
 
Jornada_ EL PLA ESPECIAL DEL CANYERET: 30 ANYS D’UNA TRANSFORMACIÓ 

  

Entre les operacions de rehabilitació urbana que s'han donat a Espanya des de finals dels setanta , 

destaca la del Centre Històric de Lleida , que iniciada a partir del primer pla general democràtic contínua 

avui encara vigent i en curs. 

L'inici del procés de rehabilitació del Centre Històric de Lleida es va posar en marxa amb l'arribada dels 

ajuntaments democràtics , amb la idea de solucionar els dèficits i problemes de més urgència . El centre 

històric havia anat perdent de mica en mica població, en un èxode de classes mitjanes que va 

caracteritzar els anys seixanta i setanta , i els seus habitatges , de tàpia amb qualitats baixes , es 

trobaven , en gran mesura , en mal estat . Així el Pla General Municipal de Lleida d'agost de 1979 , que 

va aconseguir la millora de les infraestructures d'aigua , sanejament i pavimentació , va establir el 

desenvolupament de tres plans especials a la zona : 

a) El Pla Especial d'Ordenació del Canyeret (aprovació definitiva 23-03-83 )   

b) El Pla Especial de Protecció i Catàleg dels Elements d'Interès (apr. definitiva 14-07-82 ) 

c) El Pla Especial del Centre de Lleida (aprovació definitiva 23-01-86 ) ; base per a la redacció del 

programa d'actuació que va ser completat amb la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior. 

Avui, 30 anys desprès de l’endegament del Pla Especial del Canyeret (Premi Nacional d’Urbanisme, 

1985), i amb els darrers treballs que completen els equipaments judicials al Canyeret i que estableixen 

un cert punt final del conjunt de la operació urbanística que suposava el Pla Especial, i amb el debat 

obert sobre la postulació de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Humanitat (UNESCO), es 

planteja com a oportuna una revisió sobre el planejament que va donar peu a la transformació més 

important soferta per la ciutat de Lleida en els darrers anys, sobre tres eixos essencials: 

• El planejament urbanístic com a eina per al canvi físic i social 

• La relació de la operació del Canyeret versus el turó de la Seu Vella 

• L’arquitectura com a suport de les determinacions del planejament urbanístic 

En l’actual context és planteja la oportunitat de revisió d’aquest procés, per fer-ne un balanç de les 

seves potencialitats i alhora constatar la rabiosa vigència dels valors i les necessitats que en justificaren 

la seva redacció, i potser entendre que el que vivim avui – en termes d’urbanisme, també- no és una 

crisi, és un canvi. 

Entendre que el fet canviant que habitem no és per retornar a la manera del passat, sinó per adaptar-se 

a una nova realitat de la qual som expectants amb incògnita. Si l’urbanisme i les administracions no 

prenen consciència del canvi de rumb social i sistèmic (real o no, necessari) difícilment tindran lloc les 

oportunitats que permetin suscitar el model urbà del futur. I aquestes oportunitats denoten una certa 

tendència a ser capaços de treballar d’una forma més horitzontal, inter-generacional i multidisciplinar, 

no tan sols com a etiquetes sinó com a exercicis portats a la pràctica, atenent a les negociacions i 

consens que comporta tal forma d’actuar. 

Aquesta jornada s’adreça a arquitectes, professionals de l’urbanisme, gestors, administracions públiques 

i en general als ciutadans preocupats per l’evolució de la ciutat, l’urbanisme i el seu futur. 



 
 

 

Jornada, 13 de maig de 2014 

10.00 h  Inici de l’acte i benvinguda 

Sra. Montserrat Giné i Macià, presidenta de la Demarcació de Lleida del COAC 

Sr. Josep Tort i Bardolet, director del Consorci del Turó de la Seu Vella 

Il.lm. Sr. Ángel Ros i Domingo, alcalde de Lleida  

 

10.30 h  Context urbanístic i social del Pla Especial del Canyeret 

Sr. Josep M. Llop i Torné, arquitecte urbanista.  

Director Càtedra UNESCO Universitat de Lleida 

11.15 h  El Pla Especial del Canyeret i el Turó de la Seu Vella 

Sr. Ramon M. Puig i Andreu, arquitecte  

12.00 h  Pausa. Cafè. 

12.15 h  L’Arquitectura en el marc del Pla Especial del Canyeret 

Sr. Lluís Domènech i Girbau, arquitecte 

13.00 h  Taula rodona i debat 

  Moderador: Sr. David Pàmpols i Camats, arquitecte i Vocal de Cultura Demarcació Lleida COAC 

Sr. Josep M. Llop i Torné, arquitecte  

Sr. Ramon M. Puig i Andreu, arquitecte 

Sr. Lluís Domènech i Girbau, arquitecte 

Sr. Joan Blanch i Ripoll, arquitecte. Coordinador Tècnic d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida 

Sr. Ramon Morell i Rossell, economista. P.H. Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana 

14.00 h  Cloenda 

 

Lloc:   Sala d’Actes de la Demarcació de Lleida del COAC (Canyeret 2, Lleida).  

Assistència:  Gratuïta 

Organitza:  Demarcació de Lleida del COAC 

Col·laboren:  La Paeria-Ajuntament de Lleida, Consorci del Turó de la Seu Vella 


