
Rectorat de la Universitat de Lleida,  
antic Seminari, 1893-1894 / 1983-1992

Plaça Víctor Siurana, 1
Arquitecte: Celestí Campmany, 1893-1894 
Arquitectes: Ramon Maria Puig, Miquel Espinet i Antoni Ubach, 1983-1992

Projectat el 1893 per Celestí Campmany per ordre del bisbe Josep 
Messeguer, que col·laborà en la definició de l’antic passeig de Boters. 
Es dedicà a la formació del clergat fins al 1978. El 1983, els arquitectes 
Puig-Espinet-Ubach rehabiliten l’edifici per a usos universitaris i seu 
del Rectorat de la UdL. Els antics claustres articulen el funcionament 
d’aules i despatxos, i els recorreguts interns, entre els quals veiem que 
l’antiga capella es transforma en cafeteria a la planta baixa i la sala 
d’actes a les plantes superiors. A la part posterior, se situa la biblioteca. 
El Rectorat ocupa una posició estratègica i de dinamisme social i 
cultural central a la ciutat.

Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura,  
antic Montepío, 1905-1993
 
Rambla d’Aragó, 8
Arquitecte: Francisco Lamolla Morante, 1905 
Arquitecte: Jaume Fresquet, 1993

L’actual seu dels Serveis Territorials de Cultura es construí l’any 1905 
seguint el projecte de Francisco Lamolla Morante per acollir les oficines 
de l’antic Montepío fins al 1924, any en què s’instal·là l’Escola Normal 
de Mestres. Inicialment era un edifici aïllat, amb jardí davanter, cap a 
la Rambla, i posterior. Actualment, la part posterior està unida amb la 
mitgera de la Clínica Montserrat. Façana simètrica, amb dues torres, fa 
cantonada amb carrers de dimensió petita que sobresurten del conjunt. 
Interiorment, el vestíbul, les escales i el pati responen a una distribució 
simètrica. El 1993, l’arquitecte Jaume Fresquet rehabilità l’edifici i 
l’adequà al nou ús.

Biblioteca Pública de Lleida,  
antiga Casa de la Maternitat, 1859-1884 / 1991-1997        

Rambla d’Aragó, 10
Arquitectes: Joan Soler i Agapit Lamarca, 1859-1884
Arquitecte: Daniel Gelabert, 1991-1997

L’antiga Casa de la Maternitat fou construïda per Joan Soler i Agapit 
Lamarca entre 1859 i 1884, i rehabilitada entre 1991 i 1997 per 
l’arquitecte Daniel Gelabert. De volum rotund i sobri, és un edifici aïllat, 
amb dos patis interiors que l’articulen, i els espais de circulació al 
seu perímetre. Aquests patis, oberts en l’estat original, es van cobrir 
amb unes lluernes per transformar-los en nous usos: exposicions, 
conferències o sales de treball o de lectura. Les façanes interiors 
d’ambdós patis actuen com a miradors i petits espais de repòs i de 
lectura, alhora que ens relacionen horitzontalment i verticalment el 
funcionament de la biblioteca.

Cases Balasch o Cases Noves,   
1914-1915

Rambla d’Aragó, 31, 33 i 35 
Arquitecte: Francesc de P. Morera i Gatell

Encarregades per Joan Balasch a Francesc de P. Morera i Gatell, són 
tres edificis d’habitatges entre mitgeres. Les cases presenten pràc-
ticament les mateixes característiques, un exemple molt interessant 
de l’arquitectura modernista de Lleida, per bé que mostren un lleuger 
desfasament en alçada arran del pendent de la Rambla. Són de quatre 
plantes, golfes i soterranis. La tribuna abraça el cos central de casa 
amb dues plantes unides. És l’element principal, volumètricament, i més 
intens en els detalls. Sobresurten per ser vistes en tot l’eix longitudinal 
de la Rambla. El vestíbul d’entrada, el sòcol i les obertures dels locals 
de planta baixa expliquen la vocació ciutadana i pública de l’obra.
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Arquitectura a la rambla d’Aragó
RUTA GUIADA 

Dissabte 22/10/2022 
De 10.00 a 13.30 h
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     Punt de trobada

Biblioteca Pública de Lleida, antiga 
Casa de la Maternitat,  
1859-1884 / 1991-1997      

Serveis Territorials a Lleida del 
Departament de Cultura, 
antic Montepío, 1905-1993 

Organitza: Col·labora:

Cases Balasch o  
Cases Noves,   
1914-1915

Instawalk
22/10/2022
10 h, inici des del punt de trobada

Durant l’Arquitectour Lleida, us animem a penjar a 
Instagram fotografies vinculades a l’arquitectura i 
l’urbanisme de Lleida amb les següents etiquetes: 

#arquitectour_lleida_2022 
#arquitectour_lleida 
#espaisimprescindibles

A més, ens podeu seguir i citar a les  
xarxes socials:

Facebook - @arquitecteslleida
Twitter - @coaclleida 
Instagram - @arquitectes_lleida

Arquitectour debat
20/10/2022
19.30 h. Sala Víctor Siurana del Rectorat de la 
Universitat de Lleida (plaça Víctor Siurana, 1 
de Lleida).

Ponència “La rambla d’Aragó”, a càrrec de l’arquitecte i 
urbanista Josep Maria Llop. 
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Dissabte 22/10/2022 
De 10.00 a 13.30 h

Punt de trobada: 
Rectorat de la Universitat de 
Lleida, al vestíbul principal de la 
plaça Víctor Siurana 1, a les 9.45 h

Activitat gratuïta — Places limitades 
Inscripcions obligatòries 

973 234 051
junta.lle@coac.net
www.arquitectes.cat


