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FINANÇAMENT DE LA INFRASTRUCTURA 

URBANA I DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS A 
LLEIDA (1917-1930). 

Joan Ganau i Casas 

L'any 1861 s'aprovà l'enderroc de les muralles de Lleida. La 
mesura, que no es portà a terme fins el 1870, corresponia més a la 
imitació d'allò que estava succeint a altres ciutats que no pas a les seves 
necessitats intrínseques. Lleida travessava una etapa d'estagnació 
econòmica i demogràfica que s'allargà durant tot el segle XIX. En iniciar 
el segle XX, la ciutat de Lleida comptava amb poc més de 20.000 
habitants i conservava encara el mateix perímetre que l'any 1861. A 
partir de la segona dècada del present segle, però, la ciutat experimentà 
un notable procés de creixement fins el començament de la Guerra 
Civil que va fer doblar el nombre d'habitants. 

A diferència d'altres ciutats catalanes, però, aquest creixement no 
era a causa de la industrialització. Malgrat el reconeixement general de 
la necessitat que Lleida tenia d'industrialitzar-se, els reiterats intents per 
aconseguir-ho foren infructuosos. La inversió forània era escassa, les 
iniciatives locals eren rares, i amb poc èxit. Lleida continuava tenint, així, 
una base econòmica principalment agrícola, completada per l'activitat 
terciària que generava l'atenció a la demanda de serveis dels pobles de la 
regió que abastia. Aquesta situació es féu notar sobradament en la 
capacitat financera de la ciutat. 

D'altra banda, els principals problemes urbanístics que havia 
d'atendre la ciutat eren l'aprovació d'un pla d'eixample per respondre i 
ordenar aquest creixement, i la creació d'una infrastructura urbana 
suficient. En primer lloc, el pla director del creixement urbà continuava 
essent el Pla d'Alineacions de Josep Fontseré, aprovat l'any 1865, per 
organitzar la ciutat fora muralles. Lleida no comptava encara amb un pla 
d'eixample, que es començà a gestionar el 1915 i s'aprovà el 1922, obra 
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dels arquitectes Adolf Florensa i Ricard Giralt. En segon lloc, en les 
darreres dècades del segle XIX s'havia dut a terme una important tasca 
de millora de la infrastructura urbana i dotació d'equipaments (l), amb 
la construcció d'edificis públics com ara la Casa de Maternitat ( 1859), 
l'escorxador ( 1875) o el mercat de Sant Lluís ( 1883). Malgrat tot, però, 
la ciutat arrossegava encara una sèrie de dèficits que s'agreujaren amb el 
pas del temps fins convertir-se en necessitats inajornables. La solució 
d'aquests problemes, és clar, demanava una alta disponibilitat de diners 
per part de l'Ajuntament que no sempre es podia cobrir amb el 
pressupost ordinari. De quins eren aquests dèficits i quines solucions va 
adoptar el govern de la Paeria per al seu finançament ens n'ocuparem 
tot seguit. 

l. El crèdit de 1917 de la Caixa de Crèdit Comunal. 

El primer intent de solucionar els dèficits d'infrastructura urbana 
començà a gestar-se l'any 1912. El gener d'aquell any l'Ajuntament de 
Lleida començà a plantejar-se la possibilitat de sol.licitar l'emissió d'un 
emprèstit per millorar la ciutat, per a aconseguir "que este rnunicipio 
termine de una vez con la vida raquítica y pobre que hace asemejarle al 
pueblo mas mísero de España" (2). En primer lloc, per tal de detectar 
les principals deficiències de la ciutat, l'Alcaldia encarregà un informe a la 
Comissió de Foment en què s'analitzés les principals necessitats de 
Lleida, quines obres calia dur a terme i el cost aproximat. Aquest 
informe, presentat el desembre del mateix any (3), realitzava un 
interessant repàs de les actuacions necessàries. Tot plegat representava 
una suma força important per un Ajuntament com el de Lleida: 
4.164.380 de pessetes. Per això, la citada Comissió es veia obligada a 
calmar els ànims del Ple Municipal tot advertint que "por su cuantía no 
debe causar espanto ni-asombro a la corporación ni al pueblo de Lérida 
pues todas ellas han de ser de rendimientos positives" (4). 

l) Vilagrasa, J., 1986, Creixement, dins Lleida, 1910-1985, Barcelona, Fundació Caixa 
de Pensions, pp. 44-45. 
2) Arxiu Municipal de Lleida (A.M.L.), Llibres d'Actes, sessió del 24 de gener de 1912. 
3) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del l O de desembre de 1912. 
4) Ibídem. 
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Aquest informe passà aleshores a la Comissió d'Hisenda, per tal 
que el revisés i n'estudiés la viabilitat. La realitat econòmica s'imposà. El 
resultat del seu estudi suposà una important retallada del pressupost i, 
per tant, de les aspiracions de millora de la ciutat. Només es 
respectaren íntegrament les partides l i 7. Les partides 2 i 5 foren 
retallades considerablement, i la resta desestimades. El resultat final fou 
que els més de quatre milions inicials quedaven reduïts a 975.000 
pessetes. Per això, de moment, s'aconsellava, realitzar l'emprèstit per 
valor d'un milió de pessetes (5). 

La gestió d'aquest emprèstit fou molt llarga. Passats uns mesos, i 
amortida l'empenta inicial, s'entrà en un punt mort del qual no se sortí 
fins uns anys més tard, el 1916. En aquesta ocasió, de nou per mediació 
de l'Alcalde, Pere Mor, s'encarregà un estudi similar sobre les obres 
necessàries per a la ciutat. Aquesta vegada, i vist el resultat del primer 
informe, els pressupostos assignats a cada partida s'ajustaren més que el 
1912, deixant la inversió en 2.500.000 pessetes (6). Les obres a realitzar 
el propi Ajuntament les classificà en tres grups (el 7% restant era 
reservat per a despeses eventuals): 

1.- Obres de finalitat higiènica (aigües, escorxador, mercat, 
clavegueres), 52,7 %. 

2.- Obres de cultura (escoles, teatre), 25,3%. 

3.- Obres benèfiques i socials (Gota de llet, Casa de socors, cases 
barates), 15 %. 

Amb tot, aquesta previsió, que el consistori acceptà com a 
imprescindible, resultava encara excessiva per a les possibilitats de 
l'Ajuntament. Per això s'acordà dividir la realització de les obres en tres 
fases. Així, durant els anys 1917 i 1918, hom preveia l'emissió de dos 
emprèstits d'un milió de pessetes i el 1919, un altre per valor de mig 
milió. De moment, les principals obres a realitzar amb el primer milió 

5) A.M.L., Llibre de l'Emprèstit de 1917, dictamen de la Comissió d'Eixample, 17 d'abril 
de 1913. 
6 ). A.M.L., Llibre de l'Emprèstit de 1917, acords del 14 de novembre de 1916 i 18 de 
gener de 1917. Es pot consultar també la totalitat de les obres previstes en el llibret 
editat per l'Ajuntament: Emprèstit Municipal de 1917, Lleida, Imp. Sol i Benet 
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de pessetes eren les següents: proveïment d'aigua (450.000), escorxador 
( 190.000), mercat (l 00.000), escoles (75.000), plànol d'eixample 
(35.000). El criteri que s'havia seguit per fer prioritari l'inici de les obres 
era la "necessitat de portar a cap, de moment, bona part d'aquelles 
obres que són immediatament reproductives, amb els rendiments de les 
quals podran comptar després els vinents Ajuntaments. Per això els 
ingressos d'aigües, escorxador, eixample i mercat, seran la base 
econòmica de les altres obres que més tard es faran" (7). 

Es constituí una Comissió Especial d'Emprèstit per tal de gestionar 
la seva contractació i s'edità un fullet de propaganda per a captar 
possibles inversors, on es feia una exhaustiva presentació de l'excel.lent 
estat de comptes de l'Ajuntament, de les previsions de futur i de la 
capacitat econòmica de Lleida (8): 

"No hi ha dubte que la hisenda municipal ve íntimament lligada 
amb la potència econòmica de la ciutat. A la intensificació de la vida 
local, ha de correspondre indefectiblement una major prosperitat en 
l'economia de l'Ajuntament. ¿l qui podrà desconèixer el fet que la ciutat 
de Lleida, en l'espai de pocs anys, ha vist créixer considerablement sa 
riquesa col.lectiva?". 

Després de consultar diverses entitats bancàries sobre les 
condicions de l'emprèstit, aquesta Comissió arribà a la conclusió que la 
millor opció era sol.licitar un crèdit a la Caixa de Crèdit Comunal, que 
poc abans, l'any 1914, havia creat la Mancomunitat de Catalunya. Així es 
relatava en un ple municipal les gestions dutes a terme amb aquesta 
institució: "una vez concebida la idea visitaren al presidente de la 
"Mancomunitat" Sr. Prat de la Riba y a los demas consejeros, que 
acogieron amblemente las pretensiones de Lérida, se enteraron 
minuciosamente del folleto publicado por el Ayuntamiento y, por fin, 
aceptaron en principio la operación" (9). 

Malgrat les fermes intencions inicials d'emetre un emprèstit, la 
Caixa de Crèdit Comunal concedí un préstec d'un milió de pessetes a 
l'Ajuntament de Lleida' a un interès del 5,52 %. D'aquesta manera 

7) Ajuntament de Lleida, Emprestit Municipal de 1917, op. cit., p. S. 
8) Ibídem, p. 6. 
9) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del 17 de gener de 1917. Per tal d'informar els 
ciutadans sobre la necessitat de l'emprèstit, s'havia editat un full informatiu. 
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Fig.5. Projecte d'Eixample de Lleida, 1922 (Adolf Florensa i Ricard 
Giralt) 
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s'aconseguia un interès més baix que el previst per a l'emprèstit (que era 
un 6 %) i es podia reduir la partida d'imprevistos. El primer any s'havia 
d'aportar l' l% del préstec i la resta en un termini, en principi previst a 
48 anys, que s'augmentà a 57 (l O). El crèdit es gestionà a través de la 
Banca Arnús i fou abonat en tres fases durant l'any 1917. 

Aquest préstec permeté a l'Ajuntament de Lleida dur a terme una 
important millora momentània en la infrastructura i els equipaments de 
la ciutat. En canvi, però, ja no es tornà a parlar mai més de la resta de 
l'emprèstit previst, fins arribar als 2,5 milions de pessetes que es 
consideraven necessaris per a dotar suficientment la ciutat. És cert que 
l'any 1920 se sol.licità l'ampliació del crèdit en 500.000 pessetes més, a 
la Caixa de Crèdit Comunal, que finalment fou concedida. Però no fou 
pas per endegar noves actuacions, sinó per a cobrir l'augment del cost 
de les obres que, degut a la demora amb què es van realitzar, 
ultrapassaven el milió de pessetes previst inicialment. Restava, doncs, un 
important ròssec d'obres pendents que la Paeria, durant força anys, no 
es decidí a solventar. 

2. L'emprèstit "Ciutat de Lleida" de 1929. 

L'abril de 1927, hi va haver un canvi d'Ajuntament a la Paeria. 
L'alcalde, Francesc Bordalba, després de dos anys al front del govern 
municipal, fou cessat pel Governador Civil i substituït per Josep Pujol i 
Cercós. Amb ell, es donava entrada als representants de la Cambra de 
la Propietat Urbana i, sobretot, la Cambra de Comerç lleidatanes. Era el 
tercer Ajuntament de la dictadura, però també fou el darrer, car es va 
mantenir fins l'entrada de la República. 

En aquests quatre anys s'abordaren alguns dels problemes 
d'urbanització que havien deixat pendents els anteriors governs de la 
Paeria. D'una banda, una de les primeres actuacions de Josep Pujol al 
front de l'alcaldia fou nomenar una Ponència encarregada d'analitzar les 

l O) El termini d'amortització no quedà massa clar. L'any 1935, en intentar retornar 
part del crèdit, la Comissió d'Hisenda s'adonà que malgrat augmentar el nombre 
d'anys de 48 a 57, no s'havien reduït les anualitats, i es va haver de renegociar el 
crèdit. A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del 15 de novembre de 1935. 
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necessitats de millora i reforma de la ciutat. El dictamen d'aquesta 
Ponència, presentat el setembre de 1927 (l l), no s'allunyava 
excessivament dels anteriors donava prioritat a: l) obres 
d'infrastructura: clavegueram i proveïment d'aigua potable; 2) 
equipaments: escoles, edifici de la Paeria, mercats; 3) obres 
d'urbanització: solució de la zona i plaça propera a la nova estació de 
ferrocarril, mur de contenció del riu Segre i pavimentació dels principals 
carrers de l'eixample; finalment, 4) obres de prestigi, com ara la millora 
del parc dels Camps Elisis. D'altra banda, l'octubre del mateix any, es 
creà una Comissió d'Eixample encarregada d'agilitzar l'aplicació del Pla 
aprovat el 1922 (i que ja havia estat revisat el 1925). 

Abordar tota aquesta sèrie de problemes suposava un gran esforç 
econòmic que la ciutat no podia cobrir amb el pressupost ordinari. Si es 
volia aportar solucions, calia, doncs, la sol.licitud d'un préstec o l'emissió 
d'un emprèstit que dotessin l'Ajuntament, a base d'endeutar-se, de prou 
disponibilitat monetària. De fet, aquest no era més que l'acabament del 
préstec de 1917 que arribava amb 12 anys de retard. De moment no hi 
hagué cap actuació en aquest sentit i l'Ajuntament continuà funcionant 
amb el pressupost ordinari. En uns quants mesos, però, la resolució 
d'aquests dèficits esdevingué inajornable. En primer lloc, la urbanització 
de la plaça de l'estació era un assumpte que l'Ajuntament arrossegava 
des de feia temps sense aportar cap solució definitiva. L'any 1927 
s'inaugurà la nova estació de ferrocarril. L'Ajuntament s'havia 
compromès amb el govern central, des del moment que sol.licità la seva 
construcció, a enderrocar una illa de cases per deixar una plaça davant 
de la façana de la nova estació, de tal manera que els viatgers accedissin 
directament a la Rambla de Ferran, el millor carrer de la ciutat. Des que 
s'inaugurà l'estació, l'expropiació d'aquestes cases (el primer pas per a la 
construcció de la plaça), es convertí en una necessitat peremptòria. 
L'Ajuntament, però, no disposava de prou diners ni per pagar-ne la 
taxació i, és clar, menys encara per indemnitzar els propietaris. L'any 
1928, la revista Lleida pressionava encara més la Paeria amb la 
publicació d'un editorial on s'ocupava del tema: 

"Els ciutadans que entren i surten de Lleida, igual que els que hi 
viuen, senten, cada dia i constantment, la veu potent i anguniosa de 
l'edifici de la nova Estació que crida: treieu-me això del davant! referint-

l l) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del 26 de setembre de 1927. 
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Figs.6 i 7: Lleida: Una de les actuacions endegades per la Paeria 
l'any 1929: Urbanització de la Plaça Berenguer IV davant l'estació 
del ferrocarril (Arxiu Històric de la Paeria). 
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se als casalots que li priven de veure la magnífica Rambla de Ferran que, 
per aquella banda, ha de donar esplèndid accés a la nostra ciutat. Quan 
l'Estat va concedir els milions per fer el canvi d'estació, Lleida es va 
obligar a netejar i a deixar amples i lliures els espais que obturaven 
l'extrem del passeig. L'Estat acaba de complir el seu compromís i 

l'Ajuntament encara ha de complir el seu"{ 12). 

En segon lloc, l'edifici gòtic de la Paeria, on es trobaven les 
dependències municipals, amenaçava ruïna. Des del gener de 1926, 
l'Ajuntament s'havia instal.lat provisionalment en el vell casalot de la 
Gota de Llet, i es procedí a desmuntar el casal gòtic per refer-lo de nou. 
La decisió fou protestada en el seu moment ( 13), i una vegada 
enderrocat s'obrí una llarga polèmica sobre quina havia de ser la solució 
definitiva ( 14), però el temps passava sense que es prengués cap decisió. 
Aquesta situació anòmala es perllongà durant més de dos anys i es 
convertí en una de les principals preocupacions de l'Ajuntament. El maig 
de 1928 es va acabar l'enderroc de la Paeria i es convocaren les bases 
per a la seva reconstrucció, sense poder, però, cobrir les despeses ( 15). 

El tercer problema el constituïa la potabilitat de l'aigua que 
arribava a la ciutat. Entre 1917 i 1921 s'havia fet un gran pas endevant, 
gràcies al préstec concedit per la Caixa de Crèdit Comunal, amb la 
canalització de l'aigua. Però encara restaven problemes greus com ara la 
potabilització a través de dipòsits filtrants o la cloració. L'aparició 
d'alguns brots de febre tifoide va precipitar, a partir de 1928, la solució 
del problema ( 16). 

Així les coses, no és d'estranyar que l'any 1929 l'Ajuntament, per 
fi, decidís emetre un altre emprèstit. La intenció fonamental era abordar 
aquestes qüestions. Però també sanejar les finances municipals, tot 
liquidant la part del crèdit de 1917 que encara no s'havia amortitzat. 

12) Lleida, 1928, El clam d'una millora urbana, Lleida, n. 70, 25 d'abril, p. l O. 
13) Pinyol, J., 1927, L'enderroc de la Paheria, Lleida, n. 50, 25 de Juny, pp. 11-14. 
14) Aquesta mateixa polèmica l'he estudiada a Ganau, J., 1992, La idea de ciutat a 
Lleida, segles XVlll-XX, Lleida, Ed. Pagès. 
l 5) A.M.L., Llibres d'Actes, sessions de 16 d'abril i 2 l de maig de 1928. 
l 6) Les noves Bases per a la regulació de l'abastiment d'agües, que preveia la millora 
del servei, foren aprovades pel Ple de l'Ajuntament el maig de 1928 (vegeu A M. L., 
Llibres d'Actes, sessió del 21 de maig de 1928). La millora de la xarxa de clavegueram, 
per contra, fou finançada amb el pressupost ordinari més les aportacions dels veïns de 
cada carrer. 
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D'altra banda, hom pretenia acabar de pagar les obres de pavimentació 
de la Rambla de Ferran, que des de 1925 es venien cobrint amb el 
pressupost ordinari. Finalment, es destinava una petita partida a 
l'ampliació del mercat de Sant Lluís per transformar-lo en mercat 
d'abastament. De totes formes, en aquesta ocasió, el crèdit era dedicat 
a unes necessitats més concretes, clares i urgents, que el préstec de 
1917. 

Tot plegat, i "reducido al límite de la necesidad", sumava cinc 
milions de pessetes. A finals de 1928 s'inicià l'estudi per a aconseguir el 
crèdit a través d'una Comissió Especial d'Emprèstit ( 17). La conclusió 
d'aquesta Comissió era que hi havia dues opcions: La primera era 
sol.licitar un préstec al Banco de Crédito Local, "que es hoy en España 
la Entidad mas importante dedicada exclusivamente a esta clase de 
operaciones" (la qual cosa, d'altra banda, la Paeria ja havia fet per a la 
construcció del camí de Lleida a Balaguer) ( 18). De les gestions amb 
aquesta entitat s'obtingueren bons resultats "y conseguimos quiza trato 
de Ciudad favorecida por la tarifa mínima". La segona alternativa 
consistia a emetre un emprèstit públic, avalat i assegurat per entitats 
bancàries. L'Alcalde Josep Pujol narrava així el procés: "Pronto pudimos 
darnos cuenta de que nuestro crédito era apreciada en mucho mas 
valor del que podíamos sospechar. Comprendimos que nos hallabamos 
dentro de un ambiente de favor y pronto conseguimos promesas en 
serio y ofertas ventajosas. Con ellas y con las que ya teníamos como 
definitivas del Banco de Crédito Local, pudo hacerse un estada 
comparativo, elocuentísmo, que permite reducir a cifras muy concretas 

17) Aquesta era una Comissió mixta formada per 6 membres: un regidor de cada 
Comissió de l'Ajuntament (Foment, Hisenda i Governació) i un representat de la 
Cambra de Comerç, Cambra Urbana i Col.legi d'Agents de Canvi i Borsa. 
18) Per tal de millorar les condicions d'aquest camí, on hi havia instal.lada una 
important indústria sucrera, l'any 1926 els muncipis afectats (Lleida, Corbins, 
Torrelameu, Menarguens i Balaguer) van constituir una Mancomunitat. L'obra la 
finançava la Diputació de Lleida, però la Mancomunitat de Muncipis havia d'aportar 
250.000 pessetes. Aquesta quantitat, Lleida la podia cobrir amb el pressupost ordinari, 
però no els pobles més petits. Per això l'any 1929, poc abans d'aprovar les condicions 
de l'emprestit, aquesta Mancomunitat sol.licità un préstec al Banco de Crédito Local 
per la quantitat de pessetes esmentada. És per això, que tenint tan recents les 
relacions amb aquest banc, no és d'estranyar que fos el primer lloc on l'Ajuntament de 
Lleida anà a consultar. 
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el grado de conveniencia de un sistema sobre el otro" ( 19). Així, entre 
les millors condicions econòmiques i el "aspecte social que el sistema de 
Empréstito envuelve", donat que suposava implicar part de la població 
en el finançament de les millores urbanes, s'optà pel camí de l'emprèstit. 

L'Alcaldia s'assabentà de les condicions en què s'havien emès els 
emprèstits d'altres ciutats, com ara el de València, que amb un interès 
del 5% es considerava més onerós que no pas el que s'estava gestionant 
per a Lleida. En segon lloc s'encarregà als Corredors de Comerç que 
temptegessin els respectius clients sobre la viabilitat i el possible èxit de 
l'emprèstit. Després d'uns dies, l'opinió dels Corredors era que podia 
ser cobert amb escreix dins de la província, si bé a condició que es 
realitzés l'assegurança en la banca local. Els banquers de Lleida, per la 
seva banda, acolliren la idea favorablement, i gairebé tots es mostraren 
disposats a participar-hi (20). 

D'acord amb l'Estatuto Municipal de 1924, que ex1g1a que la 
sol.licitud d'emprèstits fos aprovada en ple extraordinari, el quinze de 
febrer de 1929, s'aprovaren el pressupost especial de l'emprèstit i les 
bases per les quals s'havien de regir l'emissió i l'assegurança (21 ). 
Finalment, en els Plens Muncipals del 30 de març i 15 d'abril, s'aprovaren 
les bases per a l'adjudicació de les obres que cobria el pressupost de 
l'emprèstit i les condicions de realització de cada una d'elles (22). 

Amb això quedava tancat el capítol de l'emprèstit. Uns dies més 
tard, l'Alcalde J. Pujol donava compte davant del ple del Consistori de 
com s'havia desenvolupat l'operació d'emissió de l'emprèstit (23): al cap 

19) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió extraordinària de 15 de febrer de 1929. A diferència 
del préstec de 1917 a la Caixa de Crèdit Comunal, del qual es deixà constància en un 
llibre de totes les gestions realitzades, de l'emprèstit de 1929, no es guardà la 
documentació. Fins i tot en aquest mateix ple municipal de 15-2-1929, l'alcalde es negà 
a oferir a un regidor els comptes que havia realitzat la Comissió Especial d'Emprèstit 
per triar aquesta opció, tot al.legant que eren dades delicades i confidencials i que, a 
més, suposava posar en dubte l'honorabilitat de la citada Comissió. 
20) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del 15-2-1929. 
21) Ibídem. Vegeu la còpia completa de les bases, del pressupost a l'Apèndix 1. 
22) Vegeu un resum d'aquest plec de condicions a l'Apèndix 1. 
23) A.M.L., Llibres d'Actes, sessió del 30 de març de 1929. Alguns dels fragments del 
discurs que J. Pujol va utilitzar "para la historia de la ciudad" són continguts a l'Apèndix 
2. 

57 



d'una setmana d'haver permès a la banca local la venda de les 
obligacions, s'havia cobert l'emprèstit en la seva totalitat. S'havien venut 
tots els títols i encara havia restat una demanda de quatre-cents 
subscriptors. A més, abans de cotitzar a Borsa (havien de sortir al 
mercat borsari l' l d'abril), les obligacions ja es cotitzaven mig enter a 
l'alça. 

Tot plegat, la conclusió no podia estar més favorable per a 
l'Alcalde, que fou l'iniciador i, en tot moment, el màxim valedor de la 
idea de l'emprèstit. l això malgrat les circumstàncies desfavorables que 
havien coincidit amb la seva emissió i que J. Pujol no s'estigué 
d'enumerar. D'una banda, una conjuntura econòmica desfavorable: 
pujada dels interessos pel Banc d'Espanya, baixa cotització de la pesseta, 
aldarulls estudiantils, etc ... D'altra banda, al mateix temps que l'emprèstit 
Ciutat de Lleida s'havien produït altres emissions molt més importants: 
oferta de paper de 30 milions del Banco de Crédito Local, a molt bon 
preu, l'emissió de 300 milions de deute ferroviari i els emprèstits dels 
Ajuntaments de Madrid (30 milions) i Barcelona, a tipus de reducció. 

Tot i això "nuestro papel a base de anotaciones todavia se 
reafirma a cotización segura i con la maxima confianza por parte del 
público que lo solicita hasta con influencias personales" (24). Davant 
l'experiència tan positiva no és d'estranyar que se superessin les 
prevencions inicials i l'Alcalde, engrescat per l'èxit personal en aquesta 
empresa, uns mesos més tard presentés davant la Comissió d'Eixample 
la idea d'emetre un nou emprèstit (25). El motiu era aconseguir prou 
fons per iniciar decididament la construcció de l'Eixample. La despesa 
global d'urbanització de l'Eixample (clavegueram, voreres, pavimentació, 
aigua i llum) pujava a 7.000.000 de pessetes. Però era clar que no es 
podia dur a terme sense un creixement demogràfic paral.lel de la ciutat. 
Per això la proposta es limitava a !'urbanització dels principals carrers de 
l'eixample. El cost global se situava entorn de 1.500.000 de pessetes i 
preveia l'emissió d'un nou emprèstit per 1.600.000 pessetes, aquest cop 
a termini de 30 anys. 

La forma d'amortitzar l'emprèstit era, d'una banda, amb els diners 
que l'Estat havia d'aportar per l'aplicació de la Llei d'Eixample. D'altra 

24) Ibídem. 
25) A.M.L., Comissió d'Eixample, 1928-1926, sessió de 23 de setembre de 1929. 
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banda, amb l'augment del valor de la zona urbanitzada. Això reportaria 
encara un remanent anual que permetria la urbanització progressiva de 
carrers de segon ordre. La proposta de l'Alcalde, que tenia ja força 
estudiada, no passà, però, d'aquesta mera presentació d'intencions a la 
Comissió d'Eixample. Mai arribà al Ple de l'Ajuntament. 

L'abril de 1931, amb l'entrada de la Segona República, Salustià 
Estadella (que ja havia estat alcalde en el període de la Mancomunitat) 
retornà a la Paeria. Els successius Ajuntaments republicans (26) no 
tingueren una actuació destacada en la construcció d'infrastructura 
urbana. En l'aspecte financer la seva actuació es limità, gairebé, a 
gestionar la continuïtat de l'emprèstit i a solventar els progressius 
problemes econòmics de l'Ajuntament, sobretot quan fou afectat per la 
suspensió de pagaments del Banc de Catalunya (juliol de 1931 ). La Paeria 
tenia dipositats en aquest banc part dels diners de l'emprèstit que 
encara no havia gastat. En total es van perdre cent vuitanta mil pessetes, 
la qual cosa va venir a empitjorar la magra situació de la hisenda local 
(27). Tot plegat va fer que, en aquests anys anteriors a la Guerra Civil, 
Lleida no iniciés el seu eixample decididament. Va haver-se d'esperar 
que en els anys cinquanta, superada la crisi demogràfica i econòmica que 
patí la ciutat en els anys de postguerra, i en l'inici de la vinguda massiva 
d'immigrants, aquest eixample s'anés realitzant sobre la marxa, amb 
poca planificació i, sovint, a través d'una política de fets consumats que 
no va beneficiar gens l'estructura urbana de Lleida. 

3. Conclusions. 

Les dues operacions creditícies que hem estudiat es van realitzar 
en moments històrics diferents, i tanmateix representen dues etapes 

26) Salustià Estadella encapçalà la Paeria fins el desembre de 1932, en què les eleccions 
donaren el triomf a Antoni Vives. Aquest es mantingué al front del municipi fins la 
tardor de 1934, quan degut als aldarulls revolucionaris el Governador Civil el destituí i 
col.locà novament l' ex-alcalde Josep Pujol Cercós. 
27) La Paeria s'adherí a una iniciativa de l'Alcaldia de Vilafranca del Penedès per 
adreçar-se al govern de la República perquè els ajudés en aquest afer. Malgrat això, i 
malgrat formar una Junta de Creditors del Banc de Catalunya, no he trobat cap indici 
que aquests diners els fossin retornats. 
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d'un mateix procés. L'any 1917, amb les arques municipals sanejades i 
amb dèficits importants a la ciutat, Lleida es disposà a emetre un 
emprèstit. Finalment no va ser així, però. Les millors condicions que 
oferia la recentment creada Caixa de Crèdit Comunal va fer decantar 
l'Ajuntament per l'opció de sol.licitar un préstec a aquesta entitat. 
D'altra banda, aquesta operació esqueia perfectament dins els 
plantejaments explícits de la Mancomunitat de Catalunya: "reforçar la 
base de la xarxa urbana catalana, en especial de les anelles intermèdies 
entre les capitals comarcals importants" (28). Ara bé, després d'haver 
aconseguit el primer crèdit d'un milió, l'empenta dels representats de la 
Paeria es va aturar. Amb dificultats, es van anar realitzant les obres 
previstes, però mai es van dur a terme les previsions inicials 
d'aconseguir un milió i mig de pessetes més per tancar la llista de 
dèficits urgents. 

Des de 1920 s'obrí una nova etapa en què tornaren a succeir-se 
noves anàlisis de les necessitats de Lleida que calia satisfer, però sense 
que s'emprengués cap acció encaminada a la seva resolució. A més, el 
ròssec del milió i mig que finalment s'havia demanat a la Caixa de Crèdit 
Comunal llastrava excessivament l'Ajuntament i l'impedia de llançar-se a 
noves aventures d'endeutament. Mentrestant, però, amb el cop d'estat 
de Prima de Rivera el decorat va canviar. Les noves bases que imposà la 
dictadura afavorien la realització d'obra pública. A finals dels anys vint 
l'Ajuntament, recolzat per bona part de la burgesia lleidatana es decidí a 
emetre un nou emprèstit, no per reprendre les actuacions que havien 
quedat sense atendre l'any 1920, sinó per solucionar uns nous 
problemes que havien anat sorgint. Aquest cop, després d'anar primer al 
préstec institucional, a través el Banco de Crédito Local, s'optà 
finalment per emetre un emprèstit. Malgrat la seva poca fortalesa, la 
banca local (possiblement el Banco de Lérida, la Banca Llorens ... tot i 
que no ho hem pogut esbrinar) va fer seu l'emprèstit i va implicar bona 
part de la burgesia de la ciutat i comarques veïnes. 

Tot plegat representa una continuació, en les primeres décades 
d'aquest segle, de les actuacions iniciades pels Ajuntaments vuitcentistes 
d'intentar dotar la ciutat de suficients elements d'infrastructura i 
equipaments. Així, dins els plantejaments urbanístics generals d'aquells 

28) Roca, F., 1979, Política econòmica i territori a Catalunya, 1901-1939, 
Barcelona, Ketrés, p. l 00. 
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anys, es milloraren les condicions sanitàries tot garantint la potabilitat de 
l'aigua corrent, completant la xarxa de clavegueram, i millorant les 
condicions de l'escorxador amb una ampliació. Es va dotar la ciutat d'un 
nou grup escolar amb la construcció de l'escola dels Camps Elisis, la 
primera que es localitzava a l'eixample. Es va possibilitar la restauració 
de l'antic casal de la Paeria i, finalment, també es va contribuir a reforçar 
el caràcter terciari de la ciutat amb la construcció de mercats. 

L'any 1926, l'Ajuntament presidit per j. Bordalba havia publicat un 
llibret (29) en què, a més de fer repàs de les darreres actuacions i 
presentar el balanç de la gestió municipal de l'any, avançava una llista 
dels principals problemes urbanístics de la ciutat. Destacaven, entre els 
considerats de "solución perentoria", per aquest ordre: escoles, 
urbanització de la plaça de davant de l'est_ació, reforma del casal de la 
Paeria, pavimentació, clavegueres i aigua. Es a dir gràcies als diners de 
l'emprèstit de 1929 es van solucionar bona part d'aquest problemes. 

En canvi, altres problemes, com la qüestió del Canyeret, que hom 
preveia enderrocar, no es van solucionar fins molts anys més tard. l pel 
que fa a les escoles, calgué esperar fins la postguerra perquè, poc a poc, 
la situació anés millorant. Ara bé, entre les necessitats de Lleida no 
satifestes en aquell moment destaca, per sobre de totes, la construcció 
d'altres ponts sobre el Segre (Lleida només en tenia un, i el del 
ferrocarril), i la urbanització del marge esquerre del riu. Ambdues 
actuacions eren imprescindibles per a suturar el centre de la ciutat i 
Cappont, i poder aplicar els principis bàsics del Pla d'Eixample de 1922. 

Aquestes necessitats venien de lluny, car ja constituïren una ferma 
aspiració a finals del segle XIX. Però, encara que, en aquests anys, es va 
construir un nou mur al marge dret del Segre, guanyant terreny al riu, el 
nou pont no es construí fins l'any 1970!. i finançat pel govern central. 
Mentrestant, Lleida va haver d'encabir el tràfic creixent (carretera 
Nacional li inclosa) pel pont vell. l més encara, la urbanització de la vora 
esquerra del riu s'està realitzant actualment amb participació important 
del MOPU i la Generalitat. Lleida, doncs, en cent anys, ha estat incapaç 
de solucionar per ella mateixa aquest problema, focal per al seu 
creixement. Quan s'ha fet ha estat tard, i amb l'ajut financer de 
l'administració central. El creixement de la ciutat, és clar, se n'ha 

29) Ajuntament de Lleida, 1926, Un año de labor municipal, Lleida, Graficas Sol. 
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ressentit fortament, i el Pla d'Eixample de 1922, que prenia el riu 
gairebé com a eix de la ciutat, va quedar en poc més que paper mullat, 
malgrat les bones intencions inicials. 

¿Qui sap si l'any 1929, Josep Pujol, engrescat per l'èxit de 
l'emprèstit, i amb el suport de bona part de la burgesia de la ciutat, 
hagués tirat endavant les seves idees, que en aquell moment a molts 
semblaren peregrines ... ? Segurament la història urbanística de Lleida 
hagués estat tota una altra. 

* * * 
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