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RESUM:  
El  final  de  la  guerra  de  Successió,  la  monarquia  Borbònica  imposà  la  supressió  de  tots  els                 
centres  universitaris,  creant  un  únic  centre  universitària  a  Cervera,  allunyat  de  les  grans              
ciutat.   
 
El  projecte  de  l’arquitecte  Francesc  Montaigu,  va  traçar  el  nou  centre  universitari  amb  un               
edifici  de  planta  rectangular.  Estava  format  amb  tres  patis  interior,  amb  la  planta  baixa               
destinada   a   les   aules   i   la   planta   primera   a   la   residència   del   professorat.   
 
El  retaule  barroc  del  paranimf  situat  a  la  nau  central,  fou  executada  per  l’escultor  Jaume                
Padró.   
 
Actualment   l’ús   principal   es   el   centre   d’ensenyança,   l’Institut   Eduard   Torroja.   
 
Es  va  projectar  la  restauració  i  rehabilitació  d’una  nau  de  la  planta  baixa,  destinant  a                
l’arxiu   de   Cervera   i   a   la   Biblioteca,   obrint   dos   portals   que   faciliten   l’accés   independent.   
 
Es  va  restaurar  la  plata  golfes,  l’estructura  de  totes  les  cobertes  amb  les  torres  situades                
als   angles,   i   el   paranimf.  
 
L’obra  de  restauració  es  va  completar  amb  la  façana  del  carrer  Canceller  Dou  i  la  façana                 
de   la   torre   de   l’entrada,   i   les   impostes   dels   patis   interiors.   
 

Paraules   clau :   Restauració   arquitectònica   i   rehabilitació   de   la   Universitat   de   Cervera.   
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