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                                                                                                                                                  RESUM 

En aquest projecte hi trobem un estudi de les façanes d’una illa de l’eixample a partir de fitxes de catalogació, 

fotografies rectificades i retocades i plànols amb autocad. 

A partir d’un breu resum de Barcelona, arribem a conèixer com es va anar formant la ciutat, fins a arribar a 

l’actual eixample.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’objectiu d’aquest projecte és fer un aixecament arquitectònic una catalogació de les façanes d’una illa de 

l’eixample i es una proposta del Departament d’Expressió Gràfica de l’EPSEB. 

 

En el meu cas, l’illa es troba situada al barri de Sant Antoni de l’Eixample, al costat del Mercat, delimitada pels 

carrers de Manso, Comte Borrell, Parlament i Ronda Sant Pau. 

 

Es van proposar unes quantes illes de la zona, de les quals els directors me’n van recomanar una, que van 

considerar la més interessant perquè els edificis que la composen van ser construïts a l’època modernista, i 

tenen un cert valor arquitectònic. 

 

L’illa consta de 34 edificis, la majoria construïts en l’etapa del premodernisme, el modernisme i el 

postmodernisme, tot i que alguns són d’una època més recent. L’edifici més recent és la Biblioteca del carrer del 

Comte Borrell, que va ser construïda el 2007, però que té un valor arquitectònic. 

 

El projecte s’ha dividit en una part escrita, teòrica, i en una part gràfica. 

 

La part teòrica consta d’una mica d’història de Barcelona, i de l’eixample, fent especial esment al pla Cerdà, i a 

l’època del Modernisme. Dins aquesta part també estan incloses les fitxes, en un format excel on, 

esquemàticament apareix la descripció de l’edifici i de les seves característiques, que es van poder omplir gràcies 

a la recerca d’informació als diferents arxius municipals. 

 

Per treballar la part gràfica en 2D, s’ha utilitzat el programa Autocad 2004. S’han escalat les imatges en funció de 

la seva amplada, i posteriorment, s’han dibuixat les façanes d’un carrer amb aquest mateix programa. Per fer el 

montatge en 3D s’ha utlitzat l’Sketchup. Amb aquest mateix s’ha realitzat el video del passeig virtual. 
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2.                                                                                                                                      BARCELONA 

2.1  Barcelona 

Barcelona està situada a la costa mediterrània de la Península Ibèrica, al nord-est d’Espanya. Esta formada per 

una plana de 5km d’amplada, i de 170 km², tot i que només 100 km² corresponen al municipi de Barcelona. Està 

limitada pel mar, per la Serralada Litoral i els deltes del Llobregat i del Besòs.  És capital del principat Catalunya i 

de la comunitat autònoma de Catalunya, capital de província i  de la comarca del Barcelonès, seu d'un 

arquebisbat i el nucli urbà més important dels Països Catalans des del punt de vista demogràfic (un 17% de la 

població total), econòmic, polític i cultural. Sovint rep el nom de Ciutat Comtal per haver estat capitat del Comtat 

de Barcelona (s. IX al XIV). 

Amb una població de 1.605.602 habitants (dades de l’any 2006) i 100 km² d’extensió, és la segona ciutat més 

poblada de l’estat i la onzena de la Unió Europea. L’àrea metropolitana de Barcelona, està integrada per 36 

municipis i té una població de 3.161.081 habitants i una superfície de 633 km².  

La ciutat gaudeix d’un clima mediterrani marítim, amb temperatures no extremes distribuïdes en hiverns suaus i 

estius calorosos i secs. 

 

2.2  Història general 

Els primers testimonis de població a la zona de Barcelona són de 4000 anys enrere, a finals del neolític (2000 a 

1500 a.C.). El segle XII arribaren pobladors cèltics, que portaren la metal·lúrgia, la incineració de morts i la 

ceràmica amb decoració geomètrica. 

Però realment, la ciutat va ser fundada pels romans a finals 

del segle I a.C., a sobre d’un assentament ibèric anterior 

(Barkeno). Així es transforma en la Barcino romana, situada 

als peus de Montjuïc, i més tard,  per la falta d’espai, es 

trasllada al Mont Tàber, actual barri Gòtic. Des de aquell 

moment, la plaça Sant Jaume ha estat el centre polític de la 

ciutat. 

La ciutat va ser construïda en la forma colonial, amb la 

creuera del "decumanus" i del "cardo maximus", i el fòrum al 

mig. La ciutat s’envoltà d'una muralla amb quatre portes als 

extrems de les dues vies principals. Un conjunt de 74 torres 

protegeixen la ciutat. Als voltants de la ciutat, s'estenien les 

vil·les o masos de l'època, i també els cementiris. Barcino era 

una petita ciutat de 12 hectàrees, amb un perímetre de poca 

cosa més d'un quilòmetre. 

Al segle III les tropes germàniques envaeix Barcino. En aquesta mateixa època arriben les idees del cristianisme. 

Els segles posteriors, Barcelona experimenta un llarg període d’inestabilitat política. 

 

Al segle VIII, els àrabs entraren a la península i ocupen la ciutat. Van viure allà sense destruir-la durant gaire bé 

90 anys. 

El 803, els francs, alliberen a la ciutat dels àrabs i nombren comtes perquè governin en nom seu. El més 

important d'ells és Guifré el Pelós que inicia el Casal de Barcelona. El segle XI, Ramon Berenguer I promulga els 

Usatges de Barcelona, primer text legislatiu català. 

La ciutat va creixent i necessita espai fora de la muralla romana. Sorgien més cases on l'església o monestir 

constituïa el centre del nou raval. Es el cas de la vila nova de la Mar, entorn del temple de Sta. Maria, a la vora de 

la platja; la de St. Pere de les Puel·les o la del Pi. El segle XIII, Barcelona necessita una nova muralla que defengui 

aquests nous ravals. Jaume I la hi dóna. Per la banda oest, als peus de la muralla ja hi havia la Rambla, però en 

aquells moments no era més que un areny que recollia les aigües d'altres rieres que baixaven de la muntanya.  

Mentrestant, un nou barri ha anat creixent a l'altra banda de la Rambla: el Raval. Per tal de protegir-lo, s'aixeca 

una nova muralla, la tercera.  

Quan la Corona d'Aragó passa a formar part de la nova monarquia hispànica, Barcelona perd bona part de la seva 

activitat marinera.  

El 1519, Carles I, un rei d'una nova dinastia, els Àustria, pressiona Barcelona perquè construeixi la gran obra 

pública del segle: la muralla de mar. 

Catalunya caigué en la decadència. Tot i que els reis havien jurat respectar els privilegis de la ciutat, vivien a 

Castella i Barcelona ja no era el cap i casal de la monarquia . El Palau reial era tancat i en nom del rei governava la 

ciutat i el Principat un representant seu, el virrei, que disposava del seu propi estatge: el Palau del virrei.  

De vegades, les relacions entre Catalunya i el poder central esdevenen tenses. Sobretot arran de la guerra que 

Felip IV mantenia contra França. Això suposà la contribució econòmica dels catalans, el sosteniment de les tropes 

i, per si no n'hi havia prou, els excessos dels mercenaris indisciplinats. El país es revoltà i el dia de Corpus del 

1640, bandes de segadors entren a Barcelona. Fou el Corpus de Sang. La guerra anomenada dels segadors o de 

Secessió durà onze anys: durant el seu decurs, Barcelona és assetjada repetidament i, al final, derrotada. 

Com a conseqüència, a Barcelona s'estableix una guarnició permanent de l'exèrcit reial espanyol.  

La guerra de Successió (1705-1714) va acabar amb la conquesta de Barcelona per les tropes castellano-

franceses, amb la pèrdua de les llibertat i l’autonomia política, el tancament de la universitat, l¡aplicació 

de les lleis de Castella i la prohibició del català a l’ensenyança i als documents públics. El Regne de 

Mallorca també va passar a dependre de Madrid. Menorca i les possessions italianes es van perdre. Esquema de Barcino  
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A partir del 1725, Barcelona comença a recuperar-se. Augmenta la població, i amb això, la industria i el comerç 

tornen a ressorgir. Es comença a construir la ciutat moderna: construcció de la Barceloneta, les Rambles, creació 

de les acadèmies de les Bones Lletres i la de Ciència i Arts, construcció del palau de la Virreina, restablint La 

universitat, etc. 

El 1835, a conseqüència del clima anticlerical, una sèrie 

de convents són reduïts a les cendres. També és cremada 

la Fàbrica Vapor Bonaplata, la més innovadora, perquè 

els obrers avalotats estaven convençuts que els telers 

moguts per màquines disminuïen la producció del treball 

manual. Serà més endavant quan els treballadors 

s'organitzin a través de sindicats.  

Un esdeveniment essencial en la modificació del paisatge 

urbà és el motivat per les dues desamortitzacions a partir 

del 1836, a conseqüència de la qual desapareixen un bon 

nombre de convents, i per la supressió dels cementiris de 

les esglésies.  

A nivell polític, al llarg del segle liberals i conservadors s'enfronten pel poder. El 7 de desembre del 1842, el 

general Espartero bombardeja Barcelona. El motiu havia estat les diferències entre la seva política i els 

barcelonins republicans que, entre altres coses, volien unes Corts constituents i el proteccionisme per a la 

indústria catalana. 

El 1868 una revolució política de la mà del General Prim enderroca la monarquia d'Isabel II i el 1873 es proclama 

la I República. Dos dels seus presidents -Figueres i Pi i Margall- són catalans. En aquest període, a Catalunya 

apareixen intents federalistes. Però la república cau un any després sota el cop d'estat del general Pavia i, un 

borbó, Alfons XII - fill d'Isabel II -, torna a regnar a Espanya, a desgrat dels republicans.  

Durant les primeres dècades del segle XIX, Catalunya es capdavantera a l'Estat de la Revolució industrial. 

Barcelona creix, també les indústries en els seus suburbis, i les antigues muralles ja no són més que un destorb: 

El 1854 són enderrocades i la ciutat s'expandeix. El 1859 s’aprova el pla de l’eixample d’Ildefons Cerdà.  

El 1888, la ciutat està preparada per organitzar una primera Exposició Universal, en l'espai on es va bastir la 

Ciutadella (enderrocada el 1868). 

A finals dels segle XIX, principis del XX, aparèixen dos nous moviments socioculturals: el Modernisme i el 

Noucentisme. El Modernisme l’explicaré més endavant. Pel que fa al noucentisme, és un retorn a la racionalitat i 

al classicisme. 

El juliol del 1909, a causa d’una forta recessió econòmica, esclata una vaga general que deriva cap un motí per 

alguns barris de Barcelona. La ciutat pateix incendis i saqueigs. És el que es coneix com la Setmana Tràgica. 

El 1929 es celebra la segona Exposició Universal de Barcelona, a Montjuïc. La decisió de triar aquesta muntanya 

per celebrar-hi el certamen significava la urbanització d’una extensa zona de Barcelona i la conquesta d’un espai 

lligat a l’opressió de la ciutat. 

Es comencen obres de gran infraestructura, com el cas de Plaça Catalunya. A finals de segle es comencen a 

expropiar terrenys, cases, cafès, teatres i barraques que s’havien anat construint al mig de l’espai que es 

convertirà en la plaça, el centre simbòlic de la ciutat.  

El 1924 s’inaugura el metro de Barcelona. 

El 1931 es recupera la democràcia i es proclama la República. Però una nova guerra civil ataca la ciutat amb 
bombardeigs feixistes. Els barris costaners i l’Eixample van ser les més afectades. 
 
Amb la victòria del general Franco, arriba la dictadura, i amb ella la pobresa, la fam i la repressió. Barcelona es 

converteix lloc de immigració. El nombre de barraques era superior a 15 mil.  

A partir dels anys 50, Barcelona canvia significativament. Creix de manera caòtica i especulativa. És millores les 

comunicacions, però es destrueix el paisatge urbà. 

La dècada dels 60 és una etapa de creixement i progrés. Però no és fins el 3 d’abril de 1979, quan es barcelonins 

poden elegir democràticament el seu alcalde, després de 40 anys sense llibertats. 

El 1987, a Lausana, s’adjudica la candidatura de Barcelona per celebrar-hi els jocs Olímpics de1992. Les 

instal·lacions dels Jocs és construeixen al lloc on hi va haver un poblat anomenat Bàrkeno, bressol de Barcelona. 

 

3.                                                                                                               EL BARRI DE L’EIXAMPLE 

3.1 Els orígens de l’eixample 

El caos sorgit del desenvolupament irregular de l’època medieval i l’augment de la població al principi del segle 

XIX, van crear la necessitat d’ampliar la ciutat. Els carrers de la ciutat antiga s’havien fer estrets, les condicions 

higièniques i sanitàries eres deplorables i l’increment demogràfic havia provocat l’esgotament dels terrenys 

existents dins de les muralles. La necessitat d’enderrocar les muralles que impedien el creixement es va convertir 

en una causa comuna de tota la població. 

El 1859, l’ajuntament de Barcelona va decidir convocar un concurs de plans per a la realització de l’eixample. 

Malgrat que el guanyà el presentat per l'arquitecte Rovira i Tries, una Reial Ordre del Ministeri del Foment 

aprovà el projecte d'Ildefons Cerdà, enginyer de camins que, feia uns anys, havia alçat el pla topogràfic del Pla de 

Barcelona i era autor d'un detallat estudi demogràfic i urbanístic de la ciutat.  

En contra de la voluntat dels barcelonins, els projecte Cerdà “Estudios de ensanche y Reforma de la Ciudad de 

Barcelona”, va ser aprovat el 7 de juny de 1859. 

Imatge de la setmana tràgica 
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L’origen de l’Eixample el tronem en l’espai que hi havia fora de les muralles, és a dir, entre la ciutat antiga i els 

pobles de la rodalia. Era un solar immens, lliure de construccions, ocupat pels horts dels pagesos de Gràcia i de 

Barcelona. Va ser aquí on van sortir els arquitectes que realitzaren les cases de la nova burgesia i on s’introduí el 

nou estil modernista. 

El 1897 els municipis de Gràcia, Sants, Les Corts, Sant Andreu, Sant Gervasi i Santa Martí van ser agregats a 

Barcelona. Horta va ser afegit el 1901 i Sarrià el 1921. 

El modernisme va coincidir amb una etapa d’empenta constructiva, que va convertir l’Eixample en un veritable 

museu de l’arquitectura que inspirà aquest moviment. Gràcies a aquest coincidència, els arquitectes catalans van 

poder plasmar l’estil modernista a la majoria dels edificis que anaven ocupant l’espai de la nova Barcelona. 

Aquesta situació va permetre que els arquitectes modernistes desenvolupar les seves idees, protegits per una 

burgesia desitjosa de deixar plasmada la seva riquesa i modernitat fet que va donar pas a una arquitectura 

singular i sense precedents. 

 

3.2 El pla Cerdà 

Ildefons Cerdà i Sunyer va ser l’home (enginyer, urbanista i 

polític) que va dissenyar un dels plans urbanístics més avançats 

del seu temps. Aquest pla representa una extraordinària 

previsió tècnica i social. Ildefons Cerdà va dissenyar una ciutat 

igualitària basada en una gran xarxa de carrers horitzontals 

(paral·lels al mar), tallats perpendicularment pels carrers 

verticals, formant una gran retícula ortogonal. Tots els carrers 

són uniformes, excepte dues vies esbiaixades – Diagonal i 

Meridiana – que trenquen aquest nova monotonia per trobar-

se, amb la Gran Via, en el que havia de ser el gran centre de la 

ciutat, l’actual plaça de les Glòries Catalanes.  

Cerdà va preveure carrers de 20 a 50 metres d’amplada, amb 

bloc aïllats entre jardins, de 16 metres d’alçada. Les illes de els cases havien de ser edificables només en dos dels 

costats. Hi havia espais destinats a mercats, escoles, esglésies i altres edificis públics. A l’exterior va preveure 3 

hospitals, un cementiri i els escorxadors. La seva teoria general de la Urbanización és una anticipació als 

problemes d’una ciutat del segle XX. La seva preocupació pel tema de circulació va fer que dissenyes xamfrans en 

lloc de les cantonades d’angle recte i arribà a preveure els problemes de l’aparcament i la visibilitat de les 

cruïlles.  

Tot i que Barcelona va tenir la possibilitat de gaudir d’un dels plans urbanístics més avançats més avançats amb 

una ciutat jardí difícilment igualable, els mateixos arquitectes rebutjaren el pla Cerdà i el consideraren molt poc 

monumental i monòton. Això va fer que el sol de la ciutat es desenvolupés anàrquicament. L’altura dels blocs es 

va ampliar, les illes es van edificar pels quatre costats, i els jardins varen ser suprimits. 

A més dels aspectes higienistes a Cerdà li va 

preocupar la mobilitat. Va definir una amplada de 

carrers absolutament inusitada, en part per fugir de 

la inhumana densitat que vivia la ciutat, però també 

pensant en un futur motoritzat amb uns espais 

propis separats dels de convivència social que els 

reservava per les zones interiors.  

Va incorporar el traçat de línies ferroviàries que 

l'havien influït en la seva visió de futur quan va 

visitar França, si bé és conscient que aquestes han 

d'anar soterrades, i li va preocupar que cada barri 

tingués una zona dedicada a edificis públics. 

 

Els noms dels nous carrers de l'Eixample foren donats el 1864 per Víctor Balaguer, seguint un patró nacionalista 

romàntic, que reservava als carrers horitzontals noms de territoris i institucions de la confederació catalano-

aragonesa i als verticals els de fills il·lustres de la política, la literatura i les arts. 

3.3 Geometria de l’Eixample 

Cerdà va dissenyar una quadricula regular formada pels eixos longitudinals dels 

carrers, separats entre si per una distància de 133’3m, i es conserva aquest 

regularitat per tota la ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de les zones verdes 

Incidència del sol als edificis 
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Pel que fa a la orientació, els carrers van en direcció paral·lela al mar, i les 

altres perpendicularment a aquestes. Això fa que els vèrtexs dels  

quadrats coincideixi amb els punts cardinals i que per tant tots els seus 

costats tinguin llum directa del sol al llarg de dia.  

Els carrers tenen una amplada de 20 m, 10 destinats a la calçada i 5 per 

cada una de les voreres. També podem trobar carrers de 30 i de 60 

metres per crear una quadricula perfecte. 

El Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya es van respectar tal com 

eren, per una banda el camí antic de Gràcia i per l’altra el vessant natural 

de les aigües. Per això va fer només 2 carrers allà on, per seguir amb la quadricula, n’hi hauria d’haver 3. També 

hi trobem una altra diferència, i és que per seguir el camí de Gràcia, aquest carrer no es paral·lel a la resta, cosa 

que provoca que les illes del voltant no segueixin el patró exacte, fent formes de trapezis. 

També tenim els casos de l’Avinguda Diagonal i de l’Avinguda Meridiana, que per respectar antics camins, 

travessen en diagonal les illes. 

 

3.4 Barris de l’Eixample 

El districte de l'Eixample ocupa l'espai central de la ciutat, per la qual cosa limita amb bona part dels districtes de 

Barcelona: a l'est, amb Ciutat Vella; al nord, amb Sant Martí; al sud, amb les Corts i Sants-Montjuïc, i a l'oest, amb 

Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó. 

Està formada per 6 barris: Fort Pienc, Sagrada Familia, Dreta de L’eixample, l’Antiga Esquerra de l’eixample, la 

Nova esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. 

              

4.                                                                                                                         CONTEXT HISTÒRIC 

4.1 L’Art Noveau 

El corrent que apareix a finals del segle XIX, molt vistós i identificable per la seva expressió formal, és 

l’arquitectura anomenada Art Noveau. Tot i que el seu nom genèric és francès, es tracta d’un moviment que 

apareix simultàniament en diversos països, fonamentalment a Bèlgica i França, a Anglaterra i Escòcia, a 

Alemanya i Àustria, i a Catalunya, prenent a cada lloc, noms diferents: Modern Style, Liberty, Jugendstil, 

Secesion, Modernisme, etc. 

La definició d’aquesta arquitectura té les següents característiques: abandó de les referències historicistes, 

absència de simetria tant en planta com en alçat o secció, ús de línies oscil·lants i corbes (com l’anomenat “cop 

de fuet”) que li confereixen una imatge de tensió dinàmica, tendència a una parença elegant i luxosa de les 

superfícies basada en l’expressionisme dels materials i de la seva factura, recreació de motius orgànics, etc. A 

més, en aquests temps de final de segle es difongueren arreu d’Europa objectes procedents de l’orient, sobretot 

del Japó; l’estètica oriental era un ingredient que alguns arquitectes de l’Art Noveau prengueren en consideració. 

Es va buscar una arquitectura que fos nova, tractant de sortir de l’eclecticisme, però, tenint en compte que 

eclecticisme significa barreja, no fou a vegades més que una reedició de l’anterior. Es perseguia l’art total, i, en 

aquest sentit, tot era objecte d’atenció per part de l’arquitecte, fins i tot, allò que no s’apreciava a primera vista.  

Els autors més coneguts del moviment són Victor horta i Henry Van de Velde a Bèlgica, Hector Guimard a París, 

Charles Rennie Mackintosh a Escòcia, i els vienesos Otto Wagner, Joseph –maria Olbrich i Joseph Hoffman; a 

més, dels catalans Antoni Gaudí, Lluís Domenech i Muntaner i Josep Puig i Cadafalch. A l’acabament de la 

Primera Guerra Mundial l’arquitectura Art Noveau està ja de baixa, alguns dels arquitectes opten per retornar 

cap a l’historicisme, altres inicien un corrent expressionista que prendrà especial vitalitat en el període 

d’entreguerres, mentre d’altres s’encaminen cap al racionalisme. 

 

4.2 L’arquitectura espanyola a finals de segle 

Espanya no va participar a la Primera Guerra Mundial. Per aquest motiu, l’etapa de l’Art Noveau (aquí 

Modernisme) s’allarga més que a la resta d’Europa (des del 1875 al 1931 aproximadament). A Catalunya però, 

per raons polítiques i econòmiques, les coses succeeixen de manera particular, vinculades tanmateix, a la realitat 

espanyola, però amb la mirada vers Europa i més capa a la recerca d’una arquitectura moderna que no d’una 

arquitectura nacional. 

EL MODERNISME CATALÀ 

El modernisme com a moviment artístic, es desenvolupa a Catalunya entre les dues darreres dècades del segles 

XIX i les dues primeres del segle XX. 

A Catalunya el Modernisme té unes dimensions i una personalitat especial que fa que puguem trobar 

manifestacions per tot arreu de la geografia catalana i en edificacions de molts diversos tipus: fàbriques, 
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cooperatives agrícoles, ateneus, mercats i habitatges. El moment històric és idoni, creixement econòmic i 

reafirmació nacional. Això contrasta amb la situació pessimista que es viu a Espanya, on la pèrdua de les darreres 

colònies americanes posa en crisi el concepte de l'Estat espanyol i manifesta de forma meridiana l'anquilosament 

de les estructures de l'estat i la manca de modernitat en l'economia i la societat espanyoles. 

El paper de Domenech i Muntaner  (1849-1923) va ser essencial en la primera etapa del modernisme 

arquitectònic. Deu anys abans de l’Exposició Universal va publicar a la revista Renaixença un article titulat “En 

busca d’una arquitectura nacional”. Segurament va ser el primer arquitecte en escriure un article plantejant 

buscar una autèntica arquitectura que fos moderna i que també reflexes les particularitats nacionals. 

Molts arquitectes mantingueren un estil propi basat en un eclecticisme amb referències temàtiques molt 

variades. Josep Vilaseca i Casanovas va ser unes de les figures més representatives. A les obres va combinar 

elements goticistes, mudèjars, egipcis i japonesos. Va ser també el gran integrador de les arts decoratives i 

utilitza molt el maó vist a les seves obres. 

En el terreny de l’arquitectura, la personalitat més destacada va ser Antoni Gaudí (1852-1926), que va ser 

l’arquitecte de la família Güell. Va construir un gran nombre d’edificis, sobretot a Barcelona, entre els quals hi 

trobem la casa Milà, la casa Batlló, el Palau Güell, la Sagrada Família, etc. Gaudí va crear escola i, juntament amb 

els seus deixebles, va marcar per molts anys l’arquitectura catalana. Avui en dia, Antoni Gaudí és vist com un 

renovador de l’arquitectura. 

Les obres d’aquests arquitectes tenen influències de John Ruskin, Viollet-le-Duc, Gottfried Semper i altres, i 

després de 1900, amb influències del modernisme europeu. 

A l’Exposició Universal de 1888, la nova generació de joves arquitectes formats a l’Escola d’Arquitectura de 

Barcelona, prenen les regnes de la situació. 

L’Arquitectura modernista catalana té molt en compte la qualitat de l’espai i dona especial importància a la llum, 

com es pot observar en diverses obres (Palau Güell, Palau de la Música, Sagrada Família, etc.). 

També cal destacar un nou ús dels materials, amb la sinceritat que demana William Morris: la pedra, el maó, el 

ferro; la recuperació de tècniques com el treball de la forja, la confecció de vitralls, l’esgrafiat, etc., i la 

revitalització de totes les arts aplicades existents. 

L’ús constructiu i expressiu del maó, i sobretot del maó de pla, va conèixer un gran esplendor, i va ser portat fins 

al límit per Gaudí i la seva escola, amb les superfícies reglades: paraboloides, hiperboloides, etc. Així, aquella 

construcció de maó, que havia nascut i s’havia fet tradicional a Catalunya, fonamentalment a Barcelona, era ara 

extremadament enriquida fins al punt que es va arribar a mitificar anomenant-la “construcció catalana”. 

 

 

 

4.2 Postmodernisme 

El Postmodernisme és una corrent artística de la segona meitat del segle XX, que es caracteritza, a grans trets, 

per la utilització de materials, formes i tècniques modernes combinades segons la subtilesa compositiva i  

simbòlica dels estils clàssics.  

En arquitectura va suposar una reacció contra el dogmatisme del moviment modern. Presenta una gran varietat 

tant des del punt de vista formal com teòric, agrupant-se amb aquest nom fenòmens molts diferents. Tot això, té 

en comú, la denúncia dels principis definits pel racionalisme arquitectònic i estil Internacional com són el principi 

funcionalista, que afirma que la forma és conseqüència de la funció, la planta lliure i la despulla ornamental.  

En la resta de les arts pot entendre’s com un canvi de postura davant la filiació abstracta i conceptual de les 

primeres avantguardes del segle XX, o també com una evolució des del Pop Art, que el seu eclecticisme i 

populisme van explotar el valor simbòlic dels objectes quotidians. 

Teòricament es refereix a una actitud davant la modernitat i el modern. Es tracta d’un moviment global present 

en quasi totes les manifestacions culturals, propicia un art que s’identifica amb la vida del món actual. 

El postmodernime està més marcat pel camp i el Kitsh que per la nostàlgia; en termes generals, manca de la 

gravetat pròpia dels artistes i moviments moderns de principis de segle.  

Tot això, pot considerar-se com la conseqüència lògica de la ironia i el relativisme modernista, que arriba a 

qüestionar els seus propis valors. El tó lúdic de la postmodernitat fa que resulti més fàcilment assimilable per la 

cultura popular a cultura de masses. Per altra banda, la seva acceptació superficial de l’alineació contemporània i 

la seva transformació de l’obra d’art en fetiche ha estat objecte d’acusacions d’irresponsabilitat política. 

El postmodernisme ha dominat una etapa de l’arquitectura de finals de segle XX, especialment durant les 

decades de 1970 i 1980, quan els seus representants més destacats (Robert Venturi, Michael Graves, James 

Stirling, Ricardo Bofill, Aldo Rossi, Charles Moore, Hans Hollein, Arata Isozaki, Mario Botta, Rob i León Krier, 

Robert A. M. Stern i Óscar Tusquets, entre altres) van gaudir d’un gran prestigi en l’àmbit teòric i van obtenir 

importants càrrecs institucionals. Les seves obres, dotades d’un cert caràcter manierista, s’han difuminat en 

infinitat d’estils, des del classicisme a la modernitat per les activitats vernacles.  

Aquest eclecticisme ha intentat reflectir la popularitat essencial de la societat postindustrial, un factor decisiu per 

l’arquitectura pública, que ha de representar una gran varietat de persones amb gust i referències culturals 

diferents. 

La seva actitud contra la modernitat es resumeix en la màxima de Robert Venturi, que va desafiar amb el seu 

“Less is a bore” (menys es avorrit) a la famosa consigna de Ludwig Mies Van Der Rohe “Less is more” (menys és 

més). El desig d’agradar a les classes mitges ha inclòs als arquitectes postmodernistes a adherir a les seves obres 

referències i motius decoratius dels estils històrics. 

Ventura proposa l’edifici anunci, que es composa d’un contenidor en el que es desenvolupen les activitats 

pròpies de la seva funció i d’una façana que s’aixeca com un immens cartell publicitari. El que caracteritza a un 



9 

Catalogació i aixecament d’una illa de l’eixample 

 Projecte final de carrera 

Pilar Catany Isern 

 
edifici és la vestimenta, l’ornamentació, l’interior és simplement funcional, ja que la comunicabilitat de 

l’arquitectura resideix en la façana.  

Aldo Rossi és el més famós dels teòrics de la postmodernitad. En les seves construccions destaca la repetició i les 

seves formes son monumentals i simples (cúbiques), però en l’exterior, utilitza materials luxosos i de color i 

mostra motius figuratius i històrics. 

 

5.                                                                                                                             L’ILLA ESCOLLIDA 

5.1 Informació general 

L’illa que he escollit, és troba al barri de Sant Antoni,  delimitada pels carrers de Manso, Ronda Sant Pau, del 

Parlament i del Comte Borrell.  

 

SANT ANTONI 

El nom del barri té l'origen en l'església que hi havia al portal del Raval de la muralla de Barcelona. D'allà sortia el 

camí de Fraga, que anava cap a Esplugues i Martorell; n'era un dels principals i el que tenia més trànsit. Es dirigia 

cap a la Creucoberta, on hi havia la creu de terme de la ciutat, abans d'entrar al poble de Sants.  

Quan en el període 1872-1882 Rovira i Trias va fer el gran mercat de ferro, gairebé no hi havia cap casa al seu 

voltant i servia com a mercat del barri obrer del Raval. De mica en mica, aquell mercat i les parades que 

l'envoltaven es van anar consolidant com una gran fira, donant personalitat i vida al barri que es va desenvolupar 

al seu entorn. Aquesta tradició comercial popular es manté 

encara amb força en l'actualitat, i es veurà potenciada amb la 

propera rehabilitació i renovació de l'històric edifici del mercat.  

La fesomia del barri es fruit de les reformes lligades a 

l'Exposició Universal de 1929, amb motiu de la qual es va 

impulsar la urbanització i l'arranjament dels accessos a 

Montjuïc, amb l'eliminació de les barraques que hi havia entre 

el Paral·lel i la Gran Via i la urbanització de la Avinguda de 

Mistral. Aquest antic camí medieval de sortida de la ciutat és 

avui una via peatonalitzada que aglutina la vida de barri del 

seu entorn.  

5.2 Nomenclàtor de carrers 

A partir del nomenclàtor de carrers que ofereix la web de l’ajuntament de Barcelona, he obtingut informació 
sobre el carrers que envolten l’illa sobre la qual he treballat. 

CARRER DE MANSO 

Nom Manso, Carrer de 

Descripció Josep Manso i Solà (Borredà, Berguedà 1785 - Madrid 1863). Comte de Llobregat (1844). 
Capità general d'Aragó (1845), de València (1846-1847) i de Castella la Nova (1847). Es 
distingí en la guerra del Francès. El carrer del General Manso corresponia al mateix 
personatge. 

Data aprovació 01/01/1900 

Noms anteriors Lletra R (Pla Cerdà) 

Districte EIXAMPLE (02) 

 

CARRER DEL PARLAMENT 

Nom Parlament, Carrer del 

Descripció Recordant els antics parlaments de Catalunya (que no eren equivalents a corts). Les corts 
eren una assemblea ordinària, amb poder legislatiu, convocades pel rei, que havia de 
presidir-les. En canvi, els parlaments es convocaven accidentalment per tractar d'algun 
assumpte urgent. 

Data aprovació 12/06/1980 

Noms anteriors Parlamento, abans de 1900; Lletra S (Pla Cerdà) 

Districte EIXAMPLE (02) 
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RONDA DE SANT PAU 

Nom Sant Pau, Ronda de 

Descripció Construïda sobre la muralla de 1389, se li donà aquest nom per ser a prop de la sortida del 
carrer de Sant Pau i en record d'un antic portal del mateix nom que hi havia hagut a 
l'indret, obert a temporades. 

Data aprovació 12/06/1980 
Noms anteriors San Pablo, abans de 1900 
Districte CIUTAT VELLA (01) EIXAMPLE (02) 

 

CARRER DEL COMTE BORRELL 

Nom Comte Borrell, Carrer del 
Descripció Borrell II de Barcelona (? abans del 934 - Urgell 992). Comte de Barcelona, Girona i Osona 

(942-992) i comte d'Urgell (948-992). El seu govern tingué una transcendència definitiva 
en la formació de la personalitat nacional catalana, en negar-se l'any 988 a retre 
vassallatge al rei franc. 

Data aprovació 19/08/1947 
Noms anteriors Conde Borrell; Borrell; Núm. 19 (Pla Cerdà) 
Districte EIXAMPLE (02) 

 

5.3 Context històric 

PERÍODE 1: PREMODERNISME 

Període que s’inicia el 1860 i s’allarga fins el 1900. Dins aquest, podem diferenciar dos subperíodes. Fins a 1890, 

els projectes estan molt influïts pel Neoclassicisme i les façanes son d’una gran contenció.  

Domina la composició horitzontal, amb sòcols, cèrcols i frisos a cada planta. Les alçades entre forjats i les volades 

dels balcons, en decréixer, accentuen aquest efecte, subratllat per una cornisa potent i l’ampit del terrat, de 

terra cuita. 

L’interès per l’estudi de la història de l’art i de l’arquitectura comporta la utilització simultània  de formes de 

diferents èpoques i cultures. Els projectistes es decantes per la superposició de¡elements decoratius sobre 

l’entramat neoclàssic original. 

A partir de 1890 s’accentua l’eclecticisme. Mitjançant els revestiments es diferencies els paraments de l’entresòl 

i la planta de coronament. A la planta baixa, s’hi introdueixen columnes que permeten eixamplar les obertures, i 

la decoració guanya terreny progressivament. Els edificis incorporen gran abundància d’elements ornamentals 

cada vegada més naturalistes. 

Generalment la profusió decorativa va acompanyada d’una major cura pel que fa al cromatisme dels diferents 

elements de la façana. Abunden els esgrafiats, els coronaments, les mènsules i els sotabalcons esculturals. Que 

preludien el Modernisme. 

PERÍODE 2: EL MODERNISME 

S’inicia cap a 1888, i els exemples més tardans arriben al 1915. No troben gaires edificis d’aquest període, però la 

decoració i el cromatisme els fan molt evidents, tot convertint-los en protagonistes de l’escena urbana. 

Es caracteritza per un trencament amb l’arquitectura anterior. En aquests edificis, projectats pels primers 

arquitectes formats a la nova Escola d’Arquitectura, l’homogeneïtat deixa pas a una gran varietat compositiva i 

decorativa. 

Domina la verticalitat, amb façanes de composició molt dinàmica. Els paraments adopten textures rugoses, tot 

imitant pedra desbastada, o bé s’esgrafien amb colors cridaners. La decoració normalment és de caràcter 

vegetal, i s’estén a tota la façana, amb especial èmfasi als portals d’entrada, les tribunes i els coronaments. 

Destaquen la desaparició de les franges de composició horitzontal, i la utilització de paraments texturats o 

esgrafiats. La tècnica de l’esgrafiat s¡adapta perfectament als gustos del moment i permet l’execució de les més 

variades decoracions, tot convertint el color en protagonista de la definició de la imatge arquitectònica. 

D’altra banda, els coronaments serveixen d’excusa per al lluïment d’arquitectes i propietaris, i permeten als 

artesans demostrar el seu domini de l’ofici. 

PERÍODE 3: POSTMODERNISME 

Període que va de 1910 a 1936. S’inicía amb el rebuig noucentista de les formes artístiques del modernisme, i 

aglutina moltes tendències diferenciades. 

Les construccions es caracteritzen per una gran austeritat i per la simplificació de les formes. En la composició els 

potents elements verticals es barregen amb els altres de forta dominant horitzontal. La volumetria dels edificis 

creix per l’addicció de grans tribunes, balustrades, àtics i templets de remat. 

La influència francesa es palesa en edificis pesants coronats per mansardes. La decoració torna al classicisme, els 

paraments tendeixen a imitar la pedra, i les obertures adopten formes arquejades, amb emmarcaments que 

tendeixen a la simplificació. 

La importació de corrents vienesos es tradueix en edificis de paraments molt llisos, amb lesenes i decoració 

d’inspiració floral, molt pròxima encara al modernisme. 

En canvi, el noucentisme, s’inspira en les tradicions locals, i adopta un vocabulari propi. La iconografia que 

utilitza, a mig camí entre el classicisme i la cultura popular, adopta un cromatisme ric, ple de contrastos. 
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PERÍODE 4: EDIFICIS DE LA POSTGUERRA 

Formen part d’aquest període tots els edificis construïts a partir del 1936 fins avui. 

Hi podem trobar tot tipus de tipologies constructives. Els edificis realitzats al principi del període son més austers 

que els realitzats en el període anterior, degut a la mancança econòmica. 

En aquest període el tret mes característic es que es deixa de construir amb el sistema de murs i es comença a 

introduir progressivament el formigó armat.   

            

                                  Períodes de les façanes de l’illa 

 

5.4 Estudi cromàtic 

El 1986 es va engegar a Barcelona un seguit d’iniciatives encaminades al control i la millora del paisatge de la 

ciutat. 

L’aprovació de l’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample, l’Ordenança d’instal·lacions i Activitats 

publicitàries, els Plans Especials de Protecció dels Nuclis Històrics, i sobretot la campanya per a la millora del 

Paisatge urbà van significar un canvi d’orientació en les intervencions tant públiques com privades. 

L’augment de les actuacions de restauració va posar de manifest la manca de criteris clars en el tractament de la 

seva problemàtic específica, i es va veure la necessitat de donar-hi resposta mitjançant un procés d’investigació 

aplicada que s’anomenà, “Projecte del pla de Color de Barcelona”. 

El projecte fou plantejat com una eina de sensibilització respecte de la importància del color com a element 

definidor del paisatge urbà; i sobretot, per disposar de pautes per orientar les operacions de restauració que 

s’estaven duent a terme. 

L’estudi del Color de les  Àrees Històriques fou el tronc central del Pla del Color, i dedicà bona part dels seus 

esforços al coneixement del cromatisme de l’Eixample, els sector més representatiu de la Ciutat i, alhora, el que 

més operacions d’intervenció generava. 

Amb els tons que s’han obtingut a partir de l’anàlisi 

particularitzada de les mostres de parament, i posterior 

deducció dels colors originals, s’han confeccionat cartes 

de colors diferenciades per a paraments, complements, 

fusteria i serralleria que, classificades per períodes, tenen 

una clara aplicació en els processos de restauració. 

Els colors proposats en les cartes de cada període tenen 

en comte no sols els tons identificats en les mostres 

estudiades, sinó també altres factors que intervenen 

decisivament en l’aspecte finals dels edificis, com ara les 

textures del parament, l’harmonia cromàtica dels 

diferents elements, els productes utilitzats habitualment 

per al restabliment del cromatisme, i l’entorn urbà actual, 

essencialment diferents del que existia quan es 

projectarem els edificis. 

Destaquen els colors pedra, característics dels gres de 

Montjuïc. 

 

 

 

 

 

 



12 

Catalogació i aixecament d’una illa de l’eixample 

Projecte final de carrera  

Pilar Catany Isern 

 

5.5 Edificis destacats 

BIBLIOTECA SANT ANTONI – JOAN OLIVER 

La biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver, situada a l'interior d'illa delimitada pel carrer 

de Manso, la ronda de Sant Pau i els carrers del Parlament i Borrell, és un 

equipament cultural i de proximitat per als veïns del barri i del Districte de 

l'Eixample. Entre el carrer i el jardí, la biblioteca és un mirador urbà a l'Eixample. Des 

del punt de vista social i arquitectònic, la biblioteca treballa en sinergia amb el casal 

d'avis i amb els jocs per a nens del pati d'illa.  

La biblioteca és al costat del Mercat de Sant Antoni i porta el nom de l'escriptor 

sabadellenc que va viure al barri, Joan Oliver, conegut també pel nom de Pere IV.  

Història 

La biblioteca de Sant Antoni – Joan Oliver va ser inaugurada el dia 4 de novembre de 2007. Es troba situada a 

l'interior d'illa delimitada pel carrer de Manso, la ronda de Sant Pau i els carrers del Parlament i Comte Borrell. 

La biblioteca és al costat del Mercat de Sant Antoni i porta el nom de l'escriptor sabadellenc que va viure al barri, 

Joan Oliver. Conegut també pel nom de Pere IV, Joan Oliver és de la generació de Riba, Foix i Segarra, i va 

destacar com a poeta, dramaturg, narrador, traductor i periodista.  

El projecte de remodelació d'aquesta illa ha estat dut a terme per RCR Arquitectes (Rafael Aranda, Carme Pigem i 

Ramon Vilalta), i ha convertit una antiga fàbrica de caramels en una biblioteca, un casal d'avis i un jardí interior.  

Espai 

Entre el carrer i el jardí, la biblioteca és un mirador urbà a l'Eixample. Des del punt de vista social i arquitectònic, 

la biblioteca treballa en sinergia amb el casal d'avis i amb els jocs per a nens del pati d'illa. Els seus buits interiors, 

accentuats a la grada, connecten espacialment els diferents nivells i ofereixen una diversitat de punts de vista de 

l'exterior.  

La biblioteca dóna accés a l'illa i, amb un total de 1.884 m2, consta de cinc plantes.  

 

 

 

 

 

6.                                                                                                                                     PATOLOGIES 

En la majoria dels edificis es poden observar petites patologies, però n’hi ha un en que cal fer especial esment. Es 

tracta del nº78 del carrer Manso, format també per el xamfrà entre Manso i Ronda Sant Pau, i el nº 79 d’aquest 

últim.  

El 2008 es va començar una remunta de dues plantes, que posteriorment va ser paralitzada per una ordre 

judicial, a la qual no he tingut accés, i es va deixar l’obra inacabada. Actualment, no hi ha cap bastida a la façana, 

i es poden observar esquerdes importants i despreniments del recobriment. 

6.1. Definicións 

 Definim com a esquerdes, totes aquelles obertures incontrolades d’un element, que afecta tot el seu espessor. 

Aquestes es produeixen quan es supera un esforç i provoquen la divisió de l’element unitari original en dues o 

més parts, que comencen a actuar de forma independent, tant mecànicament com físicament.  

Els despreniments es poden definir com a la separació incontrolada d’un material d’acabat, que es pot 

manifestar en forma de esquerdes, fissures i bombaments, o separant-se parcial o totalment del suport. 

Aquesta separació pot produir-se per diverses causes y depèn del material del propi acabat i del sistema 

d’adherència.   

6.2. Tipologia 

En el nostre cas, es tracta d’una paret de fàbrica de maó. Per això vaig anar a buscar un llibre especialitzat amb 

aquest material. 

Les esquerdes es van produir degut a la sobrecàrrega que es va afegir sobre l’edifici ja existent, i que 

probablement no s’havia calculat si l’estructura era capaç de suportar. Per això es produeixen esforços tallants a 

les obertures de la façana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema d'esforços 
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En el cas dels despreniments ( que també estan representants a  la figura anterior),  es tracta d’un acabat 

continu, i també venen donats per l’esforç que suposa la remunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                                                                                                  CATALOGACIÓ DE LES FAÇANES 

7.1 Presa de dades: metodologia 

7.1.1 Recerca documental 

En primer lloc, com que no es podien realitzar les fotografies perquè encara no havien caigut les fulles, i aquestes 

dificultaven molt la visibilitat de les façanes, vaig començar per realitzar la recerca documental, primer a l’Arxiu 

Municipal Administratiu, situat a la baixada del Bisbe Cacadó nº 3 , prop de la Plaça Sant Jaume, i en segon lloc, 

vaig anar a buscar la informació que em mancava a l’ Arxiu del Consell Municipal del districte de l’Eixample, 

situat al carrer Aragó, nº 311. 

Un cop obtinguda la informació de les façanes de l’illa escollida (any de construcció, arquitecte, propietari, 

reformes, etc), vaig omplir les fitxes corresponents, que prèviament m’havien estat facilitades pels meus 

directors del projecte. 

7.1.2 Fotografies 

Vaig tenir bastants problemes a l’hora de realitzar les fotografies i vaig haver d’esperar molt a poder fer-les, per 

culpa de les fulles. 

Un cop es van poder fer, vaig anar diferents dies a realitzar les fotografies. En aquest  cas vaig utilitzar una Canon 

EOS 400D, i vaig intentar agafar-les de la manera més frontal possible, per evitar la perspectiva. 

A l’hora de realitzar la presa de fotografies calia tenir en compte l’horari i/o la meteorologia.  És molt important 

fer les fotos quan els sol vola baix o dies ennuvolats. Això implica que la llum sigui constant i homogènia i per 

tant ajuda a evitar que l’excessiva  llum del cel no enfosqueix les imatges ni provoca diferents tonalitats en el 

color d’una façana segons l’angle en què s’obtingui la fotografia, a més a més també redueix les ombres creades 

pels balcons de la pròpia façana. En aquest cas les façanes van ser fotografiades a primera hora del mati o última 

hora de la tarda o en dies de núvols. 

7.1.3 Presa de coordenades 

Un cop escollides les fotografies sobre les quals treballaria impreses, vaig marcar els punts que eren interessants 

a l’hora de rectificar-les. 

Per a la presa de les coordenades vaig haver de llogar una estació total làser, concretament una Trimble 

Geodimeter S7600 CU, a la empresa especialitzada en topografia AL-TOP, situada al carrer Bofarull nº 14 de 

Barcelona. La vaig llogar un cap de setmana, ja que era més econòmic. Allà mateix em van fer un curset de mitja 

hora per aprendre a utilitzar l’estació. 
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Per tal d’aprofitar el làser, i que fos més còmode la presa dels punts, és va realitzar la tasca quan el sol ja havia 

caigut. Degut a l’època en que es va realitzar es va poder aprofitar tota la tarda de dissabte i diumenge per fer-

ho.  

Per sort vaig tenir ajuda a l’hora de la presa de punts, ja que 

sola era gaire bé impossible, perquè vam haver d’utilitzar el 

prisma per tal d’obtenir els punts més baixos de les façanes.  

Al ser un aparell de precisió, és molt sensible i delicat, i per 

això necessita un correcte estacionament. Es col·loca l’aparell 

sobre el trípode, i s’estabilitza l’estació centrant la 

bombolleta, una vegada estabilitzat l’aparell es crea unes 

estacions de referència des de les que s’agafen tots els puts 

possibles de les façanes.   

Es important el lloc on es marquen, ja que tots ells han 

d’estar  a  la mateixa fondària o, dit d’una altra manera, en un 

mateix pla. Si pot ser, en el mateix parament, intentant evitar 

forats de finestres, juntes, cornises, tribunes... entre d’altres. 

També dir que el número mínim de punts per foto és quatre i 

han de delimitar l’àrea de la façana, marcant l’altura total de 

l’edifici, en el cas d’una sola fotografia i l’amplada d’aquesta. 

Per tal d’obtenir els punts ordenats, cada estació va ser anomenada segons el treball que s’havia de realitzar, és 

a dir, el carrer i el número de façana. 

Un cop retornada la màquina, AL-TOP, via mail, em va proporcionar les coordenades, en format .txt. 

Les dades que vaig obtenir va ser com aquestes de l’estació del carrer Manso nº64, amb els punts 142, 143, 144 i 

145.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Rectificat i neteja de les fotografies 

Un cop tenia totes les coordenades, va començar la tasca amb el Monoimage, un programa amb el qual rectifica 

les fotografies, passant-les de projecció cònica a ortogonal, només amb la introducció dels punts i les 

coordenades corresponents. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop fet el rectificat totes les fotografies, es netegen les imatges, eliminant tots els elements que alteren la 

façana o que no estan en el pla o plans de la façana, com poden ser els arbres, les persones, els cotxes, motos, 

semàfors, contrastos de llum...  

Primerament es van unir les fotos de les façanes que tenien més d’una imatge degut a que la càmera no agafava 

tota la façana. 

Les eines del Photoshop més utilitzades han estat el tampó de clonatge amb diferents gruixos i formes de pinzell, 

el retall, el crear i fusionar capes i posteriorment rectificar el contrast, la lluentor i la claror d’imatge per tal 

d’obtenir un resultat més òptim. 

Quan  es van tenir totes les fotografies perfectament netejades, es va passar a la realització del 2D amb l’Autocad 

2004. Amb l’ajuda de la planta de l’illa, extreta de la pagina del goolzoom, es van obtenir les amplades dels 

edificis, que es van utilitzar per escalar les imatges. Un cop realitzats els 4 carrers, es va passar a dibuixar les 

façanes d’un dels carrers. 
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7.1.5 Realització 3D 

Per fer aquesta tasca es va utilitzar el programa Sketchup de Google. Important la planta de l’arxiu d’Autocad, es 

van aixecar els volums i insertant les fotografies. 

Amb aquest muntatge, a partir d’escenes, es va crear un vídeo per simular un passeig virtual per l’illa. 

7.2 Fitxes 

Les fitxes van ser realitzades a partir d’una plantilla proporcionada pels directors del projecte. S’ha elaborat una 

fitxa de cada edifici, fent un estudi detallat de les seves principals característiques. 
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FITXA Nº 17

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A. X

Sb.R Pb+4 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 2 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta irregular.

Format per dos blocs:

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial Altura màxima de la façana 19,7m

Restauració de la façana el 2004

Pedra natural

P4

Planta tipus

P3

Planta tipus

P2

Pedra natural P1

Pedra natural

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

11

1 i 2

3

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

19,3m amb balla sense balla

Any construcció: 1872 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 5 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

38 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 25 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

36-38 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

C
A

R
R

ER
 D

EL
 C

O
M

TE
 B

O
R

R
EL

L 
3

6
-3

8

el primer planta baixa, 4 planta pis i cuberta. 

Segon amb planta baixa i planta pis

C
o

m
te

 B
o

rr
el

l

1903

2

2

CARRER COMTE BORRELL 36-38
arquitecte : Lluis de Miquel Roca any de construcció: 1872

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Josep Angués

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X



FITXA Nº 18

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT X

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+4 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 4 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 20,21m

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra natural

P4

Planta tipus

Planta tipus P3

P2

Pedra natural P1

Pedra natural

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

10

2

1

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

5,7m amb balla sense balla

Any construcció: Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 5 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

40 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 26 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

40 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

C
A

R
R

ER
 D

EL
 C

O
M

TE
 B

O
R

R
EL

L 
4

0

C
o

m
te

 B
o

rr
el

l

CARRER COMTE BORRELL 40
arquitecte: no consta any de construcció: no consta

estil nom de l'edifici: no consta

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ



FITXA Nº 19

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV X ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF X A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 20,4m

Pedra artificial Restauració façana el 1999.

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

Planta tipus

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

20

4

2

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

8m amb balla sense balla

Any construcció: 1879 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

42 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 27 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

42 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI
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CARRER COMTE BORRELL 42
arquitecte : Josep Deu i Busquets any de construcció: 1879

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Francesc Tey

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ



FITXA Nº 20

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA COMERCIAL GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+3 Bj.R 1

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

ceràmic

chapa plegada perforada

Destaca pels seus buits interiors, però l’element 

arquitèctonic més destacat és, sens dubte, una 

grada interior ubicada a la segona planta.
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La façana esta feta amb materials metàl·lics i 

vidre.
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BARCELONA

biblioteca

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

La biblioteca consta de 5 pisos, en el quals 

estan distribuits els diferents espais de la 

biblioteca.

Hi trobem una biblioteca, un casal d'avi i un 

jardí interior.

CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 28 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

17,8m amb balla sense balla

Any construcció: 2007 Edifici en construcció

Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 1 Edifici abandonat

del Comte Borrell AÏLLADA

44-46 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Núm. Plantes Sb. R: 4

NÚM. PLANTES

44-46 NÚM. ESCALES

CARRER COMTE BORRELL 44-46
arquitecte : RCR arquitectes any de construcció: 2007

estil nom de l'edifici: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

TIPUS DE PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES



FITXA Nº 21

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF X A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 22,87m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial Es va instal·lar un ascensor el 1995.

Reforma façana posterior el mateix any.

Pedra natural P5

P4

Planta tipus P3

Planta tipus

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

10

2

2

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

10,74m amb balla sense balla

Any construcció: 1903 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

48 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 29 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

48 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI
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La façana està esgrafiada desde la P1 fins a 

l'ampit de coberta
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CARRER COMTE BORRELL 48
arquitecte : Josep Masdeu any de construcció: 1903

estil: modernista nom de l'edifici: Casa Eulalia Reynés

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES



FITXA Nº 22

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS X TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 21,4m

Pedra artificial Reforma façana posterior l'any 2000.

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

11

1 i 2

1

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

5,27m amb balla sense balla

Any construcció: 18997 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

50 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 30 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

50 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

C
A

R
R

ER
 D

EL
 C

O
M

TE
 B

O
R

R
EL

L 
5

0

C
o

m
te

 B
o

rr
el

l

CARRER COMTE BORRELL 50
arquitecte : Joan Serra i Jané any de construcció: 1897

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Eugeni Solé

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ



7

FITXA Nº 23

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: BARCELONA PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF X A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 21,57m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

vivenda

5,45m amb balla sense balla

Any construcció: 1893 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

1 i 2

2

NÚM. PLANTES

52 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 31 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

1 principal

11

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI
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CARRER COMTE BORRELL 52
arquitecte : Manuel Guitart Codorniu any de construcció: 1893

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Salvador Mir

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ



52

FITXA Nº 24

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT X

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+4 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 4 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 21,8m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

4 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

BARCELONA

vivenda

1 principal

13

2

2

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

11,3m amb balla sense balla

Any construcció: 1880 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 5 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

54 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 32 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

54 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI
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CARRER COMTE BORRELL 54
arquitecte : Josep Amargós any de construcció: 1880

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Josep Tintorer Tagell

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ



FITXA Nº 25

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 2 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta irregular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 22,3m

Pedra artificial Restauració de la façana l'any 2000.

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

CARRER COMTE BORRELL 56
arquitecte : Josep Amargós any de construcció: 1880

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa josep Tintorer Tagell

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ

vivenda

1 i 2

IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Comte Borrell AÏLLADA

56 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

NÚM. PLANTES

56 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 33 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

11,95m amb balla sense balla

Any construcció: 1880 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat2

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT
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BARCELONA

1 principal

11

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT



FITXA Nº 26

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A. X

Sb.R Pb+6 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 3 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta irregular.

Pedra natural Planta baixa, 6 planta pis.

Altura màxima de la façana 23,9m

Pedra artificial El 2001 es va restaurar la façana.

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

P6

P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT
APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

vivenda

17,6m amb balla sense balla

Any construcció: 1922 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 7 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

41 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 24 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

41 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Parlament
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CARRER DEL PARLAMENT 41
arquitecte : Josep Masdeu any de construcció: 1922

estil: postmodernista nom de l'edifici: Casa Pere Bossy Ferrés

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

BARCELONA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

1 principal

12

1 i 2

1



FITXA Nº 27

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS X TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+3 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 3 planta pis.

Altura màxima de la façana 17,3m

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra natural

Planta tipus

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre
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Rehabilitació de les bigues de fusta i restauració 

de la façana el 2002

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

amb balla sense balla

Any construcció: 1876 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 4 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

any de construcció: 1876

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Antoni Xuriguer

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
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BARCELONA

vivenda

1 principal

7

1 i 2

1

CARRER DEL PARLAMENT 43
arquitecte : Joan Trays

43 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

NÚM. PLANTES

43 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 23 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

5,8m



FITXA Nº 28

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 1

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta soterrani, planta baixa, 5 planta pis.

Altura màxima de la façana 22,6m

Pedra artificial Restauració façana el 2001

Pedra artificial

Pedra artificial

P5

Pedra natural

P4

Planta tipus

P3

Planta tipus

P2

Pedra natural P1

Pedra natural

Pedra artificial PB

Ceràmic Ceràmica revestida

Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

2

1

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

COS FAÇANA BARANES

13m amb balla sense balla

Any construcció: 1873 Edifici en construcció

DINTELLS ARREBOSSAT

CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 22 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

NÚM. ESCALES

any de construcció: 1873

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Francesc Coderch

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA
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BARCELONA

vivenda

1 principal

5

1

2

CARRER DEL PARLAMENT 45
arquitecte : Lluis de Miquel

45 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 1 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

45



FITXA Nº 29

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT X

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis.

Altura màxima de la façana 23,5m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial Rehabilitació façana l'any 2000

Pedra natural P5

P4

Planta tipus P3

Planta tipus

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra natural Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre
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La façana està esgrafiada desde la P1 fins a 

l'ampit de coberta

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

AMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

amb balla sense balla

Any construcció: 1900 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

any de construcció: no consta

estil nom de l'edifici: no consta

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
ar
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m

en
t

BARCELONA

vivenda

1 principal

17

1, 2 i 3

1

CARRER DEL PARLAMENT 47
arquitecte: no consta

47 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

NÚM. PLANTES

47 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 21 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

5,58m



FITXA Nº 30

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT X

INDUSTRIAL TLF A.A. X

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 20,86m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre v
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CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 19 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

7m amb balla sense balla

Any construcció: 1869 Edifici en construcció

any de construcció: 1873

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Antoni Xuriguer

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
ar

la
m

en
t

BARCELONA

vivenda

1 cenntral
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2

2

CARRER DEL PARLAMENT 49
arquitecte : Pau Martorell i Joan Prats

49 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

51 NÚM. ESCALES



FITXA Nº 31

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT X

INDUSTRIAL TLF A.A. X

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 20,86m

Pedra artificial Restauració de la façana el 1998

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

1 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre
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CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

amb balla sense balla

Any construcció: 1869 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

any de construcció: 1869

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Antoni Xuriguer

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
ar
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m
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t

BARCELONA

vivenda

1 cenntral

11

2

2

CARRER DEL PARLAMENT 51
arquitecte : Pau Martorell

51 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

NÚM. PLANTES

51 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 19 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

7m



FITXA Nº 32

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A.

Sb.R Pb+5 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, 5 planta pis i cuberta

Altura màxima de la façana 20,75m

Pedra artificial Restauració puntual façana l'any 1998

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

Pedra natural P5

Planta tipus P4

Planta tipus P3

P2

Pedra natural

Pedra natural P1

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

2 de ferro

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre
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Restauració integral façana posterior l'any 2002

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

amb balla sense balla

Any construcció: 1868 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 6 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

any de construcció: 1868

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Antoni Xuriguer

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
ar
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BARCELONA

vivenda

1 principal

20

4

2

CARRER DEL PARLAMENT 53
arquitecte : Pau Martorell

53 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

NÚM. PLANTES

53 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 18 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

7,13m



FITXA Nº 33

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL TLF A.A. X

Sb.R Pb+4 Bj.R 0

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI X NO Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 1 NO

Ceràmic Ferro forjat Edifici de planta regular.

Planta baixa, entresol, 4 planta pis

Altura màxima de la façana 19,9m

Pedra artificial

Pedra artificial Ferro forjat

Pedra artificial

P4

Planta tipus

P3

Planta tipus

P2

Pedra natural P2

Pedra natural

Pedra artificial

Ceràmic Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

Perfils metàl·lics Pedra artificial

Ceràmic

Enfoscat i pintat Ferro i vidre

Enfoscat i pintat Fusta i vidre

C
A

R
R

ER
 D

EL
 P

A
R

LA
M

EN
T 

5
5

2

2 i 4

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

CONTINU

ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 17 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

11,25m amb balla sense balla

Any construcció: 1871 Edifici en construcció

any de construcció: 1871

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Josep Vila

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ X INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

P
ar

la
m

en
t

BARCELONA

vivenda

1 principal

14

2 i 4

2

CARRER DEL PARLAMENT 55
arquitecte : Antoni Vila Bruguera

55 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Núm. Plantes Sb. R: 5 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 0 Edifici abandonat

NÚM. PLANTES

55 NÚM. ESCALES



FITXA Nº 34

UNIFAMILIAR ANY DE REMUNTA

MUNICIPI: PLURIFAMILIAR PLANTES REMUNTADES

CARRER: NÚM. VIVENDES PLANTA

NÚM.:

VIVENDA

PÚBLICA PRIVADA X COMERCIAL X GAS TV ELECTRICITAT

INDUSTRIAL X TLF A.A.

Sb.R Pb Bj.R 1

NÚM. MUNICIPAL:

NÚM. VIV. PLANTA NO

NÚM. LOCALS NO

Longitud façanes: ASCENSOR SI NO X Solar

PÀRKING SI NO X NO

Ús: NÚM. FAÇANES 2 NO

Edifici de planta irregular.

Planta soterrari i planta baixa.

Altura màxima 6,5m.

Pedra natural

Pedra artificial

Ceràmica revestida PB

Pedra artificial

Pedra artificial

Ferro i vidre

C
A

R
R

ER
 D

EL
 P

A
R

LA
M

EN
T 

5
7

-6
3

CANTELLS CARP. PL BAIXA

SOTA-BALCÓ CARP. PL TIPUS

BALCONS PESCANTS

LLOSES MOTLLURES

LLOSES CARPINTERIA

ESQUERDEJAT IMPOSTA

REMAT CORNISA ESQUEMA EN PLANTA

BALAUSTRADA RÀFEC

PARAMENT ALTRES ELEMENTS

PARAMENT SÒCOL

APLACAT MÈNSULA

Pedra natural

Ceràmic

Pedra natural

PINTAT ESGRAFIAT

ESGRAFIAT PINTAT

ÀMPIT DE COBERTA SOTA-TRIBUNA

Planta baixa

CONTINU APLACAT

ESQUERDEJAT ARREBOSSAT

ESTUCAT ESTUCAT

REVESTIMIENTS TRIBUNA

DISCONTINU PARAMENT

APLACAT PARAMENT

DINTELLS ARREBOSSAT

BRANCALS BALAUSTRADES

ÀMPIT REMATS

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra artificial

Pedra natural PB

PARAMENT PARAMENT

PARAMENT PARAMENT

FORATS APLACAT

Façana en rehabilitació

CARACTERISTIQUES DE LA FAÇANA CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L' EDIFICI

COS FAÇANA BARANES SECCIÓ ESQUEMÀTICA

comercial

Ceràmic

19,11m amb balla sense balla

0

0

Any construcció: 1869 Edifici en construcció

Núm. Plantes Sb. R: 1 Edificis afectats per Normes

Núm. Plantes Bj.  R: 1 Edifici abandonat

0

2

NÚM. PLANTES

57 NÚM. ESCALES CARACTERÍSTIQUES

NÚM. PARCEL·LA: 16 NÚM. DE VIVIENDES DEL SOLAR

DISTRIBUCIÓ IL·LUM. PÚBLIC ALTRES

del Parlament AÏLLADA

57 ENTRE MITGERES X

TIPUS D'ÚS MAJORITARI

Parlament

Sa
n

t 
P

au

BARCELONA

CARRER DEL PARLAMENT 57-63
arquitecte : Francesc Batlle i Felip any de construcció: 1869

estil: premodernista nom de l'edifici: Casa Antoni Xuriguer

INFORMACIÓ GENERAL SITUACIÓ DE LA FAÇANA FOTO DE LA FAÇANA

DADES DE CAMP

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA REMUNTES

BARRI: EIXAMPLE

X

TIPUS DE PROMOCIÓ INSTAL·LACIONS FAÇANA

BAIXANTS

DADES CARTOGRÀFIQUES
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9.                                                                                                                                  CONCLUSIONS 

Feia temps que m’havien parlat d’aquest tipus de projecte, i la veritat es que sempre havia tingut un cert interès 

en realitzar-lo,  ja que, té una gran part de pràctica i es toquen diferents aspectes dins el món de l’edificació.  

Vaig haver de començar per la part escrita i teòrica  perquè al setembre era pràcticament impossible fer les 

fotografies (la quantitat d’arbres i fulles obstaculitzaven el poder treballar amb les façanes). Amb aquesta part, 

vaig fer un estudi de Barcelona, i del modernisme. Vaig buscar informació a arxius, internet i llibres de la 

biblioteca. No ha estat senzill recopilar la informació per a omplir les fitxes de catalogació. Vaig haver d’anar 

varies vegades als arxius per arribar a tenir-la tota.  

Finalment, el mes de desembre vaig poder realitzar fotografies i llogar l’estació total. 

Suposa un gran esforç fer la part gràfica si no saps utilitzar el programes necessaris, però alhora, serveix de 

formació per a futurs projectes.  

En primer lloc, el Mono-image resulta una eina molt pràctica per rectificar les fotografies, tot i que, en la meva 

opinió, és un programa poc precís, ja que els punts no sempre son exactes. En segon lloc, el Photoshop m’obre 

un nou món, molt extens, pel que fa al retoc de fotografies, en el qual he pogut utilitzar poques eines, degut a la 

seva complexitat. L’Autocad i el Google Sketchup són eines que ja havia utilitzat durant la carrera, per la qual 

cosa no m’han suposat gaire esforç. 

El retoc de fotografies és una tasca dura si es vol aconseguir el màxim realisme, i requereix moltes hores de 

dedicació. Però per això també cal tenir un bon material sobre el qual treballar. S’han de fer les fotos en el 

moment indicat del dia, o aprofitar els dies ennuvolats per evitar tenir ombres, tot i que no sempre es possible. 

He hagut de treballar molt, però ara, amb el treball pràcticament enllestit, considero que ha estat una feina 

gratificant. El Pla Cerdà va ser essencial per el creixement de Barcelona, i que es va anticipar a una ciutat tal com 

ara la coneixem. És important recuperar l’eixample tal i com Ildefons Cerdà la va projectar, restaurant els edificis, 

i creant nous espais verds, que els especuladors en el seu dia van eradicar de la ciutat.  
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12.                                                                                                                      CONTINGUT DEL CD 

Tots els arxius estan compresos en un mateix PDF. 

- Memòria del projecte 

- Fitxes de catalogació 

- Representació de les façanes 

  

 


