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La Dipulació de Gironii es
cDnslitLiíc! 5 ele niíiig de I S22.
gLiirchc ;imb hi nialeixii
Llcliniilució aclual.
Dcspi'cs de niollcs gesliuns
s'cslablircn les ofieines LIC! cap
(lolílic de la prtivi'iieia de Girotia ¡
de la Dipulació a la casa de la
placa del Vi. lambe aiKinienada
Casa del Goveitiailur: at|aesUi VLI
sei' la primera seti de la
Dipulació.
La segona s'estabif a rcdillci
denoniinal can Foi'n, noni que
pmvc del l'el d'hLivcr-hÍ residil el
ntilari Ranmii Foi'ii i Belletl.
natural de Llcida. Aqucst edil'ici
eoinpta ainb una t'ai^'aiia de
carreas de pedra, ben uillals i
escairats, que presenta un
manií'esl aire renaixeniisia,
L'aclual ci>niaiil arL|Liileclünic
tle la Dipulació Ibu construTt pels
fiares de l'ordre deis Cai'nicliles
Cal^-alsal final del seglcXVll.
Després de molles ditleullLits
la Dipulació va adL|uir¡r. I'any
liS4L la [iropielal de Tedillci del
conven! de! Carme, Tdla la resla
de seglc va Iranseórrer marcada
per dues caraclcn'slii|Lies
principáis: la realilzació de pctiles
obres de reparació. tiasllals de
dependencia i arranjamenl. i la
tÜlTcil coexistencia amb el
Govern Civil.
Un factor deleirninanl a
l'liüra de ter hi liislória de
Tedifici va ser la cobabilaeit)
[K-rniancnl enlir les ilues
insiilucioiis; Dipulació i Govern
Civil. Els nombrosos problenies
L|ue va planleiar la citada
convivencia van provocar un
inleut de traslkii per part LIC la
cotptu'ació local. Ln un primer
m<inienl va voler l'er iui;i permuta
en el sentii que la l.^i|iLilaci<i
CL'Lliriaa I'ESILU retüfici del
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Carme i, a canvi. obliiulriii un
solar a la platea de la
[ndepcndencia; aciuesta
projiosicic) no va ai'ribar a bon
tenue.
Ll diputat bVedei'ic I''rigola
crcLi L|iie s'lia de traslladar la
corpoi'ació, pero a un altre local
que podria sei' l'llospici. En
canvi, el senyor Josep Puig és
parlidari de construir un edil'ici
de nííva planta -<en los lerretuis
L|ue posee la Coiporaeiiin en ki
t|uc hoy es luicrla del Hospicio,
con lachada a la calle del
PrtJgreso». Bn aquesl cas lanipoe
no es va fcr res.
Mes cndavanl es va juuposar
comprar la casa Agullana,
anomenada imprópiamenl Palau
del Veseomtal; aixó va suscitar
multes cn'tÍL|Lies i. rinalnienl. va
continuar senl propietat privada.
Durant Petapa de iy2()-I^XSS.
després de fracassar en Tinlent de
separació, es procura adaptar
redifiei. per tal de gaudir de
majorconluri i í'uncionalilat.
Ll 1944 la Dipulació va
invertir la pi>sició LKabandonar
l'edifici i. el IK de lebrej- LIC Tany
esnienlítt, es l'eia una primera
geslió de cara a consii'uir mi non
CLlifici exclusivanient dedical al
Govern Civil.
El Juny de lU.'SiSla Di["nitació
de Girona va poder gaudir en
exclusiva de la seu que havia
hagui de compartir lanl de tenips,
La historia del Palau de la
Dipulació ha eslat un seguit de
pelites rcmodelacions i de
conskuUs Ciuivis LIC
consolidacions piucials deis
elements estrucliu'als. No ha esial
fins a aí.]Liests tiarrers anys tjuc
s'lian eniprcs a conseicncia le.s
obres de consolidacit) deCiniliva
Lreslruclines i renunlelació
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vies, oficincs léeniques i el scrvei
d'assislencia ais nuinicipis LHIC

lia eslat en dcpeiidencics cxierncs
Llui'anl niolls anys.
1-1 nivell sublerrani de 1'ala
siid es tlesiiiiara per a maual/em.
Anib ranipliacii) LIC les
superficies i|ue lliis ara
peilanyien a la |iarrÓL[iiia ilel
Carme, la colicsiij inlcnia es mes
ei.|iiilibi'ada.

gloliLil LIC riiniiioblc.
Del 1963 al l % 3 . es va
[valil/,;ir una rct'oniia loliil LIC
l'escala pi"iin.'i|ial. rcnlniíla i el
veslíbiil. Hl 1966 c.s pini;i at|ucM
scclor i els Linys 1967-6S es
rcnovarien el Saló ilc Scssioiis. la
sala tic enniissioiis, el despals
tleLs Llipiilals i el veslíhiil de la
scgona plaiila.
Diii'anl l'any I9K2 i fins al
jLiiiy (.le I9H.1, es van reeiiperar les
goU'cs del tercer pis de Tala cst.
Allnira. es VLI prneedir a eanviar
rascensDi'de Tésenla pi-incipal.
sLibsUluim el L|iic lii havia estal
pn.sal Tany 1931, de eahiiia de
liisia i. lanilié es realii/aren alires
obres, coni repicar i chinear la
fai^ana principal.
La klarreía imcrveiieió tpie
s'hadesenvolupal compren iIcs
deTany 1990 llns al jiiny de
1991. i és l'olira mes imporlanl
cnregisiraila en loia la seva
hisloria.
L'excciició de les ubres s'lia
ccnlriil en loi rcdiTici i.
principalmeiit, a Tala siid.
L"nbÍeciÍLi |iiiiicipal LIC les obres
liLi eslai consolidar les csirucuircs
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nialmeses. reeonverlir els csp;ns
d'uiia t'oniia funcional i
ordenada. Com a niosira íl'aixó
s'hnn rccu[X'ral les galer!e> tlel
claiisli'c a loies los planles.
rormaiil una /.ona de
coiniinieaeiti a toles les
Llcjieiulcncies.
A la segona planta es
recupera el pa-- des de l'escala
principal l'iiis al vcslíbiil del Saló
LIC Sessions.
l.a icrcci'a plañía csui
consiiiu'ída peí seivei tl'ohrcs i

Pei L|ue fa a Taspcclc c.Mcrn,
s'ha rcimxlclal el pati del ekuislre
anib ]iedi'a ile Clirona. les lacanes
inierinrs niird. esi i ocsl han eslai
nelejades. irpicades i
|iostcnoniieiil esiucadcs amb la
i'cposició deis elemenls de [x:drcs
esgavollals,
Amb a(.|Licsui illliiiia
iniervenció s'aeaba lot un pi'océs
de reslauí'acions parcials. anib un
rcsiiltat forioal notable, iiniíari i
ainh una fnncinnalilal clara,
reonlenaní el nucli d'accés
veriical en la inícrseccin de les
dues ales de l'edifici i ulilil/.anl la
pan inicrior. el clauslrc
própianieni dil. per ais accesos
horil/onials a les planles.
KNRIC liLANCH
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