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OBJECTE: Commemoració del centenari del naixement de Caries Btú'gas i Sans 

Motius: 

Aquest any es compleixen cent anys del naixement del distingit enginyer contemporani 
barceloni Caries Bulgas i Sans. Encara avui esta considerat com el primer especialista 
mundial en jocs d' aigua i de llum. 

Caries Bu"igas, des del 1916, va formar part de la cornissió de treballs preparatoris per a 
l'Exposició Universal de Barcelona del 1929. Amb aquest motiu projecta la totalitat de 
fonts monumentals de formes i colors canviants que presidien el recinte de l'exposició, la 
il-luminació del Palau Nacional, i singularment el gran brollador canviant que constitueix 
"La Font Magica". Aquest, amb solucions atrevides on es convinen la fantasía i la tecnica 
més perfecta, continua essent una obra excepcional dins el genere i un deis atractius 
turístics més sobresortits de la ciutat de Barcelona. 

Va realitzar altres projectes heretats per la nostra ciutat, com els brolladors del Palau de 
Pedralbes, o la seva col.laboració en el projecte del transbordador aeri del port que uneix 
Montju"ic amb la Barceloneta. 

També cal destacar les seves exceHents i nombrases realitzacions pera diverses ciutats, 
en les que va dissenyar diverses fonts i brolladors de dimensions més redui·des, corn els 
de Lisboa, Granada, Valencia o Sant Sebastia. 

El 1926 en fou nomenat cap de la secció d 'aigües i il·luminació de 1' Ajuntament de 
Barcelona. Arnb posterioritat, aquesta institució el va guardonar arnb el lliurament de la 
Medalla d'Or de la Ciutat al Merit Artístic. 

Són molts els projectes elaborats per Caries Bu!gas que mai van arribar a dur-se a terme, 
com l'ambiciós projecte de teatre-auditori monumental ambientat amb aigua, llum i so, 
destinat a Barcelona. 

A tot lo exposat, cal afegir el fet que aquest mes de juny finalitzaran les obres de 
reparació de la obra magna de Carles Bulgas, "La Font Magica" de Montjulc. Aquest 
projecte de reparació constava de 6 capítols, iniciats al 1995. En l'actualitat s' esta 
treballant sobre l'últim, consistent en l' actual.ització deis sistemes de control. 
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S' ha considerat convenient que, des de I'Ajuntament de Barcelona, es doni relleu a 
aquesta commemoració, fent ressó de la obra de Caries Bu·igas mitjanyant diferents actes 
en 1 'ambit de la Ciutat. A aquests efectes es creara una Comissió encarregada de 
l' estudi, la promoció i la coordinació de les diferents activitats que tindran !loe. 

Aquesta Comissió estara integrada per representants de diferents ambits de 1' Ajuntament 
de Barcelona implicats; institucions coneixedores de la obra de Caries Bulgas -CoHegi 
d'Engjnyers de Barcelona, Col.legi d ' Arquitectes de Barcelona, Escota d'Enginyers i la 
UPC-; i empreses del sector de l' enginyeria- Enber, Fecsa i Aigües de Barcelona-. 

Les activitats previstes per a aquesta commemoració són les següents: 

• Exposició entorn a la seva vida i la seva obra: en aquest sentit, 1' Arxiu Adrninistratiu 
de 1' Ajuntament de Barcelona custodia un valuós fons documental del llegat-Bu"igas 
que sera catalogat i exhibit, tot tenint en compta el marc historie i polític en el que es 
va desenvolupar la seva obra. 

• Publicació d' un !libre sobre "La Font Magjca. 

• Creació d'un audiovisual . 

• Edició d'un CD/ROM. 

• Conferencies i taules rodones: En les que participaran professionals de l'enginyeria i 
personatges que han coincidit en la vida de Caries Bwgas, tant en l' iunbit privat com 
en el professional. 

• Creació de 1' Aula Bu"igas: en la que es mostrara la antiga maquinaria de la Font 
Magica produlda per l'enginyer. 

• Actes de participació pública. 

• Producció d' un segell commemoratiu del centenari. 

El calendari d'actuacions esta previst durant el mes de desembre de 1998. 


