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Llum verda a la rehabilitació de la masia de Cal 
Galzeran, a Agramunt, com a museu del torró i 
la xocolata 
 

 Aprovada una modificació del planejament del municipi que permetrà 
millorar l’entrada al nucli urbà i ampliar l’actual museu de l’empresa 
Torrons Vicens  
 

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, presidida pel director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha emès avui informe favorable a 
una modificació del planejament municipal d’Agramunt (Urgell) que permetrà millorar 
l’entrada al nucli urbà i també que l’empresa Torrons Vicens ampliï el seu museu del 
torró i la xocolata rehabilitant l’antiga masia de Cal Galzeran. 
 
En concret, els objectius de la modificació són canviar l’ordenació urbanística d’un 
àmbit de sòl urbà no consolidat per tal de millorar l’entrada al nucli antic; garantir una 
barreja d’usos mantenint el seu caràcter residencial, i assegurar la rehabilitació dels 
edificis catalogats per destinar-los a centre de difusió del torró i la xocolata. 
 
La zona es troba al nord-est del nucli urbà. A la part oest, se situa un edifici de 290 m2 
que acull un centre de divulgació i interpretació del torró i la xocolata, amb una petita 
zona de venda. A la part central, es troben dues edificacions de l’antiga masia de Cal 
Galzeran. La singularitat d’aquesta ubicació en el context de la trama urbana 
d’Agramunt bé donada perquè actua com a punt de connexió de dues carreteres, la 
C-14 i la LV-3025, que progressivament es transformen en vies urbanes.  
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En primer lloc, es planteja ajustar els límits de l’àmbit en funció de l’estructura de la 
propietat, el que suposa un increment de la seva superfície, de 17.931 m2 a 18.520 
m2. Seguidament, es proposen canvis en els carrers, amb una ampliació de la secció 
del futur carrer d’Ermengol VII de 8 a 10 metres d’ample, mentre que el carrer Control 
passarà a ser un vial de doble direcció de 12 metres d’amplada. 
 
Pel que fa als espais verds, s’opta per suprimir el que envoltava la masia Cal Galzeran 
i la corresponent al nus de connexió amb la carretera C-13 i, en el seu lloc, es proposa 
concentrar tots els espais lliures a la banda sud de l’àmbit, fent façana amb el carrer 
Control. Finalment, els edificis de la masia de Cal Galzeran deixen d’estar qualificats 
d’equipament públic i passen a dedicar-se als nous usos docents i culturals de 
titularitat i gestió privades, mantenint la seva protecció patrimonial. 
 
La Comissió d’urbanisme ha valorat positivament la proposta de canviar l’ordenació 
d’aquest àmbit per tal de facilitar el seu desenvolupament. Igualment, la considera 
justificada per satisfer les necessitats de l’empresa Torrons Vicens, que és propietària 
majoritària de l’àmbit, d’incrementar les activitats de tipus terciari, sociocultural i 
docent. 
 
No obstant, cal tenir en compte que la proposta altera la configuració de les zones 
verdes previstes al municipi. És per aquest motiu que, un cop la Comissió d’urbanisme 
de Lleida ha emès avui l’informe favorable, encara necessitarà de l’aprovació definitiva 
de la Comissió de Territori de Catalunya. 
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