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Introducció
Com es refà una societat que ha patit una guerra?
Quins aspectes són prioritaris en temps de calma tensa, forçada?
La història pot respondre preguntes que potser ara ens plantegem sobre el nostre
entorn més proper. L’actual convivència, les circumstàncies que van condicionar certs
comportaments, certes ideologies, com s’han forjat? Potser sabent d’on venim
comprendrem on som.
No podem obviar el succés més important que va colpejar les nostres terres a la
primera meitat del segle XX. La Guerra Civil espanyola ens va tocar de prop, massa.
Els nostres avis ho tenen encara ben present. Hi ha tota una memòria històrica per
reivindicar, per aclarir. Serà una tasca llarga i feixuga, però important i necessària.
L’objectiu d’aquest treball és investigar la incidència a la ciutat de Lleida d’un
organisme estatal creat pels vencedors, en la immediata postguerra: La Dirección
General de Regiones Devastadas.
Per arribar a comprendre bé el funcionament d’aquest organisme cal contextualitzarlo. Per això, primer hem de reconèixer el dissortat protagonisme de la ciutat de Lleida
en el conflicte bèl·lic. Una Lleida que va ser bombardejada, que va ser front de batalla,
que va patir intensament les conseqüències de la lluita fratricida.
A continuació farem una anàlisi global de les funcions de l’organisme: Dirección
General de Regiones Devastadas a nivell estatal.
Un cop centrats en Lleida, explicarem els 101 projectes que va dur a terme aquest
organisme, desglossats per àmbits pressupostaris i pèr àmbits temàtics.
De la mateixa manera, inclourem un índex temporal, anual, de projectes i un índex
temàtic. Aquestes iniciatives, per tant, seran analitzades tenint en compte la quantitat
de projectes endegats per anys i per àmbits (eclesiàstic, militar...). I els pressupostos
establerts també, per anys i per tipologia d’obra.
Finalment, hem realitzat una comparativa amb la incidència de Regiones Devastades
en una altra ciutat espanyola: Terol.
Això ens ha permès treure més conclusions sobre el tracte rebut a la nostra ciutat,
Lleida.
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I. Context històric
I.I El clima social abans del 18 de juliol
Ens trobem en una República Espanyola governada pels moderats del partit,
paradoxalment anomenat, Partit Radical; al capdavant del qual, trobem el president
Alejandro Lerroux. Aquest, rebé el suport de la Confederació Espanyola de Dretes
Autònomes, la CEDA, per poder governar. Aquest govern es va caracteritzar per
promoure la supressió de les lleis aprovades en anteriors governs. Lerroux però, mai
acabà de convèncer a la majoria, sobretot als treballadors i així ho demostraren; les
vagues i els aldarulls s’estengueren per les ciutats més importants. El suport popular
envers el president baixava a molta velocitat i aquest es va veure obligat a convocar
eleccions de febrer de 1936, les últimes.
El Front Popular en resulta vencedor. Estava format pel Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Izquierda Republicana (IR) amb Manuel Azaña al capdavant, la Unió
Republicana (UR), el Partit
Comunista d’Espanya (PCE) i els nacionalistes gallecs (ORGA) i catalans (ERC). Cal dir
també que tant els nacionalistes bascos com la Confederació Nacional del Treball (CNT)
mostraren el seu suport envers el Front Popular. Així doncs la esquerra tornava a
governar la república.
La unió del Front Popular no fou possible. Francisco Largo Caballero es negà a formar
part del govern, ja que el que ell volia era una revolució comunista i no compartia
criteris amb els altres grups. Així doncs, Manuel Azaña seria envestit l’abril d’aquell any
(reemplaçant Niceto Alcalà-Zamora), en minoria, president de la república. Azaña
reclamava un canvi progressiu dintre del sistema democràtic. Malgrat tot la dreta
espanyola no oblidava la retallada de fons a l’exèrcit per part del nou president en
l’anterior època al govern (1931-1933).
La vida política i social del país es tensava irremediablement i alguns ja començaven a
intuir que tot això desembocaria en una guerra civil. Tots dos bàndols defensaven les
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seves idees violentament creant una gran crispació social. Es cremaren esglésies i tot
tipus d’edificis religiosos, per part de sectors pròxims al Front Popular, i es cometeren
multitud excessos per part dels treballadors. Es calcula que foren assassinades unes
330 persones i que s’organitzaren unes 113 vagues generals.
Com podem veure la tensió era insostenible.
Un conegut membre del PSOE i oficial de la Guàrdia d' Assalt, Jose Castillo fou
assassinat el 12 de juliol de 1936. En un estat amb normalitat política i social, aquest
fet hagués tingut una resposta unànime de rebuig, en canvi el que va passar al dia
següent no té es de “normal”. L’endemà, José Calvo Sotelo, el líder dels conservadors
era assassinat per una unitat de la Guàrdia d’assalt com a revenja a la mort de Castillo.
La dreta espanyola sospitava que el govern estava al darrere d’aquesta mort; ja que
Dolores Ibarurri La Pasionaria, havia promès que el discurs de Calvo Sotelo invitant a la
revolta militar, seria l’últim.
Tot i que la revolució militar ja estava planejada des de mesos enrere, aquests fets
precipitaren el seu inici.
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I.II Cap a la Guerra Civil
A la nostra terra, la divisió també era molt present. El país es va dividir en dos blocs
electorals: el Front d’Esquerres (Front Popular), d’una banda, i el Front Català d’Ordre
(Coalició de Dretes), de l’altra. A la província de Lleida, la candidatura d’esquerres
(Francesc de P. Jeneé, Ferran Zulueta i Joan Banyeres, d’ERC, i Joan Comorera, de la
Unió socialista) es van imposar a les dretes (van sortir elegits novament Florensa i
Piñol, de la Lliga Catalana). 1
El resultat electoral tornà a generar, com l’abril del 1931, una àmplia mobilització
social. Ara, però, més violenta: la rancor havia substituït la il·lusió d’aleshores.
A partir del fracàs electoral, la dreta espanyola es va decidir pel camí del cop d’estat
com la manera de recuperar el poder. Sectors significats de la dreta lleidatana (CEDA i
carlins) es van integrar en la
xarxa

conspirativa.

És

molt

possible que a través d’Acció
Ciutadana aquesta xarxa fos més
espessa (potser no prou ben
organitzada) del que després es
va voler fer creure. Sigui com
sigui, el camí cap a la Guerra Civil
estava obert.
2

Manuel Azaña, president de la República espanyola,
amb l’alcalde de la nostra ciutat Salustià Estadella,
a la glorieta dels Camps Elisis de Lleida.

1 Josep LLADONOSA i PUJOL,

Historia de Lleida, ed. Dilagro, Lleida, 1991; 425
Hermínia ESTEBAN MORALES i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes, editat per
Diari Segre, Lleida, 2007; 22.
2
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3
Proclamació de la
guerra el 18 de juliol
del 1936. Tots els
sollevats d’aquell dia
acabarien sent
afusellats pel legítim
govern republicà.

I.III La crisi municipal de 1937
La gestió de la vida municipal es veuria clarament entorpida per dues qüestions
essencials. La manca de recursos econòmics de l’ajuntament i les discrepàncies cada
cop més violentes que enfrontaven els diferents grups polítics. El debat es tensionaria
encara més per un factor extern a la realitat local, les reformes introduïdes per la
Generalitat en matèria financera des de finals de 1936.
A través del Decret de 20 de novembre de 1936 s’atorgava al conseller de Finances,
Josep Tarradellas, facultats especials per reorganitzar l’activitat financera i
administrativa de la Generalitat. Els objectius eren la unificació financera de Catalunya,
controlar l’excedent econòmic i donar prioritat a les demandes de guerra. Es va iniciar
una pugna entre el poder municipal i el govern de la Generalitat que es mantindrà
durant tota la guerra. L’actitud de les forces lleidatanes seguia les posicions
mantingudes a nivell català.

3 Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes...; 29.
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La queixa contra la centralització fou manifestada per representants del grup
municipal (Justiniano Valverde) i pel secretari del comitè intercomarcal (César Broto),
que arriba a afirmar “se està llevando la política más dictatorial que se ha conocido,
toda anda hacia una centralización hacia Barcelona y ésta lo està absorbiendo todo”.4
La discussió derivà cap a la condemna de la participació de la CNT en el govern de la
Generalitat, que havia contribuït a fer reviscolar la vella política.
Després del ple municipal del mes de febrer, on es va aprovar el projecte cenetista de
municipalització de la propietat urbana, el grup de la CNT no va sortir de l’ajuntament.
Però, a canvi de la seva permanència, foren expulsades les minories d’ERC i d’UdR per
oposar-se al projecte. La gravetat dels problemes econòmics i les divergències
polítiques farien saltar més d’una espurna entre les minories municipals. Els
pressupostos municipals serien un dels grans temes de debat fins a l’ocupació
franquista.
El 24 de maig l’alcalde Félix Lorenzo comunicava per escrit al conseller de Governació
de la Generalitat la crisi total a l’ajuntament de Lleida, si bé aclaria que els membres de
la comissió de govern continuarien al capdavant dels seus departaments fins que
fossin substituïts.

5

Comissió del Govern Municipal el mes de juny de 1937.

Joan SAGUÉS SAN JOSÉ, Una ciutat en guerra. Lleida en la guerra civil espanyola (1936-1939),
de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A, Barcelona 2003; 166.
5 Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en guerra...;167-168.
4
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7

Configuració de l’ajuntament de Lleida el juliol de 1937.

6-7 Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en guerra...;167-168.
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Un dels problemes que hagué d’afrontar l’ajuntament sortit de la crisi (al marge de la
municipalització de l’habitatge i la complexa gestió dels proveïments abordades en
capítols posteriors) fou l’emissió de moneda fraccionaria. La pràctica desaparició de
monedes de plata i de coure dificultava seriosament als ciutadans comprar qualsevol
producte. En algunes botigues es podien formar llargues cues simplement buscant
canvi. Una primera solució l’aporten alguns establiments posant en circulació tiquets o
bons per facilitar les relacions comercials amb els seus clients. Però aquesta mesura
plantejava noves dificultats ja que podia introduir en la ciutat tantes monedes com
botigues.
Per aquest motiu, i partint del context de dispersió del poder que es vivia a Catalunya,
l’ajuntament va decidir emetre moneda de canvi en el ple del dia 30 de juny, tot i que
no va decidir emetre moneda de canvi en el ple del dia 30 de juny, tot i que no va
entrar en vigor fins al dia 2
d’agost (el 10 de juliol la
Generalitat havia autoritzat
aquesta mena d’emissions.
S’acordà
300.000

una

emissió

bitllets

de

d’una

pesseta, 300.000 de 0,50
8 Bitllet de curs legal d’una pesseta emès per l’Ajuntament de Lleida l’any 1937.

pessetes i 200.000 de 0,25 pessetes, els mateixos imports que els bitllets emesos pel
Banc d’Espanya i per la Generalitat. Aquesta nova moneda, de curs obligatori en el
terme de Lleida, suposaria la retirada per part de comerços i col·lectivitats del vals que
tenien en circulació. La moneda es podia canviar als bancs d’Aragó, de Bilbao,
Comercial i Hispano Colonial, a les banques Jordi Llorens i Arnús i a les Caixes de
Pensions i Estalvi, d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya i al Montepío.

8

Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes...; 44.
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Aquesta moneda va circular fins al 28 de febrer de 1938, ja que a partir d’aquella data
només tindríem valor els bitllets emesos pel Banc d’Espanya i els discos de moneda
fraccionària posats en circulació pel ministeri de Finances. Tampoc no tindria valor la
moneda emes per la Generalitat.

I.IV La presó de Lleida
Els centres penitenciaris foren un microcosmos on es reproduïen els mateixos
conflictes viscuts pel conjunt de la societat catalana. Després d’una primera etapa
d’escassa ocupació durant l’estiu de 1936, quan la repressió es canalitzava per altres
vies, la presó recuperarà un protagonisme important. La Generalitat assumí les
competències penitenciaries, aparegueren problemes alimentaris, es multiplicà el
nombre de població reclusa, hi arribà el ressò de la lluita política de rereguarda, etc.
En els dies de la revolta militar, a la presó de Lleida es visqueren ens fets que
mostraven els canvis vinents. A primera hora del 19 de juliol els militars sollevats
alliberaren una quarantena d’empresonats per motius polítics de feia una setmana. Els
beneficiaris d’aquesta acció pujaren immediatament al Castell per posar-se a disposició
dels revoltats. Posteriorment, en fracassar el cop foren excarcerats tots els presos
comuns, excepte dues enverinadores de la Granja d’Escarp (mare i filla) condemnades
per cinc assassinats.
En un primer moment la presó provincial quedà sota control d’un comitè revolucionari.
Segons el testimoni de Maties Pinell Pallasó 9 (comerciant que posteriorment ocuparia
una plaça en la comissió gestora municipal de 1938). Els membres del comitè (faistes i
poumistes en paraules de Pinell) eren els responsables de les saques, dels
maltractaments físics i de les agressions verbals a què eren sotmesos els presos. Per
contra, concloïa, els funcionaris eren bona gent que intentava ajudar. La situació era
especialment penosa per als capellans i religiosos, obligats a realitzar les tasques més
dures entre insults i blasfèmies.

9

Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en guerra...;284
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El funcionari dels Serveis Correccionals Marcel·lí Sallan, assegura que els funcionaris
de plantilla conservaren les seves feines, per la qual cosa no hi van haver canvis
importants en el règim intern del centre. Tampoc, afirma, no es van imposar
maltractaments, tot i que els interns sí que patien un rigor extraordinari. On assenyala
les principals irregularitats és en el control d’entrades i de sortides, ja que els
manaments dels comitès, del Tribunal Popular, o de la Generalitat no sempre es
presentaven signats, sovint només lluïen un segell.
El dia 25 de juliol una columna procedent de Barcelona que es dirigia al front es
presentà a la presó entre les onze i les dotze de la nit exigint l’entrega immediata de
tots els militars empresonats. El resultat va ser l’afusellament al Camp Escolar de 29
persones, 4 civils i la resta caps i oficials de l’exèrcit.
El 5 d’agost un sergent d’Assalt, acompanyat de diversos agents, presentà una petició
de trasllat a Barcelona de 22 detinguts, que en poques hores serien assassinats al
cementiri, no eren més que representants dels diversos sectors de la dreta local.
En quant al nombre, la més important d’aquestes matances va tenir lloc la nit del 20
d’agost, quan un grup de milicians va executar al cementiri 74 religiosos detinguts. En
total, els càlculs de Sallàn xifren en 397 les persones que sortiren de la presó per ser
executades amb judici o sense.

10

11

Plantilla de treballadors de la Presó de Lleida els anys 1937 i 1938.

10-11 Joan SAGUÉS SAN JOSE,

Una ciutat en guerra...; 289-290
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En quant als reclusos a la presó de Lleida durant l’etapa republicana podem dir que el
seu nombre oscil·la entre uns 65 i més de 500. Com podem veure, el nombre de presos
variava segons el moment. Fins i tot es traslladà 108 reclusos, per ordre de la
superioritat militar, al castell de Gardeny (fortificació d’origen templer instal·lada en
un turó als afores de la ciutat i habilitada com a presó.
Les limitades possibilitats d’actuar a la presó s’aprecien en la migradesa del pressupost
destinat a atendre els serveis permanents.

12 Pressupost Ordinari de la Presó de Lleida pel període comprés entre octubre i desembre de 1936.

Un articulista d’Acracia denuncià la pèssima situació del presidi lleidatà, malgrat la
revolució. Hi mancaven les condicions higièniques necessàries per a ser un centre
“destinado para reformatorio”. I la situació s’agreujava per l’excés d’interns. A mitjans
d’agost del 1937 hi havia uns cinc-cents detinguts quan la capacitat era de la cinquena
part.
Cal advertir, però, que la preocupació humanitària dels medis revolucionaris per la
situació dels presos s’havia extremat quan, fruit dels enfrontaments polítics, a la presó
també hi havia entrat anarquistes i poumistes. Estaven en les mateixes condicions que
“qualsevol dels feixistes que pul·lulen pels carrers resant per la vida de Franco i això no
ho podien tolerar”.

12

Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en guerra...; 295-296
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A les autoritats de Barcelona, els va arribar tot un seguit de reclamacions sobre el
funcionament de l’Establiment Correccional de Lleida. Els interns havien denunciat
negligències, especialment referides a la seguretat. Dues inspeccions van constatar
anomalies en la dieta dels presos, en la higiene del centre i, particularment, en la
infermeria. Els informes no consideraven adequada la feina del mestre.
A més de la presó van existir altres punts on retenir temporalment els detinguts, com
els dos calabossos de la Comissaria de la Generalitat (un per homes i un altre per a
dones, hi cabien unes vuit persones en total) o els que existeixen als soterranis del
palau de la Paeria, usats especialment quan aquest edifici fou la seu del tribunal
popular.
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Presó Modelo de Lleida. Ara hi ha l’edifici d’Hisenda.

Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en guerra...; 297
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I.V Bombardejos sobre la ciutat
El bombardeig de població civil va ser una practica malauradament per part de
l’aviació feixista. És segurament un dels exemples més durs de la violència i la repressió
sense miraments dels enemics de la democràcia i una prova evident de la seva
covardia. La seva acció no responia a cap mena de criteri tàctic per guanyar la guerra,
només pretenia estendre l’horror i la mort entre la gent innocent. Els casos més
coneguts són els de Gernika, Madrid o Barcelona, però moltes altres ciutats de
Catalunya en van ser víctimes. Lleida va ser una d’elles.
Més de dues-centes persones van morir a causa d’un d’aquests bombardeigs el 2 de
novembre de 1937. D’entre totes elles cal destacar del Liceu Escolar de Lleida, que
comportà la mort de 50 nens i nenes. Aquest fet té un valor simbòlic, ja que el Liceu
era un referent de la Nova Escola Catalana, un moviment pedagògic avançat al seu
temps basat en la igualtat, la llibertat, la laïcitat i el desenvolupament de l’Infant com a
ciutadà. En definitiva, el referent de l’ensenyament públic d’avui dia, que per causa del
franquisme vam haver d’esperar 40 anys a recuperar. Les bombes van interrompre
aquella experiència de la mateixa manera que la violència franquista va intentar
destrossar les ànsies de progrés social i nacional que es vivien durant la Segona
República.
Precisament per això el record d’aquells fets i de les víctimes ens ha de servir per a
refermar-nos encara més en els valors de la pau, la llibertat i la democràcia. És
essencial que sapiguem traslladar aquestes reflexions a les generacions presents i
futures perquè ens adonem quant de patiment va costar aconseguir la democràcia i
per tant, com hem de comprometre’ns a enfortir-la i a promoure la llibertat.

2 de novembre de 1937
El 2 de novembre del 1937 en plena Guerra Civil espanyola, nou avions SavoiaMarchetti S-79 de l’Aviazione Legionaria italiana deixaven caure sobre una Lleida
pràcticament sense defenses antiaèries set tones de bombes. S’havien enlairat d’una
base feixista a Soria, on aterrarien desprès impunement i amb els recursos intactes. Pel
camí havien deixat a la ciutat entre 250 i 300 morts, inclosos 50 nens que en aquella
primera hora de la tarda eren a les aules del Liceu Escolar del carrer Blondel. Les
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bombes també havien caigut tot al llarg del cor de la ciutat: el carrer Major, el Mercat
de Sant Lluís, la Banqueta... Després de fer una passada, van girar cua a l’altura de les
comportes i van tornar per, segons testimonis, passar a metralleta els civils que corrien
espaordits pels carrers.

El Gernika català
Lleida, el Gernika català. El desastre d’una guerra que obria les portes a
l’acarnissament sobre la població civil, innocent, que fins aleshores havia quedat més o
menys al marge de les atrocitats bèl·liques de conteses anteriors. Lleida, castigada en
forma de dolor contra els més indefensos, els nens, i les mares que esperaven torn al
Mercat de Sant Lluís. I contra el Liceu Escolar, bandera d’un nou ensenyament, laic,
modern i de futur, que havia pensat i portat a terme Frederic Godàs l’any 1906. Lleida,
la porta a la caiguda de Catalunya, al final de la guerra, al principi de 40 anys de foscor i
silenci.

Arriben les bombes
A dos quarts i cinc de quatre
de la tarda del 2 de novembre
del 1937, nou avions van
sobrevolar el cel de Lleida.
Tradicionalment

s’havia

apuntat que els aparells eren
Hienkel-11

alemanys.

Darrerament, el documental El
braç de les fúries ha demostrat

14

Víctimes mortals dels bombardejos de Lleida.

que van ser nou Savoia-Marchetti S-79 italians. L’efecte sobre la ciutat va ser el mateix.
Seguint l’eix dels carrers Blondel, Major i rambla de Ferran fins a l’estació de
ferrocarril, els avions van deixar caure la seva carrega de bombes.

14
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Va afectar directament el Mercat de Sant Lluís (aleshores del Segre), el Liceu Escolar,
molts edificis del centre històric i també de Cappont. A partir de diverses fonts
fragmentàries, es xifra les víctimes mortals al voltant de les 250 i en uns 500 els ferits.
Els més recordats, la cinquantena de nens morts al Liceu Escolar.
Lleida era la ciutat més gran a la rereguarda del front aragonès, un punt de proveïment
i de pas necessari per a les forces republicanes que hi combatien. Des d’aquest punt de
vista, era una ciutat amb un cert interès estratègic per a l’exèrcit enemic. Però més
enllà d’aquests objectius, aquesta mena d’atacs indiscriminats sobre la població civil
tenien clarament la missió de trencar la moral de la rereguarda. Les poblacions
directament afectades, un cop superat el xoc inicial, denunciada la brutalitat de
l’agressor i amb les víctimes enterrades, podien percebre clarament la seva feblesa en
una

guerra

d’aquella

naturalesa.
El 2 de novembre de l’any
2007 es commemora el
setantè

aniversari

del

dramàtic bombardeig que
durant

la

guerra

civil

espanyola, va sofrir Lleida.
I encara havia de viure
nous atacs aeris abans de
l’ocupació
d’abril

militar

de

1938.

experiència

amb

el

3

Una
molts

paral·lelismes

amb

les

d’altres

poblacions

víctimes de les guerres del
segle

XX.

Gernika,
Londres,

15

Ciutats

com

Hamburg,
15 Vista del Barri del Canyeret després dels bombardejos del novembre de 1937.

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref.438.
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Dresde o Hiroshima han patit histories terribles de destrucció des de l’aire.
A més a més de les bombes, l’aviació italiana va disparar amb metralladores la
població de Lleida en una clara intenció de generar morts i desolació.

17
Vista actual de l’antic emplaçament
del Liceu Escolar, al mig
16

del carrer Blondel,
davant de l’IEI.

El Liceu Escolar després del bombardeig

18

Detall d’un dibuix de la façana de l’últim
Liceu Escolar de Godàs, amb els
pensadors que la van inspirar.

16, 17, 18
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19

Punts on van caure les bombes al centre de Lleida en la incursió de l’Aviazione Legionaria del 2 de novembre
del 1937.

20

La gent es va abocar en la immensa feina de desenrunar la ciutat. El paisatge del centre urbà era el
d’esquelets de ferro i murs entre pols.

19-20
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21

Actual edifici del Banc d’Espanya, amb el detall dels impactes de bala a les reixes.

22

Runes i més runes al carrer
Major

amb

la

plaça

Francesc (plaça Llibertat).

21-22
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Sant

I.VI La batalla del Segre. Els últims dies de la “Lleida Roja”
Lleida, ha estat famosa universalment, sobretot, per dues grans batalles que, en els
primers i en els darrers anys de la seva historia, han tingut per escenari les terres de les
dues ribes del riu Segre: la batalla de Cèsar contra Pompeu i la de l’exèrcit de Franco.
Cap el 22 de març del 1938, el general Franco ordenava l’atac contra Lleida als generals
Yagüe i Barrón . El dia 20 els “nacionals” ja eren amos de la Vall d’Aran i ocupaven el
Pont de Rei i el Portillon (Bossost). Ja s’havia construït també el front de RibagorçaPallars. El 22, el cos d’exèrcit de Navarra, avançava per la carretera d’Osca en direcció
a la ciutat del Segre, junt amb les tropes marroquines, mentre l’aviació atacava Lleida
per segona vegada. En aquesta ocasió si bé no hi hagué víctimes humanes, els
impactes als edificis de l’ urbs foren quantioses, sobretot a la gran torre de la Seu
Antiga, que l’artilleria usava com a punt de referència. Caigueren alguns immobles
d’arquitectura medieval i de gust renaixentista, al Canyeret no pocs que encara
evocaven la dominació àrab, danys que esdevindran irreparables per a la història de la
ciutat. Els combats, entorn de la ciutat, cada vegada eren més cruents.
La batalla del Segre, costà centenars de morts a ambdós bàndols.
El dia 27, l’aviació tornà.
L’exèrcit franquista s’havia
apoderat

de

tota

la

comarca del Baix Cinca,
amb Fraga i Mequinensa. I
amb l’ocupació de Seròs,
Alcarràs

i

Almacelles,

s’acabà la marxa fàcil de
l’exèrcit marroquí. Ara
23

Pont destruït durant la retirada de les tropes republicanes.

començaran els combats decisius de la gran batalla, i els terribles contraatacs de les
tropes republicanes, conscients del que suposava per a Catalunya la conquesta de
Lleida pel feixisme. L’avenç de les tres divisions del general Yagüe, no fou, des d’aquell
moment tan ràpid com ha havia estat l’ofensiva des de Saragossa i Osca.
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A les cinc de la tarda, quatre esquadretes de l’aviació franquista , en total, 12 aparells,
descarregava llurs bombes sobre Gardeny, l’Escola del Treball, el parc d’Artilleria, el
castell Principal, l’edifici de les Germanetes del Pobres (ocupat per refugiats de
guerra), l’Escola Annexa de la Normal. El Col·legi de la Sagrada Família (centre sindical
de l’UGT), i la plaça del Dipòsit.
L’ajuntament presidit per Manuel Magro Merodio dictà algunes instruccions per a
pal·liar els danys del bombardeig. Però aquestes ordes no sortiren a penes cap efecte,
atesa l’escassetat de personal existent. L’evasió dels veïns no parava.
Algunes torres de Rufea i la Bordeta havien cavat refugis per a quan avancessin els
invasors. Existia un gran terror contra els moros que obrien la vanguàrdia atacant.
Els esdeveniments aconsellaren el trasllat total de Quarter general de l’exèrcit de l’est
a Barbens. L’evacuació començà el mateix dia 28. I, immediatament, acudí a Lleida la
46 comandada pel tinent coronel Valentín Gonzalez i Gonzalez. Es tracta del famós
Campesino que instal·là el seu quarter general al barri aleshores ja conegut per “les
cases barates”, entre el Camp de Mart i l’hospital Provincial.
El dia 1 d’abril, ambdós
exercits es trobaven en
ple desplegament i en
ordre de combat. Lleida,
ha estat sense dubte en
tota

la

història

de

Catalunya, potser a la
Península, la ciutat més
24 Milicians republicans atrinxerats a les portes de la Seu Vella.

vegades assetjada i ocupada per un poder invasor.
L’exèrcit franquista ocupà Gardeny primer i el castell principal després, per tal de
dominar totalment la plaça, condició indispensable per a penetrar amb probabilitats
d’èxit en l’interior del recinte urbà.
El dia 2 d’abril s’esdevingué l’assaltament al castell de Gardeny per les forces que
avançaven des de les collades. Fou, cap a les tres de la tarda.

24 Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes...;
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Operava en vanguàrdia el Tabor de Tiradores d’Ifni, seguit de dos batallons de l’exèrcit
espanyol. Foren moments de resultat indecís. L’exèrcit republicà tenia ordre de resistir
a ultrança. Hi hagué moltes baixes dels uns i dels altres, caigué ferit el cap de les tropes
marroquines, el comandant Mohammad ben Mizzian bem Kasen. Però, finalment,
l’antic castell templer caigué en mans dels atacants. Amb l’ocupació de Gardeny,
posició que domina els ponts sobre el Segre, la ciutat restava a mercè dels “nacionals”,
Desprès que els combatents del Campesino evacuaren les posicions de la fortalesa, les
tropes del general Barrón avançaren pels environs de la urbs envers el Castell Principal,
en posició dominant a Gardeny. En arribà la nit es paralitzà el combat, mentre els
republicans estaven parapetats a l‘extrem dels carrers de l’alcalde Costa i de
l’Acadèmia. Però passades les nou i amb la ciutat a les fosques, el Campesino llençà el
darrer contraatac al crit de la coneguda cançó de guera:
Al ataque Campesino.
Viva nuestra libertad.
La División del Campesino,
en la lucha se distinguió,
siempre prestos a los fusiles,
a liquidar el invasor.
I amb l’himne de la 46 Divisió, els combatents del
Campesino, carregats de bombes de mà i armes
automàtiques, iniciaren el combat pels vessants de
la serra de Gardeny, a fi de recuperar les posicions
perdudes la tarda passada. Però des dels murs del
castell templer, replicaren immediatament els de la
Legió estrangera:
Legionarios a luchar.
Legionarios a morir...
L’intent republicà va durar mitja hora, sense poder
acomplir el seu objectiu. En tota la resta d’aquella
nit hi hagué alguns tiroteigs esporàdics i res més.

25 Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable
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A l’endemà tres d’abril, l’exèrcit de Franco entrà a Lleida pel carrer d’Alcalde Costa i
de l’Acadèmia fins a l’Avinguda de Catalunya, mentre els republicans es retiraven per
la Banqueta. L’avanç continuava i la 4a Bandera de la Falange tallava la línia del
ferrocarril Lleida – Saragossa, mentre la Legión, ocupava l’Estació.
Durant els combats, de carrer a carrer, hi hagué molts morts i ferits; el carrer Major
estava tot intransitable.
En quan l’exèrcit republicà hagué abandonat totes les posicions de la plaça de Lleida,
un grup de sapadors de la Companyia d’Enginyers, que havien col·locat en cada un dels
dos ponts sobre el Segre, algunes càrregues de dinamita, en volar, incomunicaren
totalment els dos exèrcits. Encara restaren alguns focus de resistents a la rambla de
Ferran i la banqueta, que després d’incendiar el carrer de l’Esteria, passaren el riu
nedant com podien. La cuitat quedava dividida en dos fronts. “Les trinxeres de Lleida”,
i el riu els separava; els franquistes al marge dret i els republicans a l’esquerra. I la
capital del Segre romandrà nou mesos més mig assetjada pels soldats de la República.
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Vista del Carrer Cavallers en plena batalla.

26 Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes...; 62.
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I.VII Un mal moment per a la Lleida botiguera
La vida al front va tenir serioses conseqüències per al malmès comerç. La guerra havia
provocat grans destruccions; les comunicacions estaven en un estat deplorable, i gran
part de la població havia fugit. Tot plegat va sumir la incipient vida comercial de la
ciutat durant els anys previs a la guerra, en una profunda crisi.
El governador civil va fer saber a tots els comerciants de productes de primera
necessitat (fleques i carboneries), que havien d’obrir, els seus establiments. Amb el to
propi de l’època afirmava que la pàtria necessitava sacrificis i que evitessin problemes.
Fins i tot arribà a dir que la proximitat del front no justificava el tancament de
comerços, ni els preus abusius. La realitat, però, és que molts comerços corrien perill
de ser assaltats per l’estat de destrucció o abandonament.
Una bona visió de l’estat en que es trobaven els establiments comercials de la ciutat
durant els mesos de front és una relació de botigues, farmàcies, bancs, etc, de l’actual
Eix Comercial de Lleida (carrers Sant Antoni, Major, Porxos Alts, plaça Constitució,
carrer Pilota, plaça la Sal, i carrer del Carme), elaborada pel Cos d’investigació i
Vigilància de la Comissaria a primers d’agost de 1938. L’objectiu d’aquesta llista era
donar a conèixer a les autoritats quins establiments de la principal via de la ciutat
estaven oberts i quins tancats, així com si el seu propietari estava localitzat o en
parador desconegut. A la llista es comptabilitzaven un total de 200 comerços, dels
quals només 80 estaven oberts. Pel que fa a la pràctica totalitat dels 120 comerços
tancats, sempre segons la llista, el propietari estava absent.
L’ajuntament hagué de reglamentar aquest comerç que intentava superar les
dificultats del moment. Es va disposar que els comerciants que treballessin en
establiments de la zona roja paguessin l’arbitri d’obertura. L’impost els seria retornat si
en un any l’antic propietari recuperava el comerç.
I és que una de les necessitats més immediates del nou consistori municipal era
intentar aconseguir recursos monetaris per superar la seva precària situació
econòmica.
Es prohibí la venta ambulant de fruites, verdures i hortalisses, ja que la venda a la via
publica no estava sotmesa a cap tributació.
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Les forces afectes a la delegació d’Ordre Públic van haver de tramitar diversos
expedients

per

sancionar la venda
de

diferents

productes sense la
corresponent
autorització.
bona
casos

part

En
dels

aquesta

irregularitat

es

produïa perquè el
27 Vista de població lleidatana esperant per obtenir el corresponent per Carta de Racionament

comerciant tenia la seva botiga destrossada i havia de fer els negocis en altres llocs.
L’històric Mercat del Pla va ser l’únic en funcionament durant aquells mesos, ja que,
com va valorar el mateix ajuntament després que uns veïns sol·licitessin la reobertura
del Mercat de Magdalena (carrer Pi i Maragall), el nivell de consum d’una ciutat amb la
població reduïda per les bombes, quedava prou cobert amb un únic mercat.
També es van denunciar algunes irregularitats en el funcionament del comerç. En un
moment en el que els preus estaven controlats, militars i falangistes acusaren diversos
propietaris de bars i cafès de posar preus abusius.
Un tipus d’establiments que resultaven molt importants quan bona part de la població
vivia a la ciutat no n’era autòctona, van ser els hotels i els menjadors.
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HOTELS I FONDES DE LLEIDA (1938)
HOTELS/FONDES HABITACIONS

LLITS

HOSTES FIXOS

LLITS DISP.

Mundial

37

41

22

9

Hostal del Sol

22

22

Abella 16

24

Pensió

16
4

17

(Major, 71)
Pensió

Jové 5

13

2

(Tallada,2)
Monumental
Pensió

11

11

6

5

(Pl.

Mossèn Cinto)
28 Quadre il·lustratiu de la situació d’Hotels i fondes l’any 1938.

29
Els vencedors derroten la resistència i Lleida passa a ser una ciutat
ocupada militarment. Els nacionals imposen la seva llei.

Elaboració pròpia a partir de les dades aportades a l’obra de Joan SAGUÉS SAN JOSE, Una ciutat en
guerra...; 405-407.
29 Hermínia ESTEBAN i Txema MARTÍNEZ, col·leccionable Lleida sota les bombes...; 48.
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II.Dirección General de Regiones
Devastadas
Amb el conflicte bèl·lic encara en marxa van sorgir per part del bàndol franquista, que
ja es veia com a futur guanyador de la guerra, les primeres iniciatives per reconstruir
un país que s’estava dessagnant.
El primer pas es va donar amb la Llei de creació de la nova Administración Central del
Estado, de 30 de gener de 1938. 30 En virtut d’aquesta llei, que establia la seva seu a la
ciutat de Burgos, s’organitzava el Servicio Nacional de Regiones Desvastadas y
Reparaciones amb la finalitat de restaurar el patrimoni espanyol malmès per la guerra;
ens que es vertebraria dins l’estructura del Ministerio del Interior.
L’impuls definitiu, però, el trobem amb el decret del Ministerio del Interior de 25 de
març de 1938, segons el qual es crea oficialment el Servicio Nacional de Regiones
Desvastadas y Reparaciones. En el seu primer article defineix les seves atribucions i
competències amb aquests termes: “Corresponde al Estado por medio del Ministerio
del Interior y su Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones la dirección y
vigilancia de cuantos proyectos, generales o particulares, tengan por objeto restaurar o
reconstruir bienes de todas las clases dañados por el efecto de la guerra”. A partir de la
publicació de l’esmentat decret es prohibeix fer obres d’aquestes característiques
sense el permís del Ministeri de l’interior. Tanmateix serà necessària una autorització
per construir i posar en funcionament oficines, juntes i entitats, la finalitat de les quals
estigui relacionada amb aquestes activitats. S’exclouran, però, d’aquest permís les
obres de caràcter militar, els locals destinats a concentració de presoners, als albergs
de població civil i les obres de consolidació indispensables per evitar-ne la ruïna i el
perill de danys.

30 Ley

de 30/01/1938 de Creación de la Nueva Administración Central del Estado; art. 1, 2, 3, 4. BOE 467

de 31 de enero de 1938, pág. 5514-5515.
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D’aquesta manera, s’organitza un sistema legal que controla tot el procés, tal com
queda reflectit en el seu decret fundacional.
Un cop creat i amb les seves funcions delimitades, tocava vertebrar-lo en el territori,
tasca que es va iniciar amb

31

l’Ordre Ministerial d’11 de juny de 1938, la qual

constituïa les següents Comissions de Zona : la Cantàbrica amb capital a Oviedo, la
Vascongada amb capital a Bilbao, l’Aragonesa amb capital a Saragossa, la BèticaExtremenya amb capital a Sevilla, la Castellana, la valenciana i manxega.
Aquestes Comissions estan integrades pel Governador Civil, com a President delegat,
una avocat de l’Estat, un arquitecte (municipal, provincial, del Catastro o proposat
directament per Regiones Devastades) i un secretari, com a vocals. La seva missió es
incoar i tramitar tots els expedients de la zona que tinguin relació amb obres de
reconstrucció i reparació, obtenció de dades, proposta de mesures necessàries i
execució d’ordres i serveis encomanats per la Jefatura Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones.
Així doncs, s’estableixen 5 tipus diferents d’expedients: monuments artístics o
nacionals, reparació o reconstrucció d’edificis de l’Església, de l’Estat, d’edificis
provincials o municipals i de particulars o empreses. Els documents que constitueixen
aquests expedients son en primer lloc la instància signada pel sol·licitant; en segon lloc
la valoració de l’immoble i dels danys causats; posteriorment la memòria del projecte;
a continuació el projecte i pressupost de les obres elaborats per tècnics; a posteriori
les certificacions de les oficines cadastrals i municipals; seguit d’un curiós informe
reservat de la delegació d’Ordre Públic sobre la conducta social i patriòtica del
sol·licitant; acabant en darrer lloc pels títols de propietat.
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Decreto Ministerial de 25/03/1938 de creación del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y

Reparaciones; art 1. BOE Nº 524 de 29 de marzo de 1938, pág. 6483.
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Cada Comissió reflecteix totes aquestes dades en una fitxa publicada juntament amb
l’Ordre, la qual es classifica per província, pobles i ordre alfabètic dels sol·licitants.
D’aquesta manera, les Comissions controlaran les obres de la zona a traves de les
Oficines Comarcals que les Comissions poden crear a mesura que es necessitin. La zona
de Catalunya, per exemple, va comptar amb tres Oficines Comarcals, situades a Lleida,
Tortosa i Figueres. Essent molt importants les dues primeres pel nombre de pobles que
englobaven i pels considerables danys que van patir. En concret la Comarcal de Lleida,
segons la revista Reconstrucción, s’ocupà de la pròpia capital, objecte d’un projecte de
nova urbanització encaminat a l’eliminació, en la part alta de la ciutat, d’un
considerable nombre d’habitatges que abans existien i als quals els mancava les
mínimes condicions d’habitabilitat; a més dels pobles Vilanova de la Barca, la Ràpita,
Bellcaire, Agramunt, Isona, Tírvia, Torres de Segre, Seròs, la Granadella i les Borges
Blanques. De tots aquests pobles, el més important pel que fa a l’abast de la seva
reconstrucció fou Vilanova de la Barca.
La
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llei de 29 de desembre de 1938 reestructura l’Administració Central de l’Estat,

canvi en virtut del qual el Ministeri de l’Interior canvia el seu nom pel de Ministerio de
la Gobernación, que alhora estarà configurat per les subsecretaries d’Interior, Ordre
Públic i Premsa i Propaganda. El Servicio de Regiones Devastadas y Reparaciones
s’integra dins la Subsecretaria d’Interior.

No obstant això, fins que acaba la Guerra Civil, la seva tasca es centra en la preparació
de les disposicions legislatives, en la recuperació de informació sobre l’estat dels
territoris que es van incorporant a l’Espanya nacional i en l’organització del Servei. Un
cop acabada la guerra, s’incrementa l’acció d’aquest organisme. El juliol de 1939 té lloc
el llicenciament militar que proporciona tècnics i personal degudament preparat per a
emprendre les reparacions.

32 Ley de 29/12/1938 de Reestructuración de la Administración General del Estado; art

2. BOE Nº 183 de

31 de diciembre de 1938, pág. 3216-3217.
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Per afrontar els problemes plantejats per la reconstrucció s’arriba a solucions tant
econòmiques com jurídiques, com l’anomenada col·laboració del creditor hipotecari,
que obligava aquest a pagar els costos de la reconstrucció que es repartien
proporcionalment als respectius drets i interessos del propietari de l’immoble i del
creditor o prestamista, d’acord amb la llei de 9 de setembre de 1939. Abans, però, es
crea l’Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional en virtut de la
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Llei de 16

de març de 1939, que li atorga la potestat de proporcionar crèdits tous als organismes
provincials o municipals i a entitats, empreses i particulars afectes al Movimiento
Nacional i així, amb el seu propi esforç i el recolzament de l’Estat, afrontar les grans
despeses de reconstrucció. Els fons d’aquest Institut provenien del capital de títols
nominatius del producte de confiscacions i sancions econòmiques imposades per la
legislació de responsabilitats polítiques, així com de l’import de multes i de la
redempció en metàl·lic de la prestació personal establerta pel decret de maig de 1939.
El mateix 16 de març de 1939, i mitjançant
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Decret signat pel vicepresident del

govern Francisco Gomez-Jordana y Sousa, es nomena Director del Instituto de Credito
para la Reconstrucción Nacional a don Joaquin Benjumea Burín. Un mes i escaig
després, una Ordre del Ministeri de la Governació de 25 d’abril de 1939, ordena
construir a totes les províncies la Comissió de Reconstrucció. Posteriorment, amb la
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Llei de 8 d’agost de 1939, es modifica l’organització de l’Administració Central de
l’Estat, i aquest servei adquireix la categoria de Dirección General, dins el Ministerio de
la Govenación. En aquest nou text s’estableix que la seva finalitat serà dur a terme la
reconstrucció del territori i pal·liar els efectes de la guerra, controlant total i
absolutament tota tasca que es dugui a terme en aquest camp.
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Ley de 16/03/1939 de creación del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional; art 1 i 2.BOE

81 de 22 de marzo de 1939, pág. 1642.
34 Decreto de

16/03/1939 nombrando Director del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional a

don Joaquín Benjumea Burín. BOE Nº 81 de 22 de marzo de 1939, pág. 1643.
35

Ley de 8/08/1939 de modificación de la organización de la Administración Central del Estado. BOE Nº

221 de 9 de agosto de 1939, pág. 4326-4327.
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Amb això, no nomes es vol dirigir amb autoritat, sinó que es pretén que la tasca
reconstructiva estigui impregnada del “Espiritu Nacional” i les idees polítiques que
imposarà unilateralment el nou Règim, convertint-se en un instrument més del mateix.
36

El 23 de setembre de 1939 es publica un Decret del Ministerio de la Gobernación

sobre adopció de localitats danyades per la guerra en mes d’un 75% de destrucció.
D’acord amb aquest decret s’adoptarien al llarg de tot el territori més de 300 pobles,
seguint sempre el mateix procediment. En primer lloc, tècnics de l’estat formulaven el
pla general de reconstrucció “aprofitat alhora per a realitzar millores urbanes i socials”
i els plans de sanejament, millora interior, eixample i extensió. L’Estat prenia al seu
càrrec, integrament, el restabliment dels serveis públics corresponents a l’Estat,
l’Església, la província i el municipi. En concret, pel que fa a l’Estat, els que el govern
determinés, pel que fa a l’Església, els temples parroquials i els seus annexos, i en els
de la província i el municipi, els existents el 18 de juliol de 1936, més aquells altres que
es considerés necessari o convenient establir, d’acord amb la legislació vigent. D’altra
banda, l’Estat, podrà construir habitatges de renda reduïa per a cedir-los a títol onerós
o donar-los en arrendament, amb o sense ajuda de l’Instituto Nacional de Vivienda.
Per dur a terme totes aquestes funcions, el decret d’adopció conferia a l’Estat la
facultat d’expropiar terrenys, solars, béns i drets de tot tipus, així com la d’efectuar
noves parcel·lacions i distribucions de solars en els plans de nova ordenació. Els poders
concedits a l’estat pel decret d’adopció permetien que els procediments d’expropiació
s’ajustessin a una “tramitació especial obviant terminis i actuacions”, així com
l’establiment d’un règim especial transitori, diferent del comú en matèria d’hisenda
municipal o que es pogués obligar els preceptors d’indemnitzacions per expropiacions
a que l’import d’aquesta s’inverteixi en la reconstrucció.
El decret d’adopció s’estén a través de la figura de l’adopció parcial a aquells casos en
què les destruccions afectessin només part de la localitat. Més endavant, en successius
decrets, s’amplia a la reconstrucció de catedrals, monuments, edificis de la falange i a
tots els del patrimoni.
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Decreto de 23/09/1939 del Ministerio de la Gobernación sobre adopción de localidades dañadas por

la guerra en más de un 75%. BOE Nº 266 de 8 de octubre de 1939, pág. 5643.
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Així mateix el benefici de l’adopció es fa extensible a totes les esglésies dels pobles tot
i que no fossin adoptats, creant-se la Junta Nacional de Reconstruccion de Templos.
Un cop adoptat el poble es redacta un projecte de reconstrucció general i es decideix si
la reconstrucció es durà a terme en el mateix lloc que ocupava abans o si es trasllada
per diferents motius: valor exemplificatiu de la ruïna, enorme cost del desenrunament
(com va succeir en el cas de Vilanova de la Barca), o millorar la situació. Hi ha casos en
què, tot i conservar l’emplaçament, es construeix un altre poble amb un traçat
completament diferent a l’original sobre ell, i en tot cas, es millora l’estructura,
l’organització i les alineacions en aqueles zones reconstruïdes.
El maig de 1941 ja s’havien adoptat 148 pobles sobre els quals ràpidament es posa
mans a l’obra per a la seva reconstrucció. A més de la necessitat d’allotjar la població
sense habitatge i d’organitzar la xarxa de seus del poder polític (ajuntaments,
diputacions), religiós (temples) i militar (quarters, cases de quarter de la guàrdia civil),
hi ha una voluntat política de retenir les poblacions del medi rural per evitar grans
migracions a la ciutat.
Entre 1939 i 1949 s’adopten 18 poblacions de la província de Lleida i el municipi
aragonès de Fraga s’incorpora a la Comarcal d’aquesta província el 1949. Així doncs
Agramunt, Castelldans i la Ràpita son adoptats en virtut del
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Decret de 7/10/1939;

mentre que Vilanova de la Barca, Lleida i Bellcaire ho són amb el
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Decret de

21/10/1939. Pel que fa a Seròs, les Borges Blanques, Isona i Tírvia, tal fet es dona amb
el 39 Decret de 9/3/1940;

37 Decreto

de 7/10/1939 del Ministerio de la Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 295 de 7 de octubre de 1939, pág. 5921.
38Decreto de 21/10/1939 del

Ministerio de la Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 299 de 26 de octubre de 1939, pág. 5989-5990.
39Decreto

de 9/03/1940 del Ministerio de la Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 76 de 16 de marzo de 1940, pág. 1838.
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Torres de Segre, la Sentiu de Sió i la Granadella amb el

40

Decret de 25/12/1940;

Montclar amb el 41 Decret de 2/08/1941; Maials i Artesa de Segre amb el 42 Decret de
13/03/1942; Aitona amb el

43

Decret de 29/03/1944; i finalment Vilagrassa, en virtut

del que disposa el 44 Decret 5/07/1945.
Pel que fa a l’organigrama

45

de la Dirección General de Regiones Devatadas, cal

destacar que ens trobem davant un ens molt centralitzat i jerarquitzat que, a nivell
provincial, exercia les seves funcions a través de les oficines comarcals dels propis
tallers i magatzems, una oficina local i un magatzem, a cada localitat adoptada.

40Decreto de 25/12/1940 del Ministerio de la

Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 12 de 12 de enero de 1942, pág. 256-260.
41Decreto

de 2/08/1941 del Ministerio de la Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 231 de 19 de agosto de 1941, pág. 6379.
42Decreto de 13/03/1942 del Ministerio de la

Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 88 de 29 de marzo de 1942, pág. 2240-2241.
43Decreto de 30/03/1944 del Ministerio de la

Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 90 de 26 de octubre de 1939, pág. 2563.
44Decreto

de 5/07/1945 del Ministerio de la Gobernación adoptando a los efectos de la reconstrucción.

BOE Nº 203 de 22 de julio de 1945, pág. 550-551.
45Vicente

Javier MAS TORRECILLAS, tesis doctoral Arquitectura Social y Estado entre 1939 y 1957. La

Dirección General de Regiones Devastadas. UNED, 2008; 86-90.
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Així, a nivell central, la Dirección General de Regiones Devastadas era composada per
una sèrie de Seccions. La primera era, com no pot ser d’una altra forma, la Secretaria
General, formada per personal, Registre, Material i Arxiu. En segon lloc trobem la
secció d’Expedients, on es tramitaven tots els expedients que arribaven a Madrid a
través de les diferents Comissions Provincials de Reconstrucció. En tercer lloc advertim
de la secció de Materials i Transports, encarregada del parc d’automòbils i de
l’adquisició i distribució de materials de construcció. La manca d’aquests és tal que la
pròpia Direcció General en fabricarà, de manera que en cada Oficina Comarcal d’obres
es fa un estudi de les possibilitats de proveïment pròxim. Així, materials com totxos,
calç, guix i teules són fabricats en instal·lacions pròpies. Per a la distribució de
materials s’estableix una xarxa de magatzems en cada Comarcal i altres secundaris en
cada localitat on es realitzen obres d’importància. En quart lloc, trobem la Secció de
Comptabilitat i Administració, que s’encarregava de la comptabilitat general i de les
certificacions d’obra que s’enviaven des de les oficines comarcals. En cinquè lloc,
advertim de la Secció de Reconstrucció.
D’aquesta depèn la redacció de projectes i l’execució de les obres, una tasca duta a
terme pels mateixos tècnics de la Dirección General. El 1951 els seus 108 arquitectes,
46 enginyers i 180 pèrits i aparelladors estan repartits en 30 Comarcals i són obligats a
residir a peu d’obra. Es procedeix amb força rapidesa perquè els procediments
administratius es flexibilitzen. Les diverses autoritats locals, provincials i estatals no
tindran grans discrepàncies, no hi ha litigis de competències, i fins i tot de vegades es
confonen càrrecs i atribucions. Per exemple, Joaquin Benjumea és successivament
Director de Regiones, de l’Instituto de Crédito para la Reconstrucción, Ministre
d’Agricultura i Treball i Governador del Banc d’Espanya. Respecte al problema de la mà
d’obra, es resol en gran part amb la llei de redempció de penes pel treball, que permet
reduir la condemna als presos, en gran part procedents del bàndol perdedor de la
guerra, i pel decret que estableix la Prestació personal per a la Reconstrucción
Nacional, que obliga als homes nascuts a Espanya, d’entre 18 i 50 anys, a la prestació
d’una jornada i quart al mes o l’aportació pecuniària corresponent, la recaptació i
inspecció de la qual corresponia al Instituto de Crédito para la Reconstrucción
Nacional. D’altra banda, segons es desprèn dels llibres dels camps de presoners de
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Lleida sabem que, en aplicació de la legislació vident, es van emprar com a mà d’obra
els presoners.
Finalment trobem altres seccions com l’encarregada de les subhastes, la de intervenció
delegada del Ministeri d’Hisenda, el servei d’habilitació, o la secció encarregada de la
premsa i la propaganda. D’aquesta última hem de destacar la creació de la revista
Reconstrucción. Aquesta serà l’encarregada de la propaganda de la tasca constructiva
de l’Estat, així com de l’organització d’exposicions amb maquetes i projectes, com la
que es va fer l’any 1940 al Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid amb el títol “La
exposición de la reconstrucción de España”. D’alguna d’aquestes exposicions se’n
conserven testimonis com són fotografies, memòries, gràfics, etc. Les oficines
comarcals també difonen les seves actuacions publicant els treballs fets amb
abundància de gràfics, estadístiques i fotografies.
La Dirección General de Regiones Devastadas desapareix
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el 1957, quan la

reconstrucció pot donar-se per acabada. En els darrers anys de la seva existència actua
en aquells indrets on es succeeixen grans catàstrofes i remata, controla i conserva
l’edificació ja executada, ja que gran part de la seva obra està cedida en lloguer. El
febrer de 1957 es crea el Ministerio de Vivienda, que assumeix, entre altres, les
funcions que queden de la desapareguda Regiones Devastadas. Com a primer Director
General de la nova Dirección General de Urbanismo es nomenarà José Manuel Bringas
Vega, un arquitecte que havia estat al capdavant de la Jefatura de Obras de Regiones
Devastadas, pel que es produeix una certa continuïtat dins el canvi.
Per
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Decret de 23 de setembre de 1959 del Ministerio de la Vivienda, Regiones

Devastadas es transforma en Servicio Nacional de Construcciónes, entitat que, amb
elements personals i materials idonis de l’antic organisme pot continuar prestant
serveis amb eficàcia com a instrument auxiliar del Ministerio de Vivienda a través de la
Dirección General de Arquitectura.

46Decreto-Ley de 25/02/1957 sobre la

reorganización de la Administración Central del Estado. BOE Nº57,

de 26 de febrero de 1957, pág. 1231-1233.
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Decreto de 23/09/1959 por el que se

transforman los antiguos servicios de la Dirección General de Regiones Devastadas en el Servicio
Nacional de Construcciones. BOE Nº 231, de 26 de septiembre de 1959, pág. 12571-12572.
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A partir d’aleshores comença la liquidació de Regiones. El 1960, per

48

Decret

1155/1960 de la Presidencia del Gobierno, de 15 de juny, es crea una Comisión
Liquidadora dels bens i serveis de l’extinguida Dirección General i el Servicio Nacional
de Construcciones, tenint en compte la profunda modificació de les necessitats que
aquests organismes havien de satisfer amb urgència. S’acomiada personal, passant
gran part d’aquest al Ministeri recentment creat, indemnitzant la resta. S’incoen
nombrosos expedients de cessió, canvi d’adscripció i liquidació que no són més que la
transmissió del seu patrimoni a diversos ens o organismes que a partir d’aleshores se’n
poguessin fer càrrec. Especialment d’habitatges i gran nombre d’equipaments. Així
mateix, es liquiden les existències en tots els magatzems de materials i es
desmantellen les Oficines Comarcals.

49 Tallers i parc de materials i transports de l'Oficina Comarcal de Lleida de

48

Regiones Devastadas.

Decreto 1155/1960, de 15 de junio, por el que se crea una Comisión Liquidadora de los Servicios y

Bienes de la extinguida Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. BOE Nº 150, de 23 de
junio de 1960, pág. 8608.
49 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 88
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III. Obra de Regiones Devastadas a
Lleida
Projecte 1
Títol: Addicional al projecte d’accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual Plaça
Sant Joan).
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1944.
Pressupost: Demolició i moviments de terres:

411.439,91

Sanejament:

190.792.27

Urbanització:

937.007,04

TOTAL:

1.539.239,22 ptes.

50

Urbanització de la Plaça de Sant Joan

50 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 742
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Projecte 2
Títol: Addicional a la urbanització del carrer Vallcalent.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

22.412,96

5% imprevistos

1.120,64

TOTAL

23.533,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

394.19

Honoraris aparellador

236.51

Despeses Generals [10%]

2.353,36

IMPORT TOTAL

26.517,66 ptes.

Projecte 3
Títol: Abastament d’aigües potables.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1944-1964.
Pressupost:

Import de la execució material

12.260.907,98

5% imprevistos

613.045,39

TOTAL

12.873.955,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

112.647,09

Honoraris aparellador

67.588,25

Despeses Generals [12.5%]

1.609.244,17

IMPORT TOTAL

14.663,432,88 ptes.
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Empresa Concesionaria: Uralita SA

51

51

Obres d'abastament d'aigua de Lleida

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 1056.
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Projecte 4
Títol: Projecte d’abastament d’aigües. Revisió de preus.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1948 – 1951.
Pressupost:

Import de la execució material

17.200.402,12

15% imprevistos

860.020,10

TOTAL

18.060.422,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

158.028,69

Honoraris aparellador

94.817,21

Despeses Generals [10%]

1.806.042,22

IMPORT TOTAL

20.119.310,34 ptes.

Projecte 5
Títol: Acabament del tram de mur de canalització del marge dret del riu Segre.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1947-1950.
Pressupost:

Import de la execució material

717.737,60

5% imprevistos

35.886,88

TOTAL

753.624,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

10.550,74

Honoraris aparellador

7.985,52

Despeses Generals [10.5%]

75.362,44

IMPORT TOTAL

846.923,18 ptes.
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52 Canalització del Riu Segre al seu pas per Lleida

Projecte 6
Títol: Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan).
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1944-1956.
Pressupost:

52

Demolició i Moviment de Terres

255.510,32

Sanejament

108.704,29

Urbanització

655.885,30

IMPORT TOTAL

1.020.099,91 ptes.

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 1544.
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Projecte 7
Títol: Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan) i carrer
Estereria.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1944-1945.
Pressupost: : Demolició i moviments de terres:

255.510,32

Sanejament:

135.446,79

Urbanització:

655.885,30

5% imprevistos:

52.242.12

Honoraris arquitecte:

8.063,57

Honoraris aparellador:

4.828,14

Despeses Generals:

137.135,56

TOTAL:

1.247.121,80 ptes.

Projecte 8
Títol: Urbanització del Paseo General Mola, Calle General Sanjurjo y Plaza de Calvo
Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragall.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1943.
Pressupost:

Import de la execució material

672.397,16

15% imprevistos

100.859,57

TOTAL

773.256,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.361,99

Honoraris aparellador

2.017,00

Despeses Generals [10%]

96.657,00

IMPORT TOTAL

875.293,00 ptes.
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Projecte 9
Títol: Urbanització del carrer Vallcalent.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940-1941.
Pressupost:

Import de la execució material

46.903,44

5% imprevistos

2.315,27

TOTAL

49.248,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.600,57

Honoraris aparellador

960.34

Despeses Generals [10%]

4.924,86

IMPORT TOTAL

58.334,95 ptes.

Projecte 10
Títol: Urbanització i accessos a la nova zona d’habitatges.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1946.
Pressupost:

Import de la execució material

886.312,50

5% imprevistos

44.315,62

TOTAL

930.628,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

12.796,13

Honoraris aparellador

8.957,29

Despeses Generals [10%]

93.062,81

IMPORT TOTAL

1.045.444,35 ptes.

47

Projecte 11
Títol: Urbanització i accessos al Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1954-1958.
Pressupost:

Import de la execució material

1.646.101,86

5% imprevistos

82.305,09

TOTAL

1.728.406,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

19.046,55

Honoraris aparellador

11.427,93

Despeses Generals [10%]

172.840,69

IMPORT TOTAL

1.931.722,12 ptes.

Projecte 12
Títol: Clavegueram del carrer Cavallers.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1945.
Pressupost:

Import de la execució material

215.502,70

5% imprevistos

510.780,15

TOTAL

225.388,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

8.149,78

Honoraris ajudant

5.704,84

Despeses Generals [10%]

22.658,28

IMPORT TOTAL

262.875,78 ptes.
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53 Construcció del clavegueram al carrer Cavallers

53 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 153.
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Projecte 13
Títol: Dipòsit elevat per a subministrament d’aigua als Camps Elisis.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1947
Pressupost:

Import de la execució material

43.550,41

2% imprevistos

871,00

TOTAL

44.421,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.643,59

Honoraris aparellador

1.150,51

Despeses Generals [10%]

4.442,14

IMPORT TOTAL

53.301,24 ptes.

Projecte 14
Títol: Passarel·la de l’Estació.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1941-1944.
Pressupost:

Import de la execució material

365.354.26

5% imprevistos

18.267,71

TOTAL

383.621,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

5.178.89

Honoraris ajudant

3.625.23

Despeses Generals [10%]

47.952,74

IMPORT TOTAL

440.378,83 ptes.
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Projecte 15
Títol: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la zona
adjacent. Instal·lació d’aigua per a rec i fonts públiques.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1959-1968.
Pressupost:

Import de la execució material

379.016,00

5% imprevistos

53.066,02

TOTAL

432.082,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.375,00

Honoraris aparellador

2.625,00

Despeses Generals [10%]

21.604,10

IMPORT TOTAL

465.061,12 ptes.

Projecte 16
Títol: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la zona
adjacent. Repoblació Forestal i jardineria.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1959-1960.
Pressupost:

Import de la execució material

362.211,25

5% imprevistos

19.063.75

TOTAL

381.275,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.002,50

Honoraris aparellador

3.601,50

Despeses Generals [10%]

19.063,75

IMPORT TOTAL

415.945,25 ptes.
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Projecte 17
Títol: Pont sobre el riu Segre.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940-1941.
Pressupost:

Import de la execució material

2.037.449,94

15% imprevistos

305.617,49

TOTAL

2.343.067,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

32.599,19

Honoraris aparellador

19.559,51

Despeses Generals [10%]

234.306,74

IMPORT TOTAL

2.662.132,06 ptes.

Empresa Concesionaria: Cimentaciones Especiales SA

54 Construcció del pont sobre el ferrocarril a la zona de Balafia
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Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 903.

52

Projecte 18
Títol: Reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1946-1948.

Pressupost:

Import de la execució material

423.784,58

5% imprevistos

21.189,23

TOTAL

444.973,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.893,52

Honoraris aparellador

2.336,11

Despeses Generals [10%]

44.497,58

IMPORT TOTAL

495.700,82 ptes.

Projecte 19
Títol: Reconstrucció del pont al Camí de Picos sobre el Canal de Seròs.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1949
Pressupost:

Import de la execució material

59.383,64

5% imprevistos

2.969,18

TOTAL

62.352,82

Honoraris per direcció

[2%]

1.309,40

Honoraris del ajudant [70% de direcció]

916,58

Despeses Generals [10%]

6.235,28

IMPORT TOTAL

70.814,08 ptes.
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Projecte 20
Títol: Reforma de la urbanització del carrer Major.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1939
Pressupost:

Import de la execució material

109.547,32

5% imprevistos

5.477,36

TOTAL

115.024,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.450,74

Honoraris aparellador

2.070,44

Despeses Generals [10%]

11.502,46

IMPORT TOTAL

132.048,32 ptes.

Projecte 21
Títol: Xarxa de distribució d’aigües potables.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954.
Pressupost:

Import de la execució material

2.507.014,32

15% imprevistos

373.769,34

TOTAL

2.970.774,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

67.622.37

Honoraris aparellador

47.265,66

Despeses Generals [10%]

297.077,40

IMPORT TOTAL

3.487.801,77 ptes.
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Projecte 22
Títol: Projecte reformat al de reforma de la urbanització del carrer Major.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1939-1952.
Pressupost:

Import de la execució material

179.161,92

5% imprevistos

8.958,09

TOTAL

188.120,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

3.404,07

Honoraris ajudant

2.382,84

Despeses Generals [10%]

17.916,19

IMPORT TOTAL

202.865,02 ptes.

Projecte 23
Títol: Projecte reformat. del d’obres urgents que constitueixen la 1a fase de la xarxa de
distribució d’aigua de Lleida
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1956.
Pressupost:

Import de la execució material

2.233.145,82

5% imprevistos

316.090,44

TOTAL

2.549.236,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

58.061,79

Honoraris ajudant

40.643,25

Despeses Generals [10%]

254.923,62

IMPORT TOTAL

2.941.103,46 ptes.
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55

Obres per a l'abastament d'aigues a Lleida

Projecte 24
Títol: Projecte reformat del d’urbanització del Paseo General Mola, Calle General
Sanjurjo y Plaza de Calvo Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragal)l.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1952.
Pressupost:

Import de la execució material

501.594,08

5% imprevistos

25.079,70

TOTAL

526.673,78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Honoraris arquitecte

3.028,37

Honoraris aparellador

1.817,02

Despeses Generals [10%]

65.834,22

IMPORT TOTAL

597.353,39 ptes.

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 1047.
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Projecte 25
Títol: Projecte reformat del d’urbanització i accessos al Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954.
Pressupost:

Import de la execució material

227.985,70

15% imprevistos

29.999,87

TOTAL

257.985,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.134,80

Honoraris aparellador

1.880,80

Despeses Generals [10%]

25.798,55

IMPORT TOTAL

292.669,58 ptes.

Projecte 26
Títol: Reparació de tanca del solar propietat de la Diputació de Lleida, entre els carrers
St. Antoni i Blondel, destinat a magatzem de la Comarcal.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1951
Pressupost:

Import de la execució material

3.874,24

5% imprevistos

193,71

TOTAL

4.067,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

61,01

Honoraris aparellador

36,60

Despeses Generals [10%]

406,79

IMPORT TOTAL

4.572,35 ptes.
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Projecte 27
Títol: Xarxa de distribució d’aigües potables.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1950-1954
Pressupost:

Import de la execució material

11.135.158,44

5% imprevistos

222.703,17

TOTAL

526.67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

289.514,11

Honoraris ajudant

202.659,88

Despeses Generals [10%]

1.002.164,25

IMPORT TOTAL

13.141.713,96 ptes.

Projecte 28
Títol: 2n desenrunament.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1946.
Pressupost:

Import de la execució material

2.042.806,10

5% imprevistos

102.140,30

TOTAL

2.144.946,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

13.942,15

Honoraris aparellador

8.365,29

Despeses Generals [10%]

214.494,64

IMPORT TOTAL

2.395.690,63 ptes.
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Projecte 29
Títol: 2a fase de construcció del Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1954.
Pressupost:

Import de la execució material

6.620.813,70

5% imprevistos

332.040,68

TOTAL

6.951.654,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

49.271,27

Honoraris aparellador

29.562,76

Despeses Generals [10%]

695.185,43

IMPORT TOTAL

7.725.873,84 ptes

Projecte 30
Títol: Segon addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc
Municipal.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1959
Pressupost:

Import de la execució material

518.027,6

5% imprevistos

27.264.61

TOTAL

545.292,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

8.510,07

Honoraris aparellador

2.553,00

Despeses Generals [10%]

54.529,22

IMPORT TOTAL

619.063,88 ptes.
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Projecte 31
Títol: Addicional al de projecte de reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955
Pressupost:

Import de la execució material

6.000,66

5% imprevistos

300,03

TOTAL

6.300,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

118,26

Honoraris aparellador

70,88

Despeses Generals [10%]

630,07

IMPORT TOTAL

7.229,80 ptes.

Projecte 32
Títol: Addicional al de reconstrucció del Grup escolar i habitatges per a mestres a la
Partida Malgovern.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1956.
Pressupost:

Import de la execució material

222.354,01

5% imprevistos

11.117,70

TOTAL

233.471,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

2.626,56

Honoraris aparellador

1.575,93

Despeses Generals [10%]

23.347,17

IMPORT TOTAL

261.021,37 ptes.

60

Projecte 33
Títol: Addicional al projecte d’Audiència Provincial.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1947-1953.
Pressupost:

Import de la execució material

700.765,05

5% imprevistos

36.882,37

TOTAL

737.647,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

2.656,63

Honoraris aparellador

1.593,97

Despeses Generals [10%]

92.205,92

IMPORT TOTAL

834.103,94 ptes.

Projecte 34
Títol: Addicional al projecte d’urbanització i accessos al Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

399.720,45

5% imprevistos

19.986,92

TOTAL

419.706,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.001,81

Honoraris aparellador

3.602,08

Despeses Generals [10%]

6.299,99

IMPORT TOTAL

477.575,75 ptes.
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Projecte 35
Títol: Addicional al projecte de 1a Fase de construcció del Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1946-1953.
Pressupost:

Import de la execució material

6.315.580,54

5% imprevistos

315.779,02

TOTAL

6.631.359,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

46.999,76

Honoraris aparellador

28.199,85

Despeses Generals [10%]

663.135,95

IMPORT TOTAL

7.369.695,12 ptes.

Projecte 36
Títol: Addicional al projecte de Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1954- 1958.
Pressupost:

Import de la execució material
5% imprevistos
TOTAL

644.774,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

14.991,64

Honoraris aparellador

4.497,49

Despeses Generals [10%]

64.477,40

IMPORT TOTAL

738.412,20 ptes.
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Projecte 37
Títol: Addicional al projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954- 1956.
Pressupost:

Import de la execució material

6.472.42

5% imprevistos

323,57

TOTAL

6.794,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

127.41

Honoraris aparellador

76.44

Despeses Generals [10%]

879.49

IMPORT TOTAL

7.878,33 ptes.

Projecte 38
Títol: Addicional al projecte de Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1951-1954.
Pressupost:

Import de la execució material

5.829.667,03

5% imprevistos

291.483,35

TOTAL

6.121.150,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

46.826,80

Honoraris aparellador

46.826,80

Despeses Generals [10%]

612.115,03

IMPORT TOTAL

6.855.015,09 ptes.
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Construcció del Palau Episcopal

Projecte 39
Títol: Addicional al projecte de quarter de policia armada i de tràfic.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1952-1953.
Pressupost:

Import de la execució material

20.205,94

5% imprevistos

1.010,29

TOTAL

21.216,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

408.41

Honoraris aparellador

245,04

Despeses Generals [10%]

2.121,62

IMPORT TOTAL

23.991,30 ptes.

56 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 745.
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Projecte 40
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció de la Maternitat.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

50.210,38

5% imprevistos

2.510,51

TOTAL

52.720,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

937,50

Honoraris aparellador

562,50

Despeses Generals [10%]

5.272,08

IMPORT TOTAL

59.492,97 ptes.

Projecte 41
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció del Grup escolar i habitatges dels mestres
de la partida Torres de Sanui.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

42.209,87

5% imprevistos

2.110,49

TOTAL

44.320,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

720.,21

Honoraris aparellador

432,12

Despeses Generals [10%]

4.432,03

IMPORT TOTAL

49.904,72 ptes.
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Projecte 42
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Cementiri municipal
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

42.900,00

5% imprevistos

2.145,00

TOTAL

45.045,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

732,98

Honoraris aparellador

439,28

Despeses Generals [10%]

4.504,50

IMPORT TOTAL

50.720,66 ptes.

Projecte 43
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Grup escolar de la Rambla
d’Aragó.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

73.567,91

5% imprevistos

3.678,39

TOTAL

77.246,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.062,14

Honoraris aparellador

637,28

Despeses Generals [10%]

7.724,63

IMPORT TOTAL

86.670,35 ptes.
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Projecte 44
Títol: Addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc
Municipal.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1958.
Pressupost:

Import de la execució material

496.322,40

5% imprevistos

26.122,23

TOTAL

522.444,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

8.558,25

Honoraris aparellador

2.567,47

Despeses Generals [10%]

52.244,46

IMPORT TOTAL

593.651,48 ptes.

Projecte 45
Títol: Projecte d’Audiència Provincial.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1945-1947
Pressupost:

Import de la execució material

2.482.104,34

5% imprevistos

124.105,21

TOTAL

2.606.209,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

19.155,64

Honoraris aparellador

11.493,38

Despeses Generals [10%]

325.776,19

IMPORT TOTAL

2.962.634,76 ptes.
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Construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial de Lleida

Projecte 46
Títol: Projecte de construcció del Govern Civil.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1946-1952.
Pressupost:

Import de la execució material

2.724.771,19

5% imprevistos

136.238,56

TOTAL

2.861.009,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

25.749,08

Honoraris aparellador

15.449,44

Despeses Generals [10%]

286.100,97

IMPORT TOTAL

3.188.309,24 ptes.

57 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 106.
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Construcció de l'edifici del Govern Civil de Lleida

Projecte 47
Títol: Projecte de Dispensari Municipal.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1939-1940.
Pressupost: Import de la execució material

58

182.196,36

5% imprevistos

9.109,81

TOTAL

191.306,17

Honoraris arquitecte

4.304,38

Honoraris aparellador

2.582,62

Despeses Generals [10%]

19.130,61

IMPORT TOTAL

221.628,16 ptes.

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 1187.
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Projecte 48
Títol: Projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1943-1954.
Pressupost:

Import de la execució material

867.704,00

5% imprevistos

43.385,20

TOTAL

911.089,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.833,16

Honoraris aparellador

40.99,89

Despeses Generals [10%]

113.886,15

IMPORT TOTAL

1.035.908,40 ptes.

Projecte 49
Títol: Projecte de Grup Escolar d’estiu al Pinar de les Basses.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1949-1950.
Pressupost:

Import de la execució material

330.751,83

5% imprevistos

16.537,59

TOTAL

347.289,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.5000

Honoraris aparellador

2.100

Despeses Generals [10%]

34.728,94

IMPORT TOTAL

387.618,36 ptes.
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Projecte 50
Títol: Projecte de reconstrucció de Correus i Telègrafs.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1939.
Pressupost:

Moviments de terra

1.710.08

Maçoneria

130.782,53

Carreu

19.014,51

Fusteria i taller

24.283,50

Ferreteria

26.680,60

Lampisteria i Vidrieria

12.497,40

Electricitat i Timbres

16.150

Fumisteria

24.541

Pintura

10.325

Mobles fixos

17.123,10

IMPORT TOTAL

283.107,72 ptes.

59 Construcció Edifici de Correus

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina
Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref.
393.
59

71

Projecte 51
Títol: Projecte de Reconstrucció de l’Hospital provincial.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940.
Pressupost:

Import de la execució material

623.542,22

5% imprevistos

31.177,11

TOTAL

654.719,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

13.695,50

Honoraris aparellador

8.217,30

Despeses Generals [10%]

65.471,93

IMPORT TOTAL

755.799,56 ptes.

Projecte 52
Títol: Reconstrucció de la Casa de la Misericòrdia.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1939-1942.
Pressupost:

Demolicions

6.543,63

Estructures

19.979,54

Maçoneria

310.372,62

Fusteria

20.784,72

Fontaneria

1.252,00

Vidrieria

9.446,72

Sanejament

8.307,24

Fumisteria

8.937,38

Instal·lació elèctrica

25.208,30
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Calefacció

50.000,00

Pintura

18.725,49

Varis

7.000

IMPORT TOTAL

486.557,64 ptes

Projecte 53
Títol: Reconstrucció de Maternitat.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940-1959.
Pressupost:

Import de la execució material

263.891,33

5% imprevistos

13.194,56

TOTAL

277.085,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

5.541,71

Honoraris aparellador

3.225,03

Despeses Generals [10%]

13.854,29

IMPORT TOTAL

299.706,92 ptes.
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Projecte 54
Títol: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges per a mestres a la Partida de
Malgovern.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1947-1948.
Pressupost:

Import de la execució material

358.888,72

5% imprevistos

17.944,43

TOTAL

376.833,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.500

Honoraris aparellador

2.100

Despeses Generals [10%]

37.683,31

IMPORT TOTAL

420.116,46 ptes.

Projecte 55
Títol: Reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de les Germanetes de la Pobresa.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1941-1942.
Pressupost:

Import de la execució material

380..707,20

5% imprevistos

19.035,36

TOTAL

399.742,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.995,49

Honoraris aparellador

4.197,29

Despeses Generals [10%]

39.974,25

IMPORT TOTAL

457.905,08 ptes.
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Projecte 56
Títol: Reconstrucció i ampliació de les Escoles de la Partida de Llívia.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940-1941.
Pressupost:

Import de la execució material

179.622,87

5% imprevistos

8.981,14

TOTAL

188.604,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.250

Honoraris aparellador

2.550

Despeses Generals [10%]

18.860,40

IMPORT TOTAL

218.514,41 ptes.

Projecte 57
Títol: Reconstrucció i ampliació del Cementiri municipal.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940.
Pressupost:

Import de la execució material

137.200,34

5% imprevistos

6.860,02

TOTAL

144.060,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.601,50

Honoraris aparellador

2.160,90

Despeses Generals [10%]

414.406,03

IMPORT TOTAL

167.830,29 ptes.
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Projecte 58
Títol: Reconstrucció i ampliació del Grup Escolar de la Rambla d’Aragó.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940.
Pressupost:

Import de la execució material

186.958,51

5% imprevistos

9.347,52

TOTAL

196.306,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.416,89

Honoraris aparellador

2.650,13

Despeses Generals [10%]

19.630,64

IMPORT TOTAL

227.420,98 ptes.

60

Grup Escolar de la Rambla d'Aragó

60 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 1488.
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Projecte 59
Títol: Reparació de l’Escola Elemental del Treball.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1941.
Pressupost:

Import de la execució material

159.594,18

5% imprevistos

7.979,71

TOTAL

167.573,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.189,34

Honoraris aparellador

2.513,60

Despeses Generals [10%]

16.757,38

IMPORT TOTAL

195.223,55 ptes.

Projecte 60
Títol: Reparació del Palau de la Paeria.
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1940.
Pressupost:

Import de la execució material

136.892.48

14.8% augment degut a la Llei
D’abonament del salari dominical

20.260,09

TOTAL

180.725,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.714,58

Honoraris aparellador

2.828,75

Despeses Generals [10%]

18.072,55

IMPORT TOTAL

211.055,92 ptes.
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Projecte 61
Títol: Restauració de l’edifici Santa Maria i construcció de l’edifici anomenat Estudis
Ilerdenses.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1941.
Pressupost:

Import de la execució material

2.063.964,91

15% imprevistos

309.594,74

TOTAL

2.373.559,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

32.767,51

Honoraris aparellador

23.405,36

Despeses Generals [10%]

237.355,97

IMPORT TOTAL

2.706.097,43 ptes.

Projecte 62
Títol: Tallers i parc de materials i transports.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1943.
Pressupost:

Moviment de terres

6.778,61

Maçoneria

311.470,40

Fusteria

183.586,62

Serraller

7.577,54

Pintura

11.970,13

Fontaneria

14.853,09

Aparells Sanitaris

3.606

Electricitat

61.509,65

Varis

2.249.34

Caseta Transformador

4.912,66
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IMPORT TOTAL

608.513,04 ptes.

Projecte 63
Títol: Quarter de la policia armada i de trànsit .
Classificació: Edificis oficials i militars.
Dates: 1945-1953.
Pressupost:

Ciments i Sanejament

81.845,76

Canteria

470.932,94

Maçoneria

672.833,71

Fusteria

103.713,52

Fontaneria i Electricitat

60.948,20

Calefacció i Pintura

93.808,74

Aparells Sanitaris i Varis

61.940,00

IMPORT TOTAL

1.546.052,87 ptes.

61

Construcció de la caserna de la policia armada de Lleida

61

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 838.
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Projecte 64
Títol: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges dels mestres de la partida de Torres
de Sanui.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1947-1954.
Pressupost:

Import de la execució material

374.375,93

5% imprevistos

18.718,79

TOTAL

393.094,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.500,00

Honoraris aparellador

22.100,00

Despeses Generals [10%]

39.309,47

IMPORT TOTAL

438.004,19 ptes.

Projecte 65
Títol: Reforma del projecte de reconstrucció i ampliació de les Escoles de la Partida de
Llívia.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1944.
Pressupost:

Import de la execució material

185.200,07

5% imprevistos

9.260,07

TOTAL

194.460,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

2.623,82

Honoraris aparellador

1.574,29

Despeses Generals [10%]

24.307,50

IMPORT TOTAL

222.965,68 ptes.
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Projecte 66
Títol: Reparació del mercat de l’antic carrer “Calvo Sotelo” (actual Pi i Maragall).
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1940.
Pressupost:

Import de la execució material

16.612,47

5% imprevistos

2.491,87

TOTAL

19.104,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

581.43

Honoraris aparellador

348,85

Despeses Generals [10%]

1.910,43

IMPORT TOTAL

22.526,48 ptes.

Projecte 67
Títol: Reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc Municipal.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1955.
Pressupost:

Import de la execució material

678.116,22

5% imprevistos

35.338,51

TOTAL

742.108,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.847,75

Honoraris aparellador

4.108,65

Despeses Generals [10%]

74.210,88

IMPORT TOTAL

838.407,76 ptes.
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Projecte 68
Títol: Addicional al projecte d’urbanització i accessos a la nova zona d’habitatges.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1951-1952.
Pressupost:

Import de la execució material

1.083.955,07

5% imprevistos

54.197,75

TOTAL

1.138.152,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

33.006,43

Honoraris aparellador

23.104,50

Despeses Generals [10%]

113.815,28

IMPORT TOTAL

1.308.079,03 ptes.

Projecte 69
Títol: Projecte de 120 habitatges de renda reduïda.
Classificació: Urbanització, infraestructures, vivenda i benestar social.
Dates: 1945-1947.
Pressupost:

Import de la execució material

4.350.275,56

5% imprevistos

217.513,78

TOTAL

4.567.789,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

22.267,97

Honoraris aparellador

13.360,78

Despeses Generals [10%]

456.778,93

IMPORT TOTAL

5.060.197,02 ptes.
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Projecte 70
Títol: 2a addicional al projecte de Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1951-1954.
Pressupost:

Moviment de Terres

176.913,07

Maçoneria

2.865.298,50

Canteria

1.234.034,75

Fusteria

604.492,23

Fontaneria

949.200,80

Pintura

163.601,34

Sanitaris

55.530,00

Varis

560.000,00

IMPORT TOTAL

6.609.070,69 ptes.

Projecte 71
Títol: Acabament restauració finestrals de la Seu Vella.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1956.
Pressupost:

Import de la execució material

1.877.507,52

5% imprevistos

93.875,37

TOTAL

1.971.382,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

20.788,24

Honoraris aparellador

12.472,94

Despeses Generals [10%]

197.138,28

IMPORT TOTAL

2.231.353,09 ptes.
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Projecte 72
Títol: Addicional 3r al projecte de Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1953-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

89.351,68

5% imprevistos

4.702,71

TOTAL

94.054,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.763,52

Honoraris aparellador

1.058,11

Despeses Generals [10%]

9.410,41

IMPORT TOTAL

107.652,26 ptes.

Projecte 73
Títol: Addicional 3r al projecte de Palau Provincial.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1939-1952.
Pressupost:

Import de la execució material

3.440.462,76

5% imprevistos

172.023,13

TOTAL

3.612.485,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

25.034,52

Honoraris aparellador

15.020,71

Despeses Generals [10%]

361.248,58

A deduir (pressupost aprovat)

-1.000.280,75

IMPORT TOTAL

3.013.508,95 ptes.
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Projecte 74
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció de l’Església de Sant Joan.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

535.983,99

5% imprevistos

26.799,20

TOTAL

562.783,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

7.009,46

Honoraris aparellador

4.205,67

Despeses Generals [10%]

56.278,31

IMPORT TOTAL

630.276,63 ptes.

Projecte 75
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a Fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1952-1956.
Pressupost:

Import de la execució material

2.239.261,85

5% imprevistos

111.963,09

TOTAL

2.351.224,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

23.700,35

Honoraris aparellador

14.220,21

Despeses Generals [10%]

235.122,49

IMPORT TOTAL

2.624.267,99 ptes.
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62

Reconstrucció de la Catedral Nova

Projecte 76
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1955-1961.
Pressupost:
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Interior del temple

1.062.450,20

Sagristia, biblioteca i annexes

748.952,61

Capella Santíssim

492.230,76

Escales sala capitular, dependencies

198.131,32

Sala Capitular

469.081,53

Pati de Santa Maria

205.360,87

Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 1198.
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Sala de beneficiats

206.618,09

Soterranis (calefacció)

132.479,87

Escales Torre

30.9000,85

Golfes escala capitular

160.937,54

Reconstrucció Vivendes

4.783,89

IMPORT TOTAL

4.217.777,75 ptes.

Projecte 77
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció del Convent de les Religioses Esclaves de
l’Immaculat Cor de Maria.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954-1956.
Pressupost:

Import de la execució material

66.755,02

5% imprevistos

3.337,75

TOTAL

70.092,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.225

Honoraris aparellador

735

Despeses Generals [10%]

7.009,27

IMPORT TOTAL

79.062,04 ptes.
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Projecte 78
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de les
Germanetes dels Pobres.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1941-1945.
Pressupost:

Import de la execució material

433.269,06

5% imprevistos

21.663,45

TOTAL

454.932,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

3.980,66

Honoraris aparellador

2.388,40

Despeses Generals [10%]

56.866,66

IMPORT TOTAL

518.168,23 ptes.

Projecte 79
Títol: Addicional al projecte de reconstrucció parcial de finestrals del Claustre de la Seu
Vella.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1958-1959.
Pressupost:

Import de la execució material

858.609,51

5% imprevistos

45.189,97

TOTAL

903.799,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

17.007,11

Honoraris aparellador

5.102,13

Despeses Generals [10%]

90.379,94

IMPORT TOTAL

1.029.845,65 ptes.
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Projecte 80
Títol: Col·legi Diocesà.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954-1961.
Pressupost:

Import de la execució material

6.798.902,04

15% imprevistos

1.019.844,15

TOTAL

7.818.805,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

118.982,81

Honoraris aparellador

71.309,08

Despeses Generals [10%]

679.896,20

IMPORT TOTAL

8.791.056,20 ptes.

Projecte 81
Títol: Desenrunament del Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1955-1958.
Pressupost:

Import de la execució material

307.788,94

15% imprevistos

46.168,34

TOTAL

387.397,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.706,15

Honoraris aparellador

1.023,69

Despeses Generals [10%]

38.739,77

IMPORT TOTAL

434.678,33 ptes.

89

63

Interior de la construcció del Palau Episcopal
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Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 834.
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Projecte 82
Títol: Projecte addicional al de reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra Senyora
del Carme.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1952-1962.
Pressupost:

Import de la execució material

1.493.972,51

5% imprevistos

70.659,89

TOTAL

1.564.631,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

23.987,51

Honoraris aparellador

7.196,25

Despeses Generals [10%]

78.231,58

IMPORT TOTAL

1.505.848,97 ptes.

Projecte 83
Títol: Projecte addicional al de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954-1957.
Pressupost:

Import de la execució material

268.250,00

5% imprevistos

13.421.50

TOTAL

281.662,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.929,09

Honoraris aparellador

2.957,45

Despeses Generals [10%]

28.166,25

IMPORT TOTAL

317.715,29 ptes.
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Projecte 84
Títol: Urbanització i accessos al Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1952-1957.
Pressupost:

Import de la execució material

509.322,43

15% imprevistos

66.196,44

TOTAL

575.518

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

5.365,71

Honoraris aparellador

3.219,42

Despeses Generals [10%]

57.551,88

IMPORT TOTAL

641.655,66 ptes.

Projecte 85
Títol: 3a fase de la reconstrucció del Seminari Conciliar.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1953-1954.
Pressupost:

Import de la execució material

1.243.258,19

13% imprevistos

168.212,83

TOTAL

1.411.471,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

13.097,73

Honoraris aparellador

7.858,64

Despeses Generals [10%]

141.147,10

IMPORT TOTAL

1.594.746,55 ptes.
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Projecte 86
Títol: Mobiliari per al Palau Episcopal.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1953-1955.
Pressupost:

Import de la execució material

536.370

5% imprevistos

28.230

TOTAL

564.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

8.073,78

Honoraris aparellador

4.844,26

Despeses Generals [10%]

56.460,00

IMPORT TOTAL

633.978,04 ptes.

Projecte 87
Títol: Reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra Senyora del Carme.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1951-1961.
Pressupost:

Import de la execució material

2.418.123,36

5% imprevistos

120.906,16

TOTAL

2.539.029,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

22.775.09

Honoraris aparellador

13.665,05

Despeses Generals [10%]

253.902,95

IMPORT TOTAL

2.892.372,61 ptes.
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Projecte 88
Títol: Reconstrucció de l’Església Parroquial de Sant Joan.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1939-1940.
Pressupost:

Import de la execució material

392.798,93

5% imprevistos

19.639,94

TOTAL

412.438,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

11.342,06

Honoraris aparellador

6.805,23

Despeses Generals [10%]

41.243,88

IMPORT TOTAL

483.172,10 ptes.

Projecte 89
Títol: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1946.
Pressupost:

Import de la execució material

4.981.351,87

5% imprevistos

249.067,59

TOTAL

5.230.419,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

32.363,21

Honoraris aparellador

19.417,92

Despeses Generals [10%]

532.041,94

IMPORT TOTAL

5.846.608,10 ptes.
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Projecte 90
Títol: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a Fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1953-1958.
Pressupost:

Import de la execució material

3.322.293,02

5% imprevistos

166.114,65

TOTAL

3.488.407,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris enginyer

38.575,92

Honoraris aparellador

23.145,55

Despeses Generals [10%]

318.840,76

IMPORT TOTAL

3.898.969,90 ptes.

Projecte 91
Títol: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a Fase.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1955-1956.
Pressupost:

Import de la execució material

4.217.777,75

5% imprevistos

210.888,88

TOTAL

4.428,666,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

36.536,50

Honoraris ajudant

21.921,90

Despeses Generals [10%]

442.866,66

IMPORT TOTAL

4.996.421,68 ptes.
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Projecte 92
Títol: Reconstrucció de Nostra Senyora de Granyena.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1943-1954.
Pressupost:

Import de la execució material

122.794,95

5% imprevistos

6.139,74

TOTAL

128.934,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

1.450,51

Honoraris aparellador

870.30

Despeses Generals [10%]

12.893,40

IMPORT TOTAL

145.599,40 ptes.

Projecte 93
Títol: Reconstrucció del Convent de les Religioses Esclaves de l’Immaculat Cor de
Maria.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1943.
Pressupost:

Import de la execució material

367.918,68

5% imprevistos

18.395,93

TOTAL

386.314.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.375

Honoraris aparellador

2.625

Despeses Generals [10%]

48.289,32

IMPORT TOTAL

441.603,93ptes
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64 Convent del Sagrat Cor de Maria de Lleida

Projecte 94
Títol: Reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de Sant Pere.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1942.
Pressupost:

Import de la execució material

171.514,53

5% imprevistos

8.575,72

TOTAL

180.090,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.952,48

Honoraris aparellador

2.971,48

Despeses Generals [10%]

18.009.02

IMPORT TOTAL

210.975,71 ptes.

64 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 696.
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Projecte 95
Títol: Reparació Parcial de Seminari Conciliar.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1941.
Pressupost:

Import de la execució material

450.629,87

15% imprevistos

67.594,48

TOTAL

518.224,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

12.375,00

Honoraris aparellador

7.425,00

Despeses Generals [10%]

51.822,43

IMPORT TOTAL

602.221,78 ptes.

Projecte 96
Títol: Reconstrucció parcial de finestrals del Claustre de la Seu Vella.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1954.
Pressupost:

Import de la execució material

544.975,00

5% imprevistos

27.248,75

TOTAL

572.223,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

7.570,47

Honoraris aparellador

4.542,28

Despeses Generals [10%]

57.222,37

IMPORT TOTAL

641.558,87 ptes.

98

Projecte 97
Títol: Projecte reformat de l’Església de Sant Joan.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1944.
Pressupost:

Import de la execució material

809.075,07

5% imprevistos

40.453,75

TOTAL

849.528,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

9.344,82

Honoraris aparellador

5.606,89

Despeses Generals [10%]

106.191,10

IMPORT TOTAL

970.671,63 ptes.

Projecte 98
Títol: Projecte reformat de reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de Sant
Pere.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1942-1953.
Pressupost:

Import de la execució material

357.513,06

5% imprevistos

18.816,47

TOTAL

376.329,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

4.233,70

Honoraris aparellador

2.540,22

Despeses Generals [10%]

37.632,95

IMPORT TOTAL

420.736,40 ptes.
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Projecte 99
Títol: Reconstrucció de l’Església de Sant Andreu.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1961-1967.
Pressupost:

Import de la execució material

2.771.314,31

15% imprevistos

388.011,71

TOTAL

3.159.236,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

18.559,89

Honoraris aparellador

11.135,93

Despeses Generals [10%]

315.932,60

IMPORT TOTAL

3.207.581,73 ptes.

Projecte 100
Títol: Reconstrucció de la Catedral (pintura i làmpades).
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1953-1958.
Pressupost:

Import de la execució material

23.556,41

15% imprevistos

3.322,48

TOTAL

27.878,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

613,91

Honoraris aparellador

368,34

Despeses Generals [10%]

2.787,88

IMPORT TOTAL

31.649,02 ptes.
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Projecte 101
Títol: Reparació parcial de la coberta de la Catedral de Lleida.
Classificació: Infraestructures eclesiàstiques.
Dates: 1942-1966.
Pressupost:

Import de la execució material

382.677,34

5% imprevistos

19.133,86

TOTAL

401.811,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honoraris arquitecte

6.529,43

Honoraris aparellador

3.917,65

Despeses Generals [10%]

50.226,40

IMPORT TOTAL

462.484,68 ptes.

65

Visita a Lleida del Director General de Regiones Devastadas

65 Fons de l’Arxiu Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas.

Nº ref. 422.
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IV. Índex anual dels projectes
1939
Projecte 20: Reforma de la urbanització del carrer Major.
Projecte 22: Projecte reformat al de reforma de la urbanització del carrer Major.
Projecte 47: Projecte de Dispensari Municipal.
Projecte 50: Projecte de reconstrucció de Correus i Telègrafs.
Projecte 52: Reconstrucció de la Casa de la Misericòrdia.
Projecte 73: Addicional 3r al projecte de Palau Provincial.
Projecte 88: Reconstrucció de l’Església Parroquial de Sant Joan.

1940
Projecte 9: Urbanització del carrer Vallcalent.
Projecte 17:Pont sobre el riu Segre.
Projecte 51: Projecte de Reconstrucció de l’Hospital provincial.
Projecte 53: Reconstrucció de Maternitat.
Projecte 56: Reconstrucció i ampliació de les Escoles de la Partida de Llívia.
Projecte 57: Reconstrucció i ampliació del Cementiri municipal.
Projecte 58: Reconstrucció i ampliació del Grup Escolar de la Rambla d’Aragó.
Projecte 60: Reparació del Palau de la Paeria.
Projecte 66: Reparació del mercat de l’antic carrer “Calvo Sotelo” (actual Pi i Maragall).

1941
Projecte 14: Passarel·la de l’Estació.
Projecte 55: Reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de les Germanetes de la
Pobresa.
Projecte 59: Reparació de l’Escola Elemental del Treball.
Projecte 61: Restauració de l’edifici Santa Maria i construcció de l’edifici anomenat
Estudis Ilerdenses.
Projecte 78: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de
les Germanetes dels Pobres.
Projecte 95: Reparació Parcial de Seminari Conciliar.

1942
Projecte 94: Reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de Sant Pere.
Projecte 98: Projecte reformat de reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de
Sant Pere.
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Projecte 101: Reparació parcial de la coberta de la Catedral de Lleida.

1943
Projecte 8: Urbanització del Paseo General Mola, Calle General Sanjurjo y Plaza de
Calvo Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragall.
Projecte 48: Projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Projecte 62: Tallers i parc de materials i transports.
Projecte 92: Reconstrucció de Nostra Senyora de Granyena.
Projecte 93: Reconstrucció del Convent de les Religioses Esclaves de l’Immaculat Cor
de Maria.

1944
Projecte 1: Addicional al projecte d’accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual
Plaça Sant Joan).
Projecte 3: Abastament d’aigües potables.
Projecte 6:Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan).
Projecte 7: Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan) i carrer
Estereria.
Projecte 65: Reforma del projecte de reconstrucció i ampliació de les Escoles de la
Partida de Llívia.
Projecte 97: Projecte reformat de l’Església de Sant Joan.

1945
Projecte 12: Clavegueram del carrer Cavallers.
Projecte 45: Projecte d’Audiència Provincial.
Projecte 63: Quarter de la policia armada i de trànsit .
Projecte 69: Projecte de 120 habitatges de renda reduïda.

1946
Projecte 10: Urbanització i accessos a la nova zona d’habitatges.
Projecte 18: Reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Projecte 28: 2n desenrunament.
Projecte 35: Addicional al projecte de 1a Fase de construcció del Govern Civil.
Projecte 46: Projecte de construcció del Govern Civil
Projecte 54: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges per a mestres a la Partida de
Malgovern.
Projecte 89: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a fase.

1947
Projecte 5: Acabament del tram de mur de canalització del marge dret del riu Segre.
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Projecte 13: Dipòsit elevat per a subministrament d’aigua als Camps Elisis.
Projecte 33:Addicional al projecte d’Audiència Provincial.
Projecte 54:Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges per a mestres a la Partida de
Malgovern.
Projecte 64: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges dels mestres de la partida de
Torres de Sanui.

1948
Projecte 4: Projecte d’abastament d’aigües. Revisió de preus.

1949
Projecte 19: Reconstrucció del pont al Camí de Picos sobre el Canal de Seròs.
Projecte 49: Projecte de Grup Escolar d’estiu al Pinar de les Basses.

1950
Projecte 27: Xarxa de distribució d’aigües potables.

1951
Projecte 26: Reparació de tanca del solar propietat de la Diputació de Lleida, entre els
carrers St. Antoni i Blondel, destinat a magatzem de la Comarcal.
Projecte 38: Addicional al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 68: Addicional al projecte d’urbanització i accessos a la nova zona
d’habitatges.
Projecte 70: 2a addicional al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 87: Reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra Senyora del Carme.

1952
Projecte 24: Projecte reformat del d’urbanització del Paseo General Mola, Calle
General Sanjurjo y Plaza de Calvo Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragal)l.
Projecte 39: Addicional al projecte de quarter de policia armada i de tràfic.
Projecte 75: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a Fase.
Projecte 82: Projecte addicional al de reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra
Senyora del Carme.
Projecte 84: Urbanització i accessos al Palau Episcopal.

1953
Projecte 72: Addicional 3r al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 85: 3a fase de la reconstrucció del Seminari Conciliar.
Projecte 86: Mobiliari per al Palau Episcopal.
Projecte 90: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a Fase.
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Projecte 100: Reconstrucció de la Catedral (pintura i làmpades).

1954
Projecte 2: Addicional a la urbanització del carrer Vallcalent.
Projecte 11: Urbanització i accessos al Govern Civil.
Projecte 21: Xarxa de distribució d’aigües potables.
Projecte 25: Projecte reformat del d’urbanització i accessos al Palau Episcopal.
Projecte 29: 2a fase de construcció del Govern Civil.
Projecte 31: Addicional al de projecte de reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Projecte 32: Addicional al de reconstrucció del Grup escolar i habitatges per a mestres
a la Partida Malgovern.
Projecte 34: Addicional al projecte d’urbanització i accessos al Govern Civil.
Projecte 36: Addicional al projecte de Govern Civil.
Projecte 37: Addicional al projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Projecte 40: Addicional al projecte de reconstrucció de la Maternitat.
Projecte 41: Addicional al projecte de reconstrucció del Grup escolar i habitatges dels
mestres de la partida Torres de Sanui.
Projecte 42: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Cementiri
municipal
Projecte 43: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Grup escolar de la
Rambla d’Aragó.
Projecte 74: Addicional al projecte de reconstrucció de l’Església de Sant Joan.
Projecte 77: Addicional al projecte de reconstrucció del Convent de les Religioses
Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria.
Projecte 80: Col·legi Diocesà.
Projecte 83: Projecte addicional al de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a fase.
Projecte 96: Reconstrucció parcial de finestrals del Claustre de la Seu Vella.

1955
Projecte 67: Reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc Municipal.
Projecte 76: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a fase.
Projecte 81: Desenrunament del Palau Episcopal.
Projecte 91: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a Fase.

1956
Projecte 23: Projecte reformat. del d’obres urgents que constitueixen la 1a fase de la
xarxa de distribució d’aigua de Lleida
Projecte 71: Acabament restauració finestrals de la Seu Vella.
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1958
Projecte 44: Addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc
Municipal.
Projecte 79: Addicional al projecte de reconstrucció parcial de finestrals del Claustre
de la Seu Vella.

1959
Projecte 15: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la
zona adjacent. Instal·lació d’aigua per a rec i fonts públiques.
Projecte 16: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la
zona adjacent. Repoblació Forestal i jardineria.
Projecte 30: Segon addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del
Parc Municipal.

1961
Projecte 99: Reconstrucció de l’Església de Sant Andreu.
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V. Índex temàtic dels projectes
Infraestructura eclesiàstica
Projecte 25: Projecte reformat del d’urbanització i accessos al Palau Episcopal.
Projecte 38: Addicional al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 55: Reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de les Germanetes de la
Pobresa.
Projecte 70: 2a addicional al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 71: Acabament restauració finestrals de la Seu Vella.
Projecte 72: Addicional 3r al projecte de Palau Episcopal.
Projecte 73: Addicional 3r al projecte de Palau Provincial.
Projecte 74: Addicional al projecte de reconstrucció de l’Església de Sant Joan.
Projecte 75: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a Fase.
Projecte 76: Addicional al projecte de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a fase.
Projecte 77: Addicional al projecte de reconstrucció del Convent de les Religioses
Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria.
Projecte 78: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació de l’edifici benèfic de
les Germanetes dels Pobres.
Projecte 79: Addicional al projecte de reconstrucció parcial de finestrals del Claustre
de la Seu Vella.
Projecte 80: Col·legi Diocesà.
Projecte 81: Desenrunament del Palau Episcopal.
Projecte 82: Projecte addicional al de reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra
Senyora del Carme.
Projecte 83: Projecte addicional al de reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a fase.
Projecte 84: Urbanització i accessos al Palau Episcopal.
Projecte 85: 3a fase de la reconstrucció del Seminari Conciliar.
Projecte 86: Mobiliari per al Palau Episcopal.
Projecte 87: Reconstrucció de l’Església parroquial de Nostra Senyora del Carme.
Projecte 88: Reconstrucció de l’Església Parroquial de Sant Joan.
Projecte 89: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 2a fase.
Projecte 90: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 3a Fase.
Projecte 91: Reconstrucció de la Catedral de Lleida. 4a Fase.
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Projecte 92: Reconstrucció de Nostra Senyora de Granyena.
Projecte 93: Reconstrucció del Convent de les Religioses Esclaves de l’Immaculat Cor
de Maria.
Projecte 94: Reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de Sant Pere.
Projecte 95: Reparació Parcial de Seminari Conciliar.
Projecte 96: Reconstrucció parcial de finestrals del Claustre de la Seu Vella.
Projecte 97: Projecte reformat de l’Església de Sant Joan.
Projecte 98: Projecte reformat de reconstrucció i reforma de l’Església parroquial de
Sant Pere.
Projecte 99: Reconstrucció de l’Església de Sant Andreu.
Projecte 100: Reconstrucció de la Catedral (pintura i làmpades).
Projecte 101: Reparació parcial de la coberta de la Catedral de Lleida.
PROJECTES TOTALS: 35

Edificis Oficials i Militars
Projecte 11: Urbanització i accessos al Govern Civil.
Projecte 26: Reparació de tanca del solar propietat de la Diputació de Lleida, entre els
carrers St. Antoni i Blondel, destinat a magatzem de la Comarcal.
Projecte 29: 2a fase de construcció del Govern Civil.
Projecte 33: Addicional al projecte d’Audiència Provincial.
Projecte 34: Addicional al projecte d’urbanització i accessos al Govern Civil.
Projecte 35: Addicional al projecte de 1a Fase de construcció del Govern Civil.
Projecte 36: Addicional al projecte de Govern Civil.
Projecte 39: Addicional al projecte de quarter de policia armada i de tràfic.
Projecte 45: Projecte d’Audiència Provincial.
Projecte 46: Projecte de construcció del Govern Civil
Projecte 50: Projecte de reconstrucció de Correus i Telègrafs.
Projecte 60: Reparació del Palau de la Paeria.
Projecte 63: Quarter de la policia armada i de trànsit .
PROJECTES TOTALS: 13
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Infraestructures públiques
Projecte 3: Abastament d’aigües potables.
Projecte 4: Projecte d’abastament d’aigües. Revisió de preus.
Projecte 12: Clavegueram del carrer Cavallers.
Projecte 13: Dipòsit elevat per a subministrament d’aigua als Camps Elisis.
Projecte 14: Passarel·la de l’Estació.
Projecte 17:Pont sobre el riu Segre.
Projecte 19: Reconstrucció del pont al Camí de Picos sobre el Canal de Seròs.
Projecte 21: Xarxa de distribució d’aigües potables.
Projecte 23: Projecte reformat. del d’obres urgents que constitueixen la 1a fase de la
xarxa de distribució d’aigua de Lleida
Projecte 27: Xarxa de distribució d’aigües potables.
Projecte 30: Segon addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del
Parc Municipal.
Projecte 37: Addicional al projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Projecte 40: Addicional al projecte de reconstrucció de la Maternitat.
Projecte 42: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Cementiri
municipal
Projecte 43: Addicional al projecte de reconstrucció i ampliació del Grup escolar de la
Rambla d’Aragó.
Projecte 44: Addicional al projecte de reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc
Municipal.
Projecte 47: Projecte de Dispensari Municipal.
Projecte 48: Projecte de Grup escolar “La Marañosa”.
Projecte 49: Projecte de Grup Escolar d’estiu al Pinar de les Basses.
Projecte 51: Projecte de Reconstrucció de l’Hospital provincial.
Projecte 52: Reconstrucció de la Casa de la Misericòrdia.
Projecte 53: Reconstrucció de Maternitat.
Projecte 56: Reconstrucció i ampliació de les Escoles de la Partida de Llívia.
Projecte 57: Reconstrucció i ampliació del Cementiri municipal.
Projecte 58: Reconstrucció i ampliació del Grup Escolar de la Rambla d’Aragó.
Projecte 59: Reparació de l’Escola Elemental del Treball.
Projecte 61: Restauració de l’edifici Santa Maria i construcció de l’edifici anomenat
Estudis Ilerdenses.
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Projecte 62: Tallers i parc de materials i transports.
Projecte 65: Reforma del projecte de reconstrucció i ampliació de les Escoles de la
Partida de Llívia.
Projecte 66: Reparació del mercat de l’antic carrer “Calvo Sotelo” (actual Pi i Maragall).
Projecte 67: Reparació i reforma de l’edifici esportiu del Parc Municipal.
PROJECTES TOTALS: 31

Urbanització
Projecte 1: Addicional al projecte d’accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual
Plaça Sant Joan).
Projecte 2: Addicional a la urbanització del carrer Vallcalent.
Projecte 5: Acabament del tram de mur de canalització del marge dret del riu Segre.
Projecte 6: Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan).
Projecte 7: Accessos i urbanització de la Plaça Espanya (actual plaça Sant Joan) i carrer
Estereria.
Projecte 8: Urbanització del Paseo General Mola, Calle General Sanjurjo y Plaza de
Calvo Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragall.
Projecte 9: Urbanització del carrer Vallcalent.
Projecte 10: Urbanització i accessos a la nova zona d’habitatges.
Projecte 15: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la
zona adjacent. Instal·lació d’aigua per a rec i fonts públiques.
Projecte 16: Passeig de circumval·lació a la falda de la Seu Vella i urbanització de la
zona adjacent. Repoblació Forestal i jardineria.
Projecte 18: Reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Projecte 20: Reforma de la urbanització del carrer Major.
Projecte 22: Projecte reformat al de reforma de la urbanització del carrer Major.
Projecte 24: Projecte reformat del d’urbanització del Paseo General Mola, Calle
General Sanjurjo y Plaza de Calvo Sotelo (Prat de la Riba, Salmerón i Pi i Maragal)l.
Projecte 28: 2n desenrunament.
Projecte 31: Addicional al de projecte de reconstrucció de la tanca dels Camps Elisis.
Projecte 68: Addicional al projecte d’urbanització i accessos a la nova zona
d’habitatges.
PROJECTES TOTALS: 17
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Vivenda
Projecte 32: Addicional al de reconstrucció del Grup escolar i habitatges per a mestres
a la Partida Malgovern.
Projecte 41: Addicional al projecte de reconstrucció del Grup escolar i habitatges dels
mestres de la partida Torres de Sanui.
Projecte 54: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges per a mestres a la Partida de
Malgovern.
Projecte 64: Reconstrucció del Grup Escolar i habitatges dels mestres de la partida de
Torres de Sanui.
Projecte 69: Projecte de 120 habitatges de renda reduïda.
PROJECTES TOTALS: 5
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VI. Anàlisi de l’activitat de la
Direcció General de Regiones
Devastadas a Lleida
Per tal de realitzar el present treball d’investigació d’una forma vàlida i eficient, vaig
considerar imprescindible des del primer moment lliurar-me en la mesura del possible,
de tota mena de consideracions prèvies per raons ideològiques, i fer un exercici
d’abstracció analitzant les dades de forma escrupolosa com un mer espectador de la
història, i no part de la mateixa. Admetent la dificultat de tal pretensió, la considerava
bàsica per poder analitzar amb el màxim rigor l’obra que aquesta institució va portar a
terme a l’estat espanyol en general, i a Lleida en particular, i emetre’n un judici ajustat.
Resultava molt fàcil fer una lectura intencionada d’un institució de postguerra nascuda
en el si d’un regim totalitari, militaritzat i sota l’aixopluc de l’església, així com posar
l’accent en les dades que corroboren tot allò que donàvem per fet abans de portar a
terme cap investigació; però he intentat, amb major o menor èxit que no fos així,
enduent-me més d’una sorpresa durant la mateixa.
Així doncs, per entendre la tasca de Regiones Devastadas, resultava imprescindible
situar-nos en un període anterior a la seva creació, en el context del conflicte vèlic que
l’acabaria fent imprescindible, la guerra civil espanyola. En el primer apartat intento
plasmar la gran incidència que aquesta va tenir en la nostra ciutat. Sovint el
desconeixement ens porta a pensar que la guerra colpeja amb una intensitat semblant
els diferents territoris en disputa, però en el cas que ens ocupa, no es així. Mentre la
guerra va ser un fugaç cop d’estat, amb més o menys oposició segons el municipi, en
l’anomenada Zona Nacional (aquells territoris on el cop d’estat del 18 de juliol de 1936
va triomfar); en altres indrets on el cop d’estat fou aplacat, la Zona Republicana, la
guerra es va convertir en una llarga agonia que deixaria una empremta inesborrable.
En la nostra ciutat, Lleida, ens trobem davant un clar exemple de municipi que va patir
els efectes de la guerra en tota la seva dimensió i crueltat. Va ser bombardejada de
forma indiscriminada per l’aviació italiana; front de guerra, vivint en les seves pròpies
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carns cruents combats en els seus carrers. I finalment terra conquistada, amb tot el
que això comporta, forta presència militar, abusos de poder i repressió sobre la
ciutadania; fet a no menystenir a l’hora de valorar el tracte rebut per les institucions
un cop acabada la guerra.
Una vegada ficats en el context, podem analitzar amb una mica més de precisió, què
era realment Regiones Devastadas, i què va suposar per la societat espanyola de
l’època.
Aquest impacte podem classificar-lo en diferents àmbits; pel que fa al social, hem de
dir que va permetre una recuperació tan moral com física de la població; en quant a
l’economia, va reactivar la microeconomia local i va ficar les bases per un important
creixement a posteriori; des del punt de vista administratiu, assenta algunes de les
bases del sistema organitzatiu que regira en la Espanya franquista; i pel que fa a la
política, va aportar el primer gran argument propagandístic del nou règim, la plasmació
de la idea de “levantar España”.
No obstant, la planificació urbanística i la reconstrucció no van ser fenòmens exclusius
de l’estat espanyol. Acabada la Segona Guerra Mundial, a tota Europa, s’estableixen
diferents iniciatives de reconstrucció dels danys ocasionat. A la Gran Bretanya es va
promulgar una Llei de Planificació Urbana i Provincial l’any 1947 que deixava totes les
qüestions relatives al desenvolupament sota el control regional, fomentant la
construcció de noves ciutats. Mentre que en altres països europeus es va donar també
molta importància a la reconstrucció urbana posterior a la Guerra Mundial. Destacant
ciutats que varen ser quasi esborrades del mapa, com ara Rotterdam als Països Baixos,
Hamburg, a l’Alemanya Occidental, o Hèlsinki, a Finlàndia.
Així doncs, la reconstrucció espanyola posterior a la Guerra Civil no va ser ni molt
menys un fet aïllat en el si del continent europeu, tot i que hi podem diferenciar
algunes característiques pròpies que només es donaren aquí. L’exemple més clar seria
l’escassetat econòmica perllongada i l’absència d’una millora real durant la dècada de
1940. El franquisme havia imposat manu militari un règim autàrquic, i es trobava
totalment aïllat dels estats europeus, un cop acabada la Segona Guerra Mundial amb
la victòria del bàndol aliat. Aquest fet va tenir una gran incidència en l’economia
espanyola, que no va iniciar un creixement sostingut fins a finals dels anys 50, i com
no, la va tenir també en el desenvolupament de la tasca de la Dirección General.
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Aquesta va veure condicionada tant la quantitat com la qualitat dels materials, i fins i
tot la mà d’obra utilitzada per realitzar els treballs. Tot i aquest escenari, és just
reconèixer mèrits a aquest organisme, el punt de partida no era pas fàcil. Un cop
acabat el conflicte militar, s’havien destruït milers de vivendes, la xarxa de
comunicacions era insuficient, mancaven combustibles i fonts d’energia, van sorgir
autèntics cinturons de pobresa al voltant de les grans ciutats i hi havia una forta
precarietat d’aliments, sobretot en el medi urbà. Per tant, és obvi que en aquest Estat
autàrquic, amb un marcat caràcter proteccionista, i fortament centralitzat, va tenir una
gran importància l’empresa pública, gestionant serveis tant bàsics com l’energia, el
transport o les telecomunicacions.
Així doncs, per a poder fer efectiu aquest procés de reconstrucció, la DGRD havia de
comptar amb un organigrama administratiu eficaç i professionalitzat, i un cop estudiat
aquest, arribem a la conclusió que s’acostava força a aquesta pretensió. Ens trobem
doncs, davant un organisme que imposava un criteri de progrés econòmic i millora de
l’administració, per davant de determinats principis polítics, amb més freqüència del
que era habitual en aquells temps. Així doncs, observem en més casos dels que
preveiem, una despolitització de decisions, i anteposar eficiència i consecució
d’objectius. La cúpula directiva de la Dirección General estava formada per experts
acreditats amb una destacada trajectòria professional, que ja durant l’època
republicana, havien ocupat llocs de responsabilitat en els seus àmbits.
Per tant, no és just concebre la reconstrucció com un simple retorn al passat, sinó com
un considerable intent per adequar les ciutats a la demanda de noves infraestructures.
Podem afirmar que la DGRD va ficar les bases, en gran mesura, de la configuració de la
ciutat espanyola del segle XX, una ciutat amb un important creixement social i un
augment de les necessitats sanitàries i de comunicacions. A més a més, van sorgir
nombrosos barris, que havien de donar solucions a totes les necessitats dels seus
habitants, tals com centres de salut, ensenyament, administració, aigua corrent, llum o
clavegueram. Es tractava en molts casos de zones noves sense destrucció d’habitatges,
i amb una planificació urbanística més senzilla i funcional.
Pel que fa al funcionament intern, observem una forta cúpula central de preses de
decisions, que juntament a les Comissions Provincials, dirigeixen les politiques de
reconstrucció. Dins el context de centralisme i autoritarisme, la gran importància
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d’aquestes Comissions no deixa de resultar sorprenent. És de justícia reconèixer que,
en general, la consecució de resultats imperava per davant d’altres interessos, així
doncs les Comissions Provincials tenien una actuació més immediata sobre el terreny.
Des de Madrid es dictaven les directius generals però aquestes Comissions podien
adaptar amb força flexibilitat qüestions relatives a canons estètics o utilitzacions de
materials, emanats de La Dirección General, i fer-ho en consonància al territori en
qüestió.
Per tant, i tenint en compte tots aquets fets, podem concloure que la Dirección
General de Regiones Devastadas fou un organisme notablement eficient a nivell
estatal. Va ser així gràcies a una plantilla de professionals que, en gran part havia
treballat anteriorment per a la República; tecnòcrates que tot i ser òbviament afectes
al règim, es regien per criteris professionals. Així doncs, i si se’m permet l’expressió, va
ser, almenys durant la primera dècada, el menys franquista dels òrgans franquistes. El
notable èxit és fàcilment reconeixible pel simple fet que es va convertir en un dels
elements fonamentals pel que fa a propaganda del règim. És un tret característic de
tot règim totalitari l’auto propaganda de les grandioses virtuts que el mateix
proporciona al poble, i en el cas que ens ocupa no va ser diferent, essent l’esmentada
revista Reconstrucción, l’encarregada de portar-ho a terme.
En definitiva, no resulta temerari afirmar que la Dirección General de Regiones
Devastadas va esdevenir en un eix vertebrador del nou règim, i en un dels pilars per a
la seva posterior consolidació; essent així imprescindible per entendre la pervivència
del mateix durant la seva primera dècada, en la que la recuperació econòmica no
arribava, i la manca de serveis bàsics estava a l’ordre del dia.
Un cop analitzat el context històric en el que ens trobem, i examinada la tasca de la
Dirección General de Regiones Devastadas a l’estat espanyol, correspon fer una anàlisi
exhaustiva de la tasca que aquest organisme, a través de la seva Oficina Comarcal, va
portar a terme en la nostra ciutat, Lleida.
Podem començar enumerant les dades objectives que obtenim de la recerca a l’Arxiu
Històric de Lleida. L’esmentat organisme va portar a terme un total de 101 projectes
en la nostra ciutat, amb una inversió total de 167’03 milions de pessetes. Tots ells es
van portar a terme durant els anys 1939 i 1961, i la durada mitjana dels mateixos va
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ser de 3,43 anys. Cal apuntar però que la durada era totalment irregular, trobant
projectes de pocs mesos de durada, com el projecte 13, la construcció d’un dipòsit
elevat per a subministrament d’aigua als Camps Elisis, que va ocupar uns pocs mesos; i
d’altres que es podien arribar a perllongar durant anys, com el projecte 3,
d’abastament d’aigües potables, que es va allargar fins als 20 anys. Després d’una
exhaustiva compilació de dades, he pogut destriar tant el nombre de projectes, com el
muntant pressupostari destinat tant en cada un dels anys d’activitat reconstructora,
com en cada àmbit, ja sigui infraestructures eclesiàstiques, infraestructures públiques,
condicionament i urbanització, vivenda, o edificis oficials i militars.

Evolució segons nombre de projectes
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Així doncs, d’entrada, arribem a la conclusió que hi ha una certa falta de connexió
entre l’evolució anual de nombre de projectes i els pressupostos destinats en cada cas.
En ambdós casos oscil·len de forma aparentment irregular, sense seguir un patró
comú, més enllà de una certa tendència de menys a més en els primers anys, i de més
a menys en els darrers. Advertim doncs, que en els primers anys posteriors a la guerra,
tant el nombre de projectes com les partides pressupostàries eren força reduïdes,
conseqüència lògica tenint en compte la situació del país un cop acabat el conflicte
bèl·lic. No serà doncs fins als anys 1945 i 1946, que trobem un notable ascens de la
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inversió, amb 9,8 i 20,3 milions de pessetes respectivament. Aquests es convertirien en
tan sols 2,5 milions l’any següent, per passar a 20,1 milions l’any 1948. El 1949
marcaria un mínim històric amb una despesa de 0,4 milions, a la vegada que s’iniciaria
un creixement més o menys sostingut que culminaria l’any 1954, establint la xifra
record en un any en 24,7 milions de pessetes. Seria a partir d’aquí, on s’iniciaria un
descens progressiu fins els darrers anys de vida de la Dirección General, resultant quasi
simbòlica la despesa realitzada amb posterioritat a l’any 1956.
Aquesta irregularitat en la despesa és realment destacable i hem d’atribuir-la a la
configuració de les partides destinades a Regiones Devastadas en els Presupuestos
Generales del Estado; essent la urgència i la necessitat els principis rectors de tal
configuració. Al respecte d’aquest fet, però, sí crida l’atenció que fins la dècada dels
anys 50 (més de d’una dècada després del final de la guerra) la despesa portada a
terme a Lleida no té un marcat caràcter ascendent; i que sigui l’any 1954 (15 anys
després del final del conflicte armat), l’any amb un major pressupost.

Evolució segons Presupost destinat
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Arribats a aquest punt, i amb les fredes dades a la mà, hem d’anar a l’arrel de tot
plegat, a l’autèntica raó de l’existència del present treball: esbrinar les prioritats que
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tenia l’Oficina Comarcal de Lleida; quin era el seu concepte d’urgència i necessitat i on
van anar a parar més diners i un major nombre de projectes.
Així doncs, he classificat els 101 projectes en 5 grans àrees temàtiques. La primera és la
conformada per tot tipus de projectes relacionats amb infraestructures eclesiàstiques;
compresa per tot tipus de rehabilitacions del mobiliari de l’església, ja siguin petits
temples de culte, catedrals, o fins i tot convents de clausura. Dins d’aquest àmbit
temàtic podem emmarcar 35 projectes en la nostra ciutat. La segona, és la que formen
les infraestructures públiques, és a dir, totes aquelles destinades a oferir un servei a la
ciutadania, bàsicament de sanitat, ensenyament i cultura. Aquí situem un total de 30
projectes. La tercera l’hem anomenada Urbanització, ja que la configuren tots aquells
projectes de condicionament de la via pública i abastiment de serveis bàsics, com
enllumenat o clavegueram; varen ser 17 els projectes destinats a tal finalitat. En quart
lloc trobem aquells destinats a la rehabilitació o nova construcció d’habitatges, tots ells
destinats a vivendes per a lleidatans que en molts casos les havien perdut quedant
reduïdes a cendres durant els bombardejos. A tal efecte es van destinar tan sols 5
projectes. I finalment, la cinquena i última gran àrea van ser els edificis oficials i
militars, tant casernes de Guardia Civil com d’altres cossos de seguretat, als quals van
anar a parar 13 projectes.

Classificació temàtica per nº de projectes
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Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació extreta de l’Arxiu Històric de Lleida
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Aquesta primera classificació ja ens dóna alguns indicis de per on van els trets. Trobem
una forta presència de projectes relacionats amb església i exèrcit, dos dels pilars del
règim, però per fer-ne una anàlisi mes acurada, cal entrar en els muntants
pressupostaris dedicats a cadascun.
La despesa total en la reforma, rehabilitació o condicionament d’edificis religiosos es
va enfilar fins als 67’8 milions de pessetes, essent així la partida més gran de totes.
Mentrestant, a les infraestructures públiques se’n van destinar 52,9 milions; 12,6
milions a l’àmbit que hem anomenat com a urbanització; 6,2 milions a habitatges; i
finalment 27,2 milions de pessetes a edificis de caire oficial i militar.

Classificació temàtica per pressupost

Infraestructura eclesiàstica
Infraetructures públiques
Urbanització
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Edificis oficials i militars

Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació extreta de l’Arxiu Històric de Lleida

Ara sí, amb aquestes dades a la mà, podem extreure nombroses conclusions.
En primer lloc, crida l’atenció la gran despesa realitzada en església i exèrcit. Per
entendre tal fet cal explicar que el nou règim sorgit de la Guerra Civil, va trobar en
ambdós pilars sobre els quals cimentar una dictadura que es va perllongar durant quasi
quaranta anys. Des d’abans de la Guerra Civil un dels focus de tensió durant
la Segona República fou la divisió entre les dos Espanyes, de les que ja en parlava el
poeta Antonio Machado. Així doncs la dreta va aprofitar amb molta habilitat,
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l’anticlericalisme de la II República, com els casos de violència anticlerical (incendis,
profanacions, atemptats contra religiosos), per sostreure a la majoria dels catòlics del
recolzament a la República.
L’ajustada majoria del Frente Popular a les eleccions de 1936, i l’augment de la
violència, intensificada com a conseqüència del caos que va prosseguir al cop d’estat
de juliol del mateix any, van donar l’empenta definitiva per a que la majoria de catòlics
de tot l’estat recolzessin als sollevats. Els assassinats de clergues, religiosos i la
destrucció d’edificis i tot tipus d’art religiós els hi proporcionà més arguments. El cop
d’estat i la posterior guerra, anomenat Alzamiento Nacional, pels sollevats, s’havia
convertit en una Creuada, i Franco, en l’home providencial i salvador davant la
violència incontrolada de la “barbàrie roja”.
A aquest estatus de preferència i poder de l’església catòlica se’l va anomenar com a
“Nacionalcatolicisme”. La realitat doncs, va ser que la societat fou progressivament
recristianizada, ja sigui de bon grat o a la força. Milers de nens i joves no batejats en els
anys anteriors ho són ara, ja que per diversos tràmits administratius es necessita el
certificat de bateig. I per exemple es declaren invàlids els matrimonis únicament civils i
els divorcis. Ressorgeix doncs l’època de l’estricta moral cristiana, i la censura moral en
els mitjans de comunicació. Aquest nacionalcatolicisme va viure el seu punt més àlgid
amb la signatura del Concordat entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu l’any 1953. Segons
aquest, l’estat havia de sufragar les despeses de les activitats de l'Església, a canvi que
Franco tingués la possibilitat de participar en el nomenament dels bisbes mitjançant
l'anomenat dret de presentació. Així, Franco es va assegurar el control del
nomenament dels bisbes i el suport ideològic de l'Església Catòlica, mentre aquesta
darrera rebia importants privilegis legals, polítics, econòmics i fiscals. Les concessions a
l'Església més importants van ser la consagració de la unitat religiosa, l’atorgament als
ordes religiosos d’un estatut jurídic, la reserva d’una important dotació econòmica per
al clergat, l’admissió de la competència de l'Església en les causes matrimonials, el
control de l'ensenyament, i la prohibició a altres cults de manifestar-se públicament.
L'acord va acabar de legitimar moralment el règim davant la comunitat internacional.
De fet, seria aquest, juntament amb el Pacte de Madrid de col·laboració militar entre
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Espanya i els Estats Units d'Amèrica, els tractats que farien sortir el règim feixista del
seu aïllament econòmic i polític. Fins a aquest punt, arribava a ser important l’església.
El segon braç que complimenta a la perfecció el nou règim autoritari, seria l’exèrcit.
Amb la combinació de tots dos tenia el còctel perfecte per exercir un notable control
sobre la societat espanyola. Aquells eren anys de silenci i de repressió, i dotar de poder
polític i d’influència en la societat a aquestes dues institucions sens dubte ajudava a
mantenir l’ordre establert.
Els militars completament subordinats a Franco, tingueren prestigi i poder polític.
Franco es va rodejar sempre de col·laboradors militars, alguns d’ells des de la seva
època de la Guerra d’Àfrica, els anomenats “africanistes”. El més representatiu
històricament fou l’almirall Carrero Blanco, que va arribar a substituir al propi Franco al
front del Govern amb el càrrec de President l’any 1973. En la primera època
acaparaven bona part del poder de l’Estat. Concretament un 42,8 % dels ministeris, un
37,3 % de les subsecretaries i 27,8 % de les Direccions Generals. A més dels tres
ministeris militars per cada exèrcit, terra, mar i aire, els hi solia correspondre el de
Governació.
Observant aquests fets, no pot resultar sorprenent que la despesa en església i exèrcit
sigui tan alta, doncs eren clarament dos centres de poder. Així doncs, dels 167,03
milions de pessetes gastats en la ciutat de Lleida, 95,1 milions ho varen ser en aquests
dos organismes. Van representar doncs un 57% del muntant total de la inversió.
Mentrestant, el 43% restant era dirigit a infraestructures públiques de sanitat i
educació, a urbanització i a habitatge. Percentualment el primer d’aquets fou el que
tingué una major importància, amb un 31,7% de la inversió total; mentre que a l’àrea
d’urbanització s’hi va dedicar un 7,6%; i al àmbit de la vivenda i l’habitatge tan sols un
3,7%.
Per valorar-ho tot plegat en la seva justa mesura, hem de tenir en compte nombrosos
factors. Els percentatges enumerats amb anterioritat poden resultar certament
desconcertants, resulta difícil d’entendre com, en un escenari de destrucció com el que
ens trobàvem a la Lleida del final de la guerra, es pot fer una despesa major en església
i exèrcit, que en infraestructures públiques o habitatges. Per ser totalment rigorosos i
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no faltar a la veritat, s’han d’explicar les misèries dels dos bàndols, tristament
freqüents en aquell conflicte. Així doncs és ben sabut que les tropes republicanes van
causar estralls entre el mobiliari eclesiàstic, i que a l’arribada de les tropes feixistes, es
van trobar nombrosos temples destrossats i fins i tot cremats. Aquest fet, juntament
amb que s’ha de valorar que donades les seves dimensions i el valor artístic dels
edificis, és fins a cert punt obvi que requerirà de més pressupostos que un altre tipus
de projecte, serien els arguments que podríem usar per justificar una despesa tan alta
en aquests sectors.
Un cop explicat aquests fets, és ben cert també que la partida destinada a les
infraestructures públiques es considerable. Així doncs en aquells anys es van
reconstruir, per exemple, l’Hospital Provincial, l’edifici de Maternitat, o l’edifici
esportiu del Parc Municipal; mentre que es van iniciar les construccions de la
passarel·la de l’estació, del pont sobre el riu Segre, els grups escolars de “La
Marañosa”, de la Rambla d’Aragó, i l’Escola Elemental del Treball; i es van realitzar les
obres per abastir d’aigua potable la ciutat. Totes elles infraestructures bàsiques per
l’esdevenir de la nostra ciutat en les dècades següents. A priori, no resultaria just
catalogar un organisme que porta a terme tots aquests projectes, com un organisme al
servei de l’església o de l’exèrcit. La cosa canvia si continuem ficant la lupa en on van
anar a parar les inversions, i on si trobem una mancança alarmant, és en inversió en
habitatge. És aquí on destapem d’una forma més explícita les vergonyes d’aquest
organisme, almenys pel que respecta a la seva actuació a la ciutat de Lleida. Resulta
difícil d’assimilar que tan sols es dediqui un 3,7% del pressupost total en un àmbit tan
sensible com l’habitatge. És evident doncs, que els estaments de l’Estat van girar
l’esquena a aquesta problemàtica, centrant, per exemple, els seus esforços en dotar la
ciutat d’una important presència d’edificis de l’administració, deixant ben clar qui té la
paella pel mànec ara. Podria denotar-se fins i tot un cert afany de recordar al poble qui
mana, fent molt evident la presència dels organismes de l’Estat.
Aquest fet esdevé encara més palpable si realitzem la comparació amb una província
propera, la província de Terol. I es precisament aquí on podem argumentar un mal
tracte a la població lleidatana pel que respecta a la despesa en habitatge.
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La ciutat de Terol va patir, al igual que Lleida, els efectes de la guerra en tota la seva
cruesa. Va ser l’escenari d’una de les batalles que marcaria l’esdevenir de la guerra, i
un cop finalitzada aquesta, el seu estat de destrucció era elevadíssim. És per aquest
fet, i perquè aleshores comptaven amb un nombre de població comparable; 16.172
persones censades l’any 1940 a Terol, per 41.464 a Lleida el mateix any, que la
comparació entre una població i l’altra és vàlida.
Gràcies a la tasca del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, amb la publicació del seu treball “La Reconstucción de Teruel 1939-1957”,
hem pogut saber dades força interessants. La primera és que la despesa total
realitzada va ser força inferior a la realitzada a la ciutat de Lleida. Tot i tenir en compte
que la localitat aragonesa no comptava ni amb la meitat de població, la diferència és
força significativa; mentre a Lleida es va fer una despesa de 167 milions de pessetes, a
Terol tan sols van ser 27. A priori aquestes dades podrien donar a entendre que la
nostra ciutat va rebre un millor tracte que la capital aragonesa, però si no ens quedem
en la superfície de les dades, advertim situacions força significatives. I és que en aquest
cas, els 27 milions de pessetes, es van repartir d’una forma molt diferent. Així doncs, es
van destinar 86.201 pessetes a la reconstrucció d’edificis militars, 4,6 milions a
infraestructura eclesiàstica, 4,72 milions a infraestructures públiques, 1,44 milions a la
les tasques d’urbanització, i finalment 16,04 milions a l’àmbit de l’habitatge. Es a dir, el
59,5% del total de la despesa realitzada a Terol per Regiones Devastadas, va estar
encaminada a projectes per reparar les vivendes, mentre que en el cas de la nostra
ciutat, aquest percentatge es va quedar en un 3,7%. Parlant en números totals a Terol
es van gastar, com ja hem dit, 16,04 milions, pels 6,2 de Lleida. És a dir, l’Estat va fer
una despesa de 992,34 pessetes per cada turolense, mentre que per cada lleidatà,
aquesta va ser de 150,23. Les autoritats de l’època van girar l’esquena a la ciutadania
lleidatana que en molts casos ho havia perdut tot.
Amb aquestes dades a la mà, és complicat no percebre una actitud per part del règim
franquista de “terra conquistada” envers la ciutat de Lleida. Analitzant fredament les
dades, i sobretot comparant-les amb altres indrets de la península, com per exemple
Terol, arribem a la conclusió que la problemàtica dels ciutadans de Lleida importava de
forma relativa a les autoritats, que semblaven més preocupades de que no quedés una
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església en mal estat o un quarter militar a mig fer. Hom pot arribar a la conclusió, que
consideraven aquesta terra com un botí que s’havien guanyat per la força de les
armes, un botí valuós al que fer-li un important rentat de cara, però del qual no
perceben els seus problemes com a propis.

Pel que fa al tempo que es va seguir en el procés de reconstrucció, com hem narrat
amb anterioritat, Regiones Devastadas tenia com a principi fonamental per al seu
funcionament el concepte d’urgència, i necessitat. I en aquest cas, al Cèsar el que és
del Cèsar; la despesa per als projectes de l’església i de l’exèrcit va ser major, però el
principi de necessitat va ser força present en aquesta ocasió. Cal destacar que, excepte
comptades excepcions, la majoria d’aquests projectes van ser realitzats en la nostra
ciutat ja ben entrada la dècada dels anys 50, quan la situació de necessitat ja no era
per a res comparable a la que hi havia l’any 1939. Així doncs, es va evitar la imatge, per
altra banda sagnant, de reconstruir esglésies mentre hi havia gent sense llar. Aquest
fet podria arribar a considerar-se una estratègia per tal que no es donés aquesta
situació. Una part important de la ciutadania hauria pogut percebre tal fet com un
insult, i hauria pogut ser una font de conflictes. Així doncs que no sabem si el que va
moure Regiones Devastadas fou el propi convenciment, o una estratègia calculada,
però fos com fos, en aquest aspecte es va actuar amb correcció.
Pel que fa al procediment que es seguia, hem advertit que, en general, aquest era
força homogeni. En primer lloc es procedia a una valoració i peritació dels danys per
part dels enginyers i perits. Un cop valorats aquests, es procedia a la redacció dels
projectes per part dels arquitectes, enginyers i aparelladors. En el cas que la realització
dels mateixos comportés l’expropiació de béns de particulars, s’iniciava la tramitació
corresponent; es fixava per part de l’administració un justipreu enfront el qual tenien
la possibilitat de discrepar els titulars dels béns en qüestió, presentant així un justipreu
alternatiu. Cal dir però, que les circumstàncies de precarietat generalitzada, i el
tarannà autoritari del nou règim feien sovint inútil qualsevol discrepància, essent quasi
mai valorades les objeccions al projecte, o al preu del mateix. Un cop finalitzat el
procediment d’expropiació, es procedia a l’anomenat desenrunament, en cas de ser
necessari; i finalment, a l’execució del projecte elaborat pels arquitectes i enginyers.
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Aquest procediment, però, podia sofrir variacions en atenció als principis d’urgència i
necessitat. Aquestes ocorrien principalment en el cas que es declarés el municipi en
qüestió com a “població adoptada”. En tal cas, els procediments administratius
s’escurçaven, a l’hora que ho feien les garanties que els mateixos atorguen.
El procediment per a la catalogació de població adoptada va ser sempre el mateix,
donant molta importància a l’agilitat i la velocitat. Entre altres motius, perquè en el cas
contrari s’haurien creat uns moviments migratoris del món rural al món urbà que
aquest no estava en condicions de poder assumir. Aquesta agilitat va quedar plasmada
en el gran nombre de poblacions adoptades per decret, ja que per exemple a maig de
1941, ja s’havien adoptat 148 localitats.
Així doncs, la realitat portà a l’actuació d’urgència per part de l’Estat a través de la
Regiones Devastadas, fet que va contribuir, sense dubte, a donar un cert prestigi a la
nova administració. Certament, en aquells anys, Regiones Devastadas es va convertir
en pedra angular del projecte del nou règim, ja que un bon funcionament d’aquest
organisme, podia servir per convèncer a la població de la voluntat normalitzadora,
social, i d’ordre que es buscava.
La realitat de la situació d’aquestes poblacions va venir avalada per la Comissió
Provincial, que va assumir aquestes demandes com a pròpies i les va tramitar fins a la
Direcció General, amb la finalitat d’agilitar la resolució dels problemes de
reconstrucció.
La pràctica totalitat de les intervencions d’urgència es van produir en les poblacions
adoptades. No obstant, un cop catalogades així, va sorgir la necessitat d’estudiar
també de forma ràpida, el caràcter de la reconstrucció: in situ o amb el trasllat del
nucli urbà. El canvi d’emplaçament podia justificar-se per causes molt variades, des del
valor exemplificant de la ruïna, fet que es va produir, per exemple, a Belchite
(província de Saragossa); a l’enorme cost dels treballs de desenrunament, sense anar
més lluny, a Vilanova de la Barca (Lleida); la situació en zona deprimida, com a
Campillo (Terol). Per últim hi va haver casos en què conservant-se l’emplaçament es va
superposar un altre poble amb un traçat completament diferent, com a Brunete
(Madrid). Abans de proposar una adopció, Regiones Devastadas feia un estudi sobre
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les possibilitats econòmiques tant del municipi com de les persones que vivien en ell,
així com del grau de destrucció del mateix.
L’ampliació de l’objecte de les ajudes estatals per a la reconstrucció va suposar el
ampliació de la llei del
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23 de setembre de 1939. Diverses ciutats i poblacions, no

situades en el front de batalla, havien sofert nombrosos desperfectes causats per la
pròpia situació de guerra així com pels bombardejos que es produïen darrere de les
línees de combat. I tot i que ja es venia actuant en aquest sentit amb anterioritat, es
va convenir que era mes adient ampliar la figura de “població adoptada” a través del
que es va anomenar “adopció parcial”, que comprenia indrets i ciutats on les
destruccions havien afectat a una part menor de la localitat. En realitat aquest nou
decret afectaria a la major part de la geografia nacional.
La DGRD establia doncs un Pla General de Reconstrucció aprofitant al mateix temps
l’oportunitat per a realitzar millores urbanes i socials. Amb això, s’assumia el
restabliment dels serveis de titularitat estatal, provincial, municipal i eclesiàstica, així
com la construcció de vivendes de renta reduïda. En aquest punt fou on la direcció
general inicià a establir, a través de l’actuació dels seus tècnics i arquitectes, els
paràmetres del nou urbanisme destinat a les ciutats, amb especial atenció a la dotació
de serveis públics.
Finalment, amb el
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decret del 10 de març de 1941, s’amplien els beneficis de

Regiones Devastadas a la reconstrucció de catedrals, monuments, edificis de Falange i
a tots els del Patrimoni històric. D’aquesta manera, a través d’una altra ordre
ministerial, es concreta l‘ajuda fent extensiu el benefici de la figura “d’adopció” a tots
els temples de qualsevol localitat d’Espanya, tot i que no fossin de poblacions
adoptades, creant-se per a tal situació la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos.
Aquesta nova figura afectarà també a la Comissió Provincial, ja que assumirà la major
part del seu treball burocràtic, així com la duplicitat de funcions.
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Ley de 23 de septiembre de 1939 disponiendo la entrega al Instituto Nacional de la Vivienda de las

casas baratas o económicas incautadas en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE Nº281,
de 8 de octubre de 1939, pág. 5643-5645.
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Decreto de 10 de marzo de 1941 de ampliación de beneficios a la Dirección General de Regiones

Devastadas a la reconstrucción de catedrales (…). BOE Nº 86, de 27 de marzo de 1941, pág. 2020-2022.
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De fet, no van existir mai litigis de competències dins de l’organització de Regiones
Devastadas, confonent, fins i tot de tant en tant, càrrecs i atribucions; sent el cas més
clar en aquest sentit el de Moreno Torres, que va arribar a ser alcalde de Madrid i
Director General de Regiones Devastadas.
Les Comissions Provincials es van establir com els braços administratius de Regiones
Devastadas. El seu paper inicial es va anar reforçant durant els primers anys. Això va
possibilitar una estructura organitzada, descentralitzada, burocràtica, efectiva i àgil,
que ficaria les bases tecnocràtiques que posteriorment s’intentarien imposar en tota
l’administració del Nou Estat. Las Comissions Provincials es van estructurar com un
petit desenvolupament de la Direcció General, amb un àmbit territorial més reduït, on
també van existir diferents secciones i on varen treballar tècnics i funcionaris amb la
finalitat de recollir i tramitar tots els expedients que, posteriorment, havia d’aprovar o
no la pròpia Direcció General.
Les Comissions Provincials van complir un paper principal en la organització de
Regiones Devastadas fins el punt que, sense el seu adequat funcionament, no hauria
estat possible la reconstrucció eficaç de les poblacions i l’èxit administratiu del mateix.
Pel que respecta a les empreses concessionàries dels projectes, ha estat completament
impossible esbrinar a qui es van encarregar 99 projectes i, al respecte, només hi ha
dues excepcions:, el projecte nº 3, d’ abastament d’aigües potables, atorgat mitjançant
concurs públic a l’empresa Uralita SA; i el projecte nº 17, de construcció del Pont sobre
el Riu Segre, atorgat de igual forma a Cimentaciones Especiales SA. Desconeixem si es
va seguir en tots ells el procediment corresponent, si sortien a concurs públic o
s’assignaven de forma arbitrària seguint altres interessos que no fossin pròpiament el
bé comú. Fet que no ens hauria d’estranyar tenint en compte el marcat caràcter
caciquista de la societat de l’època. Però com que no disposem de proves que ho
certifiquin, ho deixem en el terreny de l’elucubració.
Un altre fet a destacar, és la utilització de presos polítics i de guerra en la tasca de
reconstrucció de Regiones Devastadas. En el context que ens situem, és cert que la mà
d’obra escassejava, així que es va fer ús d’un gran nombre de presoners que, a canvi
d’un escurçament de la seva condemna, servien com a obrers de la construcció.
Darrere aquesta iniciativa s’amagava també la intenció d’humiliar una mica més
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aquells que havien perdut la guerra. I es que aquesta fou una tònica constant durant el
franquisme, el qual es va encarregar d’estigmatitzar sempre aquells que no eren
afectes al règim, fent impossible una reconciliació nacional, que probablement encara
avui en dia queda, en molts aspectes, pendent.
Un altre aspecte que no es pot passar per alt, és l’elaboració dels pressupostos.
Aquests seguien el mateix patró. El resum general dels mateixos es conformava per
una primera part compresa per l’import de la execució material, on estaven
contemplats els imports dels materials i els salaris dels treballadors; i un 5%
d’imprevistos, per com el seu propi nom indica, poder tenir un cert marge en cas
d’aparèixer circumstàncies no contemplades. Mentre que la segona part del mateix
consistia en afegir-hi els honoraris de l’arquitecte o enginyer, més els dels aparelladors
o ajudants (segons la classe de projecte); i el concepte de despeses generals, que solia
ser d’un 10% del total del pressupost, i que vindria a ser el calaix de sastre on anaven a
parar aquelles despeses que no podien incloure’s en cap dels apartats anteriors. La
suma de les dues parts era la que donava l’import total.
A simple vista, no sembla que s’hi pugui fer cap objecció a l’elaboració dels mateixos.
Els experts en cada matèria avaluaven el cost de l’execució material, i els arquitectes,
enginyers i aparelladors rebien la mateixa contraprestació econòmica fos quina fos la
tipologia de projecte, ja que aquesta anava simplement en funció de la magnitud del
pressupost. Així doncs, els honoraris d’arquitectes i enginyers oscil·lava al voltant del
1,5% del pressupost total del projecte, mentre que la remuneració que rebien els
aparelladors i els ajudants coincidia amb el 60% del sou dels primers.
On sí trobem però un punt conflictiu, és en aquelles partides amb un contingut més
ambigu, es a dir, en la d’imprevistos i despeses generals. Com hem dit amb
anterioritat, aquestes solien significar un 5% i un 10% respectivament, del total del
pressupost. Aquests percentatges però, no sempre eren tan rígids, i aquesta falta de
rigidesa es donava, de tant en tant, en els projectes relacionats amb infraestructures
eclesiàstiques. És cert que amb freqüència, aquests projectes eren de gran
envergadura, fent raonable una major aparició d’imprevistos, seguint la norma no
escrita de projectes petits, problemes petits, projectes grans, problemes grans. En un
primer moment vam valorar la possibilitat que aquesta variació, que consistia en un
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augment de la partida d’imprevistos des d’un 5% fins a un 15%, vingués per aquest fet.
Però després d’una exhaustiva recerca, aquesta variació en els percentatges no la
trobem en cap projecte que no sigui per dotar d’infraestructures l’església,
independentment del seu volum. La conclusió que se n’extreu és que aquesta situació
no venia donada per l’import total del pressupost, sinó per la tipologia del projecte.
No és una anomalia que haguem detectat amb molta freqüència, però si és cert que
només l’hem trobada en projectes per a l’església, i he considerat que calia remarcarho.

129

VII. CONCLUSIONS
Després d’analitzar fredament totes les dades que hem posat sobre la taula, ens
trobem en la dicotomia entre reconèixer la tasca reconstructora que Regiones
Devastadas va desenvolupar a nivell estatal, i la prevalença que aquesta va tenir per
determinats poders de l’Estat.
Per ser el més justos possible, hem de començar dient que es va trobar un país en
runes després de tres llargs anys de guerra, amb tot tipus de mancances de serveis
bàsics, amb una població oprimida i minvada en el seu nombre per les baixes mortals,
sobretot d’homes, i amb un gran nombre d’exiliats polítics que van haver de fugir de
les urpes de la repressió franquista. I en aquest escenari tan complicat, va impulsar la
reconstrucció de centenars de municipis, alguns des de zero, i va ajudar a assentar les
bases d’un futur amb major prosperitat econòmica.
Tota aquesta tasca, la va realitzar amb una eficiència i agilitat sorprenent, tenint en
compte la situació, i tenint en compte el funcionament d’altres organismes de l’estat.
Aquest fet la va arribar a convertir en un dels pilars sobre els quals es va assentar el
Nou Règim. És obvi, doncs, que el franquisme va guanyar credibilitat entre la societat
espanyola, i que es va convertir en els seus primers anys en un dels principals
arguments propagandístics, com més endavant podrien ser-ho les grans construccions
d’obres públiques, o els èxits internacionals d’equips i esportistes espanyols. Així que
no és una temeritat mantenir que l’organisme sobre el qual versa el present treball és
una de les moltes raons que explicarien la supervivència del règim franquista durant
tants anys.
Però també és igualment cert és que tot i la notable professionalització i la
despolitització de l’organisme, aquest es va veure clarament influenciat pel context en
el que li va tocar funcionar. Pel que hem pogut demostrar, fins i tot l’esmentat
anteriorment en aquest treball com l’òrgan menys franquista dels primers anys del
franquisme es va veure arrossegat per la moral i la tendència del règim, tractant amb
massa generositat les institucions, aleshores intocables, del clergat i l’exèrcit. És per
aquest fet, que la lloable tasca que va portar a terme ha de ser reconeguda, però no és
menys cert, que deixa un regust agredolç per les seves servituds als poders fàctics de
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l’Estat. Aquest fet és va donar amb una especial incidència en la nostra ciutat, Lleida,
on la despesa realitzada en infraestructura eclesiàstica i militar supera abastament la
realitzada en projectes per dotar de serveis bàsics la ciutat, i sobretot en reconstruir
els habitatges que la guerra havia arrasat.
Així doncs, si valorem únicament la tasca que la Dirección General de Regiones
Devastadas va tenir en la nostra ciutat, aquest balanç no pot ser plenament positiu.
Tan cert és que la despesa total realitzada va ser important comparant-la amb
províncies veïnes que havien sofert de similar forma la guerra, i que es va dotar a la
ciutat de nombroses infraestructures de les que no disposava fins al moment. Però els
principals beneficiaris de la mateixa no foren aquells que més n’havien patit les
conseqüències. Els principals beneficiaris van ser els que s’havien posicionat des del
principi al costat del bàndol sollevat, i els qui ostentarien durant tot el franquisme
poder i influència a parts iguals, la jerarquia eclesiàstica i el poder militar.
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Històric de Lleida; Oficina Comarcal de la DG de Regiones Devastadas. Nº ref. 422.

136

X. FONTS ARXIVÍSTIQUES.
Catàleg complert del Fons de l’Arxiu Històric de Lleida dedicat a la Dirección General de
Regiones Devastadas:
 Projecte 1: 97-85
 Projecte 2: 77-14
 Projecte 3: 92-79
 Projecte 4: 94-81
 Projecte 5: 98-87
 Projecte 6: 95-83
 Projecte 7: 97-84
 Projecte 8: 80-33
 Projecte 9: 77-13
 Projecte 10: 83-49
 Projecte 11: 102-99
 Projecte 12: 78-21
 Projecte 13: 80-38
 Projecte 14: 77-8
 Projecte 15: 85-57
 Projecte 16: 85-56
 Projecte 17: 97-86
 Projecte 18: 80-36
 Projecte 19: 76-3
 Projecte 20: 78-16
 Projecte 21: 93-80
 Projecte 22: 78-17
 Projecte 23: 95-82
 Projecte 24: 80-34
 Projecte 25: 90-73
 Projecte 26: 80-32
 Projecte 27: 91-78
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 Projecte 28: 83-48
 Projecte 29: 101-98
 Projecte 30: 86-63
 Projecte 31: 80-37
 Projecte 32: 79-23
 Projecte 33: 83-45
 Projecte 34: 102-100
 Projecte 35: 101-97
 Projecte 36: 102-101
 Projecte 37: 79-29
 Projecte 38: 90-74
 Projecte 39: 83-47
 Projecte 40: 77-11
 Projecte 41: 79-27
 Projecte 42: 87-66
 Projecte 43: 79-31
 Projecte 44: 86-62
 Projecte 45: 82-44
 Projecte 46: 101-96
 Projecte 47: 76-7
 Projecte 48: 79-28
 Projecte 49: 76-6
 Projecte 50: 76-2
 Projecte 51: 80-35
 Projecte 52:78-18
 Projecte 53: 77-10
 Projecte 54: 79-22
 Projecte 55: 81-41
 Projecte 56: 78-19
 Projecte 57: 87-65
 Projecte 58: 79-30
 Projecte 59: 77-9
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 Projecte 60: 78-15
 Projecte 61: 79-25
 Projecte 62: 77-12
 Projecte 63: 83-46
 Projecte 64: 79-26
 Projecte 65: 78-20
 Projecte 66: 79-24
 Projecte 67: 86-61
 Projecte 68: 83-50
 Projecte 69: 82-43
 Projecte 70: 91-75
 Projecte 71: 85-59
 Projecte 72: 91-76
 Projecte 73: 91-77
 Projecte 74: 84-53
 Projecte 75: 99-93
 Projecte 76: 98-89
 Projecte 77: 76-5
 Projecte 78: 81-42
 Projecte 79: 85-60
 Projecte 80: 88-57
 Projecte 81: 90-70
 Projecte 82: 89-69
 Projecte 83: 99-91
 Projecte 84: 90-72
 Projecte 85: 81-40
 Projecte 86: 90-71
 Projecte 87: 89-68
 Projecte 88: 84-51
 Projecte 89: 99-90
 Projecte 90: 98-90
 Projecte 91: 98-88
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 Projecte 92: 76-1
 Projecte 93: 76-4
 Projecte 94: 84-54
 Projecte 95: 81-39
 Projecte 96: 85-58
 Projecte 97: 84-52
 Projecte 98: 84-55
 Projecte 99: 87-64
 Projecte 100: 100-95
 Projecte 101: 100-94
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