
La Junta de Govern de la Societat del Gran

Teatre del Liceu ha acordat accedir a la proposi¬

ció que va dirigir-li D3, Maria Engràcia Cañamás,
en lletra del dia lo dels corrents,mitjançant les

següents condicións:
Ia - La Societat del Gran Teatre del Liceu autorit¬

za a Ia M.B.Cañamás lx ampliació del pis existent en

el terrat de sa casa (carrer de Sant Pau n2 5) fins

a vint centímetres,i no més,de distància abans de

la finestra del Teatre,distància queà deurà guardar

així mateix en tota 1*ampiaria del dit terrat,a fi

de no alterar la servitut convinguda en el pacte 5e
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de 1 escriptura d establiment que regeix les rela¬

cions de veinat dvambdues finques. 1N altura de dita

ampliació deurà ésser la de la part ja edificada co¬

rresponent aiNçsmen^K p'is.;aixà és,dos metres 2o c/m.
a - La Societat del G.T.del Liceu autoritza a D4 M.

E.Cañamás per a substituir a ses costes lvactual ca¬

nal o tortugada que recull les aigües del terrat del

Teatre,en la part que atansa al terrat de ta casa,per

una canysria de ferro.de secció més que suficient,mai

colocant-la dins del mur del Teatre,sinó restant sepa¬

rada de dit mur un espai mínim de un centímetre.
3a _ Da M.E.Cañamás vindrà obligada a substituir,a ses

costes,lvactual canyeria de baixada dv aigües, situada
en el pati posterior de sa casa,per una altra canyeria,

la calitat i él mínim de diàmetre de la qual assenya¬

laran els tècnics del Teatre,sense alterar,per tant,

aos23-ée



la servitut convinguda en el pacte terç de dit establiment.

4a - Aqueixes obres s* efectuaran baix la direcció técnica
de la Societat del G.T. del liceu.

5a - La conservació dx ambdues canyeries anirk,dvara enda¬

vant, a ckrrec de Ia LI.E.Cañamás.
L 6a - Les esmentades autoritzacions no modifiquen en res les

condicions essencials de 1N originària escriptura d* establi¬

ment.

Barcelona,a vintisset dN Abril de 1923

El President Accidental

Es conforme en tots els extrems,
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