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Integrar el Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida
Enunciar, reactivar, regenerar (un) espai singular de Lleida

Llorenç Ricou i Bosch

Resum  |

Lleida té com a referència històrica i paisatgística el Turó de la Seu Vella, però molt a prop i sempre dominant la 
ciutat hi ha el turó de Gardeny, un espai històric poc conegut, dominat des de l'edat mitjana, pel conjunt monu-
mental del Castell dels Templers. A partir del segle XX (1940) la Base militar Gaspar de Portolà va dominar l'activitat 
del Turó durant més de 50 anys. El 1995 l'exèrcit va abandonar el Turó, i comença una de les etapes més engres-
cadores de la ciutat, recuperar el Turó de Gardeny i donar-li uns nous usos. L'Ajuntament de Lleida adqueriex els 
terrenys i posteriorment s'ubica el Parc Científic Tecnològic i Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) i s'inicia la transfor-
mació del Turó.

El treball planteja l'estudi del Turó de Gardeny, un espai natural amb un fort valor patrimonial, un paisatge em-
blemàtic de les terres de Ponent. Tot i l'èxit de la instal·lació del PCiTAL, continua sent un espai desconegut i oblidat 
per molts ciutadans de Lleida. L'altiplà es troba aïllat de la continuïtat urbana i paisatgística de la ciutat, la qual 
cosa impedeix la seva regeneració. L'estudi parteix de l'evolució històrica del Turó i la seva relació actual amb la 
ciutat. La recerca conclou, que la regeneració i reactivació del Turó passa fonamentalment per la seva integració 
a la ciutat de Lleida. La incorporació del Turó a la ciutat precisa la definició de l'espai públic i l'encadenament 
d'esdeveniments que reordenin i estimulin la implantació de nous projectes econòmics, de recerca i innovació. 
Una nova centralitat urbana sostenible a Lleida, capaç d'aprofitar l'espai natural i el valor patrimonial de les seves 
edificacions i convertir-se en un gran espai verd de creixement econòmic, social, cultural i d'atractiu turístic.

A partir de l'anàlisi del Turó i l'estudi de casos de referència es defineixem unes propostes d'actuació amb la 
finalitat d'integrar el Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida. El treball es presenta com una eina eficaç i base per 
redescobrir el Turó de Gardeny.

Paraules clau  |

Regenerar, reactivar, reconvertir, integrar. Centralitat i paisatge
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00  |  PRÒLEG

L'elecció del tema d'aquest estudi, integrar el Turó de Gardeny a la ciutat de 
Lleida, ve motivada per diversos factors, l'estudi del grau d'arquitectura, l'esti-
ma per la meva ciutat natal Lleida, i el meu interès per l'urbanisme i la política 
com eina de millora social de les nostres ciutats i pobles. En aquest aspecte vull 
assenyalar l'intercanvi universitari realitzat a Montevideo Uruguai, font de la ma-
joria de referències de la investigació, gràcies a la lectura i realització de treballs 
de teoria i economia urbana.

L'últim factor o motivació d'acabar el grau en arquitectura amb aquest treball 
és continuar un estudi previ sobre el turó que vaig fer per al Treball de Recerca 
(TdR) de batxillerat. Investigació sobre el passat del turó de Gardeny de Lleida. 
Gràcies a aquell treball vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-me amb diferents 
personalitats relacionades amb la història i present del Turó on vaig poder en-
tendre la tensió política i la força de l'estament militar durant el franquisme i les 
dificultats de regenerar un espai tan gran en ple estat d'abandonament. L'elec-
ció d'explorar aquesta temàtica em motiva especialment, atès que amb el treball 
de recerca, vaig acabar de prendre la decisió d'estudiar Arquitectura a Barcelo-
na, una decisió que ha canviat la meva vida i voldría que esdevingués la meva 
professió del futur. A diferència de quan vaig realitzar el TdR, ara he adquirit uns 
coneixements i sentit crític que m'han animat a investigar, estudiar i fonamentar 
com podem fer el Turó un espai atractiu de la ciutat de Lleida.

El Turó de Gardeny és un espai de la ciutat privilegiat i oblidat, però amb moltes 
potencialitats, ja que, a part de ser un espai natural i paisatgístic emblemàtic de 
Ponent, té una forta càrrega històrica que ha marcat la vida de molts dels nostres 
avis en el seu passat recent militar. El Turó com a principal aquarterament de 
l'exèrcit espanyol al nord-est d'Espanya, creat pel franquisme va estar en funcio-
nament fins al 1996, hi van passar més de 100.000 soldats, molt provinents de 
la mateixa ciutat. Un d'ells el meu avi, que hi va fer el servei militar obligatori i 
amb qui sovint pujava al Turó quan el seu estat era d'abandonat total. Un Turó 
d'històries compartides dels lleidatans i lleidatanes.

Aquest conjunt d'elements personals m'han animat a investigar i conèixer com i 
perquè, el Turó de Gardeny està aïllat de la ciutat partint de l'estudi de l'evolució 
històrica, l'estat actual, l'anàlisi de la ciutat i la seva relació amb el Turó. Primer 
estudi d'on extrec unes primeres conclusions que em porten a la decisió d'estu-
diar l'oportunitat social, paisatgística i econòmica que és el Turó Gardeny per la 
ciutat de Lleida. Així doncs, integrar el Turó de Gardeny a la ciutat és un objec-
tiu ambiciós i necessari per la meva ciutat de la qual sempre he pensat que ha 
d'aprofitar més les seves potencialitats urbanes i paisatgístiques com a capital 
de la Catalunya interior.

Finalment, voldria tenir unes paraules d'agraïment a totes les persones amb qui 
m'he pogut entrevistar, als meus companys i especialment al meu tutor Joan 
Cassals, per l'ajuda i la guia en la definició d'aquest treball de fi de grau.
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01  |  INTRODUCCIÓ

L'objecte d'estudi és el Turó de Gardeny, un altiplà situat a la ciutat de Lleida, 
capital del Segrià, una comarca de Catalunya (Espanya). Lleida és una  ciutat mar-
cada pel Turó de la Seu Vella, el Turó de Gardeny i el riu Segre. El Turó de la Seu 
Vella, a partir del qual es produeix el desenvolupament i creixement urbanístic 
de la ciutat, i el de Gardeny que es troba aïllat de la continuïtat urbana. Tots dos 
turons es situen al mig de la plana de Lleida i prop del riu Segre. Històricament 
han tingut un fort valor estratègic defensiu de la ciutat, i alhora, són un referent 
simbòlic per a Lleida i el seu entorn.

El turó de la Seu Vella ha estat la peça central i més reconeguda de la ciutat. En el 
seu sí s'han produït bona part dels fets històrics més rellevants que marquen la 
vida de la ciutat, i és al voltant del conjunt monumental de la Seu Vella que creix 
l'activitat econòmica, social i cultural de la ciutat. Pel que fa al Turó de Gardeny, 
la seva presència històrica, no ha estat tan intensa, i el Turó s'ha quedat relati-
vament apartat del desenvolupament urbà. A través de la història, el Turó de 
Gardeny ha representat l'observatori del creixement de la ciutat i els seus canvis.

L'altiplà de Gardeny es troba a 200 metres sobre el nivell del mar i destaca uns 
40 metres sobre la cota mitjana de la ciutat i 60 metres sobre la llera del riu Se-
gre. El turó de Gardeny presenta una plataforma superior plana i allargada de 28 
hectàrees, que amb els seus vessants arriba a sumar prop de 60 hectàrees. Les 
formes topogràfiques originals han estat lleugerament modificades per l'extrac-
ció d'argiles per la fabricació de maons ceràmics del segle XX i l'acumulació de 
runa externa a la part sud i oest. 

A diferència del Turó de la Seu Vella, el turó de Gardeny es troba en relació di-
recta amb l'horta de Lleida. L'Horta és un d'aquells elements patrimonials que, 
com el riu Segre o la Seu Vella, dóna singularitat a Lleida. El fet que el Turó de 
Gardeny s'hagi mantingut "aïllat" del creixement urbà de la ciutat, tot i que en 
ell trobem el Castell dels Templers i l'antiga Base Militar Gaspar de Portalà, li han 
permès mantenir la vegetació i paisatge de qualitat típic de Ponent. Així doncs 
s'ha convertit en un espai únic de la ciutat capaç de dialogar mitjançant les seves 
visuals amb els altres elements paisatgístics i patrimonials singulars de Lleida, el 
riu Segre, l'horta, el turó de la Seu Vella i la pròpia ciutat.

En el següent estudi, ens endinsarem al Turó de Gardeny i coneixerem les causes 
del seu aïllament respecte a la ciutat amb profunditat. L'evolució històrica i com 
ha evolucionat fins a l'actualitat, on detectarem les causes pels quals el turó es 
troba aïllat tant de la continuïtat urbana de la ciutat com del paisatge que l'en-
volta. Un aïllament que dificulta la manca de nous projectes que porten al Turó 
a l'abandonament de part del seu patrimoni i paisatge natural. La integració del 
Turó de Gardeny a l'activitat social, econòmica i cultural de la ciutat de Lleida 
esdevé la solució a l'aïllament del Turó i principal l'objectiu de l'estudi.

La conservació i la valoració del patrimoni és l'única via per garantir la supervivència de la memòria 
col·lectiva i, al mateix temps, dotar al territori d'un nou medi de vida. 1

En resum, enunciar, regenerar, reactivar el Turó de Gardeny a partir de l'anàlisi i 
les oportunitats mútues que s'ofereixen el Turó i la ciutat amb l'objectiu d'inte-
grar el Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida. 

(figura_1) Imatge ubicació de l’estudi; Es-
panya- Catalunya-Lleida-Segrià - ciutat de 
Lleida -  Elaboració pròpia.

1_ María Hernández  "El Paisaje como 
seña de identidad territorial: Valoración 
Social y Factor de Desarrollo ¿Utopía o 
Realidad?" 
- Boletín de la A.G.E.(49) 2009, pp.169-
183.
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02  |  OBJECTIU & METODOLOGIA D’ESTUDI

L'objectiu principal de l'estudi és conèixer quins factors han influït en l'aïllament 
del Turó de Gardeny i com integra'l a la ciutat, aprofitant el seu valor patrimonial 
i paisatgístic com a eina d'unió a l'activitat social, cultural i econòmica de la ciu-
tat Lleida. La conclusió d'aquest estudi formula unes primeres línies i propostes 
de com i perquè és una oportunitat l'objectiu d'integrar el Turó de Gardeny a la 
ciutat de Lleida. El treball pretén ser una eina útil pel coneixement del Turó de 
Gardeny i les seves possiblitats, un altiplà emblemàtic i singular de  la ciutat a 
regenerar, reactivar, i integrar com una nova centralitat sostenible d'activitats 
econòmiques, culturals i socials. Un nou espai lliure verd, de recerca i innovació, 
accessible i inclusiu, al servei dels lleidatans i lleidatanes, capaç d'interaccionar 
amb la ciutat, l'horta i el riu Segre.

El desenvolupament de l'estudi parteix del principi d'investigació pròpia on s'ob-
viaran estudis o plantejaments específics, ja fets, envers el Turó. L'objectiu de 
començar des de zero respon a la idea de construir un "estudi objectiu" i no in-
fluenciat per d'altres, capaç de ser una font informació contrastada i referencia-
da de com i per què es important avançar cap a la integració del Turó de Gardeny 
a la ciutat de Lleida.

A partir de la cerca d'informació, visites de camp, entrevistes, converses amb 
persones coneixedores del Turó de Gardeny i l'anàlisi urbà de la relació del Turó 
amb la ciutat de Lleida, plantejo la següent metodologia per complir l'objectiu, 
des d'un punt de vista urbanístic, paisatgístic i social amb perspectiva crítica.

1. Estudi i anàlisis de l'evolució històrica del Turó de Gardeny fins a l'actualitat 
per conèixer certament l'origen, la contextualització històrica del Turó i com es 
relaciona amb la ciutat de Lleida.

2. Presentació de les problemàtiques actuals del Turó de Gardeny i la seva rela-
ció amb la ciutat de Lleida.

3. Cerca i presentació d'oportunitats que pot oferir la nova centralitat del Turó 
a la ciutat a partir de l'espai públic com a eina d'encadenament de seqüències i 
activitats entre centres.

4. Estudi de casos de referència en què la projecció de l'espai públic sigui l'eina 
de regeneració urbana, paisatgística i social.

5. Contrastació de les oportunitats d'integració del Turó a la ciutat envers als 
casos d'estudi de referència.

6. Propostes i línies d'actuació a dur a terme al Turó de Gardeny.

7. Conclusió de l'estudi.

El treball es presenta com un recorregut escrit i gràfic contextualitzat, d'ordre cronològic passant 
per diferents escales o nivell d'estudi que ens porten a valorar el privilegi i l'oportunitat que té 
Lleida amb el Turó de Gardeny, únic espai de la ciutat capaç d'interaccionar amb els 4 elements 
singulars paisatgístics de la ciutat de Lleida; el Turó de la Seu Vella, el riu Segre, l'Horta de Lleida 
i el mateix Turó. 

CAUSES DE L 'ESTUDI

 - Evoluc ió  h istòr ica  complexa

 - Aï l lament  paisatg ís i tc

 - Discont inuitat  urbana

 - No projectes  de regenerac ió

PROBLEMÀTICA

AÏLLAMENT DEL TURÓ DE GAR-
DENY DE LLEIDA

CONSEQÜÈNCIES 

 - Abandonament  paisatg ís i t ic

 - Abandonament  patr imonia l

 - No nous projectes

 - Desconneixement  soc ia l  de l 
Turó i  la  seva act iv i tat  i  h is -
tòr ia 

OBJECTIU (soluc ió)

INTEGRAR EL  TURÓ DE GARDENY 
A LA CIUTAT DE LLEIDA

PROPOSTA

 - Nova centra l i tat  de L le ida 
sostenib le  integrada i  a l  ser-
vei  de la  c iutat  de L le ida.
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(figura_2) Lleida, planta de treball 
-Elaboració pròpia partir base cartogràfica 
de l’Aj. de Lleida

(figura_3) Secció Turons de Lleida 
-Elaboració pròpia partir base cartogràfica 
de l’Aj. de Lleida
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(figura_5) Fotografies generals Turó de 
Gardeny
-Elaboració pròpia

figura_2

figura_3

figura_3



03  |  EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL TURO DE GARDENY

CASTELL DELS TEMPLERS 

El Castell de Gardeny és un conjunt monumental situat damunt del turó de Gar-
deny. Durant la segona meitat del segle XII l’Ordre del Temple va alçar un com-
plex conventual a l’estratègic de defensa al Turó de Gardeny. El castell consta 
de dues construccions d’època templera (torrehabitació i capella conventual) i 
un recinte emmurallat de baluards dels segles XVII i XVIII, que ho encercla tot. 
La primera referència de la presència de Templers al Castell data de 1152 amb 
la presència del mestre provincial fra Pere de Rovira i del que seria el primer 
comendador, l’any 1156, fra Pere de Cartellà, un dels principals artífexs de l’èxit 
del setge de la ciutat, fins aleshores sota domini sarraí. Gràcies a les nombroses 
aportacions de la petita noblesa, seduïda per l’ideal del Soldat de Crist, la Casa 
de Gardeny va arribar a articular un extens patrimoni que aplegava propietats 
rurals i urbanes Al segle XII era una dels principals centres templers de la Corona 
d’Aragó. L’Orde del Temple va quedar abolida l’any 1312, en el decurs del Concili 
de Viena del Delfinat,  emesa pel papa Climent V.

Durant els segles XVII i XVIII, l’antic recinte medieval va ser ampliat i transformat 
en un nou fortí militar tenint un important paper en la Guerra dels Segadors 
(1641-1647) i la Guerra de Successió (1700-1714). En aquests conflictes, a causa 
de les noves necessitats defensives es van introduir noves millores per contra-
restar armes d’artilleria.

BASE MILITAR GASPAR DE PORTALÀ

Després de la guerra civil Espanyola, el Turó de Gardeny fou utilitzat per a exerci-
cis militars i altres pràctiques, a finals del 1940 a canvi de les propietats militars 
del turó de la Seu Vella, l’Ajuntament va cedir els terrenys del turó de Gardeny 
als militars, on es va dur a terme el projecte del enginyer Juan Cámpora Rodrí-
guez i l’arquitecte lleidatà Mariano Gomà (Annex 1). Primerament el 5 de juny de 
l’any 1945 es va inaugurar, amb la presència del llavors alcalde de Lleida Victor 
Hellin i d’alts càrrecs de l’exèrcit espanyol, l’aquarterament General Sanjurjo des-
tinat al regiment d’infanteria i posteriorment l’any 1954 finalitzaven les obres del 
aquarterament dels Templaris destinada a l’artilleria amb una àrea esportiva que 
relliga les dues casernes. El conjunt es denominaria , Base Gaspar de Portolà.

La base fou un enclavament militar clau de l’exèrcit de contenció de Espanya, 
gràcies a la seva situació geogràfica en un eix de comunicació entre Espanya i Eu-
ropa, creada per la defensa de la frontera, acollia una important guarnició militar 
que contenia entre 3000 i 4000 soldats, és a dir, per la base van arribar a estar-hi 
em total més de 100.000 soldats distribuïts en dos aquarteraments. La base fou 
abandonada esglaonadament, primer la tancà l’aquarterament de Sanjurjo el 
desembre del 1995 i després al juny del 1996 es clausurà l’aquarterament dels 
Templaris atesa l’última reestructuració anomenada Plan Norte de l’exèrcit de 
l’any 1996 en que l’estructura de l’exèrcit es professionalitzava.

L’any 1998 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de Lleida i la Gerència 
d’Infraestructures de la Defensa, amb el qual l’Ajuntament va adquirir part de 
les finques del Turó de Gardeny, uns 392.150 m². Quedant aleshores 3 finques  
excloses del conveni de titularitat del Ministeri de Defensa. La antiga residència 
suboficials i zona de tir. (22.546 m²). Posteriorment l’any 2010, l’Ajuntament ini-
cia un procés d’expropiació amb la sentencia del TSJC que dictamina el preu de 
la expropiació d’un 1,46€ /m2quadrat que l’Ajuntament abonar a Defensa.
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ACTIVITAT PROPIETAT
2021

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA (PCiTAL)

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, inaugurat el 27 d’octubre 
del 2009 a mans dels Prínceps d’Astúries, és un consorci constituït per l’Ajunta-
ment de Lleida i la Universitat de Lleida a l’any 2005 com a aposta de dinamitza-
ció econòmica per reforçar la competitivitat del teixit empresarial, captar noves 
activitats amb valor afegit, atraure talent professional i investigador, crear nous 
llocs de treball i donar noves sortides empresarials. L’onze de desembre 2006 es 
fica la primera pedra del complex econòmic. L’avantatge competitiu del Parc rau 
en l’oportunitat d’una ferma especialització en l’agroindústria, sustentada en el 
pes del sector agroalimentari en l’economia del territori lleidatà, amb la visió 
de ser  el parc científic i tecnològic de referència d’aquest sector  a Catalunya, 
Espanya i el Sud d’Europa. El PCiTAL té un sector dedicat a la cultura i la recerca 
s’anomena Parc de les Humanitats de Gardeny. Situat també al turó de Gardeny, 
al costat del Castell dels Templers, on hi havia anteriorment l’antic quarter Ge-
neral Sanjurgo. 

És un èxit el Parc?
A data d’avui el Parc impulsat per la Universitat i l’ajuntament de Lleida i també 
la Generalitat de Catalunya, amb l’ajuda dels fons econòmics europeus, es cons-
tata que l’ inversió feta al turó de Gardeny es un èxit.

El Parc científic i tecnològic agroalimentari fa 12 anys que es va crear i des de 
llavors el parc a quadruplicat el nombre d’empreses, el que suposa un 540% des 
de que va començar. Un altre factor que cal destacar es que el parc a augmentat 
any a any les seves instal·lacions cosa que ha permès que en la actualitat conti 
amb mes de 10 edificis. Però sens dubte, és un èxit que amb els temps de crisi 
mundial, el consorci no hagi parat de crear nous llocs de treball. Actualment són 
ja més de 1.900 persones, especialment joves, els qui treballen a les diferents 
instal·lacions del Turó de Gardeny. A més, el Parc genera 7000 llocs de treball 
induïts, segons la metodologia del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Demostra l’èxit també, l’activitat econòmica creixent que crea el Parc Científic 
de Lleida, ja que a dia d’avui, la facturació del Parc Científic arriba a 165 milions 
(2019) d’euros, amb creixements de fins al 30% anuals. Aquest creixement es 
sobretot gràcies a les 108 entitats presents al Parc Científic estan formades per 
86 empreses, 14 centres de R+D+i, 8 grups de recerca de la Universitat de Lleida.

Els projectes de rehabilitació i nova construcció han set un èxit al Turó de Gar-
deny, però la ciutat, des del punt de vista social i d’apoderament de l’espai 
públic no s’ha vist beneficiada, així doncs, el problema del Turó no recau la 
decisió d’instal·lar-hi el PCiTAL, sinó com aquest es relaciona amb la ciutat. 

(figura_6) GRÀFICS EVOLUCIÓ PCiTAL

Taula facturació anual PCiTAL 
-Elaboració pròpia partir dades PCiTAL i EL 
SEGRE (diari local)

Taulas nº treballador PCiTAL 
-Elaboració pròpia partir dades PCiTAL
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03.1|EL TURÓ DE GARDENY ENVERS EL CREIXEMENT DE LLEIDA

Fins a principis del segle XX el Turó de Gardeny, estava molt allunyat del centre 
i l’activitat de la ciutat. Rodejat de camps i conreus el Castell dels Templers no 
tenia cap relació amb la ciutat pràcticament, solament era un punt d’albirament, 
protecció exterior i culte antic, abandonat fig7. Amb l’arribada de la revolució in-
dustrial i en conseqüència el ferrocarril es construeix el segon pont que travessa 
el riu Segre (pont del ferrocarril) que se suma al pont vell com únics primers 
indiciïs de creixement de la ciutat, el turó segueix aïllat fig.8.

Després de la Guerra Civil Espanyola quan l’exercit s’instal·la al Turó, es crea el 
primer accés a la part alta de l'altiplà per a vehicles (el mateix que l’actual) però 
segueix sent un espai llunyà de la ciutat, rodejat per als camps de l’horta, cosa 
que no varia fins a finals de segle on el Turó de Gardeny comença està en con-
tacte directe amb la ciutat. La construcció de la circumval·lació del Passeig de 
Ronda i les edificacions, els ciutadans ja arriben fins a la falda d’ell. La ciutat creix 
i sobre el Riu Segre que es canalitza després de la riuada del 1982 i s’incorpora 
el Pont nou, obrint el Passeig de Ronda també a l’altra banda de riu. L’activitat 
militar comença a veure la seva fi i al voltant del Turó comença aparèixer petites 
naus industrials fig.9.

A partir del s.XXI, el riu passa a ser part del centre de la ciutat i hi trobem fins 
a 9 ponts o passarel·les per creuar-lo en canvi la falda del turó es converteix 
en una de les principals entrades de la ciutat, ja que coincideixen la carretera 
de Saragossa i la carretera de Barcelona i Tarragona gràcies al Pont Nou. Tot i 
el creixement de la ciutat, que arriba fins a la falda del Turó i el rodeja, l’altiplà 
queda inalterat i en abandonament, un cop marxa l’ocupació militar, ja que fins 
a l’any 1998 el Turó no és de propietat municipal fig.10. De l’anàlisi de l’evolució 
del Turó i la seva relació amb la ciutat extraiem la primera conclusió de l’estudi:

 El Turó de Gardeny fins al segle XXI no ha format part de la cartera de propie-
tats municipals, per això se l’aïlla de la planificació urbanística i del creixement 
econòmic i demogràfic dels anys vuitanta tot i ser un espai privilegiat de la 
ciutat. De fet, no solament se l’aïlla, sinó que el converteix en el límit fronterer 
de la trama urbana de Lleida, on s’inicia la xarxa viària d’infraestructures i con-
nexións de la ciutat amb l’exterior.

(figura_7) Imatge plànol 1808
- Font: mapes antics ICC

(figura_8) Vista aèrea 1955
- Font: cartografia ICC

(figura_9) Vista aèrea 1955
- Font: cartografia ICC

(figura_10) Vista aèrea 1989
- Elaboració pròpia a partir cartografia ICC

03.2|TRANSFORMACIÓ DEL TURÓ DE GARDENY

La transformació del Turó és un procés de canvi d’ús, rehabilitació i nous equipa-
ments que s’ha dut a Terme des del 2005 amb l’objectiu de revitalitzar el Turó de 
Gardeny. Aquest esforç s’ha basat en l’actuació i intervenció dins del mateix Turó 
de Gardeny amb l’objectiu de convertir l’antiga Base militar Gaspar de Portalà en 
un nou centre econòmic i cultural de la ciutat. 

figura_11 figura_12 

Del projecte de la base militar del arquitecte Mariona Gomà al nou Turó de Gardeny, en procés de transformació

(figura_11) Croquis visió general del pro-
jecte del aquarterament dels Templaris
font: Francisco Manuel Gimena, membre 
de la subdelegació de defensa de Lleida
-més imatges i informació del turó  al  an-
nex 1

(figura_12)  Imatge innaguració PCiTAL
- font: web PCiTAL
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PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DEL TURÓ DE GARDENY DESDE L’ADQUISICIÓ 
MUNICIPAL

ANTIC AQUARTERAMENT 

DEL TEMPLERS

ANTIC AQUARTERAMENT 

GENERAL SANJURJO 

TEMPLERS

ZONAESPORTIVA

Nou accés =  N.A fig.20

Accés principal - A.P fig 21

(figura_13)

(figura_13) Axonometria del Turó de Gar-
deny del procés de transformació
- Elaboració pròpia partir de la  base carto-
gràfica de l’Aj. de Lleida

LLEGENDA NOVES EDIFICACIONS 

Edificis Nova Planta

Edificis oportunitat 
de transformació

Edificis preexistents 

Edificis rehabilitats

Edificis  demolits

En l’annex 1, transformació del Turó de 
Gardeny s’explica la transformació edifici 
a edifici, destaquem l’estudi de les princi-
pals intervencions d’obra nova marcats en 
l’axonometria:

1. Fruitcentre
2. CPD / TIC
3. INCUBA
4. Museu de la Ciència

També destaquem les següents rehabili-
tacions:

5. Edificis H
6. CeDiCo
7. Magical Media
8. Castell dels Templers (historia del patri-
moni templer)

2

5

6

7

8

Turó a partir 2006

Estat Turó 1998

3

1

4

(figura_14)_1 Fruitcentre (projecte de 
nova construcció , Ensa i Labos arquitectes 

-Font  imatge Labox arquitectes

(figura_15)_5 Edificis H (projecte de Reha-
bilitació, Puigdemassa arquitectes)

- Fotografía elaboració pròpia
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(figura_16)_5 Castell dels Templers

- Fotografía elaboració pròpia



04 |  ESTAT ACTUAL DEL TURÓ DE GARDENY

A partir de l’evolució històrica del Turó de Gardeny i les visites de camp adquirim 
el coneixement de l’activitat, l’estat de conservació i les intervencions que s’han 
dut a terme a l’interior del turó per transformar i revitalitzar un espai de la ciutat 
que estava en ple estat d’abandonament. En els següents punts analitzarem com 
ha afectat la transformació municipal en relació amb la ciutat i extreure'm les 
primeres conclusions a la pregunta base de l’estudi, com i perquè considerem 
que el Turó de Gardeny es troba aïllat de la ciutat?

04.1|PROBLEMÀTIQUES DEL TURÓ ENVERS LA CIUTAT

La principal problemàtica que ajuda l'aïllament del Turó de Gardeny és un pro-
blema principalment topogràfic que fa que l'accés a la base alta de l'altiplà si-
gui complicada o innexistent per les persones amb mobilitat reduïda pels forts 
desnivells entre la ciutat i el Turó. Desnivells que s'accentuen principalment al 
vessant sud-est que és justament el limítrof amb el centre de la ciutat. Aquest 
doncs és una de les principals causes de la interrupció de la continuïtat urbana 
de la ciutat al Turó. 

El vessant més problemàtic des del punt de vista topogràfic se suma a què els ca-
rrers i carreteres amb més trànsit rodat de la ciutat d'entrada, sortida i connexió 
amb la xarxa viària, es situen també a la falda sud - est del Turó. Com podem 
veure en la següent planimetria, secció d'elaboració pròpia i fotografies.

NO CONTINUITAT URBANA

(figura_18) Planta Pendents 
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.
LLEGENDA PENDENTS

0 % - 2%

2%- 10%

10%- 20%

+20%

(figura_19) Secció desnivell Turó - Centre 
ciutat
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

figura_18

figura_19
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45 metres 

80 metres 
G.Passeig de Ronda  -  Plaça l'exèrcit  - Eix comercial
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(figura_17 ) Vessant Sud-est 

- Fotografía elaboració pròpia

L’axonometria del Turó de Gardeny fig 17  i com podem veure també en planta de 
pendents topogràfiques fig18   ens marca com podem accedir al Turó en l’actualitat.
El principal accés al Turó, originari de l’etapa militar,  és l’accés per l'avinguda Ga-
lileo Galilei que presenta una forta pendent, amb voreres estretes que dificulta 
l’accés caminant o amb bicicleta.

Un cop es comença la transformació, es construeix un nou accés a la vessant 
nord del Turó ample, amb menys pendent i més accessible pels ciutadans i les 
bicicletes, ja que té carril bici i voreres separades de la calçada. Tot i el nou accés, 
no se soluciona la major part del problema d'aïllament del turó. Aquest es troba 
molt apartat del centre de la ciutat per anar-hi caminant o amb bicicleta, però 
és de gran ajuda per descongestionar l'única entrada al turó i a l'hora connecta 
el Turó amb el barri de Gardeny i la Mariola peatonalment. La intervenció sim-
plement, en termes generals, s'ha convertit en un nou accés al turó amb vehicle 
privat amb l'avantatge de no haver de creuar tota la ciutat per accedir-hi.

La continuïtat urbana també es troba interrompuda en l'interior del Turó. Tot i el 
procés de transformació, l'altiplà continua dividit en tres parts hereus de l'antiga 
distribució de la Base militar Gaspar de Portalà, l'aquarterament de Sanjurjo, 
dels Templers i la zona esportiva. Inclús podríem sumar el conjunt monumental 
dels Templers que no té cap relació urbana amb la resta del Turó.

(figura_22) Axonometria del Turó - centre 
ciutat 
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

(figura_23) Secció accés av. Galileo Galilei 
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

(figura_24) Esquema discontinuitat urba-
na interior del Turó
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

figura_24

figura_22 figura_23

NOU ACCÉS 
av. Charles Darwin

9% - 14%
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(figura_20) ACCÉS AVINGUDA GALILEO 
GALILEI 
--Totalment innaccessible per a vianants i 
sense enllumenat públic 
- Elaboració pròpia

(figura_21) ACÉS AVINGUDA CHARLES 
DARWIN
-- Obra nova amb enllumenat i accessible
-Elaboració pròpia

Castell dels Templers



L’altra problemàtica principal que trobem en el Turó és que tot i la transformació 
de les edificacions militars, les noves construccions i projectes el Turó no dialoga 
amb el seu entorn, el fet més important que el converteix en un lloc emblemàtic 
i singular de la ciutat de Lleida. El mateix Turó està aïllat del seu propi paisatge i 
del de l’entorn que l’envolta. Inclús podem arribar afirmar que el Turó està aïllat 
en si mateix en 3 espais hereus dels antics aquarteraments militars com podem 
veure a l’esquema de la fig_13.

Aquesta separació i aïllament del Turó amb l’entorn i amb sí mateix és tan for-
ta, que els tres “espais-emplaçaments” en què es divideix l’altiplà no estant ni 
connectats entre sí, separats per antics murs-muralla militars, les mateixes que 
l’aïllen de les visuals paisatgístiques privilegiades que té el Turó a tota la plana 
de Lleida, que inclou l’horta de Lleida, el riu Segre, el Turó de la Seu Vella i inclús 
la pròpia ciutat.

L’aïllament de la ciutat de Lleida, l’aïllament de les visuals interior i paisatgístic 
constata la manca o inexistència d’un espai públic de qualitat que enllaci, con-
necti, unifiqui el Turó amb la ciutat i ell mateix, ja que en l’actualitat és un turó 
d’espais diferenciats i sense relació urbana dels uns amb els altres.

AÍLLAMENT PAISATGÍSTIC I VISUAL DEL TURÓ 

- separació interior

-aillament amb el paisatje

HORTA

CIUTAT

HORTA

HORTA

RIU SEGRE

(figura_26) Axonometria - Secció relacions 
paisatges
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.
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(figura_25) Croquis d'elaboració pròpia 

figura_26

L’última problemàtica principal que trobem és la manca o falta de nous projectes 
al Turó de Gardeny que generin nous equipaments tant per la ciutat, com pel 
PCiTAL. Aquesta dificultat de cerca de nous projectes de creixement del PCiTAL i 
equipaments per la ciutadania de Lleida és una de les causes que al Turó trobem 
moltes edificacions i espais en un total estat d’abandó o inclús en ruïna.
Tot i això, el Turó ofereix unes oportunitats infinites ja sigui rehabilitant antics 
edificis militars com la construcció de nous. Així doncs, el valor patrimonial del 
Turó és una oportunitat. fig_13

FALTA DE NOUS PROJECTES

04.2|ENTREVISTES I CONVERSES SOBRE L’ESTAT DEL TURÓ DE 
GARDENY

(figura_27 Fotografies edificacions exis-
tents
- Elaboració pròpia

figures_27

Antic Puesto de Mando, ca-
serna  infanteria G. Sanjurjo

Antic Puesto de Mando, ca-
serna  infanteria G. Sanjurjo

Antic Puesto de Mando, 
caserna artilleria Templaris

Antic pavelló tropa H, caser-
na infanteria G. sanjurjo
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Després de l'anàlisi de l'evolució del Turó i les problemàtiques que trobades so-
lament trobem un projecte que no ha funcionat com s'esperava; el Museu del 
clima de Lleida. El projecte del Museu del Clima de Lleida, de l'arquitecte Toni 
Gironès Saderra, ha set un fracàs, tot i que arquitectònicament, ha estat una de 
les 17 obres guardonades a la XI Biennal Iberoamericana d'Arquitectura i Urba-
nisme d'Asunción, a Paraguai.

La inversió de més de 2 milions d'euros en deu anys es troba inacabat i en un 
estat d'abandonament total fins al punt que l'actual regidor de cultura de Lleida, 
Jaume Rutllant, va declarar el 21 de gener del 2021, que no s'invertirà més en 
ell i que es prioritzaran altres actuacions. La reformulació o replantejament del 
Museu del Clima pot esdevenir una oportunitat per a la integració del Turó de 
Gardeny a la ciutat i als barris pròxims i així, aprofitar la inversió ja feta.

Amb l'objectiu d'adqurir una visió més profunda de com i perquè el Turó de Gar-
deny es troba aïllat i en l'estat de conservació actual, he tingut la sort i l'ajuda de 
poder entrevistar-me amb diferents persones que m'han ajudat a comprendre el 
punt en què es troba la transformació del Turó de Gardeny.

Sobre el passat militar del Turó de Gardeny, en Sr. Francisco Manuel Gimena és 
un militar i membre de la subdelegació de defensa de Lleida vam parlar sobre 
el passat militar de la Base militar Gaspar de Portalà. En l'entrevista el militar 
ens explica quants soldats van arribar a passar per la base militar i perquè es 
decideix tancar l'activitat l'any 1996, és a dir, obtenim la informació de l'evolució 
històrica militar que no es troba escrita en cap lloc.

Gràcies a la conversació amb el Sr. Francisco hem obtingut uns croquis de l'ar-
quitecte del projecte de la base militar Gaspar de Portalà que incloem en l'annex 
1. Un material de molt valor que ens va comentar que estan digitalitzant i treba-
llant conjuntament amb el PCiTAL en un programa ambiciós d'interès turístic. 

(figura_28) Fotografies estat actual Mu-
seu del Clima
- Elaboració pròpia



El programa es diu ''ruta de la Mili'' que té com a objectiu divulgar la història de 
la base militar, però sobretot busca mostrar com l'arquitectura militar s'ha trans-
format en un centre de recerca i innovació.

Per últim a la pregunta de per què el Turó es troba en un estat d'abandonament 
en moltes de les seves parts i aïllat de la ciutat, va respondre que des del seu 
punt de vista, l'origen de l'abandonament actual data del període de temps en-
tre la marxa dels militars del Turó fins a la instal·lació del PCiTAL. El turó passa 
molt temps sense cap manteniment, és a dir, va passar més de deu anys total-
ment abandonat, on les ocupacions il·legals i la manca d'activitat han deixat les 
edificacions en un estat de degradació molt elevat. El fet que cap administració 
se'n fes càrrec l'entristeix perquè ell l'havia vist al seu màxim esplendor, i deixant 
a part temes polítics de l'època, creu que va ser un gran error no mantenir part 
d'aquell espai, on hi havia teatres, bars, habitatges... equipats que podrien haver 
estat utilitzades per la ciutat. Ell em comentava que podrien haver estat aprofita-
des per famílies o col·lectius en emergència social del moment.

Sobre l'estat actual del Turó he tingut l'oportunitat de parlar amb el Daniel 
Berdie Pardo, un jove enginyer informàtic de 24 anys, que està treballant en 
l'actualitat al PCiTAL. En Daniel  valora molt positivament l'oportunitat de po-
der treballar només acabar els estudis gràcies als convenis entre la Universitat 
de Lleida i el PCiTAL. Primerament va trobar unes pràctiques universitàries que 
s'han convertit en el seu treball actual. En referència al PCiTAL i les seves ins-
tal·lacions em va comentar que són molt bones tant arquitectectònicament com 
tecnològicament parlant, però que si ha de dir alguna observació en contra, és 
la manca d'espais com bars, cafeteries o parcs on reunir-se amb els companys i 
companyes abans, durant i en acabar la jornada laboral. Per últim va descartar 
l'opció d'anar a treballar amb bicicleta o caminant i que sempre hi va amb vehi-
cle privat, ja que el transport públic el considera inexistent.

També sobre l'estat actual del Turó de Gardeny vaig tenir l'oportunitat d'entre-
vistar-me l'any 2015 quan realitzava el Treball de Recerca amb la Jorgina Domin-
go Massanés exdirectora del Magical Media de Lleida, un dels equipaments 
més grans del Turó de Gardeny. Una interessant entrevista que adjunto a l'annex 
2 del treball sobre l'equipament, el seu funcionament i la competitivitat i dificul-
tats del sector audiovisual a Espanya.

Per últim vull destacar la conversació que amb el Sr. Fèlix Larrosa i Piqué, alcalde 
de Lleida de l'agost del 2018 al maig del 2019, segon tinent d'alcalde i regidor 
d'urbanisme des del 2015, entre d'altres molts càrrecs, com el de diputat per 
Lleida del PSC al Congrés dels Diputats d'Espanya durant dues legislatures. Ac-
tualment és el cap de l'oposició al govern de la Paeria i ha accedit a mantenir una 
conversa sobre la integració del Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida. La conver-
sació amb el Fèlix la podríem resumir en tres apartats i opinions;

- La visió sobre el Turó de Gardeny respecte a la ciutat.
- Les intervencions ajudarien a integrar el Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida. 
- Les problemàtiques de l'Ajuntament alhora de regenerar el Turó de Gardeny.

Respecte al primer apartat l'exalcalde creu que el Turó té més vocació de ser un 
espai d'atracció supramunicipal -per raó dels usos - que estrictament pels veïns 
i veïnes dels barris pròxims, és a dir, troba que el Turó, ha d'aspirar a ser una 
centralitat d'àmbit territorial i no solament local. Ara bé, remarca que l'altiplà, 
té uns valors que cal potenciar: pot donar continuïtat als corredors verds de la 
ciutat, pot projectar-se com a recurs turístic patrimonial-esportiu, etc.13 | 

(figura_29) Croquis originials del projecte 
militar Gaspar de Portalà (Mariano Gomà) 
- font: Sr. Francisco Manuel Gimena 

En aquest aspecte també creu, en contra del planejament vigent, que part del 
Turó, en la façana de la Partida Mariola, pot fer de reserva residencial tal com 
preveia el nou POUM que va intentar aprovar quan era alcalde. Una intervenció 
que acompanyada d'un pla de barris específic busca la regeneració d'un dels 
barris més conflictius de Lleida (punt 5.1).

Sobre quines creu que són les intervencions prioritàries per la integració del Turó 
a la ciutat destaca que calen nous accessos per permeabilitzar-lo: obrir l'accés al 
sector Riu amb solucions verticals, obrir accés des del Corredor de Gardeny: que 
va de la rotonda Av Exèrcit cap a Mariola, i un accés vertical des del carrer Alcal-
de Costa o sector pròxim no projectat i plantejat fins ara. Per assolir que els veïns 
propers també participin del Turó, creu que el Museu del Clima i el parc que el 
havia d'envoltar havia de ser un espai de transició entre la ciutat i el Turó, però 
no es va arribar a tirar endavant. Solament es va projectar el Museu, però el parc 
no es va arribar a planificar. L'abandonament del projecte integral del Museu del 
Clima i el parc que l'hauria d'envoltar, pel nou govern de la Paeria, creu que és 
un gran error, tant des del punt de vista econòmic com social per la regeneració 
del Turó i del barri de la Mariola.

Les problemàtiques de l'Ajuntament a l'hora de regenerar el Turó de Gardeny 
diu que són moltes i és molt crític amb el pla vigent. Creu que no acaba d'ajudar 
a regenerar al Turó i el considera un pèl irreal sobretot des del punt de vista del 
finançament. La decisió de NO permetre habitatge condiciona els usos de les 
construccions existents, que requereixen molts recursos procedents dels pres-
supostos i no per l'obtenció de plusvàlues urbanístiques.

En la conclusió de la conversa afirma que cal un pla director renovat de Gardeny 
amb recursos i compromisos de totes les institucions. Afirma que el Turó ha de 
ser una centralitat, des del punt de vista de la creació i la investigació, i una per-
llongació de la mateixa UdL. Fèlix destaca i prioritza que s'ha d'estudiar sobretot 
com és finança aquesta intervenció, ja que solament amb el pla actual ho troba 
difícil.

Les entrevistes s'han dut a terme durant el desenvolupament de l'estudi rea-
firmant les diferents problemàtiques que s'han localitzat en el transcurs de la 
primera part de l'estudi del Turó de Gardeny. Una primera part centrada en el 
coneixement de l'evolució històrica del Turó de Gardeny i la cerca de les pro-
blemàtiques objectives urbanístiques i socials de l'estat actual i el seu procés de 
transformació.

D'aquestes entrevistes extrec una important conclusió; regenerar el Turó de 
Gardeny no és solament un problema de l'Ajuntament de Lleida. La integració 
del Turó a la ciutat sol es podrà aconseguir si s'articula un gran pacte territorial, 
en què totes les administracions, agents socials i empreses es possin d'acord i 
col·laborin en aquesta transformació. El Turó de Gardeny, com afirmava Fèlix 
Larrosa, és un aposta que supera l'abast d'actuació de lAjuntament de Lleida, 
és un projecte supramunipal.
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04.3|CONCLUSIONS ESTAT ACTUAL

El Turó de Gardeny es troba certament aïllat de l’activitat i vida de la ciutat tot 
i que alhora s’ha demostrat que l’activitat econòmica que en ell si desenvolupa 
amb el PCiTAL és un èxit. L’informe "la transformació econòmica de Lleida: rea-
litats i perspectives de futur" 2, anima a la demarcació de Lleida a seguir a apor-
tant pel Turó de Gardeny com una de les principals oportunitats de creixement 
econòmic i social de la ciutat:

- “Seguir apostant per l’especialització en docència i recerca universitària, i en 
formació professional dual, i aprofitar el Parc Científic per al desenvolupament 
de sectors com l’agroalimentari, logístic i turístic”2

- “Atracció de noves empreses oferint una immillorable posició estratègica i
serveis”2

L’informe doncs reafirma l’oportunitat que té la ciutat de Lleida amb el Turó de 
Gardeny, però solament des del punt econòmic sense entrar en l’anàlisi del Turó 
com a element singular emblemàtic de la ciutat de Lleida. Aquesta oportunitat 
doncs ens anima a afrontar amb criteri crític la següent pregunta de l’estudi: 

-Com pot optar el Turó a ser un pol d’atracció econòmica, turística i social si es 
troba completament aïllat de la ciutat Lleida i de la seva continuïtat urbana?

La resposta afirma doncs, la necessitat de l’estudi; integrar el Turó de Gardeny 
a la ciutat de Lleida que ha de resoldre les principals problemàtiques del Turó, 
però com fer-ho i en quin ordre s’ha d’actuar per aconseguir el nostre objectiu 
d’inserir el Turó a la ciutat és el gran repte. Certament les problemàtiques són 
clares i contrastades, però el camí de la solució del Turó es basa, primer de tot 
en resoldre la problemàtica de la discontinuitat urbana i l’aïllament paisatgístic 
del Turó amb la ciutat, que són les principals causes, alhora, de la manca de nous 
projectes econòmic-tecnològics. Així doncs per solucionar la problemàtica de 
la falta de nous projectes, també es basa en l’estudi d’integrar la ciutat al Turó.

 -“Se debe establecer una dialéctica positiva entre centralidades y movilidad y hacer del 
espacio público un conector a través de los lugares productores de sentido. El derecho a la 
centralidad accesible y simbólica, a sentir orgullo del lugar donde se vive y a ser reconocido 
por otros, a la visibilidad y a la identidad, además de a disponer de equipamiento y espacio 
público cercanos, es una condición de ciudadanía. También lo es el de la movilidad. Si los 
derechos de centralidad y movilidad no son universales, la ciudad no es democrática. De 
esta forma, hay que asumir y construír una ciudad de ciudades. Ciudades policéntricas y 
plurimunicipales, en que el espacio público sea a la vez un articulador del tejido urbano 
regional o metropolitano, y un elemento de cohesión física y simbólica de las áreas densa”3

L’estudi dels autors, Jordi Borja i la Zaida Muxi, conclou amb la següent reflexió 
que ens marca al camí a seguir per inserir el Turó  a la ciutat.

“Hacer ciudad hoy es, en primer lugar, hacer ciudad sobre la ciudad, hacer centros sobre 
centros, crear nuevas centralidades y ejes articuladores que den continuidad física y sim-
bólica, estableciendo una buena relación entre el tejido histórico y el nuevo, favoreciendo 
la mezcla social y funcional en todas las áreas” 3

Inclús sugereixen un conjunt de criteris que es poden aplicar en en nostre estu-
di, per conseguir l’objectiu cohesionar i integrar el Turó de Gardeny a la ciutat 
de Lleida

1- No hacer nunca un proyecto para resolver un problema, sino varios a la vez. 
2- Diseñar primero el espacio público, y articular ejes de continuidad física y simbólica 
entre los nuevos proyectos y la ciudad existente. 3

2 | BSM (Barcelona School of Manage-
ment) i Fòrum empresa; “La transformació 
econòmica de Lleida: realitats i perspecti-
ves de futur” 
- director: Oriol Amat  

3 | Borja, Jordi i Muxi, Zaida “El espacio 
público : ciudad y ciudadania” 
-Editorial Electa, Barcelona  2003 
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El Turó de Gardeny doncs, ha d'integrar-se a la ciutat a partir de l'espai públic 
com a nexe d'unió entre el centre i Turó. La ciutat ha de superar les dificultats 
topogràfiques i aconseguir una continuïtat urbana entre el Turó de Gardeny i la 
ciutat. L'espai públic també ha de ser capaç de "trencar els murs" que divideixen 
l'interior del turó en tres parts i cohesionar i unificar el Turó com un únic espai.

El turó de Gardeny té l’oportunitat d’integrar-se a la continuïtat urbana a partir 
de l’espai públic com a solució al seu aïllament urbà i paisatgístic.

L’altra problemàtica a superar és l’aïllament del Turó amb el seu paisatge i el 
que  l’envolta com a element singular emblemàtic de les terres de Ponent. Una 
recuperació paisatgística que va lligada a una recuperació del seu valor patrimo-
nial, ja que un paisatge és un reflex de les formes de viure de la gent que hi han 
viscut al llarg del temps, és a dir, no existeix per un sol, sinó que com va definir el 
Conveni Europeu del Paisatge;  “Per «paisatge» s’entén qualsevol part del territori 
tal com la percep la població, el caràcter sigui el resultat de l’acció i la interacció 
de factors naturals i/o humans”4. És dir, el paisatge és resultat de la combinació 
d’aspectes mediambientals naturals, històrics, funcionals i visuals d’un lloc i es 
troben sempre en un procés de transformació tant social com econòmica. L'alti-
plà, com espai privilegiat de Lleida, pot dialogar amb els altres espais lliures de 
la ciutat i cerca la manera de formar-ne part.

El turó de Gardeny té l’oportunitat, a partir del paisatge, d’interaccionar amb 
la ciutat i els seus principals emblemes paisatgístics que la conformen amb 
l’objectiu d’integrar-se a la ciutat i els seus espais públics lliures.

En aquest estudi prioritzarem la integració del Turó a la continuïtat urbana i pai-
satgística de Lleida, com a base o fase inicial que ha de permetre revitalitzar, 
regenerar, incentivar i  impulsar l’obertura de nous projectes econòmics de re-
cerca i innovació i culturals sota el marc del PCiTAL que ha demostrat ser un èxit. 
Una integració, des del punt de vista social, es proposa aconseguir que els veïns 
i veïnes de Lleida pugin i participin de la vida del Turó de Gardeny i se’n sentin 
orgullosos del Turó com un gran espai públic verd, social, econòmic i cultural. 

La priorització d'integrar el turó a la continuïtat urbana i paisatgística de Lleida 
davant la cerca de nous projectes en els edificis abandonats, no significa que 
l'estudi s'oblidi de les edificacions existents en l'actualitat. El turó gaudeix d'un 
important patrimoni amb capacitat per reconvertir-se i transmetre la història del 
Turó, però per aconseguir que siguin atractius per la instal·lació de nous projec-
tes, primer s'ha d'unificar, reordenar, renaturalitzar i integrar el turó de Gardeny 
a la ciutat. L'èxit d'aquesta primera fase és clau perquè els nous projectes no 
siguin independents sinó que formin part del conjunt del Turó i la ciutat.
 “El conjunto de elementos tanto inmateriales como materiales que constituyen el legado cultural 
que se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos y que hoy tiene una significación relevante 
para el pueblo”. 5 

Per tant, el patrimoni del Turó (a part del Castell dels Templers) serà la suma de 
les antigues casernes rehabilitades o no, i les noves edificacions que es projectin 
en ell. Un espai d’interès de tot el visualment perceptible, carrers, edificis... però 
també de les decisions polítiques, econòmiques i culturals que influeixen al Turó. 
Formar un nou paisatge (com diu l’article 1 del Conveni europeu del paisatge)

La revitalització del Turó amb un gran valor patrimonial pot esdevenir un es-
tímul per la instal·lació de nous projectes a alhora que es pot convertir en un 
atractiu turístic o d'interès gràcies a la seva transformació unitària.

4 | Article 1 del conveni Europeu del Pai-
satge

5 | Romero,M., Caamaño, M. y Orellano, L. 
“Patrimonio cultural. Puesta en valor de 
los Paisajes Culturales a través del turis-
mo”
- "Revista Iberoamericana de Urbanismo", 
1 Setembre 2011, núm. 6, p. 31-42.
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05 |  OPORTUNITATS D’INTEGRACIÓ DEL TURÓ A LA  
            CIUTAT DE LLEIDA
El futur de Turó de Gardeny presenta una oportunitat per la ciutat, tot i que, el 
Turó de Gardeny, no és un poble del món rural (temàtica a què es refereix Rem 
Koolhaas l'any 2016), Koolhas fa una crida que s'identifica perfectament en el 
marc del nostre estudi.

“El futuro está en intervenir en espacios desnudos, semiabandonados, poco po-
blados, en ocasiones mal conectados”6.

Així doncs amb l’arquitectura hem d’intervenir l'espai per aconseguir integrar el 
Turó a la ciutat. 
Integrar-se als recorreguts de la ciutat és un repte pel Turó, com diu el text de 
la Zaida Muxi i Jordi Borja, per fer ciutat, s'ha de crear noves centralitats amb 
nous eixos articulatoris, a partir de l'espai públic, que donin aquesta continuïtat 
física i simbòlica de la ciutat. Per assolir crear aquesta nova centralitat al Turó, 
mitjançant l'espai públic integrador, hem de buscar quins són els principals eixos 
articuladors de la ciutat preexistents amb qui el Turó ha de dialogar i integrar-se 
per formar-hi part.

Kevin Lynch afirma que l’encadenament d’esdeveniments és el fonament de 
l’Paisatge Urbà, “nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con 
sus contornos, con la secuencia de acontecimientos que lleva a ello, con el recuer-
do de experiencias anteriores”7, és a dir, la realitat urbana no és un fet aïllat sinó 
tot l’espai ha de quedar articulat amb el que espacialment l’envolta i aquesta 
pertinença a una estructura seqüencial li atorga identitat. 

La integració del Turó a la ciutat de Lleida, no passa per solucionar solament els 
seus propis problemes sinó que per aconseguir que el Turó certament dialogui 
amb la ciutat, hem de buscar recorreguts i seqüències d'esdeveniments que 
animin als ciutadans a pujar al Turó, crear una nova centralitat, en un espai 
privilegiat de la ciutat.

L’anàlisi de la ciutat des de la seva evolució històrica ens ensenya que Lleida 
està articulada a partir de dos centres. El Turó de la Seu Vella on en la seva falda 
es desenvolupa l’eix comercial (centre econòmic i social) i Turístics (principals 
atractius monumentals) i el riu Segre.
El segon centre és el riu Segre, com a gran eix paisatgístic de Lleida. Josep Ma-
ria Llop Torné,  Director de Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 y 
1991-2003) i redactor de l'estructura urbanística del pla General de Lleida 1995 
-2015, afirma que El riu Segre és l’eix del pla d’espais lliures de Lleida.

“La concepción unitaria del río, desde su nacimiento hasta su desembocadura, nos permite 
entenderlo como resultado de su historia. Los sucesos que ocurren en un punto de la cuen-
ca viajan aguas abajo, transformándose e influyendo sobre todos aquellos espacios que el 
río encuentra a su paso. El discurrir del río atraviesa, conecta, transporta, invade, riega y 
comunica todo el territorio. De ahí el potencial del mismo como elemento de vertebració 
de ordenación territorial. El Plan de los Espacios Libres de Lleida, ya puso de relieve esta 
opción, que se refuerza en el proceso de redacción del nuevo Plan General de Lleida. En el 
Plan se combinarán los siguientes supuestos de zonificación y tratamiento de áreas: espa-
cios naturales, como el denominado «aiguabarreig» del Segre en la confluencia de éste con 
el río Noguera; los espacios naturales de educación ambiental como «La Mitjana»;las pro-
puestas del denominado «Parque Fluvial» al sur de la ciudad, como gran espacio lúdico-de-
portivo, y a su vez la protección de los márgenes ambientales del río; y la implantación de 
parques territoriales entendidos como áreas mixtas con funciones de protección y gestión 
del sistema de espacios libres de la ciudad” 8

6 | Rem Koolhaas  " Sessió innagual IV 
Congreso Internacional de Arquitectura"
- Organitzat a Pamplona

7 | Kevin Lynch “La imagen de la ciudad” 
-G.G Reprints,  Barcelona  1998

8 |Josep Maria Llop Torné (director) Esther 
Fanlo Grasa, Carlos Llop Torné, Josep Ma-
ria Puigdemasa e Ignasi Aldomà Buixadé. 
“el río Segre, eje del plan de espacios libres 
en Lleida”
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La unió del Turó a aquests dos centres mitjançant el recorregut d'esdeveniments 
i seqüències ha d'ajudar a assolir l'oportunitat o objectiu, mitjançant l'espai pú-
blic, d'integrar-se a la ciutat:

- UNA CONTINUÏTAT URBANA DE LA CIUTAT: El turó de Gardeny té l'oportunitat 
d'integrar-se a la continuïtat urbana a partir de l'espai públic com a solució al 
seu aïllament, capaç de convertir el Turó en espai atractiu social, com econòmic 
i turístic.

- CONTINUÏTAT DE L'EIX D'ESPAIS LLIURES DE LLEIDA, EL RIU SEGRE: El turó de 
Gardeny té l'oportunitat a partir del paisatge d'interaccionar amb la ciutat i els 
seus principals emblemes paisatgístics que la conformen amb l'objectiu d'in-
tegrar-se a la ciutat. Transformació que ha de convertir en el Turó en un espai 
natural lúdic i atractiu per participar d'ell i el seu privilegi paisatgístic natural.

L'aprofitament d'aquestes oportunitats i la implantació d'elles al Turó seran la 
base per assolir que sigui un espai atractiu des del punt de vista econòmic que 
afavoreixi el creixement i la implantació de nous projectes o equipaments cul-
turals al Turó, que regenerin i posin en valor l'història i el valor patrimonial i 
paisatgístic de Gardeny, convertint el Turó en una nova centralitat urbana de 
Lleida.

En resum, l'objectiu d'integrar el Turó a la ciutat no és solament un projecte 
d'accessibilitat i revalorització de l'activitat de l'altiplà, sinó que és un projecte 
de ciutat basat en dotar als ciutadans d'un espai singular fins ara desconegut.

El nou Turó de Gardeny ha d'integrar-se a la ciutat a partir de l'espai públic ca-
paç de generar una seqüència o encadenament d'esdeveniments que permeti 
al turó unir-se a la continuïtat urbana i paisatgística de Lleida. Requisits prio-
ritaris i indispensable si és vol convertir en una nova centralitat de la ciutat.

05.1|CONTINUITAT URBANA DEL CENTRE

A partir de l'anàlisi de la ciutat i el seu coneixement constatem que el turó de 
Gardeny es troba ubicat en un emplaçament molt pròxim a les centralitats so-
cials, econòmiques i culturals de la ciutat. 

La integració a aquestes centralitats, mitjançant un recorregut d'esdeveniments, 
relacionats entre si, ha d'ajudar a revitalitzar el Turó com un espai continuo de 
la continuïtat urbana de la ciutat. Així doncs, aconseguir aquesta integració de-
pendrà dels següents factors o processos:

- Cerca de recorreguts i encadenament d'esdeveniments que uneixin les cen-
tralitats de Lleida amb el Turó com a oportunitat de revitalització del Turó 
que marcaran la resolució entre el teixit urbà i la vora de Gardeny. Identifi-
quem les següents continuïtats urbanes entre l'altiplà i la ciutat;

a) Eix comercial - Turó Gardeny
b) Eix Turístic i cultural -Turó Gardeny
c) Universitat - Eix comercial-turístic i cultural - Turó de Gardeny
d) Barri - Turó de Gardeny

- Estudiar i millorar la vora del Turó en contacte amb el teixit urbà de la ciutat 
- Solucionar la divisió interna del Turó que impossibilita l'unificació.18  | 
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A) EIX COMERCIAL

L’eix Comercial de Lleida és el centre comercial per a vianants més llarg d’Es-
panya (3.5km) i uns dels més llargs d’Europa, a l’aire lliure, sense vehicles i està 
situat al centre de la ciutat. Compta amb més de 400 comerços, per la continuï-
tat dels quals es creen fluxos de vianants que van de punta a punta de l’Eix; és 
la zona comercial amb més atracció de compra de tota la demarcació de Lleida, 
aproximadament el visiten unes 15.000 persones diàries, tot i que en períodes 
més comercials aquesta xifra augmenta fins a 25.000 visitants, els clients són 
tant de Lleida capital com de poblacions de comarques properes (Franja d’Osca, 
Garrigues, Segrià, Noguera, Urgell...)

Aquest eix comercial finalitza de manera sobtada a l’encreuament entre el ca-
rrer Alcalde Costa i el Gran Passeig de Ronda, el carrer amb més circulació de 
vehicles de la ciutat (marcat fig.32). La fi d’aquesta continuïtat de l’Eix Comercial, 
més important de Lleida, accentua la desconnexió del Turó de Gardeny amb la 
ciutat i amb el seu principal recorregut comercial. Entendre i aconseguir que l’Eix 
comercial no acabi aquí, sinó que es converteixi en la porta al Turó de Gardeny, 
un turó carregat d’història de la ciutat, en total transformació, és un repte. Una 
aposta de futur que ha de dinamitzar i entrellaçar dos dels principals pols econò-
mics de la ciutat que es troben en situacions molt diferents.

El PCiTAL d’innovació i desenvolupa-
ment tecnològic a l’alça, ha d’esde-
venir en l’aposta de futur de la ciutat 
Com remarca l’últim informe anual 
del 2019 ‘’La transformació econòmi-
ca de Lleida: realitats i perspectives de 
futur‘’2. Estudi que anima a la ciutat a 
créixer en el sector de les noves tec-
nologies on la mà d’obra és qualifica-
da i amb sous més elevats que altres 
sectors econòmics de la demarcació. 
L’aposta per aquest sector (PCiTAL), va 
certament lligada a la millora de l’edu-
cació, sobretot universitària, i la qua-
litat de vida dels ciutadans de Lleida.

L’Eix comercial ha d’aprofitar-se’n, per 
dotar de serveis essencials i d’esbarjo 
un augment de treballadors qualifi-
cats, amb més possibilitats econòmi-
ques, en un moment en què el comerç 
electrònic i la venda en línia està fent 
tancar molts comerços de l’Eix.

Per últim aquesta connexió ha d’aju-
dar a l’Eix a solucionar un dels seus 
principals problemes, la manca d’es-
tacionament de vehicles, espais verts 
i d’espais d’esbarjo per als clients, on  
l’amplitud del Turó, pot ajudar.

(figura_32)Planta General Ciutat, Eix co-
mercial, cultural i turísitc.
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

LLEGENDA EIX COMERCIAL - TURÍSTIC

atractius Turlístics

Universitat de Lleida

Eix comercial
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(figura_30) Fotograifa Eix comercial 
- Elaboració pròpia

(figura_31) Croquis seqüència esdeveni-
ments; eix comercial, turísitc i culturual
1_carrer alcalde Costa
2_Catedral Nova de Lleida
3_Plaça Sant Joan, Esglèsia Sant Joan 
4_Casa Sauces, placeta de la Diputació 
5_Rectorat de la Universitat de Lleida
6_Plaça i Palau de la Paeria
7_Estació de trens Lleida- Pirineus

figura_32 
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B) EIX TURÍSITC I CULTURAL

L’Eix comercial a part de ser el centre comercial a l’aire lliure per excel·lència 
de la demarcació de Lleida, és un recorregut que enllaça els principals atractius 
turístics i equipaments culturals de la ciutat i els seus carrers i ‘’afluents” són una 
mostra de l’arquitectura i la història viva de la ciutat. En la següent axonometria, 
en tres nivells, mostrem el conjunt de carrers que conformen l’eix i el temps 
caminant que es tarda (informació per entendre la proximitat dels atractius) i 
marquem els monuments i equipaments culturals d’interès adjacents. 

L’Eix està conformat pels següents carrers; carrer Alcalde Costa, carrer de Sant 
Antoni, carrer Blondel, carrer Major, plaça Sant Joan, carrer Portaferrissa, carrer 
del Carme, carrer Magdalena. Aquests carrers s’hi ha de sumar el carrer Cava-
llers que connecta el carrer Major amb el Turó de la Seu Vella passant per altres 
atractius Turístics i patrimonials. Per útim, molt pròxim a l'eix, trobem els dos 
campus del centre de la Universitat de Lleida, que tenen l'eix comercial com 
nexe d'unió i recorregut al Turó de Gardeny.

Els dos principals actius turístics i culuturals a unir són el Castell dels Templers 
i la base militar Gaspar de Portalà amb el conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella, que comprèn l’edifici de la Seu Vella, la Canonja, el Castell del Rei o La 
Suda, els Pous de gel i les muralles amb diversos baluards que l’envolten.

C) UNIVERSITAT - EIX - TURÓ DE GARDENY

La universitat de Lleida (UdL) és l'últim gran equipament amb molta afluència 
pròxim al Turó de Gardeny, que el projecte d'integració a la ciutat de Lleida ha 
de tenir en compte. El campus de Cappont i del Rectorat són els equipaments 
universitaris que es troben a prop del Turó. Si bé, els dos campus no tenen una 
continuïtat urbana directa amb el Turó, però la seva proximitat amb l'eix comer-
cial, turístic i cultural els enllacen directament amb el Turó de Gardeny.

Assolir que la Universitat de Lleida estigui en relació amb el Turó és una obli-
gació, ja que el PCiTAL és un espai de recerca i innovació creada per la UdL i 
L'Ajuntament Lleida. Un espai d'oportunitats i creixement laboral, investigador i 
emprenedor per als joves, sobretot amb titulació superior, de la ciutat de Lleida.

En resum, l'eix comercial, turístic i cultural pot servir com a nexe d'unió entre el 
Turó i la Universitat. La continuïtat central urbana generada per l'eix és una gran 
oportunitat per integrar el Turó a la ciutat i a la vida universitària.

(figura_35) axonometria eixos ciutat ur-
bana
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

LLEGENDA EIX COMERCIAL - TURÍSTIC

atractius Turlístics

Universitat de Lleida

Eix comercial

La ciutat i l’eix turístic i cultural té una in-
finitat d’atractius però en destaquen els 
seguents

1. Museu del Clima
2. Academia Mariana
3. Bibioteca Pública
4. Museu de Lleida
5. Convent de Santa Clara
6. Convent de Santa Teresa
7. Catedral Nova
8. Antic Hospital de Santa Maria s. XV-XVI 
(actual Institut d’Estudis Ilerdencs)
9. Església de Sant Llorenç
10. Convent del Roser (actual Parador de 
Lleida)
11. Call Jueu
12. Mercat del Pla
13. Església Sant Marti
14. Antiga entrada a la ciutat i Estàtua d’In-       
díbil i Mandoni
15. Palau de la Paeria
16. Església de Sant Joan
17. Palau de la Diputació Provincial de Llei-
da (antic hospici de la ciutat)
18. Auditori Enric Granados
19. Estació de Trens Lleida-Pirineus

turó de 
gardeny

turó de l a  seu 
vell a

Eix  comercia l ,  Tur íst ic  i  cultural

Univers itat  de  Lle ida ,  el 
Rectorat

Univers itat  de  Lle ida , 
Campus de  Cappont21  | 

(figura_33) Fotografia Turó monumental  
de la Seu Vella desde el Turó de Gardeny
- Elaboració pròpia

(figura_34) Fotografia Turó de Gardeny;  
Castell dels Templers desde el Turó de la 
Seu vella
- Elaboració pròpia c/ Alcalde Costap/ L'exèrcit

c/Sant Antoni

c/Major

c/Sant Joan

c/Del Carme

c/Cardenal Remolins

c/ Pi

     
 Maragallp/La Paeria

p/ Catedral

p/Sant Joan
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D) RELACIÓ TURÓ - BARRI

El Turó de Gardeny limita amb dos barris de la ciutat de Lleida principalment, la 
Mariola i el barri dels Instituts-Sant Ignasi. Dos barris amb realitats socials, urba-
nes i equipaments públics diferents que tenen el Turó de Gardeny com límit dels 
seus espais urbans.

La Mariola és el barri al qual pertany políticament el Turó de Gardeny. Un barri 
d'origen i teixit similar al barri de La Mina Barcelona, on viuen unes 12.000 per-
sones. Creat a mitjans de segle XX, s'hi van instal·lar a viure famílies de la migra-
ció rural, principalment d'Aragó, Múrcia, Castella i Lleó i Andalusia, es tracta del 
barri més pobre i marginal de la ciutat de Lleida. Les actuacions i construccions 
de successius polígons residencials amb escassa urbanització i equipaments de 
barri l'han portat a una situació de precarietat notable i inseguretat ciutadana. 
Un barri conflictiu amb un gran índex d'abandonament escolar i delinqüència, 
sobretot relacionada amb el tràfic de drogues. Un barri estigmatitzat per la ma-
joria de la ciutadania de Lleida

El barri dels Instituts-Sant Ignasi on viuen unes 7.000 persones es tracta d'un 
barri amb molta densitat i manca d'espais verds i equipaments públics, però a 
diferència de la Mariola, és un barri sense especials problemàtiques de vulne-
rabilita. Es caracteritza per ser la zona de la ciutat amb més estudiants escolars 
amb fins a 5 centres públics o privats.

Els vessants nord sud i oest són vessants molts menys habitats, ja que sol estan 
en contacte amb l'horta Lleida i petites indústries o magatzems dedicades sobre-
tot al món de l'automoció.

El turó de Gardeny pot i ha de ser la solució a la manca d'equipaments pú-
blics dels barris adjacents en un gran espai verd. Els barris que l'envolten s'han 
d'obrir i integrar al Turó, en especial el barri de la Mariola que necessita una 
transformació i regeneració urbana que li permeti superar l'estat actual de pre-
carietat, delinqüència i inseguretat ciutadana.
En la conversa amb l'exalcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, em va comentar que en la proposta del 
POUM (no es va arribar aprovar durant el seu mandat), un dels punts on més èmfasi va posar, 
personalment, va ser en explicar la necessitat que té el barri de la Mariola d'oxigenar-se i obrir-se 
a la façana del Turó amb el barri, inclús amb la reserva de sòl residencial protegit com a eina per 
regenerar un barri conflictiu.

(figura_38) Planta consideracions general 
proposta integració
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

LLEGENDA 

Atractius Turísitics
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Parcs i jardins

Naus industirals

edificacions de Culte
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Assentament de vivenda irregulars i infor-
mal, barraquisme urbà

(figura_36) Fotografia barri la Mariola
- Elaboració pròpia

(figura_37) Fotografia barri els institurs - 
Sant ignasi
- Elaboració pròpia
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05.2|L’EIX D’ESPAIS LLIURES DE LLEIDA, EL RIU SEGRE

A) EL RIU SEGRE

El Segre, afluent de l'Ebre i un dels rius més importants de Catalunya, amb 265 
km de longitud és el riu més llarg de Catalunya i constitueix un element de gran 
rellevància territorial, social i ambiental per a la ciutat de Lleida, la qual ha cres-
cut històricament a les proximitats d'aquest eix fluvial. Els gairebé 16 km del 
tram fluvial del Segre que discorren dins el terme municipal de Lleida s'inscriuen 
en la conca baixa del riu per la plana de Lleida, un tram on el riu circula a menys 
velocitat i on tendeixen a formar-se illes fluvials (mitjanes) i meandres.

El centre històric i la majoria d'habitants de Lleida s'articulen al marge dret del 
riu, al voltant del turó de la Seu Vella. Però la ciutat també s'estén pel marge 
esquerre (barris de Cappont, la Bordeta i els Mangraners), on també es localit-
za polígon industrial del Segre. El riu, doncs, separa dues trames urbanes. Una 
separació que no és una divisió, atès l'elevat nombre de ponts i passarel·les. El 
pas del riu pel terme municipal es pot dividir en tres trams clarament delimitats:
- TRAM NORD: tram al d’uns 4,6 força menys artificialitats, d’amplada variable, 
i envoltats de clapes poc o molt extenses de vegetació de ribera, la més signi-
ficativa es troba al Parc de la Mitjana que es troba rodejat principalment per 
parcel·lari agrícola.

- TRAM URBÀ CENTRAL: El riu canalitzat d’uns 3 km, des de les comportes de la 
Mitjana fins passat el Pont Nou (últim pont de la ciutat en el sentit del corrent). 
També anomenat Parc de Segre
- TRAM SUD: tram d’uns 8,2 km en què podem trobar el Parc dels Aiguamolls de 
Rufea, zona humida d’interès ecològic i social.

B) RIU SEGRE L’EIX DELS ESPAIS LLIURES DE LLEIDA 

El Riu Segre s'ha convertit en el principal eix vertebrador dels espais verds o pú-
blics. Com si parléssim de l'aigua, el seu recorregut travessa, connecta, transpor-
ta, rega i comunica, tot el territori de Lleida. Així doncs, el riu Segre, com a unitat 
formada pel riu i llera, és un element important en la definició de l'estructura 
del territori, donat que actua com eix vertebrador, amb una unitat i continuïtat 
inqüestionable sobretot en els següents aspectes naturals:

- El riu ha donat i dóna forma al territori, és referent i element del paisatge sin-
gular de Lleida.
- Actua com a corredor biològic d'éssers vius.
- Espai natural amb diversitat d'ecosistemes .
- El riu és base de l'activitat agrícola característica de les terres de Ponent

Però els aspectes que més ens interessen des del punt de vista social i urbanístic 
i objecte del nostre estudi són:

- El riu és un espai lúdic que amb l'atractiu de l'aigua i les possibilitats que ens 
aporta llera per la pràctica d'esport, passeig i esbarjo s'ha convertit en l'espai de 
referència on més gent de la ciutat practica esport.
- Espai educador d'interpretació de l'entorn.
- Únic element vertebrador entre la ciutat i l'horta.

Aquests tres aspectes són la base a la qual el Turó de Gardeny s'ha d'unir i inte-
grar, formar part del recorregut lúdic i educador de la ciutat, és un objectiu al 
qual ha d'aspirar el complex de Gardeny. Com a únic espai "híbrid" de Lleida que 
relaciona l'Horta, el riu i la ciutat.25  | 

(figura_39) Tram Nord del Riu Segre, la 
Mitjana
- Elaboració pròpia

(figura_40) Tram urbà del Riu  Segre
- Elaboració pròpia

(figura_41) Tram Sud del Riu Segre
- Elaboració pròpia

(figura_42) axonometria eix espai lliures
-Elaboració pròpia,  cartografía Aj.Lleida.
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Universitat de Lleida

Eix comercial
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(figura_43) Croquis seqüència esdeveni-
ments; eix  espais llirues de Lleida

1_Vista Riu - Turó des de el Tram urbà
2_Vista riu Marc Passarel·la Liceu escolar
3_Vista Riu_ Turó de la Seu vella_Pont Vell
4_Pont príncep de Viana
5_Vista La Llotja - ciutat desde la Mitjana
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1. Centre d’interpretació i àrea de lleure
2. Pont de Ferro
3. Passarel·la (croquis)
4. Embarcador (croquis)
5. Observatoris
6. Pous de la Sant Miquel i Verneda

La Mitjana »de Lleida ocupa unes 90 ha 
situades a l'extrem nord-oriental de la 
ciutat de Lleida. L'eixamplament de la 
llera del riu Segre origina una mitjana de 
terra emergida enmig de dos braços d'ai-
gua. Acull una gran diversitat d'ambients 
fluvials representatius de el curs baix dels 
rius on destaca per la maduresa dels seus
formacions forestals. Hi ha una elevada 
interconnexió funcional entre els diferents 
ambients de «La Mitjana» i entre aquests i 
els de l'entorn agrícola proper, l'horta. 
La vegetació més ben representada és l'al-
bereda continental i en llocs més elevats el 
tarayar. Es troben altres comunitats fores-
tals com les salzedes, els barzals, comuni-
tats aquàtiques i higròfiles, comunitats de 
còdols i nitròfiles

figura_43 

f.42_5f.42_4f.42_3f.42_2f.42_1
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figura_42 



B) L’HORTA DE LLEIDA

L'horta de Lleida és un altre element emblemàtic paisatgístic singular de Lleida 
que certament es relaciona principalment amb la ciutat a partir del Riu Segre. 
L'Horta de Lleida ha estat històricament el rebost de la ciutat i, a mesura que la 
ciutat creixia, s'ha anat convertint en un espai de presència i serveis urbans. Pot-
ser la pèrdua de pes de la pagesia, la mobilitat i la facilitat de les comunicacions, 
que han comportat la difusió urbana cap als municipis veïns de Lleida, han des-
dibuixat una mica el pes i valor de l'Horta, però continua representant un valor 
productiu, natural i patrimonial per a la ciutat.

Els processos de transformació de l'Horta posen en relleu les tendències dels 
canvis de l'agricultura i la incidència que té per la proximitat de la ciutat, així 
doncs la conservació de l'horta com a espai de petits i diversos tipus conreus i 
petites explotacions ramaderes és una obligació de la ciutat. L'horta ja no és so-
lament un rebost de la ciutat, sinó que ha passat a ser, un gran espai de camins 
per explorar i la marca paisatgística de la ciutat. Són aquestes darreres condi-
cions, les d'un espai agrari periurbà, les que fan de l'Horta una zona singular. 
És un espai, naturalment, ben diferenciat de la continuïtat urbana central i ben 
diferenciat també, de l'espai conreat més exterior, ja fora del municipi de Lleida, 
ja que l'Horta presenta un grau d'intensificació molt menor.

Un Turó de Gardeny integrat al sistema d'espais lliures de la ciutat de Lleida, és 
a dir, integrat al corredor verd que genera el riu Segre, l'apropa a l'horta. L'horta 
de Lleida limita amb el Turó de Gardeny i els seus camins arriben fins a la seva 
vora. Obrir el Turó al paisatge que l'envolta és obrir-lo a l'Horta de Lleida, en el 
sentit que l'altiplà pot i ha de convertir-se en un l'únic espai urbà capaç d'ob-
servar els canvis estacionals i de floració de l'Horta. Així doncs, el nou Turó de 
Gardeny té l'oportunitat d'interaccionar visualment amb l'horta cada dia. Alhora 
la permeabilització del Turó amb tot el que l'envolta pot convertir-lo en un gran 
equipament públic verd pels veïns i veïnes de l'Horta, un "barri" moltes vegades 
oblidat per l'administració, ja que hi viu poca gent i és complicat planificar ser-
veis o equipaments públics accessibles per una zona tan gran.
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RIU SEGRE

Turó de 
Gardeny

(figura_47)  Esquema-imatge ubicació del 
Turó (relació horta, ciutat, riu)
- Elaboració pròpia.

figura_44

figura_45

figura_46

(figura_46) Visuals Sud Turó -  horta
- Elaboració pròpia

(figura_45) Visuals Oest Turó -  horta
- Elaboració pròpia

(figura_44) Visuals nord Turó - horta
- Elaboració pròpia

figura_47

El Turó Gardeny té i ha d'aprofitar l'oportunitat de ser el punt d'unió entre els 
elements de la singularitat paisatgística de Lleida. L'oportunitat és clara, el Turó 
es troba en procés de transformació que no ha alterat la seva naturalesa i força 
paisatgística, amb boscos i camins que envolten tot el Turó. La recuperació 
d'aquests camins com a miradors del paisatge singular de la plana de Lleida i 
espai de passeig, pràctica d'esport i d'esbarjo en un entorn que respira història, 
amb el Castell dels Templers i l'antiga base militar reformada amb PCiTAL.

L'objectiu de fons d'aquest repte del Turó com a gran parc de la ciutat és aconse-
guir que la gent, pugi al turó i participi de la seva transformació, l'afluència dels 
ciutadans ja sigui per raons lúdiques, laborals, educatives o turístiques ajuden a 
reviure una zona ''apagada i oblidada''. Aquesta força revitalitzadora de l'espai 
per part de la societat no té solament un benefici social sinó també econòmic, a 
partir de la següent reflexió personal.

"On a la gent li agrada estar o anar repetidament, s'hi generen oportunitats de negoci on 
donar serveis. El coneixement de la transformació del Turó, com a motor econòmic de la 
ciutat en un entorn paisatgístic envejable, pot animar als emprenedors de Lleida i fora a 
voler formar part d'aquest espai de treball privilegiat, on el PCiTAL i els seus espais són 
una magnífica instal·lació de col·laboració entre empresa, universitat i ciutat. L'objectiu 
d'un Turó com a gran parc verd, no és un fi, és una peça més de l'engranatge per aconse-
guir que el Turó s'integri i es converteixi en una centralitat urbana econòmica,  de recerca 
i innovació sostenible, social, cultural i turísitca de la ciutat."

05.3|TURÓ DE GARDENY; ESPAI PAISATGÍSTIC SINGULAR DE LLEIDA

A) ASPECTES MEDIAMBIENTALS DE LA TOPOGRAFÍA I LA VEGITACIÓ 

El turó de Gardeny constitueix una plataforma allargassada que ens permet te-
nir visuals i relacions amb la resta de la ciutat, riu i Horta, d'aquí l'importància 
d'integrar-lo a la ciutat tant des del punt de vista del creixement i continuïtat 
urbana com paisatgístic i la necessitat d'inserir el Turó a l'eix d'espais lliures del 
riu Segre.

L'altiplà està format a partir del relleu erosiu del riu Segre. Els vessants han so-
fert erosions diferencials, el nord-est i sud-est tenen un menor pendent (20-
30%) comparat amb tot el vessant sud amb uns pendents molt més acusats su-
periors al 40%. Aquesta variació de pendents no és natural en algunes parts del 
Turó, ja que ha estat afectada per l'activitat humana. L'explotació de el vessant 
sud (entre el 60% I 110% de pendent) per l'extracció d'argiles per la fabricació 
de ceràmiques, n'ha accentuat la inclinació, convertint el vessant en un barranc. 
La forma del Turó natural també s'ha vist afectada per la deposició de runa. El 
resultat de tots aquests processos coincideix en el fet que els vessants amb més 
pendent són els més insolats i amb menys vegetació. Els vessats del Turó més 
plans són més obacs i trobem més vegetació, sobretot arbres.

vessants obac  Nord  vessants insolat Oest28   | vessant insolats Sud

(figura_48) Vegetació del Turó 
- Elaboració pròpia



B) VALOR PATRIMONIAL I PAISATGÍSTIC DEL TURÓ DE GARDENY

Un element que fins ara no hem tingut en compte en la regeneració paisatgísti-
ca del Turó de Gardeny i integració a la ciutat de Lleida mitjançant l'eix d'espais 
lliures que genera el riu Segre, és el valor patrimonial i monumental del Castell 
dels Templers i les edificacions i vestigis que es mantenen rehabilitats o no de la 
base militar Gaspar de Portalà, són elements que juntament amb l'activitat i les 
visuals de Turó conformen el paisatge singular emblemàtic del Turó.
La reconversió del paisatge del Turó i l'oportunitat de la continuïtat urbana hau-
ran de buscar i trobar la manera de mantenir els elements edificatoris que mos-
tren la història viva del turó de Gardeny, que estan rehabilitats, abandonats o 
semi en ruïnes. Elements que són atractius del paisatge del Turó4.

4 | Article 1 del conveni Europeu del Pai-
satge

Des del punt de vista de la vegetació climàtica, el turó de Gardeny representa la 
vegetació típica de la plana de Lleida basada per prats de llistó sec,  matollars i 
boscos  de pi blanc a les zones més obagues i humides.  Actualment la vegetació 
dominant al vessant nord del Turó són els prats secs de llistó amb pocs arbres de 
pi blanc i, al vessant sud, amb matollars secs i de poca altura.

29   | 

figura_49_1

(figura_50) Fotografies elements paisatgí-
sitcs obsoletes passat històric militar
- Elaboració pròpia

figura_43

(figura_49_1_2)  Planta vegetació i camins 
Turó E:1/1000 

-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.
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RECORREGUT PAISATGÍSITC 
HISTÒRIC DEL TURÓ DE GAR -
DENY: 

-  Problemàt iques  (apart  de 
l 'estat  d 'abandonament  dels 
camins  actual )

C) OPORTUNITATS TURÓ DE GARDENY

En resum, el Turó de Gardeny actual ens dóna unes oportunitats úniques que la 
ciutat ha d'aprofitar que podem classificar breument en:
- Un recorregut paisatgístic històric divers: camins que ens permeten visuals a la 
ciutat (figura_49), al Turó i l'horta en un recorregut on podem observar també la 
història viva del Turó de Gardeny.
- Espais naturals: els vessants obacs amb boscos són una oportunitat com espais 
naturals d'esbarjo (boscos urbans) que no té la ciutat
- Espais lliures i edificacions del patrimoni identitari a reconvertir: Les edifica-
cions obsoletes representatives de l'etapa militar i els espais buits i abandonats 
són una oportunitat per l'instal·lació de nous projectes.

figura_53

PROBLEMÀTICA: Interrupció 
de la continuïtat sobtada

PROBLEMÀTICA: Aïllament 
visual de l'interior del Turó

Recorregut històric visual tant a 
l'interior com al voltant del Turó

ESPAIS  NATURALS DIVERSOS
Un paisatge d ivers  que es  troba 
en un estat  precar i  o  d 'abando -
nament  tot  h i  ser  un espai  amb 
v isuals  úniques.  Un gran corredor 
verd.

-  "Parc  de barr i"

-  "Bosc  urbà"

EDIFICACIONS I  ESPAIS  LL IU -
RES A RECONVERTIR

L'exemple de la  p lanta  dels  edi f i -
c is  H ens  mostra  la  versabi l iatat 
dels  ant ics  edi f ic is  mi l i tars  pro-
jectats  per  l 'arquitecte  l le idatà 
Mar iona Gomà. 

Totes  les  edi f icac ions  mantenen 
la  mateixa  composic ió  estrucutu -
ra l  formada de murs  de càrrega i 
p i lars  de formigó armat  en e l  cen -
tre .

PROBLEMÀTICA: actualment 
aïllat i difícil accés.

figura_52

figura_51

figura_49_2

(figura_51) Planta E: 1/1000 i secció tipus 
edificis H E: 1/750
- Elaboració pròpia

(figura_52) Fotografies espais naturals 
diversos
- Elaboració pròpia

(figura_53) Croquis explicatius recorregut 
paisatgístic i històric del Turó
- Elaboració pròpia

Caracter íst iques  construcc ió

-  I l · luminac ió  natura l

-  Vent i lac ió  creuada

-  1615 m2 út i l s  p lanta  =  4845 m2 tota ls  d isponib les
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06 |  CASOS ESTUDI REFERÈNCIA

NOU ACCÉS A GIRONELLA, CARLES ENRICH STUDIO

- Autor:  Carles Enrich Studio
- Col·laboradors:  MASAad (estructures)
- Promotor:  Servei de Patrimoni Arquitectònic Local I 

Ajuntament de Gironella
- Superfície:  4 m2

06.1|CAS D'ESTUDI 1

Un cop estudiades les problemàtiques que impedeixen la integració del Turó de 
Gardeny a la ciutat de Lleida i l'estudi dels principals de recorreguts o encade-
nament de seqüències que relacionen el Turó amb la ciutat estudiarem els se-
güents casos d'estudi en què a partir de l'intervenció i projecció de l'espai públic 
s'aconsegueix el principal objectiu que busquem la integració i regeneració del 
Turó de Gardeny.

32   | 

(figura_54) Axonometria Intervenció
-font: Carles Enrich Studio



1| Objectiu

L'objectiu del projecte és la inserció d’un nou accés al casc antic des de la llera 
del riu per potenciar la connectivitat urbana entre les dues parts del poble de 
Gironella, la part nova i el centre històric, i alhora, regenerar l'antic accés a les 
colònies tèxtils del camí de Cal Metre.

2| Proposta

Gironella és un municipi, situat a la província de Barcelona a Catalunya, que ha 
crescut les últimes dècades dividit pel riu Llobregat. El centre històric es troba a 
la part alta d'un cingle de 20 metres d'alçada que inclou vestigis del Castell Me-
dieval i la seva muralla, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Aquest desni-
vell ha generat una fractura social, ja que el centre històric s'ha anat despoblant 
a causa de les grans dificultats d'accessibilitat.

El nou accés s'integra en la memòria històrica del lloc, com una capa més en el 
paisatge. Es proposa la ubicació de l'ascensor en un punt estratègic del camí de 
Cal Metre per on antigament s'accedia a les colònies tèxtils. Aquesta ubicació 
potencia la futura recuperació del camí de Cal Metre, en convertir-se en un punt 
de molta afluència.

La planta i la secció general de la intervenció envers el Poble de Gironella, el Riu 
Llobregat i el desnivell entre el marge esquerre del riu (Casc Antic) i el dret (nou 
centre) marquen l’urbanisme i el paisatge de la població. La desconnexió entre 
el nucli antic i la resta de la ciutat obliga a intervenir-hi, la no-intervenció podria 
separar o aïllar totalment les dues parts del poble. Una separació que causaria el 
domini d’una part sobre l’altra, solament marcada per un problema d’accessibi-
litat. El centre històric necessita la intervenció i l’agraeix, ja que començava està 
amb decadència tot i el seu valor patrimonial i històric.

L’elecció de l’emplaçament de l’ascensor no és a l’atzar, la façana fluvial de Giro-
nella, suposa un patrimoni arquitectònic i històric del poble, però també ho són 
les colònies industrials, sobretot tèxtils, de principis del segle XX que voregen 
el riu. L’ascensor se situa doncs, al punt estratègic de l’antic camí de Call Metre, 
donant al conjunt una continuïtat urbana: El centre Històric, el riu i la part mo-
derna i industrial.

(figura_55) Imatges ascensor
-font: Carles Enrich Studio

(figura_56) Imatges ascensor
-font: Carles Enrich Studio

(figura_55) (figura_56)

(figura_51)

(figura_57) Secció nou accés
-font: Carles Enrich Studio
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Nou centre

centre Històric
Cal Metre

Plaça de la Vila

- MATERIALITAT I ESTRUCTURA

L’elecció de l’emplaçament de la intervenció a Gironella del Carles Enrich no és el 
punt més interessant a estudiar del projecte, de fet, la particularitat més trans-
cendent de l’obra és com el projecte dialoga, s’integra i inclús potencia la relació 
del centre històric de Gironella amb el riu, la part moderna i industrial tèxtil del 
segle XX. Aquesta integració al paisatge emblemàtic de la població és gràcies a la 
materialitat i el disseny curós del seu contacte amb les preexistències.

La materialitat va certament relacionada amb l’estructura de l’ascensor que és 
qui permet assolir l’objectiu del projecte. Una estructura de 4 trams, formada per 
pilars tubols de 80.8m i anells de 80.8m cada 1,5 metres. L’estructura s’àncora al 
mur de pedra que li permet aconseguir la lleugeresa dels seus pilars i anells que 
a l’hora porten soldats uns perfils L100 que permeten la subjecció de la gelosia 
ceràmica. Així doncs, l’ascensor es resol amb 3 materials, acer, ceràmica i vidre.

L’elecció dels materials i la seva disposició en alçat del projecte no es realitza a 
l’atzar, sinó són fruit de dues idees o objectius projectuals, en especial l’elecció 
de la ceràmica és una clara referència o voluntat d’integrar-se a l’arquitectura de 
la indústria tèxtil, un dels principals atractius i trets característic de l’arquitectura 
de Gironella, com el Centre històric i el pont que travessa el riu Llobregat.

(figura_58) Planta intervenció
-font: Carles Enrich Studio

(figura_59) Imatge 
-font: Carles Enrich Studio

(figura_60) alçat materialitat
-font: Carles Enrich Studio

(figura_60)

Integració visual mitjançant la materialitat de Gironella
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(figura_58)



El tancament inferior de vidre de la cota inferior de l’ascensor de 8,2 metres d’al-
tura busca i permet una relació visual amb l’espai públic del riu, amb el passeig 
de Cal Metre. La transparència del vidre garanteix la interacció entre la base de 
l’ascensor, la vegetació (en especial els arbres plataners que suposen un magní-
fic umbracle canviant cada estació), i la roca del mur típica i el riu. L’objectiu és 
afavorir la relació de l’ascensor amb les activitats dels habitants dels veïns.

La part de superior de l’ascensor de 16 metres està cobert per una gelosia for-
mada de blocs ceràmics lleugers col·locats de cantell. Aquesta gelosia com a ma-
terial de tancament actua com a filtre solar oferint al seu torn una porositat, 
entrada de llum i ventilació a la caixa de l’ascensor. Per una altra banda, desma-
terialitza la caixa de l’ascensor, deixant passar la llum per les seves cares oposa-
des generant un aspecte de lleugeresa que contrasta amb l’opacitat que ofereix 
des d’una visió més llunyana.

Per últim la decisió de separar l’ascensor del mur i la roca, en lloc d’enganxar-lo, 
afavoreix que la intervenció respiri i dialogui amb el que l’envolta com a objecte 
independentment.

El projecte consegueix el seu principal objectiu, el nou accés s’integra en la 
memòria històrica del lloc, com una capa més en el paisatge.

+0,00

+8,20

+20,20

+24,80

ESTRUCTURA 
D’ACER

GELOSIA 
CERÀMICA

BASE
VIDRIADA

3 | Conclusions

- L’ubicació del nou accés de Gironella no és solament un ascensor  que uneix 
dues parts separades de la població, sinó que és un projecte que va més enllà, 
consegueix la continuïtat urbana i la revitalització del passeig del riu i del camí 
de Cal Metre com nexe d’unió entre el Centre històric, la part nova de Gironella, 
el Llobregat i l’història industrial tèxtil del segle XX.

- El disseny i materialitat del projecte dialoguen amb l’entorn i s’integren a la 
façana fluvial d’alt valor patrimonial del poble, gràcies a l’estudi i valoració previ 
de les prèxistencies de Gironella.

(figura_61) Imatge 
-font: Carles Enrich Studio

(figura_62) Montatge materialitat
-Elaboració pròpia a partir imatges Carles 
Enrich Studio
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(figura_62)

PARC DELS TRES TURONS, BARCELONA

- Projecte:                      "cohabitar naturaleses" 
- Autor:          Agence Ter, Ana Coello de Llobet, i AudingIntraesa
- Projecte:     Parc de les bateries antiaèries del Turó de la Rovira
- Autor:              Jansana, de la Villa, de Paauw arquitectes + AUP 
- Promotor:  Ajuntament de Barcelona
- Superfície:  82ha (total parc, no intervencions)

06.2|CAS D'ESTUDI 2
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El Parc dels Tres Turons és un projecte d'integració dels pulmons verds de Barce-
lona que comprèn els districtes d'Horta-Guinardó i Gràcia, està format pel Turó 
de la Creueta del Coll, el Turó del Carmel i el Turó de la Rovira. El projecte del 
nou parc, que encara no s'ha realitzat, busca entrellaçar els tres turons a partir 
de l'espai públic. El parc de 82 hectàrees ofereix als barris una gran zona verda 
que permet als ciutadans, tot i la complexa topografia, gaudir d'un centre d'oci i 
descans natural amb unes privilegiades vistes aèries panoràmiques de la ciutat.

El nou projecte pretén acabar amb el deteriorament dels últims anys i té com a 
objectius preservar la biodiversitat del parc, garantir una gestió ecològica dels 
recursos, revisar els camins i les zones d'activitats per fomentar-ne l'ús, però 
sobretot, el seu major objectiu és millorar la relació i la continuïtat urbana i pai-
satgística entre els barris i els seus entorns, els turons.

El concurs es va sectoritzar en tres temàtiques, els camins i els accessos, la rela-
ció amb l'entorn i les pedreres de Can Baró. En aquest cas d'estudi de referència 
de com integrar el Turó de Gardeny a la ciutat ens centrarem en el sector 3, 
Pedreres de Can Baró, que té com a objectiu, reordenar l'espai lliure i la seva 
relació amb la continuïtat urbana entre Turó i la ciutat. Aquest projecte culmina 
amb l'accés al parc dels Búnquers antiaeris del Turó de la Rovira, projecte de 
rehabilitació dut a terme per Jansana, de la Villa, de Paauw arquitectes + AAUP, 
Jordi Romero associats.

La combinació d'aquests dos projectes de referència ens ajudaran a entendre 
com ordenar l'espai lliure i com ha de dialogar el projecte d'integració del Turó 
de Gardeny amb la ciutat i les preexistències.

A) cohabitar naturaleses
El projecte guanyador en el sector 3; les pedreres de Can Baró, "cohabitar natu-
raleses" dels equips d'arquitectes; Agence Ter, Ana Coello de Llobet, i AudingIn-
traesa, fa una crítica en l'actualitat del Turó de la Rovira en què les persones i la 
naturalesa conviuen de forma no jeràrquica i desorganitzada.

ç

A1 | Objectiu

El projecte es proposa reduir les interferències entre el sistema natural i el sis-
tema urbà, separant-ne la manera d'actuar segons si ens trobem en el cim, els 
vessants o les vores. L'objectiu doncs, és la reorganització dels espais disponibles 
i donar nous usos per a què els ciutadans puguin coexistir amb la naturalesa de 
forma òptima.

(figura_63) Imatge del Parc dels tres tu-
rons
-font: Anna Coello de Llobet studio
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(figura_63)

A2 | Proposta

La proposta es basa en l'ordenació del parc segons categories diferenciades:

- Des del punt de vista de la relació entre el Turó i la ciutat classifica la intervenció 
en espais de naturalesa, espais d'ús ciutadà i espais híbrids naturalesa-ciutat.

- Des del punt de vista social, els classifica en espais veïnals de barri, espais d'es-
cala local (entre-barris) i espais d'interès metropolità, és a dir, espais amb un fort 
interès turístic.

Aquesta categorització serveix per articular els espais del Turó de la Rovira se-
gons la tipografia en estrats:

-ESTRAT ALT: cims lliures d'edificació on es troben els miradors privilegiats, és a 
dir, l'espai més d'interès turístic.
 "Es proposa consolidar el cim del Turó de la Rovira com a espai mirador de la ciutat, ja  
 que és el més fàcilment accessible des del teixit urba."

- ESTRAT INTERMEDI: Els vessants on la naturalesa és la protagonista i el ciuta-
dà és un visitant, és a dir, l'espai més lúdic de passeig, esportiu i de descans.
 "Priorització de la preservació de les comunitats vegetals, hàbitat de la  fauna, afavorint  
 l'augment de la biodiversitat. Espai de medi natural."

- ESTRAT BAIX: Les vores del Turó, l'espai híbrid de naturalesa i ciutat que ha de 
resoldre les necessitats del barri i articular el contacte entre l'espai natural de 
grans dimensions i el teixit urbà.
 "Vores naturalitzades on el turó arriba de forma clara i no fragmentada i es busca  
 l'afavoriment de les relacions entre les visuals de la trama urbana el medi natural.''

(figura_64) Imatge Secció Cohabitar Na-
turalesa
-font: Anna Coello de Llobet studio

(figura_65) Imatge Secció Cohabitar Na-
turalesa
-font: Anna Coello de Llobet studio

A partir de la secció i la planta observem 
com l'espai públic del Turó, entrellaça 
l'ecala urbana de barri - espai natural mi-
tjançant la creació de rampes i rehabilita-
cipns de camins existens.

L'espai públic proposa diferenciar i alho-
ra crear visuals entre la ciutat, el barri i el 
turó de la Rovira, obrint a la ciutadania un 
espai natural vert fins ara innaccessible i 
deteriorat  com a eina de cohesió social i 
objecte d'equipament públic en uns barris 
fortament densificats.

ESTRAT ALT

ESTRAT INTERMEDI

ESTRAT BAIX

ESTRAT BAIX
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A3 | conclusió

- La proposta es basa en sistemització del projecte en categories amb l'objectiu 
de reordenar la relació entre la naturalesa i la ciutat.

- Les pertubacions topogràfiques són els elements de separació entre categories 
i tipología d'usos i activitats que s'hi desenvolupa en cada estrat físic. Cim, ves-
sant i vora.
- L'ordre i la sistemització com a solució d'integració visual entre la  ciutat i el 
seu tèixxit urbà i el turó, el medi natural.

B) PARC DE LES BATERIES ANTIAÈRIES DEL TURÓ DE LA ROVIRA 
(ELS BÚNQUERS)

B1 | Objectiu

La rehabilitació del Turó de la Rovira, projecte de rehabilitació de 9.611 m² dut 
a terme per Jansana, de la Villa, de Paauw arquitectes + AAUP, permet veure els 
diferents usos que pot tenir un espai en funció de l'època en què es trobi, amb 
l'objectiu de ser un espai de contemplació de la història (un museu a l' aire lliure) 
i de la mateixa ciutat (un mirador de 360º).

B2 | Proposta

Un poblat iber, un assentament agrícola, el 1937 unes instal·lacions militars per 
a la defensa de Barcelona dels atacs de l'aviació feixista, des de 1940 fins a 1990 
el barri de barraques "Els Canons", una antena de comunicacions, un espai aban-
donat, un mirador de 360º sobre la ciutat de Barcelona, i finalment, un museu a 
l'aire lliure. Aquest podría ser el resum de l'intervenció a les bateries antiaèries 
del Turó de la Rovira.

El projecte es basa en el nou ús de l'espai que forma un marc imperceptible que 
fa visibles tots els estrats anteriors. Passa de ser un espai en moviment, quoti-
dià, a ser un lloc un museu a l'aire lliure i un mirador de 360º. La intervenció ha 
permès mostrar la condició dinàmica de el paisatge, l'estratigrafia que modelen 
el temps i les persones que l'habiten i l'utilitzen. La resolucuó de la proposta 
ha buscat mantindre la visió de superposició d'estrats, mostrant l'espai com un 
paisatge en evolució en el temps. És una intervenció que ressalta i evidencia els 
elements patrimonials i el paisatge existents, que accentua la visió de matèria en 
descomposició. Com ja hem anomenat anteriorment, el paisatge no és solament 
la naturalesa sinó es el conjunt d'esdeveniments que l'han conformat.

ESTRAT BAIX ESTRAT INTERMEDI ESTRAT ALT

(figura_66) Imatges de Estrats Parc dels 
Tres Turons
-font: Anna Coello de Llobet studio

(figura_68) Imatges elements patrimo-
nials existents detalls del Turó de la Rovira 
-font: Jansana estudi
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(figura_67) Emplaçament
-font: Jansana estudi

(figura_62)

La proposta es basa en la conservació del conjunt de les restes de les bateries i 
d’aquelles altres corresponents a la posterior ocupació per les edificacions il.le-
gals, sempre que siguin compatibles amb les restes de les estructures de defensa 
militar. També es mantenen els camins d’accés actuals, amb excepció de l’accés 
des del carrer de Marià Lavèrnia, que permetrà accedir a l’espai central i que 
estarà dotat dels elements d’urbanització necessaris per al seu ús públic.

A banda de les pròpies instal·lacions de les bateries, és a dir, de les bases per a 
la ubicació de les armes pesants antiaèries i de les construccions al seu servei, 
com els dormitoris, armers, etc, són els murs de contenció els que de manera 
més palesa mostren les marques de les successives ocupacions del turó. Aquests 
murs han estat al servei de l’activitat agrícola del turó, com ho van estar després 
per a l’activitat de defensa i finalment de l’ocupació d’habitatge autoconstruït. 
La intervenció als murs es limita a la reha bilitació dels existents, o a la seva subs-
titució quan l’estat de degradació o la seva capacitat mecànica no permetien la 
seva conservació. L’aprofitament de la pedra procedent dels rebaixos permetrà 
la seva reutilització en les tasques de reconstrucció dels murs.

El tractament dels paviments també és conservador. S’han mantingut les carac-
terístiques dels paviments existents, com és el cas del camí que condueix des del 
carrer de Labèrnia fins a Muhlberg, que es refà amb el material original. L’únic 
paviment de nova construcció és el de l’accés principal, que condueix des del ca-
rrer de Marià Labèrnia fins a l’esplanada de les bateries.  Pel que fa a les escales, 
el criteri ha estat de mantenir-les en el seu estat actual, considerant que són un 
element més de les traces de les ocupacions del turó, i la seva intervenció s’ha 
limitat a la creació de baranes, que poden ser d’acompa nyament o de pro tecció 
en els altres casos. 

El projecte finalitza amb la restauració els interiors dels recintes de la bateria: 
construccions i búnquers que s'han convertit en espais d'una nova seu del Mu-
seu d'Història de Barcelona (MUHBA). És un museu de la resistència activa de la 
ciutat davant els bombardejos, i també de l'barraquisme i l'habitatge informal a 
l'Europa de el segle XX.

(figura_69) Imatge interior recinte bate-
ries antiaèries
-font: Jansana estudi
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Recuperació camins

Interior bateries antiaères

Carrer Marià Lavèrnia

(figura_70) Axonometria general inter-
venció
-font: Jansana estudi

(figura_64)



B3 | conclusió
- Amb aquestes intervencions s'ha volgut preservar la memòria històrica de 
la Barcelona de segle XX, amb la voluntat de conservar i mostrar el seu pas-
sat, per entendre i explicar el present de la ciutat, i allò que condiciona el seu 
futur.
- Mirador com a lloc d'esbarjo i atractiu turístic.
- Cerca de materialitat d'intervenció respectuosa amb les preexistències.
- Recuperació de camins, en lloc de crear-n'hi de nous, ja que la voluntat pro-
jectual és no alterà el paisatge històric.

(figura_71) Imatges del Búnquers del Turó 
de la Rovira 
-font: Jansana estudi

06.3|CONCLUSIONS CASOS ESTUDI ENVERS EL TURÓ DE GARDENY

Els dos casos d'estudi conformats pels tres projectes anteriors són una mostra 
de com superar els accidents topogràfics i revitalitzar les zones afectades a partir 
de l'espai públic, ja sigui des d'una intervenció de petita escala, com el projecte 
d'en Carles Enrich a Gironella, com d'un projecte de gran escala, com el Parc dels 
Tres Turons de Barcelona.

El projecte del nou accés a Gironella ens mostra, com a partir de l'estudi i anàlisi 
del recorregut i seqüències urbanes, es pot solucionar una problemàtica d'ac-
cessibilitat greu entre dos teixits urbans desconnectats o aïllats, en què una part 
domina a l'altra, portant-la inclús al deteriorament i abandonament. Destaquem 
que el projecte no es tracta solament d'un ascensor sinó que és un projecte de 
ciutat. L'estudi de Gironella proposa recosir el poble amb l'antiga indústria tèxtil, 
reactivant l'antic camí de Cal Metre. Creant doncs, una continuïtat urbana entre 
el centre històric, el ''poble nou'' i l'antiga indústria tèxtil, revitalitzant també la 
llera i el passeig del Riu Llobregat, que abans de la intervenció es trobava sense 
afluència ni activitat veïnal ni turística.

Aquest projecte ens mostra el camí a què la solució de l'aïllament del Turó no 
és solament resoldre un problema d'accessibilitat sinó que és un problema de 
ciutat, que requereix un projecte d'abast local, el teixit urbà i l'encadenament 
d'esdeveniments de les centralitats de la ciutat s'han d'apoderar del Turó. In-
tegració basada en el paper de l'espai públic i com aquest es materialitza per 
resoldre aquest aïllament. Projecte, on la materialitat i el disseny ha de dialogar 

(figura_71)
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i integrar-se a les visuals de la ciutat com en el cas de Gironella, la intervenció 
s'ha de dur a terme un emplaçament amb una forta càrrega històrica, patrimo-
nial i paisatgística. Els nous espais de relació i accessibilitat han de ser capaços 
d'integrar-se i dialogar amb el que l'envolta.

L'objectiu doncs de l'estudi d'integració del Turó de Gardeny busca com en el cas 
de Gironella reactivar, revitalitzar un espai que es troba en via d'abandonament, 
entre altres problemes, per la manca de continuïtat urbana i accessibilitat.

El cas d'estudi del Parc dels Tres Turons busca, com en el cas del Turó de Gardeny,  
cerca de com resoldre la trobada entre la ciutat, el teixit urbà, i l'espai natural, 
en què les visuals, la valoració del patrimoni paisatgístic i edificatori, marquen el 
disseny de l'espai públic. Intervenció que no tracta solament d'unir la continuïtat 
urbana amb el turó (en els dos casos), sinó que l'espai públic es converteix en 
la projecció d'un equipament verd natural per als veïns i veïnes dels barris ad-
jacents i la resta de la ciutat, és a dir, el projecte acaba agafant una importància 
d'escala o àmbit municipal, on la resolució de la integració dels béns paisatgístics 
del Turó a la ciutat es converteix en una forta oportunitat en els sectors turístics, 
econòmics i culturals.

El sector 3 del projecte dels tres Turons, Cohabitar amb la naturalesa, amb el que 
centrem l'estudi del cas, ens mostra com el primer pas que hem de dur a terme 
al Turó de Gardeny és reorganitzar l'espai natural i la seva relació amb la ciutat i 
amb les edificacions de l'antiga Base militar, el PCiTAL i el Conjunt monumental 
Templer. Aquesta reorganització ens ha de permetre entendre la funció urbanís-
tica i ordenadora que ha de dur a terme el projecte de l'espai natural com a eix 
vertebrador i unificador del Turó de Gardeny.

Com en el cas d'estudi el Turó de Gardeny té la oportunitat de basar la interven-
ció en la recuperació dels camins abandonats o deteriorats, i la creació de nous 
accessos i camins que permetin rodejar tot l'altiplà de Gardeny, amb l'objectiu 
d'oferir unes visuals panoràmiques privilegiades a la ciutat, l'horta, i el riu Segre. 
Aquest nou recorregut s'ha d'unir i integrar no solament al teixit urbà i les edifi-
cacions del Turó, sinó que també a l'eix dels espais lliures de Lleida, el riu Segre. 
La unió al riu és l'oportunitat d'escala municipal d'unir els seus principals paisat-
ges o parcs emblemàtics, Parc de la Mitjana, Parc del Segre, Horta de Lleida. Com 
en el cas del projecte del Parc dels Tres turons on el principal objectiu és unir el 
Turó de la Creueta del Coll, el Turó del Carmel i el Turó de la Rovira.

Per últim, destaquem, la intervenció del estrat més alt del Turó de la Rovira del 
segon cas d'estudi realitzat per un altre equip d'arquitectes. El parc de les bate-
ries antiaèries busca noves relacions visuals i equipaments compatibles per al 
barri i la ciutat mantenint la història existent. La rehabilitació de les ruïnes o edi-
ficacions preexistents, permet veure els diferents usos que pot tenir un espai en 
funció de l'època en què es trobi, amb l'objectiu de ser un espai de contemplació 
de la història (un museu a l'aire lliure) i de la mateixa ciutat (un mirador de 360º). 
Projecte que ens anima a mantenir l'història del Turó de Gardeny tan medieval, 
militar, com l'actual tecnològica, formant un conjunt paisatgístic i museístic que 
per separat no tindria tant interès històric, social i turísitc.

En conclusió, l'estudi d'aquests tres casos diferents d'intervenció de l'espai pú-
blic com a eina de regeneració urbana són una guía i un exemple per l'integració 
i regenaració del Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida.
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07 |  PROPOSTA D'INTEGRACIÓ DEL TURÓ DE GARDENY 
A LA CIUTAT DE LLEIDA
L'estudi de la integració del Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida conclourà en la 
proposta d'unes primeres línies d'actuació o d'intervenció per assolir l'objectiu 
del treball. Propostes fruit del recorregut de l'estudi previ. El Turó de Gardeny ha 
de ser un punt de referència integrat a la ciutat gràcies a:

- Valorar el medi natural i paisatgístic com a base de la recuperació (reordenar 
el paisatge).

- Valorar el patrimoni a partir de l'espai públic (unificació i cohesió del Turó en un 
únic espai integrat amb el paisatge).

- Valorar els recorreguts urbans de Lleida (continuïtat urbana entre les centrali-
tats urbanes i els barris de la ciutat).

Aquests tres punts són claus per la regeneració i la integració del Turó de Gar-
deny a la ciutat i la seva transformació en una nova centralitat urbana sostenible 
de Lleida. Una centralitat capaç d'incentivar activitats i projectes tant econòmics 
de recerca i innovació, com culturals i socials.
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(figura_73) Planta consideracions general 
proposta integració
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.
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(figura_72) esquema intenció proposta per 
assolir una nova centralitat urbana
-Elaboració pròpia
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Un projecte d'integració a la ciutat del Turó de Gardeny a partir de l'espai públic, 
capaç de generar una seqüència o encadenament d'esdeveniments que permeti 
al turó unir-se a la continuïtat urbana i paisatgística de Lleida. Projecte de com-
plexa intervenció, ja que dependrà de l'estudi individualitzat de cada vessant o 
vora del Turó en contacte amb els diferents teixits urbans o l'horta.
Com podem veure a la planta anterior, el vessant sud -est i el vessant nord-est 
són les principals vores per les quals el Turó de Gardeny es relaciona amb el teixit 
urbà de la ciutat. A partir de l'espai públic es busca resoldre la problemàtica de la 
interrumpció de la continuïtat urbana i l'aïllament del Turó tant des del punt de 
vista urbanístic com paisatgístic. Els dos vessants no tenen cap mena d'interacció 
amb la ciutat a part dels dos accessos actuals del Turó. La proposta d'intervenció 
no solament ha de dialogar amb el teixit urbà pròxim dels vessants, sinó que 
també, ha d'aconseguir dialogar amb l'entorn privilegiat que l'envolta, l'horta 
de Lleida.
Cada vessant necessita una proposta d'intervenció de l'espai públic diferenciada 
a causa de la diferència de pendents que els integri al teixit urbà. Tot i aquest 
tracte diferenciat, el projecte d'integració es proposa com unitari i es basa en les 
següents línies generals d'actuació segons l'estrat topogràfic del Turó:

1 | ESTRAT BAIX, Vora del Turó: cerca d'espais on intervenir que permetin donar 
continuïtat entre la trama urbana i el conjunt de camins del Turó ja existents.

- Recuperar i crear nous accessos i camins
- Renaturalitzar la vora del turó amb la ciutat mantenint la vegetació actual i 
la implantació de nova amb l'objectiu de generar visuals i nous espais inter-
medis entre el Turó i la ciutat.

2 | ESTRAT INTERMEDI, Vessants del Turó: Planegem la recuperació i millora 
dels camins que permetin millorar les qualitats ecològiques de l'àmbit.

-Recuperar, ampliar i projectar nous camins que interconnectin el Turó de 
Gardeny amb ciutat.
-Establir usos i activitats compatibles, propis d'un parc, que interaccionin amb 
la ciutat i el paisatge privilegiat.
-creació d'un anell o recorregut de camins i espais oberts (miradors) que ro-
degi tot el Turó i que relacionin visualment la base alta del Turó amb la ciutat, 
l'horta i el riu Segre. Anell que també tindrà la funció de cohesionar i unificar 
l'interior del Turó.
- Intervencions que millorin l'accessibilitat a la part alta del Turó sobretot per 
a persones amb mobilitat reduïda que en l'actualitat no hi poden accedir sen-
se vehicle.

3 |ESTRAT ALT, Cota alta del Turó: Reordenar la circulació interna del Turó que 
permeti la unificació del Turó.

-Obrir el Turó al paisatge, és a dir, supressió dels murs que aïllen tant interior-
ment com del paisatge.
- Estudi i catalogació de les edificacions del Turó per a futurs projectes.
- Reforma i manteniment dels elements singulars amb fort valor històric que 
han quedat obsolets o estan en ruïnes com a part del valor paisatgístic del 
Turó de Gardeny.
-Planificació i ordenament urbanístic de la plana de l'altiplà que delimiti quins 
espais es reserven per a nous projectes i quins espais es converteix en espai 
públic. 45   | 

07.1|LÍNIES GENERALS D'ACTUACIÓ La proposta de regeneració del Turó a partir dels estrats que reordenen l'espai 
públic del turó no és suficient per aconseguir la integració a la ciutat. L'estudi 
previ de les oportunitats del Turó de Gardeny conclou, que la realitat urbana no 
és un fet aïllat sinó tot l'espai ha de quedar articulat amb el que espacialment 
l'envolta mitjançant una estructura seqüencial d'encadenament d'esdeveni-
ments ja exposada (punt 5). El planejament d'integració del Turó també dependrà 
d'intervencions que siguin capaces de crear un recorregut que apropi o relacioni 
la ciutat amb el Turó. Així doncs, classificarem les intervencions en una escala de 
ciutat o barri.

- Escala de ciutat: Intervencions de l'espai públic entre el Turó de Gardeny i el 
teixit urbà que permetin la continuïtat urbana de les principals oportunitats 
d'integració del Turó de Gardeny a la ciutat de Lleida, és a dir, l'eix comercial, 
turístic i cultural, i l'eix dels espais lliures de Lleida. Actuacions necessàries 
per assolir que el Turó és converteix-hi en una nova centralitat de Lleida.

- Escala de barri: intervencions que permetin dotar d'equipaments, espais o 
activitats als veïns dels barris pròxims (l'horta de Lleida i el Barri de la Mariola 
i barri dels Instituts - Sant Ignasi). La incorporació de nous espais, activitats o 
serveis a la cartera d'equipaments públics dels barri millorà la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes.

La classificació de la proposta segons l'estrat del Turó i l'escala d'intervenció té 
com a objectiu la consolidació i integració del Turó de Gardeny com una nova 
centralitat moderna i sostenible de la ciutat Lleida. Assolir aquest objectiu com 
ens diuen els autors, Judit Dominguez & José Luis Lezama9,  dependrà d'un pro-
cés polític, legal i social de la ciutat de Lleida. Un desenvolupament sustentable 
que sol es podrà tirar endavant amb l'aplicació dels següents criteris; 

- Coordinació i cooperació entre les diferents administracions competents de 
la gestió i planificació urbana tant d'àmbit local com regional amb l'objectiu 
de generar una proposta d'integració, regeneració i desenvolupament econò-
mic i social integral del turó de Gardeny a la ciutat de Lleida.
Las visiones sectoriales o fragmentadas con las que comúnmente se elaboran las políticas 
urbanas han provocado una inadecuada gestión urbana. La integración tiene que darse 
en dos niveles: en primer lugar, en la actividad de planificación del desarrollo urbano (...).
En segundo lugar, la llamada integración de las decisiones (...)9

- Procés participatiu de tots els actius implicats en el projecte d'integració i 
transformació del Turó a la ciutat (veïns i veïnes, empreses i treballadors, PCi-
TAL, Ajuntament, Universitat...) amb la voluntat de descentralitzar la pressa 
de decisions com mesura d'eficàcia i d'èxit planificador.

Aquest desenvolupament del projecte integral, social i econòmic segons l'autor 
és la garantia d'un projecte de ciutat inclusiu, participatiu i democràtic9.

En conclusió la regeneració del nou Turó de Gardeny ha de nàixer de la partici-
pació, coordinació i cooperació ciutadana i té com a objectiu integrar el Turó a 
la ciutat com un espai al servei dels veïns dels barris pròxims, de la ciutat i els 
turistes (en aquest ordre de preferència). Un projecte que per assolir aquest 
objectiu planteja la reordenació total del Turó perquè superi les problemàtiques 
estudiades anteriorment i permeti i incentivi la instal·lació de nous projectes 
d'àmbit cultural, científic, tecnològic i econòmic. Una nova centralitat de la ciu-
tat, sustentable i inclusiva al servei i millora de la qualitat de vida dels ciutadans 
de Lleida.

9 | Judith Domínguez & José Luiz Lezama: 
"Medio ambiente y sustentabilidad urba-
na"
- Papeles de Población, vol. 12, núm. 49. 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico
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La proposta i objectiu de l'estudi d'integrar i regenerar el Turó de Gardeny a 
la ciutat de Lleida és molt complexa, però la voluntat final de l'estudi és donar 
uns primers passos o línies d'actuació a partir de l'anàlisi prèviament elaborada. 
L'apunt final de l'estudi es centrarà sobretot a localitzar les preexistències es-
sencials per la regeneració del Turó, i proposarem en format de croquis o avan-
tprojecte unes primeres intervencions o idees claus pel desenvolupament del 
projecte d'integració del Turó a la ciutat. Així doncs, per concloure l'investigació 
ficarem el focus en la proposta d'uns primers passos o intervencions base per la 
integració i l'apoderament social del Turó a la ciutat:
- Obrir un Turó unificat a la ciutadania, per tal que esdevingui, un gran equipa-
ment natural públic de la ciutat, és a dir, un punt de trobada, treball, esport i 
esbarjo atraciu pels veïns de Lleida de Lleida.
- Posar en contacte la part alta del Turó amb la ciutat redissenyant, aprofitant i 
permeabilitzant el sistema d'espais lliures dels camins existents amb la ciutat.

Aquestes dos primeres intervencions per la recuperació del Turó s'han de realit-
zar en paralel, ja que una intervenció necessita de l'altra per ser efectiva, cohe-
rent i útil. Conseqüentment proposem en format croquis o "avantprojecte" els 
següents dos projectes:

1| Turó de Gardeny obert i unitari; gran espai i recorregut paisatgístic integrador

 - Obrir el turó al paisatge que l'envolta: Proposta de recuperació del paisatge 
del Turó mitjançant l'arranjament i creació de nous camins, miradors i relacions 
visuals entre el Turó de Gardeny, la ciutat de Lleida, el Riu Segre i l'Horta. 

- Unificar el Turó: Proposta d'unificar el Turó com una única gran centralitat ur-
bana de recerca i innovació de Lleida a partir del espai públic cohesionador i 
inclusiu.

2| Nou accés al Turó de Gardeny; continuïtat de les centralitats urbanes de Lleida 

Solucionar la problemàtica d'accessibilitat al turó per a persones amb mobilitat 
reduïda alhora d'oferir un nou accés al turó contigu a les dues centralitats ur-
banes de la ciutat de Lleida, l'eix comercial, turístic i cultural i l'eix dels espais 
lliures, el riu Segre. Continuïtat a l'encadenament de seqüències o recorreguts 
que ha d'unir les dues centralitats de Lleida (estudiades) i els barris amb la nova 
centralitat del futur, el Turó de Gardeny.

Primers passsos mitjançant esbossos d'actuacions que han de permetre la rege-
neració general delTuró i que ha de servir com a base i promoció de nous projec-
tes, però sobretot, es proposa la revitalització i apoderament social d'un espai 
oblidat emblemàtic de la ciutat de Lleida. 
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07.2|PROPOSTA PRIMERES INTERVENCIONS

El Turó de Gardeny forma part dels 4 elements emblemàtics i alhora simbòlics 
de l'orografia lleidatana conjuntament amb el Turó de la Seu Vella, el Riu Segre, i 
l'horta de Lleida. Ens trobem davant un espai únic, on la naturalesa canviant dels 
seus vessants (punt 5.3) i la major altura topogràfica sobre la cota del riu Segre, 
l'horta i la pròpia ciutat li permet tenir unes visuals 360 graus de tota la plana de 
Lleida.

1 |OBJECTIU

El principal objectiu de la proposta del Turó de Gardeny com a gran espai pai-
satgístic integrador del Turó és acabar amb l'aïllament i discontinuïtat, visual, 
interior i paisatgística de Gardeny respecte del seu entorn i si mateix. Regenerar 
l'altiplà com un espai verd i de qualitat. Aquest objectiu ha de permetre i poten-
ciar que els veïns i veïnes de Lleida trobin en el Turó un espai atractiu natural 
on pujar i participar d'ell, sigui fent esport, caminant o sigui com un gran parc 
d'esbarjo amb unes visuals i condicions immillorables.

Aquest objectiu planteja la unificació del Turó de Gardeny a partir de l'espai pú-
blic i paisatgístic històric, per això detectarem les centralitats interiors del Turó 
a unificar. Així doncs, la rehabilitació, creixement d'activitats i construcció de 
noves edificacions futures del Turó han de néixer a partir de la unió i reconeixe-
ment de les dues places històriques i centralitats interiors de l'antiga base militar 
Gaspar de Portalà. Places que s'han d'unir superant els murs que les separen i les 
aïllen del que els envolta.

L'adequació i unificació del Turó mitjançant aquesta primera proposta, té la fi-
nalitat de ser la base, per la qual Gardeny es converteixi en un espai atractiu des 
del punt de vista econòmic, social i turístic. Econòmic amb l'establiment de nous 
projectes al PCiTAL. Social amb la recuperació del Turó com un gran equipament 
públic de Lleida. Per últim un nou atractiu turístic com a exemple de transfor-
mació de l'antic aquarterament militar que es suma al ja existent del conjunt 
monumental del castell dels Templers.

2 |PROPOSTA I CROQUIS

Per assolir aquests objectius es proposa intervenir segons les línies generals 
d'actuació (punt 7.1) de la proposta d'integració el Turó de Gardeny a la ciutat de 
Lleida. Tot i seguir els principals directius generals, en aquest apartat del treball, 
mostrarem i aprofundirem en algunes de les principals actuacions en format de 
croquis o idea de partida per la realització de projecte integral de regeneració 
del Turó de Gardeny. Les primeres actuacions per convertir Gardeny en aquest 
gran espai paisatgístic integrador del Turó.

- Creació d'un anell o recorregut verd de visuals, amb diferents miradors, que 
envolti i articuli el Turó en un únic espai.
- Demolició dels murs o edificacions obsoletes "muralla" dels antics aquartera-
ments, solament mantenir les parts més representatives com a record i atractiu 
paisatgísitc del que va ser el la base militar (torretes defensives per exemple) 
- Assegurar i perseverar el Castell dels Templers, la plaça de l'antic aquartera-
ment d'artilleria i la de l'antic aquarterament d'infanteria (patis d'armes) i poten-
ciar-los com a centres a partir dels quals es desenvolupi el creixement del Turó.
- Estudi ecològic per la renaturalització del Turó amb la plantació nova vegetació 
típica de l'emplaçamant i arranjament de la existent com a eina d'unificació de 
l'interior Turó de Gardeny que es troba desnaturalitzat i abandonat en parts.48   | 

07.2.1|TURÓ DE GARDENY OBERT I UNITARI



En resum, unes primeres actuacions inicials clau per enfortir la idea d'aconseguir 
un Turó obert a l'entorn i unificat per ser un atractiu pels veïns i veïnes de Lleida 
pugem i participem d'ell. Un inici basat en la reordenació de l'espai.

En l'axonometria següent indiquem les primeres accions a realitzar; la demolició 
dels murs que envolten, divideixen i aïllen el Turó, i marquem els centres inte-
riors a mantenir bàsics per als nous projectes o propostes que es facin al Turó, els 
tinguin en compte i ajudin a la creació d'aquest corredor intern (ciutat - Castell 
dels Templers - Plaça d'infanteria - Plaça artilleria). També assenyalem el recorre-
gut o anell l'estratègic que integra o absorbeix els camins existents (fig_49)

La proposta no entrarà a dissenyar com ha de ser aquest corredor intern o anell. 
En aquesta primera reordenació del Turó solament s'esmenta i grafia l'estratègia 
del recorregut i les centralitats que conjuntament tenen la funció d'unificar el 
Turó en un únic gran espai públic a l'espera de l'arribada de nous projectes.

(figura_74) Planta croquis proposta
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.
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Del Fruitcentre a la plaça  
d'infanteria General San-
jurjo

(figura_75) Croquis conceptual
- Elaboració pròpia

(figura_75)

Aquesta demolició dels murs no ha d'anar lligada d'una desaparició del paisat-
ge militar que ha ocupat el Turó durant tot l'últim segle. Així doncs, proposem 
mantenir elements o parts de les antigues ''muralles'' per recordar com era l'es-
tructura dels antics aquarteraments que alhora poden ser petits atractius del 
recorregut verd envoltarà tot el Turó de Gardeny. 

Totes aquestes propostes ajudaran a regenerar el Turó, però per integrar el Turó 
a la ciutat i al barri no serà suficient, ja que el Turó continuarà aïllat del teixit 
urbà. Proposem paral·lelament intervencions de nous accessos i permeabilitats 
entre el Turó i la ciutat per assolir l'objectiu de l'estudi (punt 7.2.2). La combinació 
en paral·lel d'aquestes dues actuacions són bàsiques, ja que la projecció d'una 
proposta sense l'altra porta acabaría en l'abandonament de la intervenció.

(figura_76) Fotomontatges mur - no mur 
- Elaboració pròpia

(figura_77)
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En les  seguents imatges mostrarem com cambiaría la percepció del Turó sense 
el mur que encarcela el Turó

(figura_77) Fotomontatges mur - no mur 
- Elaboració pròpia

(figura_76)



El vessant sud-est és el punt amb major desnivell topogràfic amb contacte amb 
el teixit urbà de la ciutat i en ella s'interromp la continuïtat de l'eix comercial, 
turístic i cultural de manera sobtada, és a dir, el desnivell topogràfic impedeix la 
unió del centre de Lleida amb el que ha d'arribar a ser el nou centre econòmic, 
científic i cultural de Gardeny, "la ciutat necessita noves centralitats"3

La unió de les dues centralitats són una oportunitat també per aconseguir la 
unió l'espai natural del Turó de Gardeny a l'eix dels espais lliures de Lleida i el riu 
Segre com podem observar en la figura 73. Un nou accés que permetrà solucionar 
una de les principals problemàtiques del turó, la no accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda i la dificultat per accedir-hi peatonalment o amb bicicleta

El Vessant est i nord-est, també està en contacte directe amb la ciutat, en una 
escala d'interacció més de barri .El pendent és inferior i permet un diàleg més 
permeable entre el barri de la Mariola i el Turó. Proposem intervencir recupe-
rant i reformulant el projecte fallit i abandonat, el Museu del Clima. El museu 
que es troba a mig construir, tot i que va ser inaugurat. Es proposa un replanteig 
amb l'objectiu de convertir l'equipament no solament en un centre museístic, 
sinó que tambè. en un centre social i cívic al servei del barri de la Mariola. Tot i 
esmentar aquesta proposta de reformulació, en aquest aprtat, sol ens centrarem 
en la proposta del vessant sud-est.

1 |EMPLAÇAMENT

La projecció de la intervenció, marcarà la imatge del Turó alhora que canviarà 
totalment la manera en què es relacionen les dues parts. El lloc elegit per la 
intervenció, sens dubte i gràcies a l'anàlisi prèvia, ha de ser a la plaça de l'Exèr-
cit, cruïlla entre la fi de l'Eix comercial i el carrer més transitat de la ciutat, Gran 
Passeig de Ronda. Un passeig que és suma al desnivell natural com principals 
causes de l'aïllament del Turó, com si fos un mur més a superar, un obstacle més 
al nostre objectiu. (fig_78)

La forta pendent entre el vessant sud-est i la ciutat, impedeix fer un accés de 
rampes sense escales amb un pendent accessible. La proposta per salvar el des-
nivell serà mitjançant ascensors. A diferència de l'ascensor projectat a Gironella, 
el nou accés a Gardeny, no s'abordarà com a un únic ascensor sinó com la com-
binació d'ascensors i passarel·les a partir de la rehabilitació dels camins existents 
i la millora i incorporació de nous camins, rampes o escales. L'objectiu de no 
proposar un únic ascensor (com si fos una torre) és la voluntat d'integrar-se al 
Turó, protegint-ne la imatge i miradors, i crear un espai públic verd accessible 
que generi nous recorreguts i visuals, és a dir, nous esdeveniments o seqüències 
que animin al ciutadà a participar del turó.

07.2.2|NOU ACCÉS AL TURÓ DE GARDENY

(figura_78) Secció desnivell Turó - Centre 
ciutat
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

45 metres 

80 metres 
G.Passeig de Ronda  -  Plaça l'exèrcit  - Eix centralitat urbana51   | 

ESTRAT ALT ESTRAT INTERMEDI ESTRAT BAIX

3 | Borja, Jordi i Muxi, Zaida “El espacio 
público : ciudad y ciudadania” 
-Editorial Electa, Barcelona  2003 

(figura_78) Turó de Gardeny - carrer Alca-
de Costa
-Elaboració pròpia

2 |CROQUIS RESOLUCIÓ  - Com fem el nou accés?

- Davant el fort desnivell la millor solució és la instal·lació d'un ascensor que acompanyat d'un 
sistema de rampes. Un cop elegit l'espai d'inici ens plantegem estudiar com seria la millor opció 
per la intervenció del nou accés.
- Descartem l'opció que l'ascensor és situï abans del Gran Passeig de Ronda, ja que per salvar el 
desnivell hauríem de construir una plataforma molt elevada i un pont fins a un dels camins preexis-
tents del turó, alteraria els visuals i no s'integraria ni al turó ni a la ciutat
- La reforma dels antics camins del vessant sud-est ens permeten salvar el desnivell sense alterar 
pràcticament la topografia natural del Turó i generant un recorregut entre els dos ascensors de 
miradors al Castell dels Templers i la ciutat de Lleida
- Voluntat d'instal·lar el segon ascensor entre l'antic aquarterament de Sanjurjo i els Templers 
respon a la idea de no afectar el valor patrimonial i paisatgístic d'integrar tot el Turó a la ciutat i 
no solament amb el Castell.

c. Turística 

c. Económica

Punt 
arribada

Punt 
sortida

Eix espais lliures

Eix centralitat
econòmic, turísitc

(figura_81) Axonometria explicativa espais 
d'intervenció 
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

camins vessants 
no rodats principals 

caminets vessants
(en molt mal estat)
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(figura_79)

(figura_80) Pont dels instuts
Infraestructura que ajuda a l'objectiu de la 
prposta
-Elaboració pròpia

La cruïlla entre la plaça de l'exèrcit i la falda del Turó de Gardeny del vessant 
sud-est permetrà generà una continuïtat urbana aprofitant un nou espai públic 
natural: entre Turó de Gardeny, Ciutat (eix comercial i turístic) i el Riu Segre (eix 
dels espais lliures).



3 | MATERIALITAT, ESTRUCTURA I DISSENY 

La materialitat i l'estructura del projecte és un repte, per al disseny de l'ascensor 
i el conjunt del nou espai públic d'integració al Turó de Gardeny. El conjunt de 
rampes, camins i escales per aconseguir l'objectiu és important que dialoguin 
amb l'entorn. Per això,en aquest punt, ens centrarem més en la materialitat del 
nou accés. Destaquem la existència de restes de l'antic accés al Castell del Tem-
plers per escales que s'intentarà restaurar per tornar a usar o es projectaran les 
escales al costat del antic recorregut fig_xx i fig_xxx

L'estructura de l'ascensor preveiem que haurà de ser metàl·lica, capaç de salvar 
grans llums i suportar l'ascensor lleugerament on s'alterni parts transparents 
poroses i opaques. Pel que fa al disseny del conjunt del projecte del nou accés 
proposem que alterni la materialitat pròpia i característica del Turó de Gardeny 
i del territori com a eina d'integració visual i no afectació "façana natural" de 
la vessant sud-est del turó de Gardeny. Es proposa doncs, la utilització dels se-
güents materials:

-L'acer, com a material estructural de l'ascensor i de la passarel·la d'unió de l'as-
censor amb el camí.
-Vidre, com a material transparent

-Pedra en sec o ceràmica, material pel recobriment opac i porós.

- Fusta com a material sostenible de protecció i arranjament de l'accés i camins.

Elegim la pedra en sec perquè la construcció antiga de Lleida s'alça a base de 
pedra seca, tàpia i tova, segons s'ha pogut observar en les recents excavacions, 
enderrocs, rehabilitacions i millores que s'estan duent a terme en el centre his-
tòric, barris perifèrics. Però sobretot a l'horta, que si bé, les torres de Lleida 
(Torre és com s'anomena a les cases de l'horta de Lleida) ja quasi no en queden 
exemples on la gent hi habiti, era la construcció típica i la podem veure reflectida 
al conjunt de canals, camins i pallers, en què els murs són de pedra seca típica de 
les Terres de ponent. També proposem la ceràmica perquè durant molt temps es 
va explotar els nivells d'argiles del vessant sud per la fabricació de ceràmiques i 
cosa que fa que la variant sud tingui una aparença més argilosa, solament tapa-
da per la creixent vegetació.

El disseny de l’assensor haurà dintentar se màxim poròs posible inclús amb parts 
transparents per poder gaudir de les visuals, però sobretot, de la sensació de 
transició entre l'espai natural verd de Gardeny i la ciutat.

El nou accés permetrà integrar i unir el Turó de Gardeny a les centralitats ur-
banes i, alhora,  obrirà a la ciutat a un recorregut paisatgístic existent, aban-
donat i desconegut. La intervenció proposa convertir-se en un espai verd que 
aproparà el Castell dels Templers i la resta dels equipaments del Turó a la ciutat 
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(figura_83) Secció desnivell Turó - Centre 
ciutat
-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

(figura_82) Antigues escales accés Castell 
dels Templers
-Elaboració pròpia
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(figura_86) Fotografies del recorregut del 
nou accés 
- Elaboració pròpia

(figura_84) Axonometria proposta

-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.

Antigues escales accés Castell dels 
Templers

4 | PROPOSTA  - "IMATGE AVANTPROJECTE-VISUALS"

En resum la proposta d'aquest nou accés, com s'assenyala a la següent axono-
metria, es basa en la recuperació i millora dels camins existents i la projecció de 
dos ascensors que s'entrellacen a partir de l'espai públic. Aquest espai públic 
verd assoleix dos objectius més a part d'unir i integrar el Turó a les centralitats 
esmentades anteriorment:

-Recupera part de les antigues escales d'accés al Castell dels Templers i reforça 
l'ús de la porta històrica d'entrada al Castell. (fins ara s'accedeix pel darrere ge-
neralment), és a dir, apropa el monument a la ciutat

- Genera un espai públic o parc dels baluards del Castell amb la recuperació d'un 
recorregut de visuals existents oblidades a la ciutat, al castell i a l'horta. Un reco-
rregut entre les muralles i ruïnes històriques de la fortificació.

Porta històrica d'entrada 
al Castell dels Templers

(figura_85) Axonometria proposta

-Elaboració pròpia a partir cartografía Aj.
Lleida.



08 |  CONCLUSIÓ
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L'estudi del Turó de Gardeny ens ha permès conèixer un espai emblemàtic obli-
dat de la ciutat de Lleida tot i el seu valor paisatgístic, patrimonial i històric. La 
seva evolució històrica des de l'edat mitjana amb el conjunt monumental de 
Gardeny i la posterior instal·lació de la Base militar Gaspar de Portalà han marcat 
la seva relació amb la ciutat, així com el seu creixement i desenvolupament. Un 
Turó que fins a l'any 1998 no va ser de propietat municipal, una de les primeres 
causes que explica l'aïllament del Turó de la ciutat, tot i les seves visuals paisat-
gístiques privilegiades de 360 graus a la plana de Lleida. L'any 2009 l'Ajuntament 
i la universitat de Lleida inauguren el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari 
de Lleida, decisió favorable des d'un punt de vista econòmic, però el Turó no s'ha 
vist regenerat al complet. Solament s'ha rehabilitat algunes antigues edifica-
cions militars i s'han construït nous equipaments com el Fruitcentre. Actuacions 
que no han comportat cap millora significativa en la interacció entre la ciutat i 
el Turó. Els projectes de rehabilitació i de nova construcció han estat un èxit al 
Turó de Gardeny, però la ciutat, des del punt de vista social i d'apoderament de 
l'espai públic no s'ha vist beneficiada. Així doncs, el problema del Turó no recau 
en la decisió d'instal·lar-hi el PCiTAL, sinó com aquest es relaciona amb la ciutat. 
Continua essent un espai desconegut pels veïns i aïllat dels barris propers.

Les anàlisis de l'estat actual, les visites de camp i les entrevistes amb diferents 
protagonistes mostren que a dia d'avui, el Turó, continua estant aïllat de la con-
tinuïtat urbana i paisatgística de la ciutat. L'altiplà té una deficient accessibilitat 
per als vianants i bicicletes, i no és accessible per a persones amb mobilitat re-
duïda. A més, la no cohesió ni continuïtat interna ni paisatgística han dut a l'es-
pai a la degradació, l'abandonament i l'oblit d'una gran part del Turó. Tanmateix, 
la manca de nous projectes, tot i l'èxit del PCiTAL com a eina de regeneració 
urbana de l'altiplà, no ha aconseguit fer del Turó un espai atractiu per la ciutat.

La solució de les problemàtiques analitzades són l'objecte i objectiu de l'estudi. 
Així doncs, a partir de reflexió teòrica urbanística i arquitectònica, l'estudi con-
clou que la integració del Turó a la ciutat, com a nova centralitat urbana sosteni-
ble, és la millor eina per resoldre l'aïllament. Una integració a la ciutat a partir de 
l'espai públic articulador de centralitats urbanes i integrador del Turó a la ciutat. 
Dit d'una altra manera, el Turó ha d'integrar-se a la ciutat a partir de l'espai pú-
blic, capaç de generar una seqüència o encadenament d'esdeveniments que el 
permeti unir-se a la continuïtat urbana, paisatgística i social de Lleida.

L'oportunitat d'unir el Turó a la ciutat recau d'una banda, aconseguir entrellaçar 
la continuïtat urbana central de l'eix comercial, turístic i cultural al Turó i d'altra 
banda, integrar-se a l'eix dels espais lliures verds de Lleida, el riu Segre. L'aprofi-
tament d'aquestes oportunitats que ofereix la ciutat són la base d'un Turó atrac-
tiu, des del punt de vista urbà, econòmic i social, que afavoreixi el creixement i la 
implantació de nous projectes o equipaments culturals, que regenerin i posin en 
valor la història, el valor patrimonial i paisatgístic de Gardeny, convertint el Turó, 
en una nova centralitat urbana de Lleida. Aquesta centralitat va estretament re-
lacionada amb assolir una continuïtat amb els barris limítrofs que aporti, també, 
una millora i regeneració dels barris de la Mariola i Instituts-Sant Ignasi.

Els tres casos d'estudi presentats; Nou accés a Gironellaa, Parc dels Tres Turons 
de Barcelonab i parc de les bateries antiaèries del turó de la Rovirac posen de ma-
nifest la importància d'articular els diferents parts de la ciutat mitjançant l'espai 
públic.

a | Nou accés a Gironella; Carles Enrich 
Studio

b | “Cohabitar amb la naturalesa”; Agence 
Ter, Ana Coello de Llobet, i AudingIntraesa

c | Restauració de les bateries antiaèries 
del Turó de la Rovira; Jansana, de la Villa, 
de Paauw arquitectes + AAUP, Jordi Rome-
ro associats SLP 

El nou accés a Gironella és un model de referència que parteix de l'estudi i anàlisi 
del recorregut i seqüències urbanes per resoldre una problemàtica d'accessibili-
tat greu entre dos teixits urbans desconnectats o aïllats. 

El nou Parc dels Tres Turons planteja resoldre la trobada entre el teixit urbà i 
l'espai natural. El projecte és una referència de com reorganitza l'espai natural 
existent i la seva relació amb la ciutat de forma generalitzada.

El projecte parc de les bateries antiaèries és un exemple de com la rehabilitació 
de ruïnes o edificacions preexistents afavoreix al ciutadà gaudir i entendre els 
diferents usos de l'espai en funció de l'època de construcció. Esdevé un espai de 
contemplació de la història (un museu a l'aire lliure) i de la mateixa ciutat (un 
mirador de 360º).

Gràcies a l'anàlisi prèvia i l'estudi de casos de referència, l'estudi finalitza amb la 
proposta d'unes primeres línies d'actuació generals per fer del Turó de Gardeny 
una nova centralitat integrada a la ciutat. Proposta basada en; posar en valor el 
medi natural i el paisatge (reordenar el paisatge), posar en valor el patrimoni a 
partir de l'Espai públic (gran espai verd unitari) i incentivar les activitats i projec-
tes del PCiTAL com a referència de sostenibilitat, recerca i innovació (creixement 
econòmic, cultural i social de Lleida).

Les línies d'actuació generals marquen un reordenament paisatgístic entre el 
turó i la ciutat que classificarem segons l'estrat topogràfic del Turó (baix, inter-
medi o alt) i la possible interacció que tingui amb el teixit urbà o l'entorn del Turó 
en cada punt (interacció d'escala de ciutat o barri).

Finalment, proposo en format de croquis o avantprojecte, unes primeres inter-
vencions claus pel desenvolupament del projecte d'integració del Turó a la ciu-
tat. L'estudi fica el focus en els reptes més importants per desaïllar el Turó. Obrir 
Gardeny al paisatge amb l'aprofitament dels camins existents i la supressió dels 
murs que l'aïllen. Paral·lelament es planteja la cohesió interna del Turó assen-
yalant els centres històrics interiors a reactivar, actualment desconnectats. La 
unió d'aquests espais interiors conjuntament amb l'aprofitament dels camins 
existents crea un Turó cohesionat mitjançant un recorregut o anell verd que l'en-
volta i el relaciona amb els centres interiors i el paisatge de l'entorn.

Aquestes primeres propostes regeneraran el Turó, però no donen resposta a la 
integració a la ciutat. Per assolir aquesta integració proposo estudiar noves per-
meabilitats que facilitin l'accessibilitat i la continuïtat urbana al Turó posant el 
focus amb la projecció d'un nou accés pel vessant sud-est que vincula l'eix co-
mercial, turístic i cultural, i l'eix dels espais lliures de Lleida amb el Turó.

En resum, l'estudi respon a la recerca del com i perquè el Turó de Gardeny es 
troba aïllat actualment i com podem integrar-lo a la ciutat de Lleida. El resultat 
d'aquest treball busca presentar i valorar el Turó com una gran oportunitat de 
Lleida. 
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- REINVINDICAR EL FUTUR DEL TURÓ DE GARDENY (Fons Covid)

Un cop conclòs l'estudi i s'ha remarcat la necessitat que tenim els ciutadans de Lleida de 
recuperar el Turó de Gardeny com una nova centralitat econòmica, de recerca i d'innova-
ció sostenible del Territori, observo amb consternació la manca de voluntat i cooperació 
política entre administracions i empresa per aconseguir-ho. Aquesta afirmació personal 
la faig un cop acabat l'estudi i haver seguit l'actualitat del Turó de Gardeny durant tots 
aquests mesos. L'estudi s'ha centrat principalment en la integració a la ciutat del Turó 
mitjançant l'espai públic com a eina per la instal·lació o promoció de nous projectes, però 
tot i que aquest espai públic no s'ha projectat ni dissenyat amb profunditat encara, la 
ciutadania de Lleida no ens podem permetre el luxe de no optar a nous projectes en un 
moment com l'actual.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla per a la reactivació 
econòmica i protecció social de Catalunya, que articula una resposta efectiva i transver-
sal als reptes econòmics i socials derivats de la pandèmia de la COVID-19. El pla ha de 
ser finançat en part pels fons europeus de la Unió Europea que donarà a Espanya per 
reactivació econòmica després de la forta crisi de la pandèmia COVID-19. El programa de 
recuperació de Catalunya va ser dissenyat en el sí de la Comissió per a l'Elaboració del Pla 
per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO), que va comptar amb la im-
plicació de tots els departaments de la Generalitat així com amb la participació d'actors 
externs a l'Administració en el marc de diversos grups de treball. La CORECO va fixar tres 
objectius cap on s'han d'orientar les actuacions públiques dels propers anys: reforçar la 
capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari; reduir les desigual-
tats socials accentuades per la COVID-19 i accelerar la transició cap a un model econòmic 
més sostenible i resilient. Aquest últim objectiu és el que el PCiTAL hauria d'haver aprofi-
tat per accelerar la seva transformació i no consta que s'hagi aconseguit.

El PCiTAL no ha assolit entrar dins implícitament en cap dels 27 projectes d'inversió pú-
blica i privada candidats a rebre finançament dels fons europeus per a la reconstrucció 
econòmica, presentats per la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer del 2021. Les in-
versions sumen un total de 41.355 milions d'euros i tenen com a objectiu modernitzar 
l'economia catalana.

El Turó de Gardeny i el PCiTAL no veuran la instal·lació de nous projectes els pròxims anys 
dels fons europeus, la manca d'unió política i empresarial no han proposat o ha aconse-
guit que cap projecte nou s'instal·li al Turó. Uns projectes que solament repercutiran en 
algun equipament del Parc com el FRUITCENTRE del IRTA de forma secundària, és a dir, el 
patronat que dirigeix el PCiTAL, format per l'Ajuntament de Lleida i la Universitat de Llei-
da, no lideraran cap projecte que pugui fer créixer l'activitat econòmica i transformadora 
del Turó de Gardeny. Un fracàs que no ens podem permetre com a capital de la Catalunya 
interior i del sector agroalimentari i ramader de proximitat d'èxit.
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Romero,M., Caamaño, M. y Orellano, L. “Patrimonio cultural. Puesta en valor de 
los Paisajes Culturales a través del turismo”- Revista Iberoamericana de Urbanis-
mo", 1 Setembre 2011, núm. 6, p. 31-42.  

Kevin Lynch “La imagen de la ciudad” -G.G Reprints,  Barcelona  1998
http://www.ub.edu/escult/Water/w-28/onthew@terfront28.pdf

BSM (Barcelona School of Management) i Fòrum empresa; “La transformació 
econòmica de Lleida: realitats i perspectives de futur” abril 2019  Oriol Amat, 
BSM Universitat Pompeu Fabra (Director del treball) Andrei Boar, Universitat 
Pompeu Fabra Gabriel Bracons, Barcelona Graduate School of Economics Pilar 
Lloret, Universitat Oberta de Catalunya Ramon Saladrigues, Universitat de Lleida
https://www.forum2001.es/sites/default/files/lleida_informe_25_4_2019.pdf

Josep Maria Llop Torné (director) Esther Fanlo Grasa, Carlos Llop Torné, Josep 
Maria Puigdemasa e Ignasi Aldomà Buixadé. 
“el río Segre, eje del plan de espacios libres en Lleida”
https://docplayer.es/57572988-El-rio-segre-eje-del-plan-de-espacios-libres-en-lleida.html

KOOLHAAS, Rem: “¿Qué pasó con el urbanismo?”, fragmento extraído de 
S,M,L,XL, OMA Rem Koolhaas con Bruce Mau, 1994. 
http://www.fadu.edu.uy/teoria-del-urbanismo/pagina-ejemplo/bibliografia/  (enllaç al pdf curs 
2020-2021)
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Rem Koolhaas  " Sessió innagual IV Congreso Internacional de Arquitectura" Or-
ganitzat a Pamplona
https://www.lavanguardia.com/vida/20160629/402847349590/rem-koolhaas-el-desafio-ac-
tual-de-la-arquitectura-es-entender-el-mundo-rural.html

Direcció i redacció: Ignasi Aldomà i Buixadé  ''L’Horta, rebost i patrimoni de Llei-
da''   ISBN: 978-84-96855-60-1

Josep Lladanosa i Pujol , ''Els carrers i places de Lleida a través de la Historia'' 
Edita Ajuntament de Lleida i Universitat de Lleida 2007

Vidal Vidal, ''La ciutat de l'oblit'' Pagés editors. 1998

Autors diversos; Direcció Roberto Fernandez''Enciclopèdia Història de Lleida'' 
Pages Editors 2003

Webs online consulta informació (Consultades l'any 2021)

Web Toni Gironès studio
http://www.tonigirones.com/ca/

Web Carles Enrich studio
https://carlesenrich.com/ca/projectes/gironella/

Web Scob Studio 
https://www.scob.es/cas/arquitectura-y-paisatge/naturaleza-y-ciudad/parc-del-tres-turons.
html

Web Blog
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927356/tres-proyectos-se-vincularan-para-revitali-
zar-el-parque-de-los-tres-turons-en-espana

Web Blog
https://www.metalocus.es/es/noticias/turo-de-la-rovira-por-aaup-jdvdp

Web Jansana de la Villa de PaauW arquitectes
http://www.jdvdp.com/proyecto/detalles/101

Web AAUP arquitectes 
https://www.aaup.cat/

Web Blog
http://hicarquitectura.com/tag/carles-enrich/

Web PCiTAL
http://www.pcital.com/

Web Turisme de Lleida
http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/conjunt-monumental-de-la-seu-vella-i-castell-
del-rei-suda

Web Urbanisme Lleida
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/noticies/obre-el-nou-museu-del-clima-i-la-ciencia-
de-lleida

https://urbanisme.paeria.es/sostenibilitat/agenda/flora-i-vegetacio-de-la-plana-de-llei-
da-i-la-serralada-prelitoral
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5 Web Blog
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Gardeny

Web Turisme Lleida
http://www.turismedelleida.cat/viure-a-lleida/el-castell-de-gardeny

Web La Paeria
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies

Web Generalitat
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/covid-19/

Webs Prensa

http://www.icc.cat/vissir3/

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/131808/190404-NOTA-Guanyadors-con-
curs-Tres-Turons.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.felixlarrosa.com/videos/

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/13764/mala/fama/realitat/barri/mariola

https://www.ara.cat/economia/generalitat-escull-27-candidats-projectes-rebre-41000-mi-
lions-fons-europeus-nextgen-covid-19-coronavirus-inversio_1_3842353.html

https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20181218/453301196452/mariola-lleida-dro-
gas-desahucios-ocupaciones.html

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/aquests-son-els-projectes-guan-
yadors-per-revitalitzar-els-tres-turons-2_797524

http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/millora-urbana/barris/

https://www.gironella.cat/
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BASE MILITAR

Per realitzar l'estudi el militar Sr. Francisco Manuel Gimena ens va traslladar la 
seva disponibiliat i ens va enviar diferents imatges de l'etapa militar, totes d'in-
terès històric revellant.

Croquis base militar Gaspar de Portalà; Mariano Gomà (arquitecte), Juan Cam-
poll (Enginyer).

ANNEX 1 |  DE LA BASE MILITAR GASPAR DE PORTALÀ 
DDE LLEIDA AL NOU TURÓ DE GARDENY

També ens va cedir algunes imatges de la Base Militar Gaspar de Portalà
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EMPLAÇAMENT ID M2 ÚS D’ORIGEN ESTAT 
ACTUAL 

ÚS ACTUAL COMENTARIS 

AQUARTERAMENT 
GENERAL  
SANJURJO 

1 2.306 Puesto de mando no rehabilitat x Estat de conservació bo - OPORTUNITAT 
2 1062 Residencia de 

suboficals 
demolit x S’hi troba el nou Museu de la Ciència, el Clima i el 

Mediambient 
3 886 Pavelló sanitari i 

capella 
rehabilitat viver empreses  

4 812 Magatzem militar demolit x  
5 1.677 teatre “hogar del 

soldado”  
rehabilitat Magical Media 

Lleida 
 

6 2451 Dormitoris – 
oficines 

rehabilitat Magical Media 
Lleida 

 

7 512 cuines Sanjurjo rehabilitat Viver FP 
emprèn 

 

8 100 WC “Letrinas” no rehabilitat x Estat de conservació bo però sense cap interès projectual 
9 16074 

3x5358 
3 Pavelló tropa H 1 rehabilitat  

2 no 
rehabilitat 

1 GEPA (arxiu 
bibliotecai) 

Estat conservació bo dels edificis no rehabilitats - 
OPORTUNITAT 

10 1750 Tallers vehicles no rehabilitat Magatzem  Estat de conservació bo, s’utilitza de magatzem del PCiTAL 
11 2100 Garatges-taller semi-

rehabilitat 
WC discoteca 
tancada 

Es va rehabilitar part d’ells per albergar-hi els WC d’una 
discoteca tancada actualment 

12 300 mur+torreta 
vigilacia+magatzems 

no rehabilitat x Estat de conservació dolent sol interessa la torre vigilacia 

ZONA 
POLIESPORTIVA 

13 
17 
18 
19 

+ - 
4500 

pistes poliesportives 
 

no rehabilitat abandonat 
demolit 

Conjunt esportiu de la base militar y es troba en esta 
d’abandonament, o demolitat on hi ha una discoteca 

14 11x33 piscina mantingut Piscina 
municipal  

 

15 + -500 bar-bbq-vestuaris no rehabilitat x estat conservació dolent- abandonat - OPORTUNITAT 
16 + - 

3000 
Pista atletisme no rehabilitat x abandonament graderia i desaparició pista atletisme 

AQUARTERAMENT 
GENERAL DELS 

TEMPLARIS  

1 2.463 Puesto de mando no rehabilitat x Estat de conservació bo - OPORTUNITAT 
2 
 
5 

16074 
3x5358 
500 

- 3 Pavelló tropa H 
 
- cuina  
 

rehabilitat PCiTAL rehabilitat com un conjunt hi trobem la majoria de les 
empreses del Parc Cientific (PCiTAL), Hi treballen més de 1000 
persones. Projecte de rehabilitació molt interessant 

3 2000 teatre + 
administració 

rehabilitat Centre de 
disseny del 
coneixement 

-incorpora una Cafeteria restaurant, les oficines centrals del 
Parc Científic 
- sala de Congressos amb capacitat per a 150 persones i 
espais d'exposicions 

4 300 gimnàs demolit CPD/TIC 
obra nova 
1700m2 

L’edifici del Centre de Processament de Dades, Empreses 
Tecnològiques i Viver TIC  
centre de processament de dades més important de la 
Catalunya interior 

6 i 
7 

270 xalets estiu i hivern 
respectivament  

no rehabilitat x Abandonat en molt mal estat 

8 410 Polvorí - búnquer no rehabilitat x Estat de conservació bo – OPORTUNITAT (referencia 1) 
10 
al  
22 

 Magatzems garatges 
i estables militars 

rehabilitat 
16 (part) -15 

centre 
d’iniciatives 
empresarials 

Part de les edificacions han estat rehabilitades i alberguen 
petites empreses d’emprenedoria  

   no rehabilitat x Estat de conservació bo però sense cap interès projectual 
   demolit 

11-12-13-14-
16(part)- 18-
19 

obra nova 
FRUITCENTRE 
 
 
 
 
 
- INCUBA 

Fruitcentre: Institut de recerca i tecnologies agroalimentàries 
La missió de l'IRTA és la de contribuir a la modernització, 
competitivitat desenvolupament sostenible dels sectors 
agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d'aliments sans i 
de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del 
benestar de la població. 
 
Incuba es dedica al sector terciari 

Aquarterament General Sanjurjo
Zona Esportiva

Aquarterament dels
TemplersEn la següent taula aprofundim la 

cerca sobre la transformació del turó. 
Aquesta cerca es clau per tenir un co-
neixement sobre l’estat de qúestio ac-
tual.

L’ànalisi del estat actual del Turó i la 
seva relació amb la ciutat són molt im-
portants per la reflexió i la proposició 
d’intervencions per desenvolupar i fer 
creìxer la ciutat,
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1. Edificis H

El projecte tracta de la rehabilitació de tres edificis tipològicament en forma de 
“H”, un cop rehabilitats es transformen en uns contenidors connectats entre ells 
dos a dos per un cos transversal i és on s’encabeixen tots els serveis i les instal·la-
cions comunes.

El pati cobert a manera d’hivernacle-umbracle és per on es produeix el nou accés 
a l’edifici, actuant com a gran atri que connecta amb els altres edificis H i alhora 
dóna lloc a un espai de relació que afavoreixi la transferència del coneixement, 
idea central de tot parc empresarial.

Els edificis H són un gran exemple d’arquitectura sostenible i bioclimàtica pre-
miada per diferents organismes, tant catalanes, espanyoles com internacionals.
El projecte ha esdevingut un èxit no solament des del punt de vista arquitectònic, sinó sobretot des 
del punt de vista econòmic per l’èxit i ocupació de l’equipament del Parc, el podem definir com la 
icona del PCiTAL. Oportunitat i referència.

PRINCIPALS PROJECTES  REHABILITATS

Imatges i esquema dels Edificis H
font : Puigdemassa arquitectes

El centre, que neix fruit de la rehabilitació de l’antic teatre del Quarter d’artille-
ria, té com a objectiu generar nous coneixements a partir de la pràctica de la 
competència col·laborativa generada entre els agents implicats en el Parc i fora 
d’ell, de manera que arribi a ser un node de transferència, difusió i promoció del 
coneixement del Parc. L’edifici incorpora una Cafeteria restaurant, les oficines 
centrals del Parc Científic, un auditori - sala de Congressos amb capacitat per a 
150 persones i espais d’exposicions i seminaris, i show room, que donen servei 
al Parc i a les seves empreses. 

2. Centre disseny del coneixement  (Projecte Carme Casals, Ramon Maria 
Puig i Carles Sàez)

Imatges CeDiCo
font : Puigdemassa arquitectes

El Magical Media construït unint dues edificacions mi-
litars del aquarterament General Sanjurgo, és un dels 
edificis més emblemàtics del Parc. Està dotat amb 7 
platós, estudis de so i de producció, vestidors, aules de 
formació i espais per a empreses audiovisuals. 

3. Magical Media (Felip Pich-Aguilera / Josep Maria Puigdemassa)

Imatge Magical 
font : Puigdemassa arquitectes 4. Castell dels Templers

Lleida, a principis  del segle XXI, comença a posa a l’abast de lleidatans i visitants 
un bocí de la història de la ciutat de forma didàctica i accessible. Panells, audio-
visuals i elements explicatius recreen la vida d’aquesta orde religiosa i militar. 
Gràcies això podem conèixer i reviure els ideals de l’Orde del Temple. 

El Castell dels Templers esta format la Torre-habitació, l’esglèsia de Santa Maria i 
el forti o baluards  de segle XVIII. La Torre-habitació o torre del homenatge està 
formada per un gran edifici de planta rectangular (de 23,25 m de llarg per 7,5 m 
d’ample) i una torre també rectangular de dimensions molt menors (6,5 per 3,5) 
adossada. Aquesta torre es comunica amb la capçalera de l’església mitjançant 
un edifici corredor. La capella conventual de Santa Maria de Gardeny, aques-
ta era la seva advocació, és un edifici singular molt interessant que pertany al 
romànic de transició de la segona meitat del XII

Imatges del conjunt monumental dels Templers 
font : Turisme de Lleida (oficina)
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LLEGENDA EDIFICACIONS EXISTENTS

Edificis Rehabilitats o 
en ús

Edificis demolits

Edificis abandonats o
 pendents de rehabilitar

ANTIC AQUARTERAMENT 
DEL TEMPLERS

ANTIC AQUARTERAMENT 
GENERAL SANJURJO 
I ZONA ESPORTIVA

TEMPLERS

1

2

3

4

Axonometria  Turo Gardeny 1996 Lleida
Elaboració pròpia a partir base cartogràfi-
ca  de l’Ajuntament de Lleida 
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L’espai eludeix el tradicional format de museu de vitrines i convida a experimen-
tar i reflexionar sobre el clima i el canvi climàtic. El projecte inicial no s’ha dut a 
terme i s’ha innagurat i obert al públic sense està acabat com un espai obert on 
fer-hi activitats

El projecte del Museu del Clima de Lleida, de l’arquitecte Toni Gironès Saderra, 
ha estat una de les 17 obres guardonades a la XI Biennal Iberoamericana d’Arqui-
tectura i Urbanisme d’Asunción, a Paraguai.

El projecte ha esdevingut un fracàs, la manca de finançament per acabar les 
obres, la falta de manteniment i el desús de l’espai han convertit que el Museu no 
funcioni i estigui totalment abandonat.

Tot i aquesta situació actual, la finalització del Museu és una oportunitat pel Turó 
i la ciutat per créixer en el sector cultural.

El centre està gestionat per IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agrícola,de la 
Generalitat de Catalunya. Cal destacar que una de les fites més importants dels 
darrers anys es demostra en que Fruitcentre és el primer centre de seguiment 
de la postproducció de la fruita de Catalunya i pioner a Europa, que actualment 
ja es troba amb plena ocupació amb 120 investigadors i 20 laboratoris.
El Fruitcentre, per tant, neix de la necessitat de disposar d’una infraestructura 
per la investigació que integri tots els passos de la cadena de valor de la fruita i 
amb l’objectiu de convertir-se amb el centre de referència a nivell europeu ge-
nerant aplicant el coneixement tècnic y científic des de el cultiu de la fruita fins 
al consumidor, con una concepció integradora tant conceptual com física, de la 
fructicultura.

L’edifici INCUBA, de nova construcció, és el primer dins del Parc que incorpora 8 
espais, on s’ubiquen els laboratoris d’anàlisi i de control de l’aigua i les oficines 
tècniques i altres dependències de l’empresa Aqualia i 11 espais que es reserven 
per a projectes d’emprenedoria, empreses de base tecnològica - científica

5. Museu del Clima (Toni Gironés)

6. Fruitcentre - IRTA (Einsa i Labox arquitectes)

7. INCUBA (Joan Palleja i Ángeles León)

8. CPD / TIC (ere Robert i Josep Mesquida)

L’edifici del Centre de Processament de Dades (d’ara en endavant CPD), Empre-
ses Tecnològiques i Viver TIC es tracta del primer edifici de nova construcció que 
s’inaugura del Parc.
Aquest centre té un espai de més de 1.700 m2 de superfície, allotja, al soterrani, 
el centre de processament de dades més important de la Catalunya interior, per 
la seva dimensió i per la seva posició estratègica com a nexe entre Catalunya i 
Espanya per Aragó, i entre Espanya i Europa per la connexió de fibra òptica a 
través dels Pirineus. 

PRINCIPALS PROJECTES DE NOVA PLANTA

Imatge Fruitcentre
font : Labox Arquitectes

Imatge CPD
font : PCiTAL web

Imatge INCUBA
font : PCiTAL web

Imatge i planta Museu del Clima
font : Labox Arquitectes
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LLEGENDA NOVES EDIFICACIONS 

Edificis Nova Planta

Edificis oportunitat 
de transformació

Edificis existentsMirador nord 
Horta Cerdera

Mirador Ciutat
Seu Vella - Riu Segre

Mirador Ciutat
Seu Vella -Zona Alta

Mirador Sud
Horta- Riu Segre

Mirador conjunt

1

2

3

4

5

6
7

8

NOU ACCÉS AVINGUDA CHARLES 
DARWIN , partida la Mariola

Axonnometria  Turo de Gardeny 1996 
Lleida

- Elaboració pròpia a partir base cartogrà-
fica  de l’Ajuntament de Lleida 
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ANNEX 2 |  ENTREVISTES

1 Entrevista: Jorgina Domingo Massanés, directora del Magical Media Lleida  
(2015)

1. Com definiries el Magical?
El Magical és un centre de continguts audiovisuals que es basa en un projecte transversal, es a 
dir on hi caben diverses disciplines tècniques e independents però que, a la vegada, han de poder 
treballar unides quan sigui necessari i d’acord amb el projecte que s’hi dugui a terme. El Magical 
està dotat d’alta tecnologia preparada per respondre a les exigències de la televisió, el cinema 
digital, l’estereoscòpia, la publicitat o el multimèdia. Per fer funcionar el Magical hem partit de 
quatre eixos centrals d’actuació:

- Viver i hotel d’empreses: Magical disposa de vora 400 m2 per acollir empreses vinculades direc-
tament o indirectament a la imatge i al so. 
- Lloguer de platós: El Magical s’ha dotat amb 5 platós que van des de 80 fins als 600 m2 i de dos 
sets exteriors amb 80 i 2.500 m2, respectivament.
- Lloguer de tecnologia: El centre disposa de tota la tecnologia per atendre qualsevol gravació 
d’imatges: càmeres FULL HD, 4K (Red One) i estereoscòpiques amb tot l’equipament de microfonia 
i de gravació complerts. Magical s’ha dotat també dels serveis de postproducció en imatge i so a 
través d’una sala Mistika i una sala de Protools, també per Dolby 7.1
- Formació i Borsa de treball: El Magical organitza diversos cursos i Master Class anuals tant per 
estudiants com per a professionals per tal d’assolir una borsa de treball competent que posem a 
disposició dels de clients i productors.

2. Creus que Magical Lleida es conegut pels ciutadans de Lleida?
Hem d’entendre que el Magical no és ni un teatre, ni un cinema, ni una Llotja, per posar un  em-
ple... No és un equipament accessible a la ciutadania en general, perquè és un centre de treball. 
Si que et puc dir que a hores d’ara i dins el sector professional el Magical és ben conegut i fins i 
tot per part d’empreses de fora de Lleida, com Madrid, València o Barcelona amb les quals hem
treballat. També hem de tenir em compte que, donada l’actual situació, el pressupost de comuni-
cació o promoció del Magical és zero i per tant ens hem hagut de limitar a promocionar el centre 
al sector estrictament professional.

3. Les instal·lacions del Magical responen a les necessitats dels clients?
Totalment. És més, penso que en molts casos hem estat la clau en la supervivència d’algunes 
petites empreses del sector audiovisual, especialment de Lleida. Tinguis present que la crisi ha 
matxacat profundament aquest sector. El Magical el que ha fet és que els professionals poguessin 
augmentar la qualitat dels seus productes a través de la tecnologia punta. Un petita o mitjana 
empresa no pot invertir 50.000€ en una càmera d’alta tecnologia, o en el lloguer d’un plató per fer 
un treball, però el que si pot fer és llogar-ho al Magical a uns preus molt assequibles, amb el qual 
el professional incrementa notablement la qualitat del seu producte, fet que li permet consolidar 
els seus clients i captar-ne de nous.

4. Quins curtmetratges, llarg metratges, vídeos,etc.. fets al Magical destacaries?
El que més hem treballat, de moment, ha estat en la postproducció tant d’imatge com de so, a 
banda del lloguer. Sens dubte el més destacat a estat el llarg metratge “Segon Origen”, tot i que 
també hem realitzat diversos curtmetratges, algun en estereoscòpia. Estic especialment satisfeta, 
perquè els treballs van quedar excel·lents, de la postproducció de dos vídeo clips musicals.

5. Com creus que pot millorar el funcionament del Magical i del parc en general?
A nivell general jo diria que el Magical en aquests moments està en disposició d’assumir qualsevol 
projecte, tinguis present que posar en marxa un centre com aquest amb tot la tecnologia ha costat 
molts mesos de feina.El Magical està preparat per anar-se adaptant a les exigències dels clients 
per això hem procurat des del primer moment ser molt àgils en qualsevol tipus de paperassa i 
ser competitius en aquest aspecte, malgrat les servituds que comporta en aquest sentit ser una 
empresa pública. Un dels reptes que estem començant a treballar és el món de la publicitat, però 
tot just estem començant.
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6. Quins esdeveniments voldries aconseguir porta al Magical?
Bé, m’agradaria tornar a aconseguir un altra superproducció com Segon Origen i també una sèrie 
per TV, i com diuen “en ello estamos”.

7. Creus que al Magical li falta publicitat internacional per donar a conèixer les 
seves instal·lacions i així poder acollir més rodatges, esdeveniments, etc...?
Sens dubte, però ja t’he comentat que el pressupost per aquest concepte és zero.

8. Com valores l’ús educatiu i de formació de qualitat feta pel Magical?
La valoració que faig amb només dos anys de funcionament és de notable alt. En aquests moments 
el centre acull ja 4 crèdits de pràctiques de la UdL, a més la Salle de Mollerussa també desenvolupa 
totes les practiques al Magical i el proper curs s’incorpora un altre centre de Lleida al complex. Pel 
que fa a la formació pròpia, tota ha estat fins ara capdavantera. Hem portar a professionals de 
primera línia i hem ofert una formació que avui per avui només es pot trobar a Madrid.

9. Com veus el futur del Magical?
Esperançador però complicat. El sector audiovisual està passant per uns moments molts complicat 
i de molta manca de finançament i per tant és difícil dur a terme noves grans produccions. Et do-
naré una data. Fa set anys a Espanya es van gravar i estrenar 110 pel·lícules, l’any passat només 
9. (any 2015 )

10. Com valores la reconversió del turó de Gardeny?
Crec que ha estat la millor aposta que podia fer la ciutat. Pensa que en aquests moments al Parc 
Científic hi ha 110 empreses amb 1.300 treballadors i que la mitjana d’edat és de 29 anys. Gardeny 
és un Turo amb quasi mil anys d’història fins que l’any 2005 neix el Parc Científic. Es canvien soldats 
per investigadors i el Turó s’obre a la ciutat. El Centre Magical, la darrera incorporació al Turó, neix 
amb l’objectiu d’incentivar i donar qualitat al treball dels joves creadors i investigadors i ser un 
referent en el món audiovisual de Catalunya
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