
   
  

JORNADA TÈCNICA SOBRE PATRIMONI CUSTODIAT A LLEIDA  

 

Ens plau convocar-vos a la propera activitat de l’AADIPA, que tindrà lloc el dissabte 18 de setembre de 2021 on 
visitarem les darreres intervencions, tant de reforç estructural com de millora de confort climàtic, en la Biblioteca 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ubicada en l'edifici de l'antic Hospital de Santa Maria, que es troba en ple centre 
històric de la Ciutat de Lleida, on també gaudirem de la presentació d’una part del Fons Díez-Coronel, fons 
fotogràfic d’intervencions arqueològiques d’alt interès documental. Posteriorment anirem a l’edifici del Rectorat 
de la Universitat de Lleida, on veurem els espais de l’Arxiu de la Universitat i la necessitat d’ampliació d’aquests, 
així com l’edifici històric que l’allotja, de finals del segle XIX. I després del dinar pujarem al Turó de Gardeny on 
veurem part de les antigues instal·lacions militars, que s’han de reutilitzar com a nou dipòsit de l’Arxiu de la 
Universitat. 

 

10:00 Trobada davant de la seu de l’Institut d’Estudis Illerdencs, Plaça de la Catedral, 2, Lleida.  

Presentació i inici de la visita. 

10:05 Visita a la Biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i explicació de les darreres intervencions. 

Acompanyats per l’arquitecte en Gerard Fontanals i Clop, cap de Secció d’Edificació de la Diputació 
de Lleida i responsable de la intervenció de reforç estructural i de millora de confort climàtic que 
han afectat la Biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ubicada en l'edifici de l'antic Hospital de 
Santa Maria, un dels millors exponents del gòtic civil català (S.XV-XVI). 

11:45 Presentació del Fons Díez–Coronel en la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Illerdencs. 

Els arqueòlegs na Maria Pilar Vàzquez i Falip i en Josep Medina i Morales, del Servei d’Arqueologia 
de la Diputació de Lleida, ens exposaran part del Fons Díez-Coronel, fons fotogràfic que aplega la 
documentació d'arqueologia efectuada durant la vida de Lluís Díez-Coronel Montull, el gran 
impulsor de l’arqueologia a Lleida. (1950 – 1980).  

13.00 Visita a l’Arxiu de la Universitat de Lleida, Plaça Víctor Siurana, 1, Lleida. 

La Directora de l’Arxiu de la Universitat de Lleida, na Pepita Raventós i Pajares, ens mostrarà 
l’espai actualment ocupat per l’Arxiu, ubicat en l’edifici del Rectorat, antic Seminari de Lleida, 
exemple d’arquitectura historicista de la darrera dècada del segle XIX, també exemple de la 
problemàtica en la reutilització d’edificis preexistents per a nous usos i al mateix temps de 
l’oportunitat que se’ls dona. 

14.30 Dinar a la seu del COAC de la Demarcació de Lleida, Carrer del Canyeret, 2, Lleida. 

16.30 Pujada al Turó de Gardeny, a les antigues instal·lacions militars, destinades a dipòsit de l’arxiu.  

La Directora de l’Arxiu de la UdL, na Pepita Raventós i Pajares, ens mostrarà l’espai destinat a 
dipòsit de l’Arxiu, ubicat provisionalment en les antigues casernes militars de Gardeny, un altre 
exemple d’edifici preexistent reaprofitat amb un nou ús, encara que inicialment temporal. 

18.00 Comiat i finalització de la visita. 



   
  

Telèfons organització: 639 703 997 (Ana Chust), 686 965 034 (Dídac Gordillo) i 647 970 713 (Àlex Gràvalos). 
 
Caldrà dur mascareta, en tot moment se seguiran les indicacions de l’Autoritat Sanitària referides a la Covid.  
 
El cost de la visita és de 20€ per als membres de l’AADIPA i de 25€ per a la resta d’assistents.  

El pagament s’efectuarà mitjançant càrrec a compte bancari i la factura s’enviarà telemàticament a tots els 
inscrits. 

El preu inclou: 

- Visites guiades i documentació (en format PDF). 

- Dinar (dinar casolà, a triar entre diversos plats del menú, postres i cafè)  

El dinar tindrà lloc al Restaurant de la Seu del COAC de la Demarcació de Lleida. A qui no vulgui el dinar inclòs, 
se li descomptaran 14€ de l’import de la jornada. 

Per participar, cal formalitzar la inscripció abans de les dotze del migdia del dijous 16 de setembre de 2021, a 
través de la pàgina web de l'AADIPA. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits amb el 
nom complet, el correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.  

Per resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació amb la visita, podeu contactar amb el secretari de l’agrupació, 
n’Àlex Gràvalos Torner, al correu agrupacions@coac.net o al telèfon 647 970 713. 
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