
Soo 3 7~~

S i.

Ò) QM¡Mw&Ü)

^m ^VoivL·&·tiM) \

©onrvwvwKA^WL i

^Aj$f 1 oA
r (\W Ò> u

*

?
AM

^ UAYA^ caa^
ij^V) ^

OfA At<f^itfelóo àAv ^l\J0M/ dlil \jl(tgXly
¿4 W> (AWa ^ ir i 1a Ai/ Ko; \Í£Um)>W Aib (^ WaUíj

(YWQM^ tfJb w



En la darrera Junta General extraordinaria d'Accio¬

nistes de la Societat del Gran Teatre del liceu, foren -

designats els sotscrits socis arquitectes per 8 formar -

part de la Ponencia encarregada de discutir i fixar les

condicions de compra dels iifeiobles propietat del Cir-eeA v

del Liceu»

Agraint coralraent aquesta prova de confiança rebuda

dels seus corjsocis els sotscrits no han pogut negar-se a
sumar el seu esforç^, al dej tantifjvolguts companys que han

treballat, en aquest problema»

Af or tunad aimant no constitueix aquest una qüestió de

vida o mort per ja la nostra Societat» Amb els locals delGircfiá o sense ells, creiem que el nostre Liceu podré con
A ¿e**- ltinuar desenrotllant sa tasca artistica tradicional.

Col.locats, doncs, inicialment, en aqraeât pla de -

desapagionament, «¡¡quid is tants en el possible del grup def'
amics enamorats de^lfrs av^tatges d'aquella adquisició id'altres amics que es fixen principalment en els seus in

convenients, han procurât els autors d'aquestes tatlles,
actuar en aquest [assumpte el menys subjectivament possi¬
ble, fonamentant preferenfeent la/seva opinió en dades tre

tes directament de documents acceptats pel public)i plans
degudament autoritzats; s'han inspeccionat també g» to ta

cura jels inmobles indicats»
Han entés, els infrascrits, que la primera missió

Hjl
seva era arribar a jla noció del verdoder valor d'aquells»
Per aixó deuen fer remarcar iqtfè Lal considerar els següents
extrems; '

A« — El valor del terreny
B. - El de les construccions
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G. - El de les cferreguea o servituds, positives i ne

gatives^que afecten # dits ignobles#
D. - Tota aquella mena de circumstancies depenen de

l'oportunitat del moment, consideració del passat i del -

pervindre d'aquells ijomobles, desplaçament del Centre de
la vida barcelonina i altres aspectes dignes de tenir-se

en compte.

En les ratlles i valoració que segueixen sols es tra£
ta dels extrems A i B.

&C¡A~ j

Per a valorar el terreny ha sigut precís, primera¬

ment, mesurar lar extensió de cada pis, car no és igual en
.a... ¿rye? ^y)

tots ells i demés, jse superposen pisos perteneixenjf a fin
ques de diferents propietaris.

Les necessàries triangulacions s'han fet sobre un pla

de ,dits i$m<jbles facilitat per la Junta de Govern del Tea¬
tre del Liceu.

Gom el valor de l^unitat superficial varia segons el

pis, ha calgut/cercar quina era, en aquella zona de Barc£
lona, la proporció en que el vsílor unitari de la superfí¬
cie de cada pis, contribueix a formar el valor unitari to¬
tal del solar, s'han aplicat després aquéjts valors unita¬

ris parcialsja la superfície dels corresponents pisos, co
sidérant el que permeten les Ordenances de l'edificació -

vigents, i sumarias quá,t s valors parcials s'ha aijribat al -
valor total del solar. S'ha tingut també en compte que el

valorjunitari del terreny que correpon^ a un pis no es el
matàix si aquest es trò^a situat entre altres dos, perte-
neixens els tres pisos al mateix propieàsjri, que si el -
pis considerat perteneix a un propietari diferent9

En quan als edificis, s'ha observat la seva estruc¬

turació, edat, estat ¡de conservació, arquitectura exte -

rior obligada, decoració interior, i altres aspectes.
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Deixant apart tota consideració de caràcter sentimen

tal a incloir en tot cas en la serie de cinsunstancies -

al·ludides en d/apartat D, abans indicat, cal declarar -

que si te en son temps constituí un esfopç aplaudit per

/ tot Barcelona, la decoració interior d'aquells locals ha
/ '

envellit, artísticament, mol£ mes que la del Teatre, fins
í J

al punt que si convingués utilitzar, perma -

nent, com a esbá^o d'aquest, alguns d'aquells locals, pro£<-
bl^ment, hauri^-' de sofrir modificacions*

Tenirí en compte tot l'indicat opinen els accionistes

sota-zsignats, que|prescindiu de les càrregues i servitufs,
que com s'ha dit, deuen valorar-jae ^part, podria pagar-se
per les cases números 2 i 4 de la Rambla del Centre propie

tat del Circ oi del Liceu, en conjunt, la quantitat de

987.450 pessetes (nou-csntes vuitanta-set mil quatre-cen-

tes cinquanja pessetes).

Barcelona, 10 de març del 1936.

ELS ACCIONISTES

Antoni Pons Guillem Busquets»


