935. 

La trama de cases aïllades que es preveu dins del Pla és 

molt extensa i en moltes zones no s’ha complert en absolut. 

Val a dir que en el moment de redacció del Pla era difícil 

preveure el creixement tant important que va tenir La Seu als 

anys 50 i 60. Actualment no seria possible allotjar quasi 

13.000 habitants si s’haguessin respectat escrupolosament 

les ordenances referents a les alçades. El càlcul que fa 

Bergós a finals dels 30 de les persones que ocupen un 

habitatge té poc a veure amb la realitat sociològica del 

moment actual. Seria interessant estudiar la densitat real de 

l’eixample amb la que ell va calcular. 

Una de les modificacions més important del projecte de 

Bergós rau en les alçades dels edificis. No arriba ni al 

quaranta per cent les illes previstes per cases aïllades i que 

en la realitat ho hagin estat. En els espais destinats a aquest 

tipus d’edificació trobem blocs de pisos de fins a sis plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Edifici d’habitatges entre mitgeres del carrer Sant Ermengol núm. 
49 projectat al 1935 per Joan Bergós. L’edifici està en ús sense 
cap rehabilitació de l’obra original. Està ubicat en una zona 
destinada a cases aïllades. 
 
Font: Autor. 

 
 
 
 

 
 
L’avinguda Salòria. Tota aquesta via, en la planificació urbanística 
de 1927 hauria de ser de cases aïllades. La majoria dels edificis 
que actualment hi ha són de quatre plantes o més. 
 
Font: Autor. 
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MODIFICACIÓ DE LES ALÇADES DEL PLA BERGÓS APROBADES EL 5-7-1935
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MODIFICACIÓ D’ALINEACIONS 

 

Si comparem el plànol d’en Bergós amb l’actual observem 

que les alineacions dels carrers no són perfectes. Malgrat la 

intenció de traçar els carrers totalment rectes no va ser 

possible fer-ho sobre el terreny. Fer noves alineacions dels 

camins originaris suposava arribar a acords amb els 

propietaris o bé expropiar. Això no va ser sempre possible i 

veiem en molts carrers que l’eix no es totalment rectilini.  

En d’altres casos van ser els interessos dels propietaris per 

augmentar la superfície edificable de la seu terreny o bé per 

construir al seu gust que van moure els ressorts necessaris 

perquè el consistori fer hi fes certes concessions  En un 

entorn petit i amb grups de poder molt influents no és difícil 

imaginar la força que exercien sobre el govern municipal. 

L’ajuntament, sense una tradició massa arrelada de regular 

l’activitat de la ciutat, no sembla que, en alguns aspectes fos 

massa estricte en el compliment del Pla General Urbanístic. 

El propi Bergós l’any 1934 fa l’informe de petició de 

modificació de les alineacions del Pla d’Eixample de La Seu 

a la zona del Portal d’Andorra, entre els carrers Capdevila, 

Bisbe Belloch i Garriga Massó. La sol·licitud va ser 

acceptada per l’ajuntament. En aquest punt de la ciutat no es 

van respectar les alineacions proposades i obliga al carrer a 

fer un gir molt brusc. 

 

 

 

 
 
Edifici projectat per Joan Bergós al 1934 amb una alineació que 
no es correspon amb la projectada. El propi arquitecte va fer la 
petició per modificar la ubicació del edifici i del vial essent respost 
afirmativament per l’ajuntament. 
 
Font: Autor. 
 

 

 
 
Plànol fet per Joan Bergós el 1934 per sol·licitar una modificació 
de les alineacions contemplades en el seu propi pla urbanístic del 
1927. La parcel·la vermella és on s’edificarà la casa. La resposta 
de l’ajuntament va ser positiva 
 
Font: ACAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’esquerra, sobre una ortofoto actual, les línies vermelles 
marquen on haurien d’estar les alineacions dels immobles si 
s’hagués seguit el Pla Bergós. 
 
Font: Ortofoto Google Earth, novembre 2014
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Un altre punt  on no s’han seguit els eixos dels carrers 

marcats al Pla d’Eixample del 1927 és a la zona de 

l’escorxador.  

Bergós havia previst com a vial important el Passeig del Parc 

que connectava les principals vies d’entrada a La Seu, 

carretera de Lleida a Puigcerdà, carretera d’Andorra i camí 

de Castellciutat, amb l’escorxador.  És per aquest eix per on 

preveia que entressin tots els ramats d’animals que anaven 

a la fira de La Seu i que es concentrarien en la zona del nou 

recinte firal que s’havia de fer a tocar de l’escorxador. 

D’aquesta manera s’evitaven les males condicions 

higièniques que suposava fer les fires de bestiar al centre de 

la població.  

El carrer circumval·lació, actualment Setúria, discorria 

paral·lel a ponent del Passeig del Parc i en el seu tram final 

tallava en diagonal per unir-se a l’escorxador i el nou firal 

constituint així un nus de comunicacions important al sud de 

la població. 

Aquest recinte no es va construir i el carrer Setúria va 

continuar otogonalment cap al sud fins trobar-se amb el 

carrer Bisbe Iglesias Navarri. Aquesta zona del Pla no es va 

executar com estava projectat. El Passeig del Parc tampoc 

va adquirir mai la importància que havia previst Bergós i va 

ser l’avinguda Salòria, carrer Nuevo Matadero en el projecte, 

la que adquirí el paper d’eix viari principal longitudinal, nord-

sud, en la trama urbana. 

 

ENCREUAMENTS 

Bergós preveu diferents formes de resoldre els 

encreuaments de carrers segons fos la seva importància. Si 

es creuaven dos carrers importants s’aixamfranaven les 

cantonades i en els altres casos s’arrodonien. Era una 

solució similar a la del Pla d’Eixample de Barcelona. Malgrat 

estigués projectat d’aquesta manera, en tota La Seu només 

hi ha un creuament en el que s’hagi emprat la forma de 

xamfrà, el carrer Comtat d’Urgell amb Mare Janer.  

 

Imatge de cóm s’ha solucionat el tram final de l’avinguda Salòria, el Passeig del 
Parc i el carrer Setúria  respecte al Firal projectat i l’escorxador existent. 
S’observa com el carrer Setúria , Passeig del Parc, Iglesias Navarri i el Camí 
de la Palanca havien de convergir en un únic punt que es convertiria en un nus  
viari important al sud de la trama. 
Font: Ortofoto Google Earth, novembre 2014. 
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Vial projectat al Pla d’Eixample de 1927 
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INCOMPLIMENTS A L’EIXAMPLE NORD-EST 
 
 
Aquest espai, en el moment de la intervenció de Bergós a la 

ciutat, estava totalment condicionat per les vies existents, la 

carretera d’Andorra i la de Puigcerdà, el camí de Calvinyà, i 

el camí ral de Cerdanya. Per altra banda la presència de tres  

grans edificis com el Seminari Diocesà, l’asil i el cementiri 

amb tot el terreny que els envoltava condicionaven molt la 

possibilitat d’obrir nous vials i reorganitzar la zona.  Aquests 

dos factors, els camins antics i els grans edificis existents, 

dificultaran la creació d’una nova trama urbana.  

En aquest sector s’ha incomplert el traçat de vials projectats 

inicialment. L’est no s’ha urbanitzat com s’havia previst en el 

projecte i per sobre del carrer XII, actual carrer Munturull, 

s’ha urbanitzat totalment diferent de la proposta de Bergós. 

El nucli històric i el camí de Sota-Palau estava previst 

connectar-los amb unes escales que no es van construir 

ubicades a la zona de l’actual parc del Cadí. El carrer  XVIII 

que s’iniciava al peu d’aquestes escales ja no tenia gaire 

sentit i tampoc es va fer.  

Entre la carretera de Puigcerdà i l’asil només estava 

projectat un vial, el XII, i actualment se n’han fet dos, el 

carrer Jaume Fuster i el de Partida Castell. El carrer Nou de 

l’Asil s’havia de perllongar i permetia lligar amb la trama de 

carrers al sud del camí ral de Cerdanya que és on 

actualment finalitza. El carrer XIX, coincideix amb l’actual 

carrer Portal de Cerdanya però el que estava projectat 

continuava cap a l’est per enllaçar amb carrer Nou Asil. Al no 

estar aquest darrer complert perd tot el seu sentit perllongar 

el carrer XIX. El carrer que el projecte anomena com a XVII 

connectaria, de nord a sud, el Camí Ral de Cerdanya amb 

els carrers XVIII i XIX, al no estar aquests executats tampoc 

caldrà aquest vial. En el seu inici el carrer XVIII coincideix 

amb el de Doctor Peiró però no té la continuïtat cap al sud 

que consta al projecte. 

 

 

 
 
                                                                                                     
     
 

 
 
Imatge general de La Seu d’Urgell de principis del segle XX.  
La grandària del Seminari Diocesà contrasta amb la mida 
de la ciutat. La presència d’aquest edifici i el de l’asil 
condicionarà el disseny urbanístic d’aquest sector.  
La majoria d’edificis apareixeran a banda i banda de la  
carretera de Lleida a Puigcerdà. 
Font. Arxiu Josep Claverol. 

   

Zona d’eixample oest Seminari Diocesà Conjunt Catedralici Convent de La Punxa Asil Riu Segre 

                        

Zona d’Eixample nord-est 
 
  Carretera de Lleida a Puigcerdà 
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EVOLUCIÓ URBANA DE LA SEU D’URGELL 

 

En aquest apartat volem reconstruir per dècades com ha 

estat l’evolució urbana de La Seu d’Urgell durant el segle 

XX. La ciutat, molt lentament, s’ha anat estenent per la trama 

pensada per Joan Bergós, però ho ha fet de manera molt 

poc uniforme tant en el temps com en l’espai. Per 

comprendre perquè determinats carrers han adquirit una 

importància major a la que es va preveure inicialment i 

perquè d’altres mai es van convertir en els eixos viaris 

vertebradors de la ciutat com es pretenia cal veure en quines 

diferents àrees es va anar concentrant la població i en quin 

moment ho van fer. La presència de les fàbriques lleteres a 

la dècada dels anys 20 a l’avinguda Salòria va fer que 

aquest vial es completés ràpidament per connectar amb les 

sortides de la ciutat per carretera. Així doncs, va adquirir un 

paper d’eix vertebrador de la zona oest en detriment del 

Passeig del Parc, com  s’havia previst en el Pla d’Eixample, 

que no va estar acabat fins molt avançat el segle. Les 

circumstàncies de cada moment van dibuixar una ciutat 

diferent a la que es va preveure, dins d’un procés 

urbanitzador que va allargar-se durant dècades i va estar 

sotmès a molts canvis. 

La Seu d’Urgell ha estat un petita ciutat rural amb poques 

possibilitats econòmiques i incapaç de mobilitzar capitals 

suficients per enllestir l’eixample en pocs anys. L’activitat 

constructiva ha estat escassa excepte en alguns petits 

períodes de temps. Sorprèn veure els pocs edificis que s’han 

construït en algunes dècades del segle XX. 

  
1.- Seminari Conciliar. 6.- Institut de secundària.  a. Av. Salòria   f. c. Bisbe Benlloc.  

2.- Catedral.   7.- Pavellons Militars   b. c. Iglesias Navarri  g. carretera Lleida – Puigcerdà. 

3.- Ajuntament  8.- Barri Santa Magdalena.  c. c. Joaquim Viola.  h. Passeig Joan Brudieu 

4.- Serradora Farràs.  9.- Cooperativa Cadí.   d. c. Sant Ot.   i. c. Canonges. 

5.- Col·legi La Salle.         10.- Lecherías de La Seo.  e. c. Garriga i Massó.  j. c. Major. 

 
Imatge des del Pla de Les Forques de La Seu d’Urgell a mitjans dels anys 50. 
Font: ACAU. Fons ajuntament de La Seu. 
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Evolució urbana 1920-1929 

 

Aquest període recull l’estat de la ciutat a principis del segle 

XX fins la implantació del Pla Bergós. En aquest moment 

ens trobem amb una ciutat que lentament supera les 

muralles que la limitaven i comença a construir seguint els 

camins històrics d’entrada a la població. Trobem edificacions 

al carrer Sant Ermengol, que és el camí de Castellciutat, i 

també al carrer Joan Garriga i Massó que és la carretera 

d’Andorra. Al voltant del Passeig apareixen edificacions de 

famílies benestants. 

Al 1924 es construeix el nou escorxador als afores de la 

ciutat,  en una zona apartada de la població. Aquest edifici 

tindrà molta importància en el posterior disseny de l’eixample 

al 1927 perquè condicionarà els vials d’accés i de 

circumval·lació de la ciutat. 

Durant la dècada dels anys 20 es crearan dues indústries 

agropecuàries a La Seu: la “Cooperativa Cadí” i “Lecherías 

de La Seo de Urgel” La primera encara continua en el mateix 

emplaçament originari. Bergós va adaptar la seva malla de 

carrers a la realitat existent i va incorporar perfectament l’illa 

de cases que ocupa aquesta indústria a la trama ortogonal 

de l’eixample sense que creï cap distorsió.  La necessitat de 

gaudir d’uns bons accessos a la fàbrica farà que l’avinguda 

Salòria estigui completada molt aviat i connecti les carreteres 

de Lleida, Puigcerdà i Andorra, convertint-se ja des d’un bon 

principi en l’eix viari longitudinal, nord-sud, vertebrador de 

l’eixample oest.  

La manca d’una regulació urbanística i la necessitat de 

modernitzar la ciutat portaran al consistori municipal a 

encarregar a l’arquitecte Joan Bergós un Pla de Reforma de 

La Seu i un Pla d’Eixample que serà aprovat al 1927. 

 

 

 

 

 
Casa Llangort., és un dels edificis que es van construir al Passeig 
a principis de segles. 
Font: Arxiu Guillem de Plandolit i de l’autor 

 

 
 
L’escorxador municipal dissenyat per Bergós al 1924. 

Font: ACAU i de l’autor. 

 

 
“Sociedad Cooperativa de Lechería” que posteriorment 
s’anomenaria “Cooperativa Cadí” en una imatge de 1927 i a sota 
una foto actual presa des del passadís d’accés al pati interior de la 
fàbrica. Es conserven les instal·lacions inicials que s’han anat 
ampliant al llarg del temps. 

Font: J. Sala i de l’autor. 
 

 
Edifici de “Lecherías de la Seo de Urgel” que estava ubicat a 
l’actual plaça de Lleteries. L’edifici el va dissenyar Joan Bergós. 
Aquesta empresa ja no existeix. Imatge de finals dels anys 20 
Font: ACAU 

Principis segle XX 2014 
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2014 
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Evolució urbana 1930-1939 

En aquest període la construcció de nous immobles es 

concentra al carrer Sant Ermengol. D’aquesta manera, 

aquest vial adquireix des de l’inici de la implantació de 

l’eixample el caràcter d’eix transversal vertebrador. En el 

carrer Garriga Massó, sortida cap al nord de la ciutat, també 

apareixen nous edificis. Aquest període es veu afectat per la 

Guerra Civil espanyola on es de suposar que l’activitat 

econòmica disminuís considerablement. Per tant no és 

d’estranyar que el creixement urbanístic de La Seu fos molt 

poc. 

 

 

Evolució urbana 1940-1949 

Aquesta dècada, malgrat que el país es troba immers en una 

dura postguerra, sorprèn per l’activitat constructiva que es 

desenvolupa a La Seu. Com a actuació més remarcable 

trobem la construcció de les primeres cases barates al 

Passeig del Parc. Aquest vial mai va adquirir la importància 

que en el projecte s’havia previst. La edificació d’aquestes 

cases és la primera actuació constructiva que es duu a 

terme en el Passeig del Parc. 

La sortida nord de La Seu, cap a les Valls d’Andorra, també 

registre una notable activitat urbanitzadora. Al 1943 

s’instal·la la serradora del Fornesa que posteriorment 

esdevindrà la potent empresa de MAVISA, això denota un 

cert grau de reactivació econòmica de la ciutat. 

El 1948 es construeix el cinema i sala de festes Guiu que 

constituirà un equipament molt important per l’oci dels 

urgellencs. 

 

 

 

 
 

 

           
Construcció del xalet del Mallol al 1934 ubicat al carrer Sant                 Primera promoció de cases barates que es va fer a La Seu. 
Ermengol, molt proper a Castellciutat.        Se les coneix com a “cases barates velles i van suposar la 
Font: Arxiu família Mallol-Tuca.         Primera actuació urbanitzadora del Passatge del Parc. 
             Font: Autor. 
 

  
 
1.- Cases barates del Passeig del Parc.  2.- Plaça Mossèn Pere Pujol. 3.- Passeig del Parc. 4.- carrer Sant Ermengol. 5.- Edifici projectat per 
Joan Bergós. 
Imatge dels anys cinquanta de l’encreuament del carrer Sant Ermengol amb el Passeig del Parc. Aquest últim encara no té continuïtat cap al 
nord i això fa que no pugui esdevenir el carrer vertebrador de l’eixample com havia previst Bergós. 
 
Font: Fons Maravilla. 
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Evolució urbana 1950-1959 

S’inicia un període de molta activitat urbanitzadora. Es van 

omplint de manera dispersa molts dels solars que encara 

resten per urbanitzar.  

El carrer Sant Ermengol, tal i com va ser des d’un principi 

manté la seva importància com a eix viari principal i es van 

construint habitatges en tot el seu recorregut. Un altre vial 

que adquireix importància es l’avinguda Pau Claris. Aquest 

nou carrer el traça en el seu projecte Bergós per tal 

d’aconseguir una sortida directe des del Passeig fins la 

carretera d’Andorra i Lleida i es va conformant a mesura que 

s’aixequen edificis en les seves voreres. 

Les antigues cotxeres dels autobusos de línia de la plaça 

Catalunya es van cremar al 1939 i s’aixecarà en el seu lloc el 

1952 un edifici de quatre plantes. En els seus baixos 

d’aquest immoble s’establirà una oficina bancària. La 

contundència d’aquest edifici canviarà la imatge del 

capdamunt del Passeig. 

El 1954 es construeixen els Pavellons Militars al final de 

l’avinguda Salòria. Aquest fet farà modificar tot el projecte 

d’eixample per aquesta zona. Bergós havia previst que els 

carrers longitudinals arribessin fins al camí de la Palanca i 

d’aquesta manera la ciutat s’obria al riu. Amb la construcció 

d’aquest mastodòntic edifici d’habitatges es talla l’eix que 

connectava per l’avinguda Salòria els accessos a la ciutat 

amb l’escorxador. D’altres carrers com el de General 

Moragues que transcorrien paral·lels al sud del carrer Bisbe 

Iglesias Navarri quedaran interromputs per l’edifici dels 

Pavellons Militars. Això suposarà un dels incompliments 

importants del Pla Bergós. 

A finals dels anys 50 el Passeig del Parc, que havia de ser 

una via important, només està obert en el tros de les cases 

barates. D’aquesta manera no és possible convertir-se en 

l’eix vertebrador que havia imaginat Bergós. 

En aquesta dècada s’inicien les obres per la segona 

promoció de cases barates, les del barri de Santa 

Magdalena. 

 

 

 
 
1.- Pavellons Militars. 2.- Cases barates velles del Passeig del Parc.  

3.- Cases Barates noves de Sta. Magdalena. 4.- Plaça Mossèn Pere Pujol.  

5.- Cementiri. 6.- Seminari Conciliar. 7.- Asil 

 
 
Font: Ortofotomapa 1956. ICC. 
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  c. Mare Janer 
  c. Sant Ermengol 
  Passeig del Parc 
  Av. Pau Claris i c. Sant Ot 
  cta. Lleida-Puigcerdà 

cta. Andorra 
  Perímetre nucli històric 
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Evolució urbana 1960-1969 

 

Període de molta activitat econòmica i de elevada demanda 

d’habitatge. Això farà que siguin uns anys que es construirà 

un gran nombre d’edificis per tota la trama urbana. Els 

incompliments de les disposicions del Pla Bergós seran 

nombrosos i és en aquesta dècada que es desvirtuarà 

definitivament la idea urbanística inicial. 

Es continua construint als eixos viaris més importants con el 

carrer Sant Ermengol i les avingudes Pau Claris i Salòria, 

però apareixeran altres vials com l’antic camí a Santa 

Magdalena, actual carrer Bisbe Iglesias Navarri, que s’aniran 

consolidant.  

Es farà la urbanització Mallol al nord-oest de l’eixample i per 

sota de la carretera de Lleida. També es faran les cases 

barates noves que es coneixerà com el barri de Santa 

Magdalena. La seva disposició dins l’eixample previst per 

Bergós no encaixa i no preveu l’enllaç dels carrers del barri 

amb les eixos viaris de la ciutat. És una trama que apareix al 

marge de la ja existent sense cap voluntat de relacionar-se. 

Dos centres educatius, La Salle i l’Institut Joan Brudieu 

s’estableixen en espais no previstos en el Pla i trenquen la 

continuïtat de la malla urbana. El col·legi de La Salle 

ocuparà dues illes de cases i tallarà el carrer transversal de 

l’Orri que ja no podrà connectar el Passeig amb la zona oest 

de la ciutat. L’institut, interromprà el recorregut del carrer 

longitudinal Comtat d’Urgell i no permetrà que arribi fins al 

camí de la Palanca. Com en el cas dels pavellons militars, 

privarà a la ciutat d’obrir-se al riu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imatge dels anys 60 d’un carrer sense pavimentar del barri de Santa Magdalena. 
Mossèn Naudí va ser l’impulsor de les que es van anomenar les cases barates” noves”.  
Els nous habitatges volien pal·liar la problemàtica de l’accés a l’habitatge amb una  
ciutat que en aquell moment estava rebent immigració procedent dels pobles de  
muntanya de la comarca però també de la resta d’Espanya. 
Font: Garcés. Arxiu ajuntament de La Seu. 
 

         
 
Institut de secundària Joan Brudieu construït al 1960. Aquest edifici Imatge del col·legi La Salle al llarg del carrer St. Joan Baptista que 
Talla el recorregut cap al sud del carrer Comtat d’Urgell   ocupa dues illes de cases i tallen la continuïtat del carrer de l’Orri. 
Font: Fons ajuntament de La Seu d’Urgell.     La seva construcció l’any 1959 va ser font de controvèrsia al govern 
          municipal. 

1960 2014 
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EVOLUCIÓ URBANA 1970-1979 

En aquests anys es continua construint per tota La Seu 

omplint moltes de les parcel·les de la trama urbana que 

encara no estaven ocupades. Els carrers més emblemàtics 

com Bisbe Iglesias Navarri, Sant Ermengol i avinguda 

Salòria es continuaran consolidant amb l’edificació de nous 

habitatges, però comencen a prendre força altres vies com el 

carrer Mare Janer que tindrà molta importància en el futur 

com a eix viari de La Seu. 

Es completa la urbanització Mallol consolidant l’entrada de la 

ciutat per la carretera de Lleida. Al sud del barri de Santa 

Magdalena s’edifiquen varis habitatges i al 1970 es 

construeix el col·legi Albert Vives que serà l’edifici més 

meridional de la població.  

El 1975 es construeix sense cap respecte a les disposicions 

urbanístiques la caserna de la Guàrdia Civil al nord de la 

ciutat que amb vuit plantes es convertirà en l’edifici més alt 

de La Seu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Col·legi Albert Vives. És l’edifici més al sud de La Seu.           “Casa cuartel” de la Guàrdia Civil construïda fora de les normatives  
La seva ubicació en aquest indret li ha permès disposar d’uns patis     urbanístiques del moment. 
molt amplis. Per contra, l’escola sempre ha estat en un extrem de 
la població allunyada del nucli de població principal.           Font: Autor. 
 
Font: CEIP Albert Vives. 
 

 
1.- Catedral. 2.- Ajuntament. 3.- Seminari Conciliar. 4.- “Casa Cuartel” de la Guàrdia Civil 

Vista llunyana de La Seu d’Urgell on, malgrat estar en un pla posterior, sobresurt la caserna de la Guàrdia Civil 
 
Font: Autor 
  

1 
2 

3 

4 



0 50         100 m.

AL CONVENT DE SANTA MAGDALENA

CASTELL

TORRE SOLSONA

EDIFICAT  ABANS DE 1920

A CERC

Possible situació de l'antic Convent

de Santa Magdalena

N

CEMENTIRI

             109

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT  ENTRE 1920 I 1929

N

             110

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT  ENTRE 1930 I 1939

N

             111

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT ENTRE 1940 I 1949

N

             112

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT  ENTRE 1950 I 1959

N

             113

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT  ENTRE 1960 I 1969

N

             114

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CEMENTIRI

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

EDIFICAT  ENTRE 1970 I 1979

N

             115

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ



0 50         100 m.

CASTELL

TORRE SOLSONA

A CERC

CASTELLCIUTAT

A ANDORRA

AL PLA DE LES FORQUES
A CALVINYÀ

A PUIGCERDÀ

EVOLUCIÓ URBANA DE LA SEU D'URGELL1920 - 1979

Abans de 1920

1920 - 1929

1930 - 1939

1970 - 1979

N

             116

1940 -1949

1950 - 1959

1960 - 1969



Implantació del Pla Bergós 

 

Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez  117 
 

INCOMPLIMENTS EN EL NUCLI HISTÒRIC 
 

La manca de dinamisme econòmic de La Seu  i les migrades 

finances municipals no van permetre que moltes de les 

actuacions proposades al Pla de Reforma Interior, 

segurament les més vistoses,  es duguessin a terme. No per 

això hem de considerar que fos un fracàs l’aplicació del 

projecte d’en Bergós al nucli històric. La implantació gradual  

dels serveis bàsics a la trama urbana existent, l’abastiment 

d’aigua i el clavegueram, i la millora de les condicions 

d’habitabilitat dels edificis van suposar un gran avenç per la 

ciutat. Les noves ordenances municipals proposades dins 

dels plans d’eixample i de reforma interior van dotar a la 

població d’un instrument modern per regular l’urbanisme de 

La Seu. 

El govern municipal va sol·licitar un projecte urbanístic per 

La Seu en un moment en què les condicions de salubritat de 

la població eren molt deficients. Els pocs recursos de 

l’ajuntament van obligar a establir unes prioritats entre totes 

les propostes que es feien en el Pla de Reforma. En els anys 

següents es va ampliar la xarxa de clavegueram que en poc 

temps abastí la majoria de la població, i es feren obres per 

millorar les condicions hidràuliques dels trams existents. Així 

mateix es varen pavimentar carrers i es van construir noves 

canonades d’aigua. També s’eliminaren molts dels corrals 

d’animals que estaven ubicats al nucli urbà i s’establiren als 

afores de la població.  

La baixa activitat en la construcció d’edificis i en la 

rehabilitació dels existents feu que l’aplicació de les noves 

ordenances municipals no tingués un efecte immediat en les 

condicions d’habitabilitat del nucli històric, però va marcar 

l’inici d’una millora lenta però constant d’aquests aspectes. 

A continuació es detallen un seguit de propostes que no va 

ser possible dur-les a terme. La majoria d’elles suposen un 

conflicte entre l’interès públic i el privat. Aquestes actuacions 

generalment comporten indemnitzacions econòmiques 

difícils d’assumir per l’ajuntament d’aquell moment. Per altra 

banda, les expropiacions d’edificis per obrir o eixamplar nous  

 

 
 
carrers comporta també una càrrega social: el desnonament 

de les famílies que hi habiten i la reubicació en d’altres 

habitatges. Cal no oblidar les relacions interpersonals i els 

favors recíprocs que es poden arribar a donar en una ciutat 

tant petita i on tothom es coneix com La Seu. És per tot això 

que malgrat les propostes del Pla estaven ben 

fonamentades moltes eren irrealitzables per les condicions 

socials i financeres d’aquell moment. 

Es curiós observar com al llarg del temps propostes que ja 

s’havien fet en el pla de 1927 s’acaben duent a terme quan 

canvien les circumstàncies. Exemple d’això són les escales 

que comuniquen el nucli històric amb el camí de sota Palau, 

fetes als anys 80, i l’obertura de la part sud del carrer 

Canonges per tal de connectar-lo amb el de l’Hospital, 

prevista pel 2015. 

Les actuacions recollides en la proposta de Bergós i que no 

es van realitzar són les següents: 

- Reforma del carrer Canonges. 

- Accés carrer Canonges al carrer Lluís Sabater. 

- Correcció d’alineacions. 

- Reforma del carrer estudis i carrer de La Sort. 

- Accés carrer Canonges al carrer Major 

- Reforma de la plaça “Cardenal Casañas”,  

- Escales d’accés al camí de Sota-Palau. 

- Reordenació de la façana de la catedral. 

- Plaça Sant Agustí. 

- Obertura d’un nou carrer de connexió entre el Passeig i el 

carrer Major. 

 

 
 
 

 

 
 
Carrer Santa Maria des del carrer Major. Bergós proposa eliminar 
l’edifici que fa de pont entre els dos costats del carrer per permetre 
l’entrada de llum, millorar la ventilació i millorar la vista sobre la 
façana de la catedral que està al darrera. 
Font: Autor 
 

 

 

Façana Catedral 

c. Major 

 Edifici a demolir 
 Punt de vista de la foto 

   A Portal d’Andorra 

Croquis d’ubicació de l’edifici 
pont respecte a la façana de 
la catedral 

A 
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DEMOLICIÓ DELS PORXOS DEL COSTAT EST DEL 

CARRER CANONGES 

 

El Pla de Reforma ubicava al carrer Canonges dins 

del sector comercial de La Seu. En aquell moment 

era una via important de la ciutat vella i es va 

considerar necessari que fos adaptat per la 

circulació de vehicles. Calia doncs donar-li més 

amplada i això suposava la demolició de tota la 

porxada d’un dels costats. Amb la voluntat de 

facilitar l’entrada de llum als habitatges es va creure 

més convenient suprimir el costat est del carrer. 

Aquesta actuació suposava un conflicte amb els 

interessos dels propietaris difícil de resoldre ja que 

perdien una part del seu habitatge. L’ajuntament de 

La Seu difícilment podia fer front al cost de l’obra i a 

les indemnitzacions corresponents. Per altra banda, 

si bé l’actuació en el seu moment es va considerar 

interessant, no responia a una necessitat urgent de 

la ciutat. 

Amb la perspectiva dels anys, la no realització 

d’aquesta proposta va evitar que es perdés un 

patrimoni arquitectònic molt interessant i del que 

actualment en podem gaudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram central del carrer Canonges amb el seu creuament amb 
el carrer estudis que també s’havia de reformar segons el Pla. 
Sobre una imatge del plànol original d’en Bergós es marquen 
les zones de porxada a demolir i com quedaria la nova façana 
del carrer.  La lletra amb la fletxa indica el lloc i el sentit en el  
que s’ha fet la foto. 
 

  
Tram sud del carrer Canonges    Canonges-placeta St. Roc         Canonges – St. Just vista sud      Canonges- St. Just vista nord 
 

Totes els porxos que apareixen en aquestes imatges haurien  
desaparegut si s’hagués executat el pla de reforma com estava  
previst  
 

 Línia de façanes a demolir. 
 Nova línia de façanes resultant 
 Punt de vista de la foto 

A B C  D 

A 
B 

C 
B 

N 5 m 
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ACCÉS DEL CARRER CANONGES AL CARRER LLUÍS 

SABATER. 

Dins del pla de reforma es considera necessari donar sortida 

al carrer Canonges i connectar-lo amb el carrer Hospital, 

actualment anomenat de Lluís Sabater. Aquesta reforma 

tampoc es dugué a terme malgrat que no tenia un cost 

massa elevat i suposava una millora de la vialitat evident. El 

carrer Canonges finalitza al carrer de la Font que el talla 

perpendicularment. Així doncs s’ha de fer un gir de 90 graus 

per entrar al carrer de la Font i tornar a fer un altre gir de 90 

per sortir-ne. En aquestes condicions era molt difícil que el 

carrer Canonges esdevingués un eix principal dins la malla 

interna de la ciutat. 

Aquesta actuació sembla tant necessària per donar 

coherència a les vies de circulació de la ciutat que sembla 

ser que en una acta de l’ajuntament de La Seu del 1836, 

després de les desamortitzacions ja se’n parlava de la 

necessitat d’ensorrar la casa que tancava el carrer pel sud. 

Actualment, el trànsit està restringit al carrer Canonges i està 

molt avançat el projecte per obrir un pas per vianants just en 

aquest indret. L’obra està prevista que es dugui a terme el 

2015. 

 

CORRECCIÓ D’ALINEACIONS 

El Pla proposava corregir les alineacions d’alguns carrers 

que s’haurien d’anar fent a mesura que es construïssin nous 

edificis o bé es rehabilitessin. Es preveien actuacions 

d’aquest tipus als carrers Capdevila,  del Carme, de la 

Muralla, i el de les Eres. El poc dinamisme urbanístic del 

nucli històric va fer que moltes d’aquestes propostes no es 

realitzessin fins molts anys després i d’altres no es van 

portar a terme perquè el parcel·lari i el disseny dels carrers 

també va canviar amb el temps,  

 

 

 

 

 

                

N 

Imatge del plànol original d’en Bergós de la part sud del carrer 
Canonges amb el seu creuament amb el de la Font. Es mostren 
els edificis a demolir per accedir directament al carrer Hospital i 
la modificació de l’alineació de les façanes del costat oest del 
carrer Canonges. 
 
Font: Autor. 

5 m 

A 

 

  Línia de façanes a demolir. 

  Nova línia de façanes. 

  Punt de vista de la imatge. A 
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           Línia de façanes original a demolir. 

         Línia de façanes definitiva després de la reforma. 

         Eix de la catedral. 

Imatge de la façana de la 
Catedral des del carrer 
Canonges. La casa de la dreta 
de la foto és la que proposa  
Bergós que sigui demolida i es 
creï una plaça que permeti 
admirar el conjunt arquitectònic. 
 
Font: Autor 

Extrem nord del carrer Canonges. 

La demolició de la casa blanca 

que es veu al final permetria 

connectar amb el carrer Major. 

Aquesta actuació hagués 

comportat la desaparició del 

portal d’Andorra. Única entrada 

de l’antiga muralla que encara es 

conservava. 

Font: Autor. 

 

Sobre el plànol d’en Bergós s’han marcat les línies de façana a 

demolir i cóm haurien quedat els carrers en el cas d’haver-se fet el Pla 

de Reforma Interior.  Fer notar que l’actual carrer Canonges al 1927 

es coneixia com a Santa Maria. 

DEMOLICIONS A L’EXTREM  NORD 

DEL CARRER CANONGES 

6 m 
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  A   B  C  D 

               Línia de façanes original del carrer  

Línia de façanes a demolir segons projecte 

Línia final de façanes del nou carrer 

Sobre una imatge del plànol de la reforma interior proposada per Joan 

Bergós es marquen les línies de façana del carrer original, les línies de 

façana a demolir i el resultat final del carrer eixamplat.  

Dins de la reforma del nucli històric, l’actuació en el carrer estudis i el de 

la Sort era molt important perquè constituïa un eix transversal que 

connectava el centre del nucli històric amb la plaça Catalunya. Vinculava 

així la trama urbana vella amb la nova que sorgia del Pla d’Eixample de 

1927. L’actuació implicava la demolició parcial d’uns 12 edificis. 

N 
 5 m 

REFORMA DEL CARRERS ESTUDIS I DE LA SORT 

VIA TRANSVERSAL DEL NUCLI HISTÒRIC 
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                                                                                                                                                                                          N  

 

 

Tres imatges de la plaça Cardenal Casañas, actualment Pati 

Palau. L’última fotografia  recull les obres d’urbanització que 

es duen a terme.. A la dreta la proposta de Bergós de 1927 

d’embelliment d’aquest espai que mai es va dur a terme. 

Font: Fotos de Catalunya 

 
Principis segle XX 

2010 

2014 

Punt de vista de les 
tres imatges 
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ESCALES D’ACCÉS AL CAMÍ DE SOTA PALAU. 

 

Dins del plantejament urbanístic de La Seu d’Urgell, Joan 

Bergós considera molt important fer una trama urbana que 

faciliti els desplaçaments de la població i les relacions 

comercials. És per això que estudia i dona molta importància 

a les circumval·lacions del nucli històric, la interna, i la de 

tota la ciutat o externa.  

El camí Sota-Palau en aquesta concepció urbanística prenia 

un paper molt important perquè tancava la circumval·lació 

interna per la banda de llevant. A fi de connectar el nucli 

històric amb el camí de Sota-Palau es van projectar uns 

accessos mitjançant escalinates a tres punts de la façana 

est. Les primeres, a tocar del nucli catedralici, es volien 

ubicar on actualment hi ha el parc del Cadí. Unes altres es 

farien a l’alçada del carrer Lluís de Sabater, antic carrer 

Hospital i a on finalitzava també el carrer Canonges. Per 

últim, un altre accés es faria a la part sud de la població a 

l’indret on hi havia el molí fariner. 

Cap d’aquests accessos es va en aquell moment. Als anys 

80, amb el projecte de reordenació de la zona del riu i el  

parc del Segre, es va recuperar la idea d’en Bergós i es van 

fer les escales del molí i les del final del carrer Lluís Sabater. 

La construcció d’aquests accessos a la zona del riu va 

permetre apropar-s’hi després de molts anys de viure-hi 

d’esquena.  

En la pàgina següent s’inclou una imatge original del plànol 

de dues de les escales fet per en Joan Bergós i un dibuix 

que reprodueix les diferents cotes de l’obra proposada. 

 

 

 

 

 

                 
Escales del Molí. L’edifici que es veu         Escales d’accés al Parc del Segre des         Parc del Cadí. En aquesta zona estaven 
a la dreta és l’antiga fàbrica de farina.          Del carrer Lluís Sabater.      Projectades unes escales que mai es  
                van fer. 
 

 

Font: Ortofotomapa 2013. ICC 

C 

B 

A 

         Camí de Sota-Palau. 
       Escales existents. 
       Escales projectades. 

A B C 

Camí de Sota-Palau 

Camí de Sota-Palau 



2.70 4.80 2.70 4.80 2.70

5.27

3.57

1.87

4.802.70

c

a

r
r
e

r
 
H

o

s

p

i
t
a

l

C

a

m

í
 
S

o

t
a

 
P

a

l
a

u

carrer Font

5.00

0      5       10 m.

1/350

N

7.04

28.50

6.64

4.98

3.32

1.66

2.70

3.60

2.70

3.60

2.70

3.60

2.70

C
a
m
í
 
S
o
t
a
 
P
a
l
a
u

C
a
r
r
e
r
 
d
e
l
s
 
D

o
l
o
r
s

Catedral de

Santa Maria

San Miquel

(abans Sant Pere)

Església dels

Dolors

5.00

N

0      5       10 m.

1/350

0.90

22.50

25.00

     PROJECTE DE LES ESCALES D'ACCÉS DEL NUCLI HISTÒRIC AL CAMÍ DE SOTA PALAU

             124



Implantació del Pla Bergós 

 

Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez  125 
 

REORDENACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CATEDRAL 

Dins del pla de reforma interior, Bergós exposa la necessitat 

de reordenar la façana de la catedral de Santa Maria d’Urgell 

mitjançant la eliminació d’elements arquitectònics que se li 

van anar afegint durant els últims segles. De fet, a principis 

del segle XX la catedral ja va patir una polèmica rehabilitació 

dirigida per l’arquitecte Puig i Cadafalch en la que es van 

eliminar tots els elements que no eren romànics. Malgrat 

aquesta reforma la catedral encara mantenia molts afegits 

que la feien fosca i caòtica. Aquests treballs no es van fer en 

aquell moment però durant les dècades següents es 

dugueren a terme intervencions esporàdiques.  Als anys 80 

es va fer una actuació arquitectònica molt important en tot el 

conjunt catedralici que li va donar la imatge actual. 

PLAÇA DE SANT AGUSTÍ 

A la part sud del nucli històric, on antigament s’ubicava el 

portal de Soldevila estava previst crear una petita plaça 

variant les alineacions dels diferents carrers que es troben 

en aquell punt. Aquesta actuació suposava que el convent 

de la Punxa perdia una petita part de la parcel·la en el seu 

extrem sud-est. Es desconeixen les raons però aquesta 

proposta tampoc es va dur a terme.  

OBERTURA D’UN NOU VIAL QUE CONECTÉS EL 

PASSEIG AMB EL CARRER MAJOR 

Un del problemes que va plantejar el nou eixample de La 

Seu era la manera cóm s’havien de vincular la ciutat vella 

amb la nova xarxa urbana. El Passeig era una zona de 

frontera entre una trama i l’altra. A la seva part alta el carrer 

estudis, de manera transversal, connectava la plaça 

Catalunya amb el Pati Palau. A la part baixa la plaça de Sant 

Agustí feia de nexe entre diferents carrers i a la part mitja 

s’hauria d’obrir un nou carrer que vinculés el Passeig i el 

carrar Major. En aquell moment aquest espai central del 

Passeig estava ocupat per l’antic recinte dels jesuïtes 

reconvertit a quarter militar. En aquell moment tampoc es va 

dur a terme aquesta actuació però amb els anys i amb la 

reordenació urbanística d’aquesta zona es va acabar obrint, 

amb un traçat diferent,  el carrer que reclamava en Bergós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                  

  

Passeig Joan Brudieu 

Convent de 

la Punxa 

Imatge aproximada sobre una ortofoto de com 

hauria estat la plaça de Sant Agustí segons el 

projecte d’en Bergós de 1927. 

Font: ICC, ortofoto de 2013 

Obres de restauració de la façana de la catedral (1951) 

dirigides per l’arquitecte Alejandro Ferrant. Els treballs 

van consistir en l’enderroc de tots els elements 

arquitectònics que no eren romànics, com una bona 

part de la torre central. 

Font: L’Abans. Fons Leonor Martí Majoral 
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Es difícil precisar en quin moment Joan Bergós inicia la seva 

vinculació professional amb la Seu d’Urgell. No existeix una 

relació cronològica de totes les seves obres i els arxius 

municipals no són complerts. Cal considerar, també, que la 

documentació que a principis de segle es demanava per 

aixecar un habitatge poc te a veure amb el que s’ha de 

presentar actualment. Amb un petit croquis de l’arquitecte, si 

hi havia, era suficient perquè el mestre d’obres fes la resta. 

És curiós observar que a mida que avança el segle els 

expedients d’obres són cada cop més complerts com a 

conseqüència de l’augment de les exigències 

administratives.  

En aquest apartat s’ha realitzat un buidatge de les llicències 

d’obres de l’ajuntament de La Seu que consten a l’Arxiu 

Comarcal de l’Alt Urgell (ACAU) i que cobreixen els períodes 

de 1929 a 1936 i de 1943 fins l’actualitat. Sabem que al 1923 

Joan Bergós va fer el projecte de l’escorxador municipal que 

es construí l’any següent. És possible que del 1923 al 1929 

realitzés altres treballs a La Seu però a l’Arxiu no hi ha 

constància. Tampoc hi ha cap referència a les obres de 1936 

a 1943 perquè actualment el registre de permisos d’aquests 

anys està perdut. 

En la documentació de l’arxiu consta la data de sol·licitud del 

permís d’obres però en alguns casos aquesta obra es va fer 

anys més tard o fins i tot no es va fer. La relació cronològica 

que fem està basada en la data de realització del projecte i 

no en la d’execució de l’obra. Optem per aquest criteri en 

funció de la data que podem certificar documentalment. És 

possible que en algunes obres existeixi un decalatge de 

temps entre l’any del projecte i l’any d’execució. 

En una primera taula agrupem per anys totes les 

intervencions, de qualsevol tipus,  que consten al registre 

que va fer Joan Bergós a La Seu. En una segona taula les 

agrupem per tipologies. 

En aquesta relació només hem inclòs les obres de Joan 

Bergós dins del terme municipal de La Seu d’Urgell. És per 

això que no hem posat l’ermita votiva de Sant Antoni ja que, 

malgrat es trobi molt a prop de La Seu, pertany al terme 

municipal d’Alàs i Cerc. 

Tampoc hem afegit l’Hotel Andria de La Seu dins les obres 

d’en Bergós perquè no hem trobat cap documentació que 

pogués certificar-ho. Es diu que podria haver fet un petita 

reforma en l’edifici cap a l’any 1928 però es desconeix 

l’abast.  

Dins la carpeta de les obres públiques de l’ajuntament de La 

Seu s’ha trobat un projecte dels anys 20 de reforma de 

l’edifici de les escoles graduades. El projecte està fet amb un 

grafisme molt característic d’en Bergós i amb un  paper que 

feia servir habitualment. Malgrat aquests indicis, sorprèn que 

els plànols no estiguin signats com tots els altres que ell feia 

i és per això que no l’hem inclòs en aquesta relació d’obres. 

En alguns casos la informació que hem localitzat a l’Arxiu és 

molt pobre i caldria complementar-la amb la recerca d’altres 

fons documentals, sobretot en els arxius familiars dels 

propietaris dels diferents immobles. 

Pel que fa a les fitxes del edificis, cal tenir en compte: 

- La referència ACAU vol dir la signatura sota la que està 

arxivat el document a l’Arxiu Comarcal de L’Alt Urgell. 

- L’adreça de l’edifici s’ha posat amb el nom actual dels 

carrers i no amb els de quan es  va construir. 

- El concepte de “parcel·la construïda” fa referència a l’espai 

que ocupa l’edifici en la seva projecció en planta.  

- El Pla urbanístic vigent a La Seu d’Urgell, desembre de 

2014, és el PGOU de 2002. 

- Dins les recomanacions, malgrat que hi ha edificis que no 

tenen un valor arquitectònic remarcable, només pel fet 

d’haver estat projectats per en Joan Bergós ja tenen un valor 

patrimonial. Actualment l’ajuntament de La Seu està 

realitzant un catàleg d’edificis amb valor patrimonial.  

- Cada fitxa es complementa amb una imatge de l’edifici, en 

el cas que encara existeixi, i una imatge d’algun plànol del 

projecte. Dins del format escollit en aquest treball no era 

possible afegir més informació gràfica però es ressenya on 

està el projecte per veure més plànols o quina és l’adreça 

actual de l’edifici. 

 
Església de Sant Antoni del Tossal (1930) ubicada al terme 
municipal d’Alàs i Cerc, molt a prop de La Seu d’Urgell. És de 
planta central coberta amb una cúpula que descansa sobre quatre 
arcs torals de mig punt. A l’exterior la coberta de la cúpula és en 
tronc de piràmide de vuit costats, a sobre s’alça un cupulí coronat 
amb una creu gaudiniana de sis braços. 
 
Font: Davidmsfoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Andria. És 

possible que 

l’escalinata i els 

arcs de la porxada 

fossin obra d’en 

Bergós però no 

s’ha pogut 

documentar. 

Font: ACAU. 
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PROJECTES REALITZATS PER ANY 

 
1923 

 
1 

1929 4 

1930 5 

1931 5 

1932 10 

1933 2 

1934 6 

1935 3 

1936 1 

1951 1 

1955 1 

1957 
 

1 
 

TOTAL 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AGRUPACIÓ PER TIPUS DE PROJECTES 

     Edificis industrials 2 

     Edificis d’habitatges 6 

     Habitatges unifamiliars 8 

     Reformes en edificis existents 8 

     Alineacions i tancaments de parcel·les 9 

     Garatges 3 

     Expenedor de benzina 1 

     Quioscs 2 

     Arranjament de camins 1 

    TOTAL 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici on havien estat ubicades les “escoles graduades”. A 

l’Arxiu hi ha un projecte d’adaptació d’aquest immoble a l’ús 

escolar que podria ser d’en Bergós però no s’ha pogut 

documentar.  
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OBRES DE JOAN BERGÓS A LA SEU 

D’URGELL: 

 

A continuació es relacionen tots els encàrrecs professionals 

realitzats per en Joan Bergós a La Seu d’Urgell i que 

consten al registre de permisos d’obres de l’ajuntament de 

La Seu d’Urgell. Aquesta documentació actualment es 

conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (ACAU). S’ha 

recollit tot tipus d’actuacions en la que Joan Bergós signa 

com a tècnic, sigui un edifici d’habitatges o una simple 

ampliació d’un balcó. De les obres més significatives  s’ha fet 

un fitxa específica. En aquest apartat hi incloem els edificis 

industrial i els habitatges. No hem considerat les petites 

reformes. 

 

 

1929 

 

Ref. ACAU:  Obres Municipals Vàries. 

Promotor: ajuntament de La Seu d’Urgell. 

Adreça: Camí de la Palanca 29. 

Tipus d’obra: Escorxador Municipal. 

 

Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 

Promotor: Bartolomé Grau. 

Adreça: Plaça lleteries. 

Tipus d’obra: Fàbrica de “Lecherías de la Seo de Urgel” 

 

Ref. ACAU:  Obres 1929-1930, caixa 1204. 

Promotor: Bartomeu Font Rebés. 

Adreça: c. St. Ermengol – av. Salòria. 

Tipus d’obra:  Projecte de garatge. 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 

Promotor: Antonio Lopez Feliu. 

Adreça: c. Portal d’Andorra. 

Tipus d’obra: Modificació d’alineacions. 

 

Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 

Promotor: Bartolomé Grau Ramonet. 

Adreça: Miranda de la Palanca 

Tipus d’obra:  Alineacions parcel·la. 

 
 
1930 
 
 
Ref. ACAU: 1930/019, obres 1929-1930, caixa 1204. 
Promotor: Joan Sala. 
Adreça: Camí de la palanca. 
Tipus d’obra: Alineacions parcel•la. 
 
Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 
Promotor: Pedro Marfany. 
Adreça: c. Munturull. 
Tipus d’obra:  Alineacions parcel•la. 
 
Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 
Promotor: Fèlix Duat 
Adreça: c.. Sant Josep de Calassanç 14 
Tipus d’obra:  Edifici d’habitatges. 
 
Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 
Promotor: J. Domenjó. 
Adreça: Bisbe Guitart. 
Tipus d’obra:  Alineacions parcel•la. 
 
Ref. ACAU: Obres 1929-1930, caixa 1204. 
Promotor: Manuel Navarro Arrey 
Adreça: 
Tipus d’obra:  Tancament de solar. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Còpia del plànol per sol·licitar la modificació d’alineacions 
previstes en el projecte d’eixample del propi Bergós. La Comissió 
Municipal Permanent que era l’òrgan encarregat d’atorgar les 
llicències d’obres va denegar la sol·licitud. 
 
Font: ACAU. 
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1931 
 
 
Ref. ACAU: 1931/006, obres 1931, caixa 1205. 
Promotor: Ramon Camp Garriga 
Adreça: c. Estudis 1. 
Tipus d’obra:  Edifici d’habitatges. 
 
Ref. ACAU: 1931/032, obres 1931, caixa 1205. 
Promotor: Juan Gispert 
Adreça: carretera de Lleida a Puigcerdà. 
Tipus d’obra: Ampliació caseta ús agrícola. 
 
Ref. ACAU: 1931/47, obres 1931, caixa 1205. 

Promotor: José Alvinyà Ramonet. 

Adreça: Portal d’Andorra. 

Tipus d’obra: Modificació d’alineacions. 

 

Ref. ACAU: Obres 1931, caixa 1205. 

Promotor: Isidro Bertrand Sirvent 

Adreça: c. St. Josep de Calassanç – c. Panistrera 

Tipus d’obra: Construcció d’una tribuna. 

 

Ref. ACAU: Obres 1931, caixa 1205. 

Promotor: Manuel Navarro Arrey 

Adreça: c. Joaquim Viola – c. Circumval·lació 

Tipus d’obra: Paret de tancament del camp d’esports. 

 

 

 

1932 
 

Ref. ACAU: 1932/005, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Bartolomé Grau. 

Adreça: c. Bisbe Guitart – c. Josep Moragues 

Tipus d’obra: Tancament de solar. 

 

Ref. ACAU: 1932/011, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

Adreça: Camí de Calvinyà. 

Tipus d’obra:  Arranjament del camí de Calvinyà. 

 

 

 

Ref. ACAU: 1932/012, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Pedro Jaume Perramon. 

Adreça: Passeig Joan Brudieu 

Tipus d’obra:  Projecte de quiosc de premsa. 

 

Ref. ACAU: 1932/21, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Juan Fornesa. 

Adreça: c. Sant Domènech. 

Tipus d’obra: Reforma i ampliació d’edifici agrícola. 

 

Ref. ACAU: 1932/36, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Alberto Anglés Civit. 

Adreça: c. del Carme. 

Tipus d’obra:  Ampliació de Balcó. 

 

Ref. ACAU: 1932/41 bis, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Cooperativa de Funcionaris Públics. 

Adreça: c. del Carme – c. Estret. 

Tipus d’obra:  Reforma interior d’un local. 

 

Ref. ACAU: 1932/052 ter, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Gaspar Escudé. 

Adreça: av. Guillem Graell – av. Valls d’Andorra. 

Tipus d’obra:  Garatge. 

 

Ref. ACAU: 1932/054, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Juan Galí Brunet. 

Adreça: pl. Catalunya. 

Tipus d’obra:  Quiosc de premsa. 

 

Ref. ACAU: 1932/68, obres 1932, caixa 1206. 

Promotor: Juan Armengol Serrat 

Adreça: c. Bisbe Guitart. 

Tipus d’obra:  Edifici per tallers. 

 

Ref. ACAU: Obres 1932, caixa 1206.  

Promotor: “Cía. Arrendataria del Monopolio de Petróleos” 

Adreça: c. Portal d’Andorra. 

Tipus d’obra:  Aparell expenedor de benzina. 

 

 

 

 

 
 
Còpia del plànol per construir una tribuna a l’edifici del c. Sant 
Josep de Calassanç amb el c. Panistrera. Actualment la tribuna 
original ha estat substituïda per una amb tancaments d’alumini. 
 

Font: ACAU. 
 
 
 

 
 
Còpia del plànol del projecte de reforma del camí de La Seu 
a Calvinyà en el tram fins el Pla de les Forques. 
 
Font: ACAU  
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1933 
 

 

Ref. ACAU: 1933/05, obres 1933, caixa 1207. 

Promotor: “Societat Cooperativa de Lleteria”. 

Adreça: pl. Lleteries. 

Tipus d’obra: Quadres per bestiar. 

 

Ref. ACAU: 1933, obres 1933, caixa 1207. 

Promotor: Gaspar Escudé. 

Adreça: av. Valls d’Andorra – c. Munturull. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

 

1934 
 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Armengol Pifarré Sanvicens. 

Adreça: c. Pau Claris 45. 

Tipus d’obra: Edifici d’habitatges. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Joan Sala. 

Adreça: c. circumval·lació. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Josep Alinyà Ramonet. 

Adreça: c. Garriga i Massó 18. 

Tipus d’obra: Habitatge Unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Pere Nequi Sansa. 

Adreça: c. Sant Ermengol 59. 

Tipus d’obra: Habitatge Unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Jaume Carchat. 

Adreça: c. Munturull 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Pere López Bordes. 

Adreça: c. Llorenç Tomás i Costa 77. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1934, caixa 1208. 

Promotor: Josep Farràs Vidal. 

Adreça: av. Guillem Graell 25. 

Tipus d’obra: Edifici d’habitatges. 

 

1935 
 

Ref. ACAU: Obres 1935 - 1936, caixa 1209. 

Promotor: Josep Mestres Mallol. 

Adreça: Camí de la palanca 10. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1935 - 1936, caixa 1209. 

Promotor: Ramón Galí. 

Adreça: c. Sant Ermengol 49. 

Tipus d’obra: Edifici d’habitatges. 

 

Ref. ACAU: Obres 1935 - 1936, caixa 1209. 

Promotor: Bartomeu Grau Ramonet. 

Adreça: c. Bisbe Iglesias Navarri 1. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

Ref. ACAU: Obres 1935 - 1936, caixa 1209. 

Promotor: Joan Ribes Gravet. 

Adreça: av. Guillem Graell 56. 

Tipus d’obra: Edifici d’habitatges. 

 

 

 
 
Còpia del plànol de la façana lateral de l’edifici d’habitatges que va 
projectar per Sr. Josep Farràs al carrer Munturull, núm. 34. Aquest 
edifici existeix actualment. 
 
Font: ACAU  



L’Arquitectura de Joan Bergós a La Seu d’Urgell 

 

Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez.  133 
 

1951 
 

 

Ref. ACAU: Obres 1951 – 1952, caixa 755. 

Promotor: José Armengol. 

Adreça: pg. Lleteries 10. 

Tipus d’obra: Habitatge unifamiliar. 

 

 

1955 
 

Ref. ACAU: Obres 1953 – 1956, caixa 756. 

Promotor: RILSA 

Adreça: pl. Lleteries. 

Tipus d’obra: Ampliació de la fàbrica de RILSA. 

 

 

1957 
 

Ref. ACAU: Obres 1957 – 1958, caixa 757. 

Promotor: RILSA 

Adreça: pl. Lleteries. 

Tipus d’obra: Ampliació edifici de lleteries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge del plànol d’alçat de la fàbrica de RILSA (Reunión de Industrias Lácteas). 

Al 1955 es va sol·licitar fer una remunta de dues plantes a l’ala est de la fàbrica. 

 

            
 

Imatge del plànol d’alçat  de la fàbrica de RILSA al 1957 en motiu d’una nova ampliació. 

Als expedients del 1955 i 1957 podem trobar molta informació de com era la fàbrica de  

“Lecherías de La Seo”. Aquestes dades no consten a l’expedient de 1929, quan es va 

construir. 
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NÚM. D’ORDRE:  1 

REFERÈNCIA ACAU: Obres Municipals Vàries.   

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  Escorxador Municipal 

Posició(UTM-ETRS89): X=372860m. Y=4690065m. 

Referència cadastral: 3002103CG7930S0001SY 

Data de construcció: 1924 

Situació:    Camí de la Palanca 29. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Ajuntament de La Seu d’Urgell 

Parcel·la construïda: 633 m2 

Ús:    Inicialment tenia un ús industrial i 

    actualment és un equipament  

    de serveis municipals. 

Estat de conservació: Molt bo. Va ser rehabilitat el 2001. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat pública.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici industrial aïllat destinat a escorxador municipal. De forma 

de “T” composat inicialment per planta baixa i primer pis, però 

actualment és un únic espai. La coberta és de pissarra i a dos 

aiguavessos. Ús del maó vist en les cantoneres de l’edifici, en 

les  obertures i en els coronaments de la façana principal. 

Aquest parament, orientat al nord és de composició simètrica i 

en destaquen unes finestres trigèmines amb mainell de maó 

vist i acabades superiorment amb un arc rebaixat de maó a 

sardinell. El capcer està acabat en arcs rebaixats i escalonats 

fets també de maó vist aparellat. 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg de Bens  

    Culturals d’Interès Local (BCIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de la façana nord de l’escorxador municipal des de la 
placeta que hi ha davant d’aquest equipament on antigament 
es feia la recepció dels animals per l’escorxador. Actualment 
aquest edifici és un equipament municipal.  
 

 
Imatge d’un plànol del projecte. A l’ACAU és conserva un 
expedient molt complert d’aquesta obra. 
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NÚM. D’ORDRE:  2 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1929 - 1930, caixa 1204. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  “Lecherías de La Seo de Urgel” 

Posició(UTM-ETRS89): X=372940m. Y=4690655m. 

Referència cadastral: .- 

Data de construcció: 1929 

Situació:    Plaça Lleteries s/n. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Bartolomé Grau. 

Parcel·la construïda: - 

Ús:    Industrial 

Estat de conservació: Immoble desaparegut.. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  En l’espai que ocupava aquest edifici 

s’ha fet una plaça que porta el seu nom i edificis d’habitatges.. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat pública.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

La fàbrica de lleteries és un complex que consisteix en un gran 

edifici central envoltat per estables de bestiar. L’edifici principal 

és de forma rectangular, molt allargada, composat per planta 

baixa i un pis. La coberta és de dos aiguavessos feta de 

fibrociment i sustentada sobre bigues de fusta. L’immoble és 

simètric respecte a un cos central més alt que la resta de la 

fàbrica on hi trobem un moll de càrrega. Les cantoneres i el 

coronament de la façana principal són de pedra artificial. Als 

anys 1955 i 1957 és va ampliar la fàbrica afegint-li un pis.  

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    edifici per tal de conservar les  

    poques dades que en queden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de la fàbrica als anys 30 quan ja funcionava a ple 
rendiment. S’observa la xemeneia de fàbrica de maó al costat 
oest de l’edifici i el gran dipòsit al pati de la fàbrica. 
 
 

 
Imatge d’un plànol de 1957 quan es realitza una ampliació de la 
fàbrica i s’afegeix un pis extra. Si bé es cert que del projecte de 
1929 se’n conserva molt poca documentació, amb les reformes 
posteriors trobem plànols que ens donen una idea de com era 
l’edifici. 
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NÚM. D’ORDRE:  3 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1929 - 1930, caixa 1204. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373175m. Y=4690522m. 

Referència cadastral: 3307801CG7930N0002QX   

Data de construcció: 1930 

Situació:    carrer St. Josep de Calassanç 14. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Fèlix Duat. 

Parcel·la construïda: 106 m2 

Ús:    Edifici habitatges amb local  

    comercial a la planta baixa. 

Estat de conservació: Molt bo.  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici d’habitatges de tres façanes i paret mitgera, de base 

rectangular i composat per planta baixa, quatre pisos i 

soterrani. La coberta és plana, ventilada i transitable, a la 

catalana. Destaca l’ornamentació de les seves façanes i la seva 

simetria respecte a un eix central i vertical. En la façana nord, la 

de més llargada, està coronada per un capcer acabat en un arc 

rebaixat. La cantonada nord-est està aixamfranada i està 

composada per un seguit de tribunes que finalitzem en un 

capcer també coronat per un arc rebaixat. La planta baixa està 

destinada a locals comercials.  

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge des de la plaça Catalunya de la façana nord i oest. 

  
Imatge d’un plànol d’alçat de l’edifici. 
NÚM. D’ORDRE:  4 
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REFERÈNCIA ACAU: 1931/006 

    Obres 1931, caixa 1205.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373205m. Y=4690510m. 

Referència cadastral: 3307011CG7930N 

Data de construcció: 1931 

Situació:    carrer Estudis 1. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Ramon Camp Garriga 

Parcel·la construïda: 278 m2 

Ús:    Edifici habitatges amb local  

    comercial a la planta baixa. 

Estat de conservació: Molt bo. Als anys 50, l’arquitecte  

    Mariano Gomà, va realitzar  

    reformes molt importants que van 

    modificar totalment l’obra original.  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici d’habitatges que en el seu projecte original era de planta 

baixa, destinada a locals comercials, més dos plantes. La 

coberta era a dos aigües amb el carener paral·lel a la façana 

principal que estava coronada per un capcer ornamentat i una 

balustrada. Les reformes dels anys 50 van convertir els balcons 

en tribunes i es va fer una remunta amb l’afegit de dues plantes 

més. També es va habilitar una terrassa. 

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial. 

 

 

 

 

 
 

 
 
A dalt, imatge actual de l’edifici des del carrer Sant Josep de 
Calassanç. Es pot veure que les intervencions posteriors han 
modificat molt el projecte original d’en Bergós, a baix. 
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NÚM. D’ORDRE:  5 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1933, caixa 1207.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  -  

Posició(UTM-ETRS89): X=373015m. Y=4690950m. 

Referència cadastral: -  

Data de construcció: 1933 

Situació:    c. Munturull – av. Valls d’Andorra 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Gaspar Escudé 

Parcel·la construïda: - 

Ús:    Habitatge  

Estat de conservació: Edifici desaparegut 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  -. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   -. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Projecte d’habitatge molt senzill del que només es conserva un 

plànol d’ubicació amb les alineacions dels carrers i un alçat que 

aporta molt poc de les característiques de l’edifici. Sembla que 

la façana principal del immoble seria la de la carretera 

d’Andorra ja que col·loca el carener de la coberta, que és a dos 

aigües, paral·lel a aquesta via. 

 

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    edifici per tal de conservar les  

    poques dades que en queden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges dels plànols que consten en el permís d’obra  d’aquest 

edifici. No és possible deduir gairebé a partir  d’aquests 

dibuixos. 
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NÚM. D’ORDRE:  6 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  El Pifarré  

Posició(UTM-ETRS89): X=373002m. Y=4690906m. 

Referència cadastral: - 

Data de construcció: 1934 

Situació:    av. Pau Claris 45. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Armengol Pifarré Sanvicens 

Parcel·la construïda: 365 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges amb local de  

    restauració a la planta baixa. 

Estat de conservació: Edifici desaparegut. L’any 2004 es 

    va demolir per fer un altre edifici  

    d’habitatges. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  -. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici d’habitatges entre mitgeres de planta baixa més tres 

pisos. La coberta és un terrat ventilat a la catalana. La façana 

principal dona a una rotonda i adopta en planta la forma de 

mitja lluna. La planta baixa te molta alçada i està destinada a 

l’activitat comercial. A cada nivell hi havia dos habitatges. Els 

paraments tenien nombroses obertures de finestres i  balcons 

amb barana de forja. Aquest edifici està desaparegut però el 

nou que es va construir manté una certa semblança amb l’antic. 

 

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    edifici per tal de conservar les  

    dades que en queden. 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge del plànol d’alçat de l’edifici. 
 

 
Imatge del plànol de la planta pis. 
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NÚM. D’ORDRE:  7 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=3722828m. Y=4690098m. 

Referència cadastral: - 

Data de construcció: Es tracta d’un projecte de 1934  

    que no es va construir. 

Situació:    c. Circumval·lació. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Joan Sala 

Parcel·la construïda: - 

Ús:    Habitatge unifamiliar. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  -. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   -. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Projecte d’edifici que no es va realitzar mai. Es tracta d’un 

habitatge unifamiliar aïllat composat per planta baixa, primer 

pis i terrat transitable. Té la coberta plana a la catalana. La 

planta  principal, on es troben les estances més comunes de 

la casa, cuina, menjador i dormitoris, està al primer pis i 

s’accedeix per una escala  de 21 graons. L’estructura 

consisteix en murs de càrrega amb embigat de perfils 

metàl·lics. Sorprèn aquest projecte perquè és molt diferent 

als edificis que en aquell moment s’estaven construint a La 

Seu. Entre d’altres aspectes, planteja una coberta plana 

ventilada en un indret on les nevades eren importants i tots 

els teulats que es feien eren amb pendent. 

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    projecte d’en Bergós tant diferent 

    de les propostes que havia fet fins 

    aquell moment. 

 

 

 

  
Imatge de plànols d’aquest projecte. Malauradament no es 
va construir mai però és una proposta sorprenent tant per la 
concepció de l’edifici com per la tècnica constructiva. A 
l’ACAU es conserva un expedient molt interessant.
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NÚM. D’ORDRE:  8 
REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373160m. Y=4690803m. 

Referència cadastral: 3409001CG7930N0001HZ 

Data de construcció: 1934 

Situació:    av. Joan Garriga i Massó 18 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Josep Alinyà Ramonet. 

Parcel·la construïda: 128 m2 

Ús:    habitatge unifamiliar 

Estat de conservació: Molt bo. A l’any 2007 es va  

    realitzar una rehabilitació integral.  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Habitatge unifamiliar aïllat de planta rectangular constituït de 

planta baixa, primer pis i soterrani. Coberta de teules a 

quatre vents amb els careners de ceràmica vidriada. Totes 

les obertures tenen com a ornament un trencaaigües de 

pedra motllurada que sobresurt de la línia de revestiment de 

la façana. Abunden les finestres geminades amb mainell fet 

d’obra i arrebossat com la resta del parament. De manera 

simètrica a ambdós costats de la façana, a l’alçada del 

primer pis, es formen dues terrasses tancades per una 

barana balustrada. Tot l’edifici presenta un sòcol de pedra. 

PROPOSTES:   Aquest edifici, pel seu valor  

    arquitectònic seria susceptible de 

    ser declarat Bé Cultural d’Interès 

    Local (BCIL) 

 

 

 

 

 

 
Imatge actual de l’edifici des de la cruïlla de l’avinguda 
Garriga Massó i carrer Bisbe Benlloc. A Sota, imatge d’un 
plànol original del projecte. El dibuix és molt pobre i poc té a 
veure amb l’edifici de la foto. En el projecte d’en Bergós 
només hi consten uns plànols que marquen les alineacions i 
aquest alçat de la façana principal. Si observem l’únic alçat 
de la façana que es conserva en el seu expedient veiem que 
actualment hi ha elements que estaven contemplats 
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NÚM. D’ORDRE:  9 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=372653m. Y=4690544m. 

Referència cadastral: 2807103CG7920N0001YJ      

Data de construcció: 1934 

Situació:    c. Sant Ermengol 59. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Pere Nequi Sansa. 

Parcel·la construïda: 85 m2 

Ús:    habitatge unifamiliar 

Estat de conservació: Molt bo. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Habitatge unifamiliar entre mitgeres constituït de planta baixa 

més un pis. Teulada ventilada a dos aiguavessos amb el 

carener paral·lel a la línia de façana. Malgrat la poca 

amplada de l’edifici, 7,50 metres, té en el projecte tres 

obertures en planta baixa que finalment en l’execució es van 

convertir en finestres.. Balcó corregut amb barana de forja al 

primer pis amb dues portes balconeres d’accés. La façana 

està coronada per una barana cega a mode d’acroteri 

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista de la façana principal. 
 
 

  

Imatges dels plànols originals d’alçat i planta d’aquest edifici. 
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NÚM. D’ORDRE:  10 

 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  -  

Posició(UTM-ETRS89): X=373130m. Y=4690985m. 

Referència cadastral: - 

Data de construcció: 1934 

Situació:    c. Munturull. 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Jaume Carchat. 

Parcel·la construïda: 51.15 m2 

Ús:    Habitatge unifamiliar. 

Estat de conservació: Edifici desaparegut..  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  - 

 

RÈGIM JURÍDIC:   - 

 

DESCRIPCIÓ:  

Projecte molt bàsic d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 

de forma rectangular i només planta baixa amb coberta a 

dos aiguavessos.. Fa 9,30 m. de façana per 5,50 m. de 

profunditat. La porta principal està ubicada al mig de la 

façana i de manera simètrica hi ha dues finestres als costats. 

L’alçada de l’edifici és de 3,50 metres i està aixecat 30 

centímetres de la rasant del carrer per un graó corregut. 

Malgrat que l’habitatge només té uns escassos 50 m2 

disposa de quatre dormitoris, cuina, menjador i vàter. 

 

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    projecte d’en Bergós del que s’ha 

    trobat molt poca documentació. El 

    paper on es van fer els dibuixos  

    de l’obra s’estan enfosquint i la  

    tinta s’està esborrant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Dues imatges dels plànols originals, que es conserven en 
molt mal estat, d’aquest petit habitatge. El paper sobre el 
que es van dibuixar amb el temps s’ha anat enfosquint i la 
tinta cada cop es veu menys. 
 

Alçat 

Planta 



L’Arquitectura de Joan Bergós a La Seu d’Urgell 

 

Joan Bergós i Massó a La Seu d’Urgell: urbanisme i arquitectura – Xavier Gili Martínez.  145 
 

NÚM. D’ORDRE:  11 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=372968m. Y=4690807m. 

Referència cadastral: 2910502CG7921S0001TL   

Data de construcció: 1934 

Situació:    c. Llorenç Tomàs i Costa 77 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Pere López Bordes. 

Parcel·la construïda: 108 m2 

Ús:    Habitatge unifamiliar 

Estat de conservació: Molt Bo. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Habitatge unifamiliar aïllat de planta quadrada composat per 

planta baixa més dos pisos i soterrani. Teulada a dos 

aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal. 

S’accedeix a l’habitatge per una escala de cinc graons que el 

separa de la rasant del carrer. Exceptuant la porta principal 

que s’ubica en un costat, les altres obertures en façana 

presenten una simetria respecte a un eix central. En planta 

baixa les finestres són geminades amb un mainell d’obra 

arrebossat com la resta del parament. És característic 

d’aquesta façana l’ornamentació de guardapols que corona 

totes les obertures. 

PROPOSTES:   Recerca documental sobre aquest 

    projecte d’en Bergós del que s’ha 

    trobat molt poca documentació.  

 

 

 

 

 

 
Imatge de la façana principal. Destaca l’ornamentació en 
forma de guardapols de les obertures. A sota, imatge del 
plànol original de la planta baixa de l’habitatge. 
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NÚM. D’ORDRE:  12 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1934, caixa 1208.  

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373210m. Y=4690970m 

Referència cadastral: 3311107CG7931S0003PW  

Data de construcció: 1934 

Situació:    av. Guillem Graell 25 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Josep Farràs Vidal 

Parcel·la construïda: 122 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges 

Estat de conservació: Molt bo. L’any 2012 es va realitzar 

    una reforma integral de l’edifici. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici d’habitatges entre mitgeres de planta rectangular  

composat per una planta baixa més tres pisos. Coberta a 

dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la línia de 

façana. Aquesta és de composició simètrica sobre un eix 

vertical que s’emfatitza amb un frontó triangular cobert per 

una teulada a dos aiguavessos. A la part central del 

parament hi trobem unes tribunes en el dos primers pisos i 

una balconada en el tercer. Les cantoneres de l’edifici i els 

brancals de les obertures estan fets amb maó massís vist 

col·locat pla. Els paraments exteriors de l’immoble són de 

paredat comú sense revestir. 

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 
 
A dalt, imatge de l’edifici des de l’avinguda Guillem Graell. 
També es pot accedir a l’immoble pel carrer Munturull. A 
baix, imatge d’un plànol de la planta pis que es divideix en 
dos habitatges. 
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NÚM. D’ORDRE:  13 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1935-1936, caixa 1209. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373190m. Y=4690150m 

Referència cadastral: 3304005CG7930S 

Data de construcció: 1934 

Situació:    Camí de la Palanca 10 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Josep Mestres Mallol. 

Parcel·la construïda: 186 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges 

Estat de conservació: Molt bo. L’any 2012 es va   

    realitzar una rehabilitació integral.  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Edifici d’habitatges aïllat composat per planta baixa més un 

pis en el disseny original. La coberta és a dos aiguavessos. 

Posteriorment es va afegir una altra planta. Les ampliacions i 

reformes que s’han fet a l’edifici han desvirtuat el projecte 

original. L’accés a l’habitatge pel Camí de la Palanca suposa 

salvar un desnivell important mitjançant unes escalinates. 

L’obra s’ha adaptat a la forma de la parcel·la on es va 

executar. Inicialment va ser concebut com un habitatge 

unifamiliar però actualment te una divisió horitzontal entre 

varis propietaris. Hi ha terrasses en el primer pis amb  

baranes balustrades. 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 
Vista de l’edifici i a sota imatge del plànol de la planta pis 

original. Actualment la distribució interior, amb la separació 

horitzontal que es va fer ha de ser molt diferent. 
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NÚM. D’ORDRE:  14 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1935 -1936, caixa 1209. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  -  

Posició(UTM-ETRS89): X=372760m. Y=4690539m 

Referència cadastral: 2907702CG7920N 

Data de construcció: 1935 

Situació:    c. Sant Ermengol 49 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Ramón Galí. 

Parcel•la construïda: 157 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges 

Estat de conservació: Dolent. L’edifici presenta   

    desperfectes especialment en els 

    revestiments  i en alguns punts es 

    detecten problemes d’humitats.  

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

Edifici d’habitatges entre mitgeres de base rectangular 

composat per planta baixa més tres pisos. La coberta és a 

dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana. Cada 

nivell es divideix en dos habitatges que recorren 

longitudinalment tota la finca. La façana és de composició 

simètrica sobre un eix central. Com a element destacable 

trobem en cada planta dues tribunes triangulars unides per 

un balcó corregut. 

 

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial 

 

 

 

 

 

Vista de la façana principal de l’edifici i imatge del plànol de 

distribució de cada nivell. S’observa que els habitatges 

resultants són molt allargats i només tenen 65 m2.  
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NÚM. D’ORDRE:  15 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1935 -1936, caixa 1209. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373150m. Y=4690230m 

Referència cadastral: 3203001CG7930S 

Data de construcció: 1935 

Situació:    c. Bisbe Iglesias Navarri 1 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Bartomeu Grau Ramonet. 

Parcel•la construïda: 230 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges 

Estat de conservació: Bo. El 2004 es va realitzar una  

    rehabilitació en un dels   

    habitatges. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

Edifici d’habitatges composat per planta baixa més dos pisos 

i semi-soterrani. Coberta a quatre vents. La propietat té una 

divisió horitzontal entre tres titulars. Està construït com un 

sol edifici però en la pràctica equivalen a tres habitatges 

consecutius seguint la línia del carrers.. A la planta baixa 

s’accedeix per cinc graons que l’eleven de la cota del carrer. 

A la part posterior hi ha un pati que està per sota del nivell 

de la façana i al mateix nivell que el semi-soterrani.  

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vista de l’edifici des de la cruïlla del carrer Iglesias  
Navarri amb Bisbe Guitart. Imatge dels plànols  
d’alçat i de planta del projecte. 
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NÚM. D’ORDRE:  16 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1935 -1936, caixa 1209. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Posició(UTM-ETRS89): X=373248m. Y=4690948m 

Referència cadastral: 3611001CG7931S 

Data de construcció: 1936 

Situació:    av. Guillem Graell 56 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Joan Ribes Gravet. 

Parcel·la construïda: 135 m2 

Ús:    Edifici d’habitatges 

Estat de conservació: Dolent. L’edifici presenta   

    desperfectes especialment en els 

    revestiments.  

  

RÈGIM URBANÍSTIC:  Edifici afectat pel PGOU del 2002 

    que marca una nova alineació de 

    l’avinguda Guillem Graell. 

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

 

Edifici d’habitatges aïllat composat per planta baixa més dos 

pisos. En el projecte original la coberta és a dos aiguavessos 

i ventilada amb el carener paral·lel a la façana. La caixa 

d’escala té unes finestres quadrades ubicades a la façana i 

que es troben a diferent nivell de les altres obertures creant 

un cert efecte de desordre en la composició. El capcer de la 

façana es resolia amb una llucana que donava llum a la 

caixa d’escala i una balustrada a mode d’acroteri. A la planta 

baixa s’accedeix per uns graons que la eleven per sobre de 

la cota del carrer. L’edifici actual és molt diferent del projecte 

que va realitzar en Joan Bergós. 

 

PROPOSTES:   Incloure al catàleg municipal  

    d’edificis amb valor patrimonial 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Vista de la façana principal i el costat est de l’edifici des de 
l’avinguda Guillem Graell. 
 
 

 
 
Imatge del plànol de la façana i la planta pis del projecte. 
S’observa les diferències entre l’obra projectada per en Bergós i 
l’edifici existent en l’actualitat.. 
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NÚM. D’ORDRE:  17 

REFERÈNCIA ACAU: Obres 1951 -1952, caixa 755. 

    Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 

DADES IMMOBLE: 

Denominació:  Xalet de lleteries. 

Posició(UTM-ETRS89): X=3732965m. Y=4690625m 

Referència cadastral: 3008302CG7930N 

Data de construcció: 1951 

Situació:    Pg. Lleteries 10 

Autor:    Joan Bergós i Massó 

Promotor:   Josep Armengol. 

Parcel•la construïda: 184 m2 

Ús:    Habitatge unifamiliar. 

Estat de conservació: Molt Bo.. 

 

RÈGIM URBANÍSTIC:  PGOU del 2002  

    Sol urbà.  

    Cap tipus de protecció. 

 

RÈGIM JURÍDIC:   Titularitat privada.  

    Sense servituds. 

 

DESCRIPCIÓ:  

Habitatge Unifamiliar aïllat de base quasi quadrada 

composat per planta baixa més dos pisos i soterrani. 

Coberta a quatre aigües amb el ràfec aguantat per 

tornapuntes de fusta treballada amb ornamentacions.  Les 

arestes de l’edifici estan fetes per pedres cantoneres vistes. 

Gran part de l’edifici té un sòcol de pedra. L’entrada 

principal, sota un porxo, es troba per sobre la rasant del 

carrer i s’accedeix per una curta escalinata d’un tram i 

paral·lela a la façana. En el primer pis hi ha dues terrasses 

amb baranes en gelosia. Aquest edifici és un clar exemple 

d’arquitectura regionalista al Pirineu.  

 

PROPOSTES:   Aquest edifici, pel seu valor  

    arquitectònic seria susceptible de 

    ser declarat Bé Cultural d’Interès 

    Local (BCIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge del costat est de l’edifici, carrer Llorenç Tomàs i 
Costa. A sota vista dels plànols originals. D’aquest habitatge 
es conserva l expedient bastant complert. 
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6.- CONCLUSIONS I 

PROSPECTIVA 

CONCLUSIONS 

Els projectes d’eixample i de reforma interior de Joan Bergós 

a La Seu d’Urgell van estar molt condicionats per la capacitat 

econòmica de la ciutat. Una població petita i rural, amb molt 

poca indústria, que no era capaç de mobilitzar els capitals 

necessaris per assumir propostes massa ambicioses. 

Bergós, conscient de les limitacions pressupostàries del 

consistori, ajustà les seves propostes a la realitat existent.  

L’ocupació de l’eixample es va fer al llarg de tot el segle XX i 

van passar més de seixanta anys fins el següent pla 

urbanístic, el de 1980. Aquest espai tant ampli de temps va 

permetre que es produïssin molts canvis sobre el projecte 

inicial. No només canviaren les tècniques constructives i els 

materials sino que també ho feren les necessitats de la 

ciutat, els mitjans de transport, els sectors productius i 

sobretot els governs municipals, les persones i les lleis. Per 

tot això, no sorprèn que la imatge general de l’eixample de 

La Seu no sigui  massa uniforme, sinó està dotada d’un 

evident eclecticisme donat que els seus edificis pertanyen a 

moltes èpoques diferents.  

L’eixample no creixerà com una taca d’oli, estenent-se 

progressivament per tota la trama des d’una zona inicial, 

sino que ho farà a partir de diferents àrees, deixant espais 

buits al seu interior que afavoriran l’especulació i 

endarreriran encara més el seu desenvolupament. Això 

explica l’aparició dels barris suburbials als anys 50 que van 

créixer ràpidament als afores de la població per la necessitat 

de trobar terreny barat per tal d’acomodar la població 

nouvinguda mentre que al centre de La Seu quedàvem 

encara molts solars edificables. Aquests nous nuclis no van 

tenir un control urbanístic massa estricte i, fins i to encara 

actualment, demanen solucions costoses per resoldre les 

seves necessitats de serveis i la seva vinculació a la trama 

urbana principal. 

L’escassetat de recursos també va condicionar el projecte de 

reforma interna, essent aquest poc ambiciós. Bergós 

aconseguirà millorar les condicions de salubritat del nucli 

històric. La xarxa de clavegueram va arribar a tots els carrers 

així com també la d’aigua potable. Amb el redactat de les 

noves ordenances municipals va obligar a que els edificis 

gaudissin d’uns serveis moderns mínims, aigua corrent i 

vàter. En les altres reformes que proposava no va tenir 

massa èxit. L’eixamplament de carrers, l’enderroc 

d’immobles per obrir nous vials,  la connexió del nucli amb el 

camí sota-palau i el riu mitjançant unes escales, la demolició 

dels porxos del carrer Canonges per millorar l’entrada de 

llum i la ventilació als habitatges, cap d’aquestes obres es va 

dur a terme, segurament per manca de finançament.  

Joan Bergós va modernitzar les estructures administratives 

de l’Ajuntament pel que fa a l’habitatge i les obres. També el 

va dotar  d’un cos normatiu, les ordenances municipals, que 

li va permetre, a partir d’aquell moment, regular l’activitat 

urbanística de la ciutat. Va normalitzar, també, tota la 

documentació referent a permisos d’obres i impostos 

relacionats, i va crear una comissió d’urbanisme que era 

competent en la concessió o denegació de les autoritzacions 

administratives corresponents. 

 
PROSPECTIVA 

Seria interessant analitzar com els plans urbanístics 

posteriors, els de 1980, 1991 i 2002, s’han adaptat a la 

realitat que va imaginar Bergós. Quines idees són encara 

vigents i quines han canviat. Mostrar les propostes que en 

aquell moment no es van dur a terme i, en canvi, anys més 

tard, si que es van executar. Com han pogut lligar els quatre 

plans urbanístics, separats per més de 90 anys, per 

aconseguir fer una ciutat més endreçada. 

Una altre estudi que caldria fer és l’anàlisi de la proposta 

d’eixample de Lleida de 1923 d’en Bergós i fer la 

comparativa amb la de La Seu de 1927.  

Aquest treball ha inventariat l’activitat professional d’en 

Bergós a La Seu però caldria completar l’estudi amb totes 

les obres que va realitzar a la comarca de l’Alt Urgell. Sabem 

que va construir a Oliana, Cerc i Canturri i és possible que 

ho fes, també, a Organyà i Coll de Nargó.  

 

 

 
El carrer Canonges de La Seu d’Urgell 

Aquarel·la  d’Albert Viladés (2014) 
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57 En el seu projecte de reforma interior proposa 

l’eixamplament de carrers dins del nucli històric. Aquestes 

reformes no es van realitzar. 

58 Actualment aquesta plaça s’anomena Pati Palau. 

59 El macadam és un procés de construcció de carreteres 

emprant com a material de construcció d'un conjunt d'àrids, 

de granulometria discontínua. S’estén i  es compacta un àrid 

gruixut del qual els buits s'omplen amb un àrid fi  Làrid 

gruixut prové de pedra triturada i el fi serà generalment una 

sorra natural. 

60 El Tarmacadam és un procés constructiu d’execució de 

paviments on la base és un macadam i l’última capa és una 

barreja de Tar i sorra. El tar és una barreja de hidrocarburs 

similar a la reïna. 
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