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En la darrera Junta General extraordinaria d'Aooio-

nistas de la Societat del Gran Teatre del lioeu, foren -

designata ela sotaorita sooia arquitectos per a formar -

part de la Ponencia encarregada de diaoutir i fixsr lea

condiciona de ooinpra dels inmobles propietat del Circol

del Liceu.

Agraint ooralment aque ta prova de confiança rebuda

dels seus consocio els sotscrits no han pogut negar-sa a

sumar el seu esforç, al de tans volguts companya que han

treballat, en aquest problema.

Afertunadamant no constitueix aquest una quastió de

vida o mort per a la nostra Societat. Amb els locals del

Cirool o sense ella, creiem que el nostre Lioeu podrit oon

tinuar desenrotllant sa tasca artiotica tradioional.

Col.locots, doncs, inicialment, en aqueSè plé de -

d esapasionament, equidistante en el possible del grup de
amioa enamorats de les avantatges d'aquella adquisioió i
d'altres amioa que es fixen principalment en els seus in

oonvenients, han procurat els autors d'aquestes tatlles,
actuar en aquest assumpte el menys subjectivament possi¬
ble, fonamentant preferenment 1a seva opinió en dades tre

tes direotament de doouraenta aooeptats pel public i plens
degudament autoritzats; s'han inspeooionat també en tota

curs sis inmobles indicats.

Han sntés, els infrascrita, que la primera missió
seva ara arribar a la noció del verdader valor d'aquella.
Per aixó deuen fer remaroar que cal considerar ele següents
extrems;

A. - El valor del terreny
B. - El de les oonstruooions
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0. - El de lee ctorregues o servitute, positives i ne

gatives que afecten a. dita inmobles*

D. - fots aquella mena de o irauna ta no i es depenen de

l'oportunitat del moment, oonsideraoió del paasat i del -

pervindre d'aquells inmobles, desplaçament del Centre de

la vida baroelonina i altres aspeotes dignes de tenir-se

en oompte.

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

Per e valorar el terreny ha sigut preoís, primera¬

ment, mesurar la extensió de cada pis, oar no es igual en

tota ells i demés, ae superposen pisos perteneixens a fin

ques de diferents propietaris.

Les necessaries triangula o ions s'han fet sobre un pla
de dits inmobles faoilitat per la Junta de Govern del Tea¬

tre del Lio eu*

Com el valor de l'unitat superficial varis segons el

pis, ha oalgut oeroar quina era, en aquella soné de Baroj»
lona, la proporció en que el valor unitari de la superfi¬
cie de oada pis, contribueix a formar el valor unitari to¬

tal del solar* 3'han aplioat després aquets valors unita¬

ris parcials a la superficie dels oorresponents pisos, oo

sidérant el que permeten les Ordenances de l'edifioaoió -

vigents, i suman aqueta valora parólale s'ha arribat al -

valor total del solar* s'ha tingut també en oompte que si
valor unitari del terreny que oorrepont a un pie no es el
raatéix si aquest es trova situat entre altres dos, perte¬
neixens els tres pisos al mateix propieâari, que si el -
pis oonsiderat pertsneix a un propietari diferent,

En quan als edifiois, s'ha observat la seva estruo-
turaoió, edat, estat de oonasrvaoió, arquitectura exts -
rior obligada, decoració interior, i altres aspeotes.
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Deixant apart tota consideració de oaraoter sentimen

tal a inoloir en tot caa en la serie de cinsunstenoies -

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

que si be en son temps constituí un esfoyç aplaudit per

tot Barcelona, la decoració interior d'aquells locals ha

envellit, artistioament, moljr mes que la del Teatre, fins

al punt de que si convingués utilitzar, dú£ modo perma -

nent, com a esbajo d'aquest, alguns d'aquells locals, pr£

blâment, hauria de sofrir modificacions.

Tenin en compte tot l'indicat opinen els accionistes

sota-signats, que prescindia de les càrregues i servituts,
que com s'ha dit, deuen valorar-se apart, podria pagar-se

per les cases números 2 i 4 de la Bambla del Centre propie

tat del Circol del Lioeu, en conjunt, la quantitat de —-

987.450 pessetes ínou-centea vuitanta-set mil quatre-oen-

tes cinquanja pessetes).

Barcelona, 10 de març del 1936.

E13 ACCIONISTES

Antoni Pons Guillem Busquets.


