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“Perquè seran catalans, totes les seves despeses, on vagin, els seran pagades (...) 

i els oferiran l’hotel, el més preuat regal que se li pugui fer a una català quan viatja. 

Al cap i a la fi, i pensant-hi bé, més valdrà ser català que milionari.” 

Francesc Pujols 
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1. RELACIÓ DE PLÀNOLS  

 

NUM FORMAT TÍTOL DEL PLÀNOL NOM DE L’ARXIU VOLUM 

01 A3 Situació i emplaçament 01 Sit i empl.dwg I 

02 A2 Planta soterrani: cotes i superfícies 02 Psot A2.dwg I 

03 A3 Planta baixa: cotes i superfícies 03 PB.dwg I 

04 A3 Planta primera: cotes i superfícies 04 P1.dwg I 

05 A3 Planta sotacoberta: cotes i 

superfícies 

05 P2.dwg I 

06 A3 Planta mirador: cotes i superfícies 06 P3.dwg I 

07 A3 Planta coberta 07 Pcob.dwb I 

08 A2 Façana sud i oest 08-09 Façanes A2.dwg I 

09 A2 Façana nord i est 08-09 Façanes A2.dwg I 

10 A2 Secció A-A’ transversal 10 SA-A’ A2.dwg I 

11 A2 Secció B-B’ longitudinal 11 SB-B’ A2.dwg I 

12 A3 Estructura sostre planta baixa 12-16 Estr.dwg II 

13 A3 Estructura sostre planta primera 12-16 Estr.dwg II 

14 A3 Estructura sostre planta 

sotacoberta 

12-16 Estr.dwg II 

15 A3 Estructura sostre planta mirador 12-16 Estr.dwg II 

16 A3 Estructura forjat sanitari 12-16 Estr.dwg II 

17 A3 Secció constructiva C-C’ (lateral 

façana sud) 

17-25 Sec contr.dwg I 

18 A3 Secció constructiva D-D’ (central 

façana sud) 

17-25 Sec contr.dwg I 

19 A3 Detall constructiu B.B01 

(balconada planta baixa secció C-

C’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

20 A3 Detall constructiu B.101 

(balconada planta primera secció 

C-C’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

21 A3 Detall constructiu B.102 

(balconada planta primera secció 

D-D’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

22 A3 Detall constructiu cos entrada 

(planta baixa secció D-D’) 

17-25 Sec contr.dwg I 

23 A3 Detall constructiu  finestra tipus 17-25 Sec contr.dwg I 

24 A3 Detall constructiu esgrafiats 1 17-25 Sec contr.dwg I 

25 A3 Detall constructiu esgrafiats 2 17-25 Sec contr.dwg I 

26 A3 Acabats paviments, sostres i 

paraments verticals 

26 Materials.dwg I 

27 A3 Paviment rajola hidràulica 27 Pav.dwg II 

28 A3 Cel rasos, plantes 28-36 Cel rasos.dwg II 

29 A3 Cel rasos, detalls sala d’estar 28-36 Cel rasos.dwg II 

30 A3 Cel rasos, detalls annex sala estar 

i habitació 1 

28-36 Cel rasos.dwg II 

31 A3 Cel rasos, detalls entrada 1 i cuina 28-36 Cel rasos.dwg II 

32 A3 Cel rasos, detalls habitació 2 i 

entrada 3 

28-36 Cel rasos.dwg II 

33 A3 Cel rasos, detalls habitació 3 i 6 28-36 Cel rasos.dwg II 

34 A3 Cel rasos, detalls habitació 5 i 

vestidor 

28-36 Cel rasos.dwg II 

35 A3 Cel rasos, detalls habitació 7 28-36 Cel rasos.dwg II 

36 A3 Cel rasos, detalls habitació 4 28-36 Cel rasos.dwg II 

37 A3 Fusteries interiors, plantes 37-44 Fusteries.dwg II 

38 A3 Fusteries interiors, detalls 1 37-44 Fusteries.dwg II 

39 A3 Fusteries interiors, detalls 2 37-44 Fusteries.dwg II 

40 A3 Fusteries interiors, detall P.B02 

(sala d’estar) 

37-44 Fusteries.dwg II 

41 A3 Fusteries interiors, detall P.B55 

(portal d’entrada principal) 

37-44 Fusteries.dwg II 

42 A3 Fusteries interiors, detall P.155e 

(habitació 3) 

37-44 Fusteries.dwg II 

43 A3 Fusteries exteriors, plantes 37-44 Fusteries.dwg II 

44 A3 Fusteries exteriors, detalls 37-44 Fusteries.dwg II 

45 A3 Metal·listeria, plantes 45-48 Metalisteria.dwg II 

46 A3 Metal·listeria, detalls 1 45-48 Metalisteria.dwg II 

47 A3 Metal·listeria, detalls 2 45-48 Metalisteria.dwg II 

48 A3 Metal·listeria, detalls 3 45-48 Metalisteria.dwg II 

49 A2 Planta urbanització 49 Purb.dwg I 

50 A2 Planta soterrani, cotes de 

replanteig 

50 Psot_aix.dwg II 
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51 A3 Planta sotacoberta, cotes de 

replanteig 

51 P2_aix.dwg II 

52 A3 Patologies planta baixa 52 PB_Pat.dwg I 

53 A3 Patologies planta primera 53 P1_Pat.dwg I 

54 A3 Patologies planta sotacoberta 54 P2_Pat.dwg I 

55 A3 Patologies planta mirador 55 P3_Pat.dwg I 

 

 

 

Plànols inclosos a l’apartat 5.2. Hipòtesis d’evolució històrica 

 

NUM FORMAT TÍTOL DEL PLÀNOL NOM DE L’ARXIU VOLUM 

H1 A3 Estat original de la planta baixa H1 PB.dwg II (1) 

H2 A3 Estat original de la planta primera H2 P1.dwg II (1) 

H3 A2 Estat original de les façanes sud i 

oest 

H3-H4 Façanes A2.dwg II (1) 

H4 A3 Estat original de les façanes nord 

i est 

H3-H4 Façanes A2.dwg II (1) 

 

(1) Aquests plànols els trobareu al final de l’apartat de l’evolució històrica de l’edifici. 

 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 
 

5 

2. EL PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ 

 

2.1. LA INSTAURACIÓ DE LA RESTAURACIÓ 

 

El 9 de gener de 1875 Barcelona rebia el nou rei d’Espanya proclamat gràcies al suport d’Antonio 

Cánovas del Castillo. Els barcelonins que el veien entrar a la ciutat comtal esperaven retrobar una 

tranquil·litat política i social que havia estat del tot inexistent durant el Sexenni, període anterior on la 

inestabilitat política i les guerres socials havien estat a l’ordre del dia: la tercera guerra carlista, la 

rebel·lió cantonal, la guerra de Cuba o “dels deu anys” (1868-1878)... 

Amb el pronunciament del nou rei comença el període històric de la Restauració, caracteritzat pel 

retorn de la dinastia dels Borbons a la monarquia espanyola en la figura del fill d’Isabel II. La 

Restauració és sinònim d’una certa estabilitat institucional, la construcció d’un model liberal d’estat i 

la incorporació dels moviments socials i polítics sorgits de la revolució industrial.  

Al 1923 amb el cop d’estat i la dictadura de Miguel Primo de Rivera es trenca amb aquest període 

d’estabilitat. La dictadura durarà fins al 1929. Durant un any hi haurà un breu lapse de transició on, 

fins i tot, apareix algun intent de tornar a velles fórmules, fins que aquestes idees s’abandonen 

totalment amb la proclamació de la Segona República espanyola el 14 d’abril de 1931. Aquesta 

proclamació i la instauració de la Generalitat de Catalunya posen punt i final a la Restauració 

borbònica espanyola. 

 

2.1.1. La monarquia 

Alfons XII s’ha exiliat a Gran Bretanya després de la Primera República Espanyola.  Antonio 

Cánovas del Castillo, lider del partit Liberal-Conservador, contacta amb ell per renovar l’ordre 

monàrquic espanyol. Cánovas aconsegueix convèncer a tota la classe política argumentant que el 

retorn dels borbons no només suposarà una superació de la República sinó també del regnat 

d’Isabel II, mare d’Alfons XII que va ser destronada. Es proclama el Manifest de Sandhurst l’1 de 

desembre de 1874 en el que es comunica la restitució de la monarquia en la figura el legítim hereter 

per abdicació de la seva mare Isabel II. Acte seguit el general Arsenio Martinez Campos fa el 

pronunciament a Sagunt (la Saguntada) al 29 de desembre de 1874. 

La mort prematura d’Alfons XII als 27 anys (24 de novembre de 1885) per una tuberculosi dóna pas 

a la regència de Maria Cristina. Alfons XIII tot i ser rei des del naixement assumeix el poder als 16 

anys, el 17 de maig de 1902 fins a la proclamació de la segona República. 

 

    

Isabel XII Alfons XII Maria Cristina i 

Alfons XIII 

Alfons XIII 

 

2.1.2. El model polític 

S’estableix un sistema polític bipartidista basat en els anomenats partits dinàstics del temps de la segona 

república: el Partit Liberal-Conservador liderat per Antonio Cánovas del Castillo i el Partit Liberal-

Fusionista encapçalat per Práxedes Mateo Sagasta. La idea del bipartidisme és un solució pel sistema de 

partit únic existent al regnat d’Isabel II i que va conduir directament al seu enderrocament. Teòricament, el 

nou sistema havia d’estar basat en un alternança perfecte entre els dos partits i això havia de suposar una 

major estabilitat però els instruments per aconseguir aquesta alternança de poder fictícia varen causar 

greus problemes de corrupció política conegut com a caciquisme. 

El funcionament era el de torn pacífic entre els dos partits dinàstics mitjançant un curiós sistema consistent 

en realitzar la transferència de poder al partit que no governa i posteriorment convocar les eleccions 

necessàries per legitimar el canvi de govern que, de fet, ja s’havia fet. Per aconseguir aquesta alternança 

entre els dos partits no hi havia més solució que usar els mètodes de manipulació necessaris. 

Seguint aquestes premises es convoquen les primeres eleccions al 20 de gener de 1876 i obtenen majoria 

els liberal conservadors liderats per Cánovas amb 333 escons. Cal esmentar que aquestes eleccions 

encara es feren sota la Constitució de 1869 tot i que ràpidament s’encarrega la redacció d’una nova 

Constitució que es coneixerà com a Constitució de 1876 i que serà vigent durant tota la Restauració. 

Posteriorment, i seguint el sistema especificat, es van passant el poder els dos partits dinàstics. El diputat 

José Maria Celleruelo ho explica en motiu dels comicis d’abril de 1884: “Se ha falsificado la Junta del 

Censo; ésta ha falsificado los interventores; el alcalde falsificó las presidencias de las mesas, y las mesas, 

después de estas tres gravísimas falsificaciones, falsificaron el resultado de la elección”. 

Cal esmentar que el torn dels partits del poder, la cambra dels diputats i el senat, restaren en mans de la 

l’alta burgesia i la petita burgesia sempre es sentirà exclosa del poder. 
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Antonio Cánovas del Castillo Práxedes Mateo Sagasta 

 

El sistema es manté, més o menys escandalosament, fins a l’assassinat de Cánovas del Castillo que 

coincideix amb el moment més crític de la guerra de Cuba (1897). L’anarquista italià Michelle 

Angiolillo veu al polític com a responsable de la mort de dos companys anarquistes durant la 

processó de Corpus de 1896 i decideix atemptar contra Cánovas. 

 

2.1.3. La societat espanyola a finals de segle XIX 

A Espanya hi ha situacions periòdiques de fams i epidèmies que ajuden a agreujar la desigualtat 

creixent amb la resta de països europeus. Un 80% de la població es dedica a l’agricultura de baix 

rendiment i el sistema de latifundisme condiciona la vida de la pagesia a Andalusia i Extremadura. 

Tan sols petits sectors comencen a tenir alguna exportació (vinya, oli,...). 

Paral·lelament hi ha un desenvolupament escàs de la indústria i de les comunicacions. Europa està 

en plena revolució industrial i a Espanya tan sols Catalunya (que ha implementat el ferrocarril i la 

indústria tèxtil), el País Basc (amb la indústria siderúrgica) i algunes explotacions mineres 

d’Andalusia (de ferro, coure i plom) i d’Astúries (mines de carbó) avancen amb pas ferm cap al 

progrés. El resultat és que les diferències dins Espanya s’accentuen cada cop més. 

 

2.1.4. Aparició de noves forces a la societat 

Els nacionalismes catalans i bascos no tarden a reaccionar. El moviment obrer s’agrupa entorn del 

Partido Socialista Obrero Español fundat al 1879 que propugna la lluita pacífica i la participació 

electoral del proletariat, la Unión General del Trabajo (1888) i l’anarquisme. La monarquia veu com 

aquests moviments comencen a demanar una força dins la societat que actualment no tenen i 

respon amb una forta repressió, sobretot a Catalunya on l’anarquisme havia arrelat amb força. 

La societat comença a fragmentar-se:  

- La tradició que representen els partits dinàstics, defensors de la monarquia i aliens a les 

demandes de les noves classes socials, es mantenen ferms al poder. 

- Moviments de diferent signe, republicans, nacionalistes, representen a una nova burgesia 

que encara no ha trobat el seu lloc a la societat. 

- El proletariat de les grans ciutats s’agruparà entorn d’un partit polític, el Partido Socialista Obrero 

Español, i de dos sindicats (Unión General de Trabajadores i Confederación Nacional del Trabajo) 

formant el internacionalisme obrer. 

- En tot moment l’església també roman a l’espera  dels canvis que es van produint. 

 

2.2. LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ 

 

2.2.1. El regeneracionisme 

Entre 1898 i 1931 el sistema de la Restauració cau en crisi. El sistema canovista es qüestiona després del 

desastre colonial de 1898 (pèrdua de les darreres colònies espanyoles d’ultramar, les illes de Cuba, 

Puerto Rico, Filipines i Guam, ratificat pel Tractat de Paris signat amb els Estats Units) i la resposta és el 

regeneracionisme, corrent de pensament caracteritzat per una voluntat de renovar el país no només en el 

terreny polític i econòmic sinó també en els àmbits socials i culturals. Apareixen idees renovadores des 

dels bàndols conservadors i liberals però també des dels grups d’oposició política al sistema establert. A 

destacar el Maurisme, la idea del líder conservador Antonio Maura, amb el lema “la revolución desde 

arriba”, on pretenia sanejar el sistema polític des de la posició de poder per evitar l’entrada des de baix 

d’altres forces polítiques. 

Fracassos successius de les idees regeneracionistes, les crisis de l’època (1905, 1909 i 1917) i l’escalada 

de la violència social (pistolerisme) dóna lloc a una radicalització fins a la intervenció militar de Miguel 

Primo de Rivera amb un cop d’estat al 1923 amb el beneplàcit del rei. S’aboleix el sistema constitucional 

automàticament i al dictadura pren un aire feixista però no resol del problema de fons i s’extingeix al 1929. 

La monarquia, molt tacada pel fracàs de la dictadura, es veu obligada a marxar del país i els republicans 

proclamen la Segona República, fet que certifica el final de la Restauració borbònica espanyola. La il·lusió 

de la República no es tradueix en la societat i el final no pot ser més catastròfic que la Guerra Civil. 

  

Miguel Primo de Rivera Proclamació de la Segona República 
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2.2.2. La Restauració a Catalunya 

Les classes burgeses catalanes no es van integrar mai al sistema de poder de la Restauració. El 

resultat del regnat d’Alfons XII i la regència de Maria Cristina a Catalunya és un període de gran 

expansió econòmica però d’absoluta marginació dels catalans a la política estatal. A arrel de la 

sensació d’abandonament rebrota un regionalisme català entre la petita burgesia mentre les classes 

treballadores es veuen immerses en un terrorisme anarquista. 

Amb la desfeta colonial d’Espanya els suports catalans al govern es desentenen del govern central i 

donen suport al govern català donant lloc, al 1901, a la creació de Lliga Regionalista i jugant la carta 

definitiva pel catalanisme polític. A partir d’aquest moment Catalunya és l’epicentre de tots els fronts 

oberts entre les masses obreres, majoritàriament anarcosindicalistes, que es rebel·len amb una 

violència extrema com en el cas de la Setmana Tràgica. 

La Lliga sorgeix com a fusió de diferents forces existents i té un caire monàrquic, conservador i 

pretén aconseguir una major autonomia dins l’Estat Espanyol. 

  

Enric Prat de la Riba Francesc Cambó 

 

Solidaritat Catalana 

Solidaritat Catalana fou el primer gran moviment unitari català sorgit al 1906. Unia diversos grups 

polítics amb el nexe en comú del seu catalanisme tot i formar part de diferents tendències polítiques 

(nacionalistes catalans, carlins i republicans). Neix com a resposta als fets de la repressió del Cu-

Cut i de la Llei de les jurisdiccions i havia de ser l’eina per negociar amb força amb l’estat central per 

la transformació de l’estat centralista fins a aconseguir l’hegemonia política de la burgesia catalana. 

El dirigent fou Enric Prat de la Riba (fundador del Institut d’Estudis Catalans, 1907 i que 

posteriorment fundaria la Mancomunitat de Catalunya. A les eleccions del 1907 i després d’una 

violenta campanya electoral, Solidaritat Catalana s’imposa amb un total del 67% dels vots. 

 

La setmana Tràgica 

Es coneix com a Setmana Tràgica els fets succeïts a Barcelona i altres localitats catalanes entre el 

25 de juliol i el 2 d’agost de 1909 amb motiu del reclutament de reservistes per anar a la Guerra de 

Melilla. El reclutament es podia eludir pagant 6000 rals, quantitat totalment a fora de l’abast del 

treballadors (que cobraven 20 rals al dia). Aquest fet va provocar unes revoltes generalitzades que 

comencen amb una vaga general el 26 de juliol i la crema d’esglésies i convents durant dos dies ja que es 

consideraven que les esglésies formaven part de la burgesia que no havia enviat cap fill a la guerra. 

La repressió de Madrid va ser molt dura amb moltes detencions i expulsions. També es van dictar 17 

penes de mort tot i que només 5 es van fer efectives. Entre aquests cinc hi havia Francesc Ferrer i 

Guàrdia, fundador de l’Escola Moderna, que fou afusellat al castell de Montjuïc. 

  

La Setmana Tràgica a Barcelona Francesc Ferrer i Guàrdia 

 

2.2.3. La Dictadura de Primo de Rivera 

En mig d'una situació social caòtica amb tensions revolucionàries (creixement del proletariat industrial 

violent, creació del Partido Comunista de España el 1921, nombrosos episodis d'enfrontaments entre 

patrons i obrers, etc.), una crisi econòmica des del 1919 degut a la contracció dels mercats europeus 

durant la Primera Guerra Mundial i la commoció de la societat que provoquen els fracassos de la política 

colonial espanyola al Marroc es produeix el Cop d'Estat del general Primo de Rivera, Capità General 

de Catalunya, que provocà la dimissió del Govern existent de Garcia Prieto.  

L'alternativa autoritària que s’imposa per resoldre els problemes de l'estat compta amb el suport de 

la Monarquia d'Alfons XIII, el suport evident de l'Exèrcit, de la burgesia, dels terratinents i dels medis 

eclesiàstics. El règim nasqué amb la pretensió de constituir un sistema de govern estable amb fonaments 

constitucionals propis, influït per les maneres del feixisme italià, tot i no identificar-s'hi. 

A Catalunya va ser inicialment aplaudit pels sectors de l'alta burgesia conservadora que van donar la 

benvinguda a Primo com a salvaguarda davant les forces radicals de l'anarquisme. En un primer moment 

es va permetre que la Mancomunitat continués existint, però la dictadura va treballar a fons contra el 

nacionalisme català republicà, cada cop més radicalitzat i en alça, prohibint partits, associacions i 

institucions autòctones. Finalment, la Mancomunitat de Catalunya va ser definitivament suprimida l'any 

1924 i prohibit l'ús de la llengua i la bandera catalanes en l'administració i en la vida pública. 

Catalunya es va convertir aviat en un dels focus més actius i unànimes d'oposició a la dictadura, ambient 

que va afavorir el creixement de la força i popularitat del nacionalisme republicà que va tenir en Estat 
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Català (1922) i en seu líder Francesc Macià, el lluitador més compromès. Per contra, el catalanisme 

moderat i socialment conservador de la Lliga Regionalista va quedar molt desprestigiat. 

Alarmat, Alfons XIII va forçar la dimissió de Primo de Rivera (gener del 1930) però la "dictablanda" 

del general Berenguer, nom amb el qual era conegut popularment el seu govern en contraposició a 

la dictadura de Primo, no va aconseguir la reconciliació política amb l'oposició. 

Finalment, les eleccions municipals, el 12 d'abril de 1931, van suposar una derrota indiscutible de 

l'opció monàrquica. Davant l’opció d'imposar-se mitjançant una repressió a ultrança o l'abdicació, el 

rei va optar per aquesta última opció i el 14 d'abril de l'any 1931 es va proclamar la Segona 

República espanyola. 
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3. EL BAIX LLOBREGAT I MARTORELL 

 

3.1. EL BAIX LLOBREGAT 

 

El Baix Llobregat és una comarca situada al sud de la província de Barcelona. Limita al nord amb el 

Bages, a l’est amb el Vallès Oriental, al sud-est amb el Barcelonès, al sud amb la mar Mediterrània, 

al sud-oest amb el Garraf, a l’oest amb l’Alt Penedès i al nord-oest amb l’Anoia. Segueix la conca 

inferior del riu Llobregat en el recorregut des de Montserrat fins al mar. Amb 767.967 habitants 

(2006) és la tercera comarca més poblada de Catalunya i té una superfície de 486,7 km² (33ena, 

amb un 1,51% de la superfície del Principat). La capital de la comarca és Sant Feliu de Llobregat. 

 

Fitxa resum – Baix Llobregat 

 

 

Estat: 

Autonomia:  

Província: 

Capital de comarca: 

Gentilici: 

Superfície: 

DEMOGRAFIA 

Població (2009): 

Densitat de població: 

ORGANITZACIÓ INTERNA 

Municipis: 

Forma de govern: 

President: 

ALTRES 

PIB per càpita: 

Web: 

Espanya 

Catalunya 

Barcelona 

Sant Feliu de Llobregat 

Llobregatenc/enca 

485,70 km² 

 

793.655 hab. 

1.634,04 hab/km² 

 

30 

Consell comarcal 

Rosa Boladeras i Serraviñals (PSC) 

 

28 milers €/hab 

www.elbaixllobregat.cat 

 

3.1.1. Els municipis 

 

Localitat Extensió Població Densitat 
Distància 

a Barcelona 

Abrera 19,89 km² 9.422 hab. 473,70 hab./km² 34.4 km 

Begues 50,00 km² 5.284 hab. 106 hab./km² 32.1 km 

Castelldefels 12,9 km² 56.815 hab. 4.404 hab./km² 27.7 km 

Castellví de Rosanes 17,09 km² 1.297 hab. 75,89 hab./km² 36.5 km 

Cervelló 24,25 km² 6,980 hab. 288 hab./km² 22.3 km 

Collbató 17,99 km² 3,024 hab. 168 hab./km² 42.0 km 

Corbera de Llobregat (2008) 18,46 km² 13.435 hab. 730 hab./km² 25.4 km 

Cornellà de Llobregat 6.9 km² 84.131 hab. 12.192 hab./km² 9 km 

El Prat de Llobregat 31,17 km² 63.190 hab. 2.027 hab./km² 11.1 km 

Esparreguera 27,47 km² 20.163 hab. 734 hab./km²  

Esplugues de Llobregat 4,6 km² 46.296 hab. 10.064 hab./km² 8.1 km 

Gavà 30,90 km² 43.242 hab. 1.399 hab./km² 23,1 km 

Martorell 12,90 km²  25,010 hab.  1.939 hab./km²   

Molins de Rei 16,00 km² 22.496 hab. 1.406 hab./km² 17.9 km 

Olesa de Montserrat 16,75 km² 20.294 hab. 1.212 hab./km² 37,9 km 

Pallejà 8,41 km² 9.746 hab. 1.159 hab./km²  

La Palma de Cervelló 5,37 km² 2.881 hab. 536 hab./km²  

El Papiol 8,83 km² 3.628 hab. 411 hab./km²  

Santa Coloma de Cervelló 7,52 km² 7.081 hab. 942 hab./km² 18.1 km 

Sant Andreu de la Barca 5,52 km² 23.675 hab. 4.289 hab./km²  

Sant Boi de Llobregat 21,94 km² 81 293 hab. 3.700 hab./km² 11.5 km 

Sant Climent de Llobregat 10,73 km² 3.366 hab. 314 hab./km² 19.3 km 

Sant Esteve Sesrovires 18,64 km² 5.978 hab. 321 hab./km²  

Sant Feliu de Llobregat 11,79 km² 41.954 hab. 3.558 hab./km²  

Sant Joan Despí 6,39 km² 31.438 hab. 4.920 hab./km² 13.8 km 

Sant Just Desvern 7,85 km² 14.910 hab. 1.899 hab./km² 10.6 km 

Sant Vicenç dels Horts 9,14 km² 26.477 hab. 2.897 hab./km² 16.9 km 

Torrelles de Llobregat 13,55 km² 4.324 hab. 319 hab./km²  

Vallirana 23,93 km² 11.678 hab. 488 hab./km²  

Viladecans 20,11 km² 60.033 hab. 2.910 hab./km² 21.8 km 
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3.1.2. Història 

 

S’ha datat restes arqueològiques diverses de la relació de l’home primitiu i el Baix Llobregat des del 

paleolític. El Parc Arqueològic Mines de Gavà (3400-2360 a.C.) constitueix un dels llocs més 

atractius de la comarca per apropar-se al neolític. Però de jaciments d'aquella època de la història 

n'han aparegut a diferents llocs del Baix Llobregat, com és el cas de l'important jaciment de mamuts 

trobat a Viladecans. 

 

Des de mitjan segle XI a.C. el territori de la comarca era ocupat per un bon nombre de vil·les 

romanes que es dedicaven a l'agricultura, la ramaderia i les activitats artesanals. La vinya era el 

principal conreu i el vi s'exportava a les Gàl·lies. El port des d'on es feia el comerç dels productes de 

la comarca era el port de "les Sorres", prop de l'actual llacuna del Remolar, a bastant distància de 

l'actual línia de la costa. El Pont del Diable de Martorell es va aixecar en construir la Via Augusta i 

conserva un magnífic arc triomfal romà. A Sant Boi de Llobregat es poden visitar unes termes 

romanes. 

 

A partir de l'any 801, en què Lluís el Piadós conquerí Barcelona, el riu Llobregat esdevingué frontera 

entre les terres carolíngies de la riba esquerra i les sarraïnes de la riba dreta. Uns anys més tard les 

terres de la riba dreta foren conquerides i es bastí una línia de castells entre els quals destaquen el 

de Castellví de Rosanes, el d'Eramprunyà i el de Cervelló. Va començar la repoblació i al llarg del 

segle X apareixen nous pobles a la comarca i se'n revifen d'altres que havien estat abandonats. Els 

primers monestirs, com el de Sant Genís de Rocafort (Martorell) o el de Sant Ponç de Corbera 

(Cervelló) no es fundaren fins al segle XI. Però els monestirs que tingueren més influència a la 

comarca foren el de Sant Cugat del Vallès i el de Montserrat, a la zona nord. El territori era repartit 

entre diferents senyors i jurisdiccions. Al segle XII els pobles de l'esquerra del riu, des de Molins de 

Rei fins al mar, eren de jurisdicció reial. Sant Boi era un territori de jurisdicció compartida. Corbera, 

Collbató i Esparreguera tingueren dominis feudals diversos. La resta del territori de la comarca 

estava repartit entre tres gran baronies. 

 

Tot i que podem trobar una semblança entre les masies i les vil·les romanes de les quals parlàvem 

més amunt, l'origen proper de la masia catalana es remunta a l'edat mitjana. Al voltant dels castells, 

parròquies i monestirs s'escampaven els masos. Les terres dels senyors eren conreades pels 

servents de la gleva, que depenien en tot i per tot del senyor, i pels pagesos anomenats lliures, que 

havien de pagar impostos abusius. Però al segle XV es decretà l'emancipació dels pagesos i això 

generà noves energies, renovant-se les cases pairals i apareixent-ne de noves durant els segles XVI 

i XVII. La masia era una unitat de producció on es cultivaven productes de secà, hi havia un hort de 

regadiu, s'explotava el bosc, es criava bestiar, hi havia transformació de primeres matèries 

(elaboració del vi i premsat de l'oli...) i, fins i tot, es feien petites activitats artesanals, com ara filar i teixir la 

llana. Un contracte de propietat en què el pagès no era l'amo però disposava lliurement de la terra per a ell 

i els seus fills, una política matrimonial orientada a l'engrandiment del patrimoni i la institució de la figura 

de l'hereu com a únic propietari, van donar un moment d'esplendor econòmic a la masia i al camp català. 

 

La Revolució Industrial iniciada a Anglaterra a mitjan segle XVIII, va influir sobre altres països d'Europa. 

Catalunya va tenir un fort procés d'industrialització, del qual el Baix Llobregat no quedaria al marge. 

Propera a Barcelona i al seu port, dotada -gràcies al riu- de recursos hidràulics per proporcionar energia, 

la comarca del Baix Llobregat va ser vista per molts industrials com el lloc idoni per instal·lar-hi grans 

fàbriques tèxtils, que van aprofitar els salts d'aigua del canal de la Infanta, van construir-ne de nous o van 

instal·lar potents màquines de vapor que funcionaven amb l'energia del carbó. En alguns casos, els 

industrials van urbanitzar grans finques construint-hi la fàbrica i les cases per als treballadors. Van fundar 

veritables pobles industrials anomenats colònies, com ara Can Bros (Martorell), la colònia Sedó 

(Esparreguera) i la colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló). A la majoria de pobles de la comarca podem 

trobar aquelles velles indústries que avui potser estan abandonades o han canviat d'ús. 

 

Als inicis del segle XX es comença a utilitzar l'electricitat per a finalitats energètiques i això dóna una nova 

empenta a la indústria, que es diversifica, i apareixen empreses de construccions metàl·liques, com ara 

Companyia Roca (Gavà - Viladecans); de construccions elèctriques, com ara Siemens (Cornellà); de 

ciment, com ara Ciments Sanson (Sant Just Desvern) o Ciments Molins (Sant Vicenç dels Horts), etc. De 

mica en mica els pobles, les viles i les ciutats de la comarca es van transformant i adquirint l'aspecte que 

tenen ara. 

 

Es un potent motor industrial del país, i encara conserva part del seu passat eminentment agrícola, quan 

era la primera zona agrícola i ramadera catalana. 

El Baix Llobregat està dividit en dos grans sectors separats entre si pel congost de Martorell. En el passat, 

els nuclis de població s’assentaven preferentment a les zones altes, al resguard de les crescudes 

ocasionals del riu, mentre que a les zones properes al riu es desenvolupava una productiva agricultura de 

regadiu. 

A l’actualitat la situació és molt diferent: 

La meitat meridional, que va de Martorell al delta del Llobregat, es troba intensament urbanitzada i té 

importants concentracions de població (Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi del Llobregat, 

Viladecans, El Prat de Llobregat…) i una densa xarxa viària d’importància cabdal per a les comunicacions 

de Catalunya. L’activitat econòmica es basa en una industrialització intensa destacant els sectors de la 

metal·lúrgia, la siderúrgia, la indústria química, paperera, la tèxtil, les arts gràfiques i la indústria per als 

materials de construcció. 
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La meitat septentrional es molt diferent a l’anterior: Martorell, Olesa de Montserrat i Esparreguera 

concentren la major part de l’activitat econòmica de la zona que es basa en la indústria química, 

metal·lúrgica i tèxtil, mentre que la resta dels municipis l’activitat agrícola (vinya, arbres fruiters i 

cereals) mantenen la seva importància. Paral·lelament hi abunden les urbanitzacions de primera i 

segona residència. 

 

 

3.2. MARTORELL 

 

3.2.1. Dades generals 

 

Població:  Martorell 

Superfície:  12,900 km2 

Altitud: 58 m 

Habitants:  27.928 habitants 

  

3.2.2. Situació geogràfica   

 

Martorell és a la comarca del Baix Llobregat situat més concretament a 1º55`54,23” de longitud i 

41º28`29,35” de latitud, a la cruïlla que formen la depressió prelitoral i la vall del riu Llobregat. Al nord, per 

sobre de la colònia de Can Bros, limita amb el terme municipal d'Abrera; a llevant, el curs del riu Llobregat 

fa la divisòria amb el de Castellbisbal; riu avall, passat el Congost, limita amb el de Sant Andreu de la 

Barca, i a l'oest, amb el de Castellví de Rosanes al sud de l'Anoia i amb el de Sant Esteve Sesrovires al 

nord d'aquest riu.    

Martorell pertany a la comarca del Baix Llobregat. El seu terme municipal, d’una extensió de 12,900 Km2, 

esta situat a la vora dreta del riu Llobregat, en el lloc de confluència amb el riu Anoia, que travessa pel mig 

el seu terme. Al nord, per sobre de la colònia de Can Bros, limita amb el terme municipal d'Abrera; a 

llevant, el curs del riu Llobregat fa la divisòria amb el de Castellbisbal; riu avall, passat el Congost, limita 

amb el de Sant Andreu de la Barca, i a l’oest, amb el de Castellvi de Rosanes al sud de l’Anoia i amb el de 

Sant Esteve Sesrovires al nord d’aquest riu. 

La situació geogràfica de Martorell a la cruïlla que formen la depressió prelitoral i la vall del riu Llobregat, 

fa de Martorell un nus de comunicacions d’una gran importància. Al Congost del Llobregat a Martorell, pas 

estratègic i via de penetració vers la Catalunya interior, conflueixen la carretera N-II de Barcelona a 

Madrid, l’Autovia de Lleida,  l’autopista AP-7 de Valencia, els Ferrocarrils de la Generalitat (a Barcelona a 

Manresa i a Igualada), la línia Barcelona –Tarragona de RENFE i la carretera comarcal de Vilafranca a 

Terrassa. La concentració de vies de comunicació, combinada amb la confluència dels dos rius, fan que el 

terme de Martorell hagi estat molt modificat per obres com ponts, vies, túnels i desmunts que el clivellen 

profundament. La imatge mes característica que el viatger s’emporta de Martorell es la dels seus ponts: el 

mes antic, el Pont del Diable, l’aclaparador pont de l’autopista i el modern pont de la carretera de 

Terrassa. A tot això cal afegir el traçat de l’AVE, actualment en construcció. El desenvolupament industrial 

s’ha beneficiat de la condició de Martorell com a nus de comunicacions. Els polígons industrials de la 

Torre, Solvay, Can Bros i Seat, entre d’altres, han produït un important canvi de l’activitat econòmica de 

Martorell, passant de població agrícola a industrial. Actualment, l'agricultura es troba en franca regressió 

davant el increment constant de la indústria, que ocupa tres quartes parts del territori. 
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3.2.3. Clima   

 

És el propi de l'àrea mediterrània. La temperatura té un valor mitjà anual d'uns 16 graus, amb 

variacions entre els 7 i els 26 graus, encara que puntualment es pot arribar fins als 0 i els 35 en 

casos extrems. Com a curiositat, el mes de juliol de 1982 es va arribar als 48,8 graus, i va ser un 

dels mesos més calorosos del segle XX. 

Les precipitacions anuals estan entre els 600 i 700 mm, la qual cosa justifica que l'àrea es consideri 

climàticament seca. 

Els vents s'adapten a la geografia travessant els punts d'obertura de les serralades. La marinada és 

un vent de la costa que actua a les hores de sol, que segueix el curs del riu Llobregat i arriba fins a 

Montserrat. A la nit, els terrals bufen en sentit invers. 

Cal assenyalar l'important grau d'humitat relativa que s'assoleix a les àrees baixes del municipi en 

època hivernal o freda.  

 

3.2.4. Història 

 

Bona part del material que apareix dins del marc històric ha estat extret del treball “La Historia Visual 

de Martorell”, realitzat per Centre d’Estudis Martorellencs i “la Caixa”. 

 

a) La prehistòria 

Cal esperar fins al final del neolític per trobar restes de la presencia humana dins del terme 

municipal. En els rebaixos de les terres de la zona de la Bòbila Bonastre, just on ara hi ha construïts 

els barris del Pla i del Camí Fondo, va ser destruïda una tomba col·lectiva, subterrània, format per 

quatre vasos de ceràmica fets a mà i restes de deu persones; i, l’altre, una tomba individual amb un 

esquelet doblegat que anava acompanyat d’una peça de ceràmica tosca i negrosa.  

De tot aquest conjunt es conserva, al Museu Municipal, un fragment de crani, tres maxil·lars 

inferiors, quatre recipients de ceràmica i dos fragments de sílex. 

Al Museu Municipal Vicenç Ros es conserven les restes de dues defenses d’Elephas Antiquus, del 

Plistocè Superior (127.000-80.000 anys), localitzades a la zona de l’antic Hostal de la Creu on hi ha 

la Font del Mamut.  

 

b) El món Romà 

Les restes romanes mes antigues que coneixem a Martorell pertanyen a la vil・la romana situada a 

la zona de l’estació ferroviària de Martorell – Enllaç (segle II - I aC). El pas del riu Llobregat pel punt 

estret que constitueix el Congost era un lloc ideal per construir-hi un pont de pedra (segle I aC), 

l’anomenat posteriorment Pont del Diable, per fer-hi passar la Via Augusta. El pont roma que 

creuava el Llobregat tenia un perfil quasi pla, amb tres arcs, i un arc honorífic a l’entrada que 

marcaria el limit entre dues demarcacions territorials. Concretament l’arc honorífic del pont roma estava 

separant dues ciutats o territoris; molt probablement els de Barcino i Tarraco. La troballa a la vora de 

Santa Margarida de dos fragments d’un mil·liari ¾ fita romana que assenyala la distància en milles¾ 

testimonien el pas de la Via Augusta i la realització de reformes a l’època de Magnenci (emperador entre 

els anys 350-353) al qual correspon la dedicatòria que es conserva parcialment. Altres restes romanes 

han estat localitzades a la zona de les Torretes i en algun punt del nucli antic de la vila. 

 

c) Del món Romà al Medieval 

Les dades del període entre el mon roma i el medieval son escassament conegudes i de forma molt 

desigual. La informació disponible prové fonamentalment de les excavacions de la vila romana de 

Martorell Enllaç, del segle IV, i dels treballs  arqueològics a l’església de Santa Margarida, de finals del 

segle VI o inicis del VII. 

Les excavacions arqueològiques a Santa Margarida han posat al descobert les restes d’una església de 

tradició paleocristiana i part d’una necròpolis de la mateixa època, amb diverses tombes. 

 

Fotografia de les excavacions a l’església de Santa Margarida (Font: Història visual de Martorell). 

 

Dels darrers moments del mon antic i del inici de la dominació islàmica, no se’n sap pràcticament res. Dels 

inicis del segle IX es pot imaginar un paisatge en que predomina un bosc format bàsicament per roure i 

alzina. 
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Cal suposar que des del moment de la recuperació de Barcelona per Guifré i del inici de la 

repoblació de la banda dreta del riu Llobregat, a partir de l'any 878, la zona de Martorell va veure 

incrementar progressivament la presencia humana. 

 

d) L’Alta Edat Mitjana 

El Martorell alt medieval es una agrupació de cases al llarg de l’eix del camí provinent del Pont del 

Diable, i a l’entorn d’una placa i de l’església. El primer document en que apareix el nom de Martorell 

data de l’any 1033. Durant l’alta edat mitjana Martorell formava part de la que posteriorment seria la 

baronia de Castellvell de Rosanes el centre de la qual era el castell de Sant Jaume. 

Aquesta baronia tenia els seus orígens al segle X i comprenia els actuals termes /municipals de 

Castellvi de Rosanes, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Abrera i 

Castellbisbal. Els Castellvell foren els senyors de la baronia fins al 1228, any en que va passar a la 

família dels Montcada. 

L’alta edat mitjana fou una època d’intensos enfrontaments entre els comtes catalans i els sarrains 

pel domini del territori. Martorell no va ser cap excepció, doncs es trobava emplaçat en una posició 

estratègica, i al segle XII el comte Ramon Berenguer III va derrotar els almoràvits al seu pas pel 

Congost. 

L’estructura urbana de la vila en aquests primers segles de l’edat mitjana va estar condicionada per 

aquesta posició estratègica: Martorell fou construïda de manera esglaonada sobre la falda de la 

serra de les Torretes, al peu del camí del Mercadal, entre l’Anoia i el torrent Pregon, a l’entrada del 

Congost. El nucli inicial s’estenia entre l’aiguavés del torrent de Rosanes a l’Anoia, prop del gual del 

camí, i l’actual carrer de Sant Antoni, aproximadament. Posteriorment es perllonga fins a l’actual 

Plaça de les Hores. 

La vila estava encerclada per muralles. Les muralles tenien portals per accedir a  l’interior de la vila, 

els mes antics dels coneguts son el Portal de les Hores, que estava adossat a una torre, i el Portal 

del Mercadal o d’Anoia.  

 

e) La Baixa Edat Mitjana 

Durant el segle XIII la vila va créixer mes enllà del Portal de les Hores, fins al torrent de Badals o de 

la Mina, a la Cambreta. 

Al 1228 la Baronia de Castellvell de Rosanes passa a mans de la família dels Montcada. Al 1309 la 

Baronia canvia altre cop de mans, els nous senyors son la família Foix, que en tenen el domini fins 

al 1396. L’any 1344 Roger Bernat de Foix concedeix el privilegi fundacional del municipi de 

Martorell. 

Mateu de Foix, l’últim senyor de la Baronia de Castellvell havia contret matrimoni amb Joana 

d’Aragó, filla del rei Joan I. A la mort de Joan I, l’any 1396, Mateu de Foix va pretendre ocupar la 

corona; aleshores Martorell i el Castellvell de Rosanes foren ocupats per les forces de la ciutat de 

Barcelona i la Baronia passa als dominis reials de Martí L’Humà. La Baronia va estar en mans de la 

Corona durant molt de temps, fins a finals del segle XV. 

L’any 1282 se cita per primer cop la fira de Sant Bartomeu, que es feia al costat del Pont del Diable. L’any 

1422, la reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim, concedeix el privilegi de la celebració d’una segona 

fira el dia de Sant Marc i els quatre següents, que es mante en l’actualitat com a Fira de Primavera. 

En els segles XIV i XV Martorell s’engrandeix altre cop; per exemple s’edifica el Carrer Nou (actual Pere 

Puig) en l’emplaçament on ja hi havia l’hospital de Sant Joan. La vila va quedar perfilada de la següent 

manera: hi havia un sol carrer dividit en quatre trams; 

el carrer Anoia (actual carrer Santacana des del riu fins al carreró de Sant Antoni), la placa del Pou (actual 

placa de la Vila, des del carreró de Sant Antoni fins la placa de les Hores), el carrer de la Font (actual 

carrer Josep Anselm Clavé, des de la placa de les Hores fins a la Cambreta), i el carrer Nou (actual carrer 

de Pere Puig, des de la placa de les Germanes Maestre fins davant de la placa de la Creu). 

 

f) L’Època Moderna 

Des de l’any 1474 l’antiga Baronia de Castellvell havia passat a mans de la familia Requesens per voluntat 

de la Casa Reial. L’any 1572, el papa Pius V, a petició de Lluís de Requesens, senyor de la baronia i 

participant a la batalla de Lepant, va concedir el jubileu perpetu a la confraria del Roser de Martorell, 

concessió que va donar lloc a un document (butlla) que encara es conserva. 

Uns anys després, al 1579, Jaume Santacana va dirigir les obres de la nova església parroquial, d’estil 

renaixentista. Les obres es van enllestir al 1592. A l’interior de l’església foren col·locats nous retaules, 

entre els que cal destacar els d’Agustí Pujol, pare i fill. 

 

Gràfic de creixement del municipi al llarg dels segles (Font: Historia visual de Martorell). 
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A mitjans del segle XVI, la població de Martorell comptava amb 118 focs (cases). Però va arribar una 

gran onada immigratòria procedent del sud de França, que van constituir fins i tot la Confraria dels 

Estrangers al 1577. A finals de segle es produí un nou creixement de la vila, aixecant-se noves 

cases al Carrer Nou. 

 

El 1640 la guerra es fa present un altre cop. La Guerra dels Segadors va comportar la fortificació de 

la vila i del seu entorn, ja que va esdevenir quarter general de Catalunya i es considerava peca clau 

en la defensa de Barcelona. El gener de 1641 la vila va ser assetjada i destruïda per l’exèrcit del 

marques de los Vélez. 

Un cop acabada la guerra, una epidèmia de pesta va assolar la vila l’any 1652. El 1669 es va 

procedir a una delimitació del terme de la població. 

Al 1686 es va establir a la vila una comunitat de caputxins; inicialment es van instal·lar a una casa 

de la Placa de la Vila, però un any després iniciaren les obres del convent. 

La Guerra de Successió va fer sentir les seves conseqüències sobre Martorell. El 1714 el castell de 

Rosanes fou pres i volada la seva torre de l’homenatge. Des d’aquella data, l’enderrocament i la 

desaparició de la fortificació, que era el centre de la baronia, va anar augmentant. Després de la 

derrota, Martorell fou convertit en un centre de concentració i intendència de l’exèrcit; al 1723 

l’Ajuntament va acordar la construcció d’una caserna de cavalleria per allotjar la tropa i estalviar els 

problemes i abusos que s’ocasionaven a la població quan allotjaven els soldats a casa seva. 

Després de la guerra, Martorell va iniciar el seu procés d’industrialització. Va tenir una gran tradició 

la confecció de puntes de coixí. 

A mes, per primer cop, durant el segle XVIII la vila creix en altres direccions, el Carrer dels 

Caputxins n’és un exemple o el barri de Can Carreres, a l’altra banda del riu Anoia. 

 

g) L’època Contemporània 

El segle XIX s’inicia pràcticament amb la Guerra del Francès, que comportarà diversos saquejos de 

la vila i de poblacions de l’entorn. El 1814 les tropes franceses capitularen amb tota una divisió al 

Congost de Martorell. Aquesta fou una victòria molt important i la vila va rebre el títol de “molt noble i 

molt lleial”. 

Poc temps després, al 1817, es va obrir la primera fabrica de filat de coto; i al 1818 Salvador Roca 

va posar en marxa a Can Bros un moli fariner, una molina de tallar fusta i un moli per fabricar paper 

d’estrassa. Al 1819 Miquel Elies obre una farga de coure, un moli paperer i un moli fariner. Per tant, 

al segle XIX Martorell era ja una de les poblacions fabrils importants de Catalunya, amb una puixant 

industria tèxtil i paperera. 

 

Fotografia de Can Bros (Font: Historia visual de Martorell). 

 

Entre 1820 i 1823 va haver-hi molts conflictes civils a la vila i enmig d’aquests aldarulls la comunitat dels 

caputxins es veu obligada a fugir; poc després el convent fou saquejat, es van cremar alguns quadres i 

també part de la biblioteca. En aquella època també fou destruïda la capella de Sant Bartomeu. Uns anys 

mes tard, al 1842, l’antic convent fou reconvertit per iniciativa de l’Ajuntament en escola i hospital. 

El 1856 s’inaugura el ferrocarril de Barcelona a Martorell, i entre 1861 i 1865 es realitza la prolongació de 

la linia de ferrocarrils del MZA fins a Tarragona. Amb la construcció de la nova estació de Martorell, Can 

Carreres va començar a formar un nucli de població important. 

Un altre fet significatiu a nivell urbanístic fou la construcció, l’any 1863, d’un nou tram de la carretera que 

unia Barcelona amb Madrid i que permetia el pas per Martorell però sense necessitat de recórrer els 

carrers estrets de la vila, doncs la nova variant resseguia el traçat del Carrer Mur, es a dir, de l’antiga 

muralla. 

Altres fets rellevants de finals del segle XIX foren: al 1875 Francesc Santacana i Capmany funda el museu 

de l’Enrajolada, al 1881 es va construir la primera claveguera en un tram del carrer Nou, la plaga de la 

fil·loxera del 1887 va arruïnar moltes famílies de Martorell, al 1893 es va crear la línia del Ferrocarril 

Central Català que unia Martorell amb Igualada i es va inaugurar un nou pont al Llobregat; el Pont de 

Ferro de la Maquinista Terrestre i Marítima, que va substituir la funció que fins aquell moment 

feia el Pont del Diable. 
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Fotografia del Ferrocarril Central Català (Font: Historia visual de Martorell). 

 

g) El segle XX 

Amb el nou segle va arribar a Martorell l’electricitat (1906) i el Servei Municipal d’Aigües (1915), 

també es va ampliar la xarxa de clavegueres (1924) per tal de combatre el tifus, ja que Martorell era 

el indret de tota la província amb mes casos de morts per aquesta malaltia; es van fundar centres de 

caire cultural com la Societat “el Progrés” (1908) i el Círcol Democràtic Recreatiu (1917) i al 1930 

Francesc Santacana impulsa la construcció de la piscina i neix el Club Natació Martorell. 

La Guerra Civil (1936-1939) va ocasionar gravíssims danys a la població: el 1936 va ser incendiada i 

destruïda l’església parroquial i es perderen valuoses obres d’art, el 23 de gener de 1939 la vila va 

patir un sever bombardeig i el Pont del Diable, els del ferrocarril i el d’Anoia foren volats pels propis 

republicans en un acte desesperat per evitar l’avanç de les tropes franquistes. 

Durant la postguerra s’iniciaren les obres de reconstrucció de l’església parroquial (1941-1944), es 

produí un rellançament de les fires amb venda de bestiar, i es va crear el Museu Municipal Vicenç 

Ros (1945), per iniciativa Vicenç Ros, a l’antic convent dels caputxins. 

 

Fotografia de principi del segle XX de la vila de Martorell (Font: Historia visual de Martorell). 

 

Com a tot arreu, la postguerra va ser una època molt dura per a la població. Als seixanta Martorell va 

experimentar un important creixement industrial i deixa de ser una població agrícola. Les industries es 

concentraren a la riba del Llobregat; cal destacar-ne sobretot dues: el complex químic Solvay i l’empresa 

automobilística Seat. Foren uns anys en que es va produir una forta immigració. Entre finals de la dècada 

de 1950 i la dècada de 1960 es van construir a Martorell uns 1500 habitatges nous que van anar perfilant 

els barris del Pla, Buenos Aires i el Camí Fondo. L’augment de la població era constant, així doncs es 

passa de 8.000 habitants al 1960 a 13.000 habitants al 1970. 

El 1962 fou reconstruït el Pont del Diable, i també es va produir un fet tràgic, la riuada d’aquest mateix 

any, que va enderrocar diverses cases del carrer Pere Puig. Entre les riuades modernes que van provocar 

danys importants cal destacar la de 1971, on el riu assoli els nivells mes alts coneguts modernament. 

Durant el inici dels anys 70 continua l’expansió urbana de Martorell: es completa la urbanització del barri 

del Pla i Camí Fondo, i posteriorment, la del Pelegrí Juncosa. Es desenvolupen els polígons industrials de 

la Torre, Glude, Can Bros, entre d’altres. També es d’aquestes dates la construcció de l’autopista. 

Després d’un cert estancament, la dècada de 1990 Martorell ha endegat una fase d’expansió urbana que 

l’ha portat ja quasi a la ratlla dels 25.000 habitants. 

Seat, que s’havia instal·lat a Martorell als inicis dels anys 1960, va ampliar les seves instal·lacions al 1990. 

Aquesta ampliació ha propiciat un desplaçament important de població de la rodalia de Barcelona cap a la 

zona alta del Baix Llobregat, el que ha comportat l’ocupació creixent del barri del Camí Fondo i la creació 

dels barris mes extensos del Torrent de Llops i de les Bòbiles. 

El nucli antic de Martorell, la Vila, no ha seguit fins ara un camí paral·lel i ha experimentat un procés 

notable de reducció i envelliment de la població. 
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3.2.5. Recull del patrimoni arquitectònic de Martor ell. 

 

Bona part del material que apareix dins de l’apartat recull del patrimoni arquitectònic ha estat extret 

del treball “La Historia Visual de Martorell”, realitzat per Centre d’Estudis Martorellencs i la Caixa. 

No hi ha gairebé cap període històric ni cap gran estil artístic que no trobi un exponent a Martorell. 

Des de l’època imperial romana, que ha deixat la seva petjada en el Pont del Diable, símbol 

indiscutible de la població, fins a l’actualitat, es pot anar resseguint el fil de la historia a traves de 

diferents monuments historics existents a la vila. A continuació enumerarem alguns dels mes 

importants per ordre d’antiguitat: 

 

a) El Pont del Diable 

El Pont del Diable, construït en època romana, va estar en us fins que segurament a finals del segle 

XI o començaments del XII una riuada del Llobregat el va destruir. El 1283 s’inicia la construcció 

d’un nou pont, el procés però va ser lent i llarg, amb forca dificultat i precarietat de mitjans, el que va 

dur a un aprofitament intensiu de les pedres que quedaven del pont roma, arrencant, per exemple, 

les pedres de l’arc honorífic roma que decorava l’entrada. 

Serà ja al segle XVIII quan es faran al pont un seguit de reformes que li donaran el seu perfil actual. 

Els enginyers militars de l’època van dissenyar una modificació del pendent, aixecant les baranes, 

de manera que els carros hi poguessin transitar. Això va comportar la creació d’un terraplè que va 

soterrar els basaments de l’arc honorífic roma de l’entrada. L’arc va ser restaurat parcialment el 

1928 i ,finalment, recuperats els seus basaments en la restauració de 1933, que va suprimir part del 

terraplè creat al segle XVIII. 

El gener de 1939 el pont va ser volat durant la retirada de les tropes republicanes. L’arc central va 

desaparèixer i no va ser reconstruït fins el 1962, moment des del qual el pont recupera la seva 

imatge. 

 

Fotografia del Pont del Diable després de la reconstrucció del 1962 (Font: Historia visual de 

Martorell). 

 

b) Església de Santa Margarida 

D’època visigòtica son les restes de l’església paleocristiana de Santa Margarida, posteriorment 

reconstruïda en estil romànic. Les restes de la primera església identificada a Santa Margarida descriuen 

un edifici amb una aula rectangular, amb l’entrada al costat de migdia, i amb una capçalera tripartida 

formada per dues cambres laterals rectangulars i una de central amb planta de ferradura. 

Simultàniament amb la construcció de l’església o immediatament després, l’espai a l’entorn de l’església, 

i inclús a l’interior de la cambra nord de la capçalera, es forma una densa necròpolis. 

Durant el segle XI i XII, degut a la pressió sobre els pagesos que suposa la implantació del feudalisme, 

l’espai de la sagrera es ocupat per cases i sitges per a la conservació del gra. 

L’església fou reformada el segle XII aprofitant els murs de l’església antiga. La construcció de la nova 

església suposarà la reestructuració total de l’antic espai de la sagrera, amb l’enderroc de les cases, 

l’amortització de les sitges i la recuperació de l’espai cementirial. 

Cap a 1870 es portaran a terme les ultimes obres de millora a l’església de Santa Margarida, assenyalant 

un punt d’inflexió vers un abandonament creixent que culminarà amb la destrucció el 1936. 



Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 
 

17 

 

Fotografia de l'Església de Santa Margarida (Font: Historia visual de Martorell). 

 

Des de 1972 el Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) ha dedicat les seves energies de forma 

preferent a la recuperació i a la recerca arqueològica i històrica a Santa Margarida. Els treballs 

propis del CEM, els realitzats en diversos camps de treball a l’estiu i l’actuació de l’Escola Taller 

Museu Vicenç Ros ha fet que avui la vida hagi retornat al lloc i hagi esdevingut un punt de referència 

obligada com a jaciment 

arqueològic i com a patrimoni de Martorell. 

 

c) El Castell de Rosanes 

Les restes del castell, conegut també com a castell del Pairet o del Mateuet, es troben situades dins 

el territori del Castellvell de Rosanes, al cim del turo del Pairet, a la serra de l’Ataix, dominant la vila 

de Martorell. Formava part del conjunt de fortaleses que en època medieval defensaven la línia del 

Llobregat, clau per a la defensa de Barcelona i el control del territori del Penedès, a mes del de 

Martorell. 

Del castell hi ha conservada una part de la muralla que resseguia el perfil del turo, la qual combina 

filades de petits carreus regulars amb fragments de mur en forma d’espina de peix (opus spicatum). 

Es conserven els fonaments d’una torre circular, que sembla que reforçava la muralla pel costat de 

migdia. A la part central del recinte hi ha una estanca de planta rectangular adossada a la muralla i 

coberta amb volta lleugerament apuntada. 

 

d) Sant Genís de Rocafort 

El monestir de Sant Genis de Rocafort es situat al cim d’una roca, sobre el cementiri de Martorell i 

l’autopista de Barcelona a Vilafranca, no gaire lluny del peatge de Martorell. 

Fou fundat pels senyors de Castellvell de Rosanes, Bonfill i la seva muller Sicarda, el 1042. El replà 

immediat del penyal de Rocafort es voltat per una muralla reforçada amb torres (se’n conserva una de 

rodona) que ressegueix el perfil curvilini de la roca: eren les defenses del monestir, que restava així 

fortificat. 

El terratrèmol de 1448 ocasiona greus danys al monestir, dels quals ja mai mes no va refer-se. Es va 

esfondrar la volta del temple, com també la de la seva parròquia, Santa Margarida, i es va derruir del tot el 

monestir i la casa dels monjos que hi havia al costat de migdia. El 1534 el mercader barceloní Joan Bolet 

feu restaurar les esglésies, entre d’altres reformes. 

L’església es un edifici de planta rectangular, amb tres cossos nomes diferenciats interiorment, construïda 

amb pedra local rogenca, molt ben escairada. A les parets de la nau es poden observar els arcosolis a 

manera de petites capelles. Es conserva un arc toral apuntat que fa pensar en una volta de canó 

apuntada, corresponent a una tipologia usual en els edificis de tradició retoromànica de finals del segle XII 

i de tot el XIII. La porta principal, situada a ponent, te dues arquivoltes, emmarcades per una 

senzilla imposta, i guardapols exterior ornat amb semiesferes. El timpà, llis, es centrat per un gravat amb 

una flor de sis pètals. Hi ha una altra porta mes petita a migdia, que devia donar als edificis monàstics. 

El Museu de l’Enrajolada – Santacana i el Museu Vicenç Ros de Martorell conserven capitells, sarcòfags i 

diversos elements esculpits procedents de Sant Genis de Rocafort. 

 

e) Hospital i capella de Sant Joan 

Al segle XIII es crea un hospital de malalts pobres, situat a extramurs de la vila, a l’actual carrer de Pere 

Puig, en un punt proper a la placa de la Creu. Posteriorment, l’hospital va ser ampliat amb la construcció 

d’una capella adossada. 

La capella de l’hospital ha estat l’únic que ha arribat fins als nostres dies. Es tracta d’un edifici d’estil gòtic 

que consta d’una sola nau de planta rectangular, sense absis diferenciat, coberta amb volta, tot i que 

originàriament els arcs de la nau sustentaven la coberta de bigues. 
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Fotografia de la Capella de Sant Joan (Font: Historia visual de Martorell). 

 

f) La Casa Gausa 

Situada al carrer Anselm Clavé, es actualment la casa mes antiga que es conserva a Martorell. Va 

ser edificada probablement entre els segles XIV i XV, quan Martorell creixia longitudinalment a partir 

de la volta de les Hores. L’antiga façana de la Casa Gausa es feta amb pedra escairada, i comptava 

amb la planta baixa i un únic pis. 

Actualment la casa ha estat dividida en dues; en la de la dreta, la mes ben conservada, s’hi pot 

veure encara una finestra gòtica tripartida per dues columnetes amb el seu capitell i rematada per 

llinda. Conserva també el voladís de la teulada i fins fa poc, als anys setanta, un portal adovellat que 

avui es parcialment destruït per l’ampliació que se’n va fer per tal de guardar-hi els vehicles. 

 

g) Torre de Santa Llúcia 

De les antigues masies que es conserven al pla, la mes important es, sens dubte la Torre de Santa 

Llúcia. Es tracta d’un edifici meitat masia i meitat casa senyorial o palau, i el trobem documentat des 

de l’any 1208. El seu nom ha anat canviant al llarg del temps; en època medieval fou anomenada 

Torre dels Crossos, i en l’actualitat la coneixem com Torre Bassols o Torre de Santa Llúcia. 

La part mes interessant es el pati renaixentista; format per dos pisos i una galeria doble a un dels 

costats. El portal d’entrada te un arc semicircular amb dovelles. Hi ha cinc finestrals gòtics; d’altres 

foren afectats per les reformes del segle XVIII. L’interior te habitacions amb decoració neoclàssica. 

El conjunt compta amb una capella neoromànica, edificada el 1896 per l’arquitecte Antoni Robert Morera, 

on es venerava la imatge de Santa Llúcia, patrona de les modistes, que reunia, el dia 13 de desembre, 

un tradicional aplec. 

 

h) El Convent del Caputxins 

El rei Carles II va autoritzar, l’any 1686, a l’ordre dels Caputxins a establir el seu convent a Martorell, just 

als peus de la serra de les Torretes, damunt d’una roca de grans dimensions. Les obres de construcció del 

convent van començar l’any següent i van finalitzar l’any 1700. 

L’edifici tenia una aparença de masia catalana i era molt auster. Constava d’una nau principal i cinc 

capelles laterals, cor i una espaiosa sagristia. El claustre era de planta quadrada i tenia pilars que 

aguantaven una coberta de bigues. Al centre hi havia una boca de pou, formada per dos pilars de pedra i 

una llinda per aguantar la corriola. 

L’anomenada llinda porta gravada la data de 1722. Sota el claustre hi havia una gran cisterna, i al seu 

entorn es trobaven els dormitoris i el refectori, i al mateix nivell l’horta jardí del convent. Tot el recinte era 

tancat per un gran mur conegut amb el nom del “Clos”. 

Al 1835 la comunitat dels Caputxins, que estava formada per set monjos i quatre llecs, fou expulsada com 

a conseqüència de les desamortitzacions de Mendizabal, en el context de la primera guerra carlina. 

L’edifici fou cedit a l’Ajuntament l’any 1842 per la reina Ma Cristina amb finalitats benefiques o d’instrucció. 

Aixi doncs, l’antic convent es convertí primer en hospital, després en l’escola-convent de les monges 

Mercedaries, en caserna durant la darrera guerra carlista i posteriorment en escoles nacionals. 

Avui dia, bona part de l’antic convent esta ocupat per l’escola publica, mentre que l’església es, des del 

1945, la seu del Museu Municipal. 

 

Fotografia del Convent del Caputxins (Font: Historia visual de Martorell). 
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i) Caserna de Cavalleria 

Edificada a mitjans del segle XVIII per posar fi als inconvenients que suposava allotjar les tropes i les 

seves cavalleries a les cases particulars de la vila. De la caserna avui nomes en queda l’extrem 

oriental, amb una porta i unes finestres rectangulars de gres roig d’una gran sobrietat. A l’interior 

encara es conserven les menjadores dels cavalls, a la planta baixa, una galeria interior per a la tropa 

i un gros embigat que sosté la teulada. A la porta principal, avui dia desapareguda, hi havia un escut 

del municipi amb data del 1772 que ara es pot veure al Museu Municipal Vicenç Ros. 

 

Reconstrucció de l’exterior de la caserna en dibuixos originals de Jaume Amat (Font: Historia visual 

de Martorell). 

 

j) Cal Nicolau ric 

La casa fou construïda pel terratinent viticultor, Antoni Nicolau, l’any 1834. Es tracta d’una antiga 

casa senyorial de pagesos benestants, construïda a principis del segle XIX; el seu nom popular fa 

palesa la posició de la família Nicolau. La casa es situada al núm. 7 de la Placa de la Vila; es una 

vivenda de planta baixa i dos pisos, golfes, balcons, un pati situat a la part interior, i amb façana 

d’estil neoclàssic, amb dos portals centrals de mig punt i dos més d’adovellats. 

L’any 1976, en Joan Nicolau va vendre l’edifici a l’ajuntament de Martorell: al celler de la casa s’hi va 

muntar una sala municipal d’exposicions, la planta baixa es va cedir al Club Cine-Foto; al primer pis 

s’hi van instal·lar les dependencies del Jutjat i el segon pis fou compartit per l’Emissora Municipal i 

entitats culturals. Posteriorment ha estat restaurada parcialment, actualment acull l’Escola Municipal 

de Musica, les oficines d’Aigües de Martorell i la regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament. 

 

 

k) Farmàcia Bujons 

Situada a la Placa de la Vila núm. 41, era propietat del farmacèutic Josep Anton Bujons. Fou inaugurada 

l’any 1842 i el negoci es va mantenir fins l’any 1957. La part mes important de l’edifici es la planta baixa, 

on hi ha la botiga de la farmàcia, la rebotiga i els elements nobles de l’habitatge. 

La farmàcia te una gran vidriera com a porta d’entrada i unes contraportes de fusta que s’obren cap 

enfora, molt característiques de les botigues d’aquella època. Quan s’accedeix a l’interior de la botiga, 

hom te la sensació de retrocedir en el temps, doncs ens trobem dins una farmàcia del segle XIX, amb tots 

els seus elements originals. 

 

Fotografia de la Farmàcia Bujons (Font: Historia visual de Martorell). 

 

l) La Torre de les Hores 

Va ser residencia del filòsof, poeta, autor teatral i crític d’art martorellenc Francesc Pujols. La Torre de les 

Hores fou construïda al 1888; i en aquella època l’edifici va ser l’admiració de la vila. Es tracta d’ un clar 

exemple de mansió senyorial del segle XIX. 

Consta de planta baixa, un pis, les golfes i una torreta-mirador. La casa esta envoltada de jardí. El nom li 

ve del rellotge de les Hores, situat a la vila i molt proper a la casa. 

 

m) Torre Ros 

Fou la casa de l’arquitecte municipal Josep Ros i Ros, i va ser construïda l’any 1920 al carrer Vistalegre, a 

peu de la serra de les Torretes. Es un edifici d’estil eclèctic, entre el modernisme i el noucentisme; esta 
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format per dos cossos perpendiculars units per una torre octogonal amb un coronament piramidal; 

en aquesta torre s’obren cinc finestrals de línia neogòtica. Totes les cobertes son fetes de ceràmica i 

la xemeneia es de trencadís. 

 

Fotografia de la torre Ros (Font: Agencia Catalana de l'Aigua (ACA), 2002, estudi de planificació de 

l’espai fluvial de les conques del Baix Llobregat i de l’Anoia). 

 

n) Ca l’Oller 

Situat al carrer de la Cambreta, es una obra del 1926. Te dues plantes, teulada a dues vessants, la 

façana principal orientada a migdia i just enfront un jardí. Es tracta d’una casa amb grans portals a la 

planta baixa i unes finestres emmarcades en arcs de mig punt a la planta superior. L’interior compta 

amb decoració ceràmica a les parets i amb vidrieres emplomades, on hi ha representades escenes 

d’Adam i Eva o de les quatre estacions, d’estètica noucentista. Actualment la casa es de propietat 

municipal. 

 

o) El Progrés 

El primer edifici del Progrés era situat a l’altre costat del carrer del Mur d’on es avui, en un edifici 

modernista, reconvertit en una sala de cinema, el Cinema Martorell, i enderrocat parcialment com a 

resultat de l’eixample d’aquest carrer pel pas de la N-II, els anys 1960. 

L’any 1928 es construeix l’edifici noucentista, projectat per l’arquitecte local Josep Ros I Ros i 

construït pels germans Parellada. Es tractava d’un edifici prestigiós i únic a la vila, que contenia una 

gran sala-cafè gestionada per la societat El Progrés. La façana principal i posterior tenen un 

coronament curvilini i tres portals semicirculars separats per pilastres decoratives. Al centre hi ha un 

gran oval amb el nom El Progrés. A les façanes laterals hi ha un seguit d’arcs que s’enllacen 

emmarcant les finestres. 

L’any 1931 s’inaugura la sala de ball i espectacles, de dues plantes i un gran escenari. 

A la planta baixa hi trobem unes llotges de fusta envoltant la pista de ball, la qual te la particularitat que es 

pot posar plana o inclinada, segons l’activitat a fer a la sala. 

 

p) El Molí Fariner 

Al 1454, el batlle general de Catalunya va fer una concessió al prior del monestir de Sant Genis de 

Rocafort per establir un moli fariner de dues moles al punt del riu Anoia que consideres mes adient. El moli 

va ser construït a la riba esquerra del riu, prop del monestir, i va seguir en actiu fins al segle XIX, en que 

fou edificada una fabrica de filats al seu costat. 

Aquesta fabrica de filats era coneguda per la gent amb el nom de Molí fariner i data del 1854. Es tracta 

d’un edifici rectangular de planta baixa i tres pisos, amb teulada a dues vessants. Cada planta te dinou 

finestrals i dues portes amb vidriera. Els sostres son fets amb bigues de fusta i revoltons. La fabrica 

pertany a una tipologia de fabriques angleses que es va difondre per tot Europa i en particular a Catalunya 

cap a finals del segle XIX. A la planta baixa hi ha la turbina, la qual s’alimentava a traves d’un canal de 

reg. 

La fabrica va tancar les seves portes l’any 1981, i el seu propietari va donar l’edifici a l’ajuntament de 

Martorell. L’edifici de la fabrica i l’antic moli, que havien caigut en un estat ruïnós, han estat objecte de 

diverses intervencions de rehabilitació dins els programes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis promoguts des 

de l’Ajuntament de Martorell. 

 

q) Les escoles de Josep Lluís Sert 

Josep Lluis Sert (Barcelona 1902-1983) fou un destacat arquitecte català, molt influït per Le Corbusier, 

amb qui va treballar a Paris. Al 1935 va projectar dos edificis escolars per a Martorell, per encàrrec de 

l’Ajuntament: el col·legi Montserrat, al barri de Can Carreres, i el col·legi dels Convents, que pren el nom 

de l’antic convent dels caputxins, una part del qual va ser incorporada al nou edifici. 

 

La construcció d’aquests edificis va ser interrompuda pel la guerra Civil i l’arquitecte no va poder completar 

la direcció de les obres. L’edifici dels Convents, que era en estat de construcció mes avencada, va 

mantenir pràcticament l’entitat que li havia donat el seu autor. No fou així en el cas del col·legi Montserrat, 

forca modificat respecte del projecte original. A finals dels anys seixanta la construcció de l’autopista AP-7 

va malmetre una part important dels espais oberts del col·legi dels Convents i modificacions posteriors van 

alterar la disposició de l’edifici pel seu costat sud. També fou enderrocada la casa del conserge, obra del 

mateix arquitecte. Avui ambdós edificis son dels pocs exemples de les construccions escolars de Sert, el 

que els dona una especial importància. 
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Fotografia de les Escoles de Josep Lluís Sert (Font: Historia visual de Martorell). 

 

3.2.6. Els museus 

 

Allò que fa de Martorell una cita indefugible per als amants de l’art i de la tradició, són els museus. 

Tant el Museu Municipal Vicenç Ros, amb la seva excepcional col·lecció de ceràmica, com 

l'Enrajolada Santacana, un dels museus més antics i singulars del país, justifiquen per ells mateixos 

la importància del municipi en el terreny artístic. 

 

a) Museu Municipal Vicenç Ros 

El museu va ser inaugurat l’any 1945 i declarat monument nacional l’any 1962. Ocupa una part de 

l’antic Convent dels Caputxins, situat als peus de la serra de les Torretes. 

El qui fou director d’aquest museu, Vicenç Ros i Batllevell (1883 -1970), va fer donació de gran 

quantitat d’objectes i sobretot, de ceràmica catalana dels segles XVII i XVIII. 

Precisament ha estat aquesta importantíssima col·lecció de ceràmica (15.000 peces) la que ha 

donat més renom al museu. De les peces exposades cal destacar els plafons ceràmics següents: el 

plafó de la Batalla dels gats i les rates, tres plafons dedicats al tema de la cacera i el plafó de la 

Mare de Déu de la Mercè. Hi ha gran quantitat de rajoles que formen arrambadors i plafons de sants 

pertanyents a cases particulars i a capelletes de carrer. 

El fons del museu també inclou restes arqueològiques locals provinents d’excavacions realitzades 

pel historiador Isidre Clopes. Algunes d’aquestes peces són sarcòfags medievals de membres de la 

baronia de Castellvell de Rosanes, de la qual Martorell n’era un nucli important; o capitells romànics i 

gòtics. A la part baixa o soterranis del museu hi trobem la secció d’etnologia, amb instal·lacions que 

reconstrueixen alguns obradors d’oficis antics com cadiraire, boter, corder, o terrisser. Completen el fons 

del museu un arxiu documental i la biblioteca, que contenen gran quantitat de documents antics. 

De l’antic convent el museu n’ocupa l’església, que és de nau única, coberta de volta de canó amb 

llunetes i capelles laterals intercomunicades; i el celler, on s’exposen unes enormes botes, anomenades 

“vaixells”, procedents de la Vinya Nova de Collbató. 

 

b) Casa Museu l’Enrajolada 

Francesc Santacana i Campmany (1810 - 1896), hereu d’una família benestant de Martorell i pintor 

vocacional, va començar, a mitjans del segle XIX, a recollir elements arquitectònics de diversos edificis 

emblemàtics de Barcelona i d’altres indrets, que les autoritats llençaven deliberadament quan 

enderrocaven o transformaven aquests edificis, els quals feien nosa pels nous projectes urbanístics. 

L’Enrajolada era la casa de la família Santacana, situada a l’antic carrer Anoia, actual carrer Santacana. 

És un edifici de tres pisos, amb façana de maó vist de dalt a baix, portal adovellat, i diverses finestres 

semblants a les dels palaus gòtics, situades a la planta baixa i al primer pis. 

 

Fotografia de la Casa Museu l’Enrajolada (Font: ACA 2002, estudi de planificació de l’espai fluvial de 

les conques del Baix Llobregat i de l’Anoia). 

 

La casa pairal de la família Santacana es va acabar convertint, l’any 1876, en una casa-museu: 

l’Enrajolada. El fons del museu es format per elements d’edificis desapareguts o bé d’edificis que encara 

existeixen, però molt transformats com: 
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- El convent de la Mare de Deu de Jerusalem, avui Mercat de la Boqueria (Barcelona) 

- El Palau Menor, que era situat al carrer dels Templers (Barcelona) 

- Casa Gralla, situada al carrer Duc de la Victòria (Barcelona) 

- Convent de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona) 

- Muralles (Barcelona) 

- Monestir de Poblet 

Al 1916 el nét del fundador, en Francesc Santacana i Romeu, va seguir l’afició del seu avi i va 

engrandir el fons del museu. Compta amb col·leccions de rajoles d’origen català, castellà, valencià i 

àrab de diferents èpoques. En destaquen les anomenades d’oficis i les que representen escenes del 

martiri de Santa Eulàlia, procedents de l’antiga església parroquial de Santa Maria. A més, hi ha 

pintures importants d’escola flamenca o italiana del segle XVIII i dibuixos i pintures de pintors 

catalans del segle XIX com Marià Fortuny, Lluís Rigalt,... Es completa la col·lecció amb mobles 

antics propis d’una casa benestant de finals del segle XIX. 

L’any 1965 la Diputació de Barcelona va adquirir la casa-museu i hi va incorporar una important 

col·lecció de ceràmica catalana reunida pel general Lluis Faraudo Sant Germeny. Des d’aquella data 

és un centre públic gestionat per l’Ajuntament de Martorell. 

 

3.2.6. Els esgrafiats 

 

Tal i com hem pogut veure a través de varies fotografies de La Torre de les Hores, les façanes estan 

ornamentades amb esgrafiats. Podem dir de Martorell, que és una de les ciutats bressol dels 

esgrafiats i trobem diverses façanes d’edificis decorades amb la tècnica de l’esgrafiat, sobretot a 

l’entorn de la Plaça de la Vila. L’esgrafiat més antic data del 1821. 

La tècnica de l’esgrafiat ha estat utilitzada des de temps molt antics; per exemple, al segle XII 

l’interior dels temples ja eren decorats amb aquesta tècnica; posteriorment va caure en desús, 

sobretot després del Modernisme.  L’esgrafiat  esdevé com un sistema d’ornamentació de les 

façanes únicament des de la seva significació cultural i artística. Així doncs esgrafiar, és traçar 

dibuixos sobre una paret a la qual  s’han aplicat dues capes sobreposades de morter de diferent 

color, rascant la part de morter que sobra de la capa superficial, tot seguint les línies d’una dibuix 

fins que aquest queda definit.  

La paraula esgrafiat ve de l'italià sgraffiare, és a dir, fer incisions o gratar amb una eina especial 

anomenada estilet. L'esgrafiat és una tècnica de dibuix que consisteix a fer incisions sobre el cos de 

l'objecte o paret, en la part superficial, de manera que quedi al descobert la capa inferior. L'esgrafiat 

s'aplica sobre l'arrebossat d'un mur, sobre objectes de ceràmica, làpides i en l'edat mitjana sobre 

manuscrits en les il·lustracions en or. 

El procés d'esgrafiat sobre un mur té una preparació prèvia. S'estén un arrebossat de calç i sorra fina  

barrejada amb pols de pintura d’un color terrós fosc i es deixa assecar. Quan ja està sec aquest primer 

arrebossat s’esten o es sobreposa , sobre aquest primer arrebossat en les parets on s’havia d’esgrafiar,  

una capa fina de calç tenyida amb ocre o terres d’entonació del mateix color. Abans que s'assequi del tot 

aquesta segona capa, s'estén una altra de diferent to que acostuma a ser més clar i amb un gruix 

especial, segons els casos. Per fer un esgrafiat, en primer lloc, calia dibuixar el motiu a mida natural en un 

paper. Després, amb una agulla s’havien de punxar les ratlles per tal de calcar-ho o al cap d'un temps 

prudencial es feia l'estergit damunt de las paret on s’havia de fer la decoració i que consisteix a estampar 

els dibuixos sobre la superfície passant una brotxa o estri apropiat per la plantilla on els dibuixos estan 

retallats i després es fa el gratat i les incisions oportunes perquè quedi al descobert la capa o les capes de 

anteriors tot, resseguint i determinant els contorns tot eliminant la calç sobrera. 

 Amb un punxó es perfilaven les ratlles i es feien ombrejats amb el motiu, igual que si es dibuixessin. El 

gruix de les ratlles permetia destacar més o menys, o contrastar les figures, i els foscos les feien ressaltar, 

combinant-ho tot amb la profunditat. La tècnica actual de l’esgrafiat és la mateixa, encara que els antics 

materials han estat substituïts per altres de més moderns. Els nous colorants tenen també moltes més 

possibilitats de cara a la vistositat. 

L’esgrafiat requereix una gran habilitat per part d’aquells que l’executen; no es tracta simplement d’un 

treball manual sinó de la realització d’obres artístiques i com a tals s’ha de partir d’una concepció i 

composició adequades a una tècnica d’expressió plàstica, la qual requereix fonamentalment un dibuix 

precís, clar i harmònic. La principal utilització de l’esgrafiat es dóna a l’arquitectura, amb la finalitat 

d’embellir les façanes dels edificis; per tant, la seva aplicació entra dins el camp artístic de l’ornamentació, 

com a peces accessòries que acompanyen les obres principals d’una composició i que serveixen per 

adornar-les. L’art de l’ornamentació constitueix una disciplina vasta i importantíssima puix que abasta 

innombrables facetes; efectivament l’índole d’aquesta pot ser extraordinàriament variada, sense que per 

això sigui arbitrària: per una part ha d’ajustar-se a la matèria de l’objecte que es vagi a adornar, i per l’altra 

depèn de la manera de comprensió imperant en cada cas entre els pobles diversos i en èpoques distintes. 

El seu coneixement és una necessitat per a l’artista plàstic; per a l’educació general, un interessant factor 

instructiu i de cultura històrica. 

Normalment els tons més utilitzats per fer els esgrafiats són els ocres i vermells. En Jaume Amat i 

Bargués és l’artista que, seguint el mestratge de Ferran Serra, es va especialitzar en aquest art en els 

últims temps a la vila de Martorell, i va contribuir en gran mesura en fer de l’esgrafiat un tret característic 

de les cases de la mateixa ciutat. 

En general, en l’esgrafiat s’ha de destriar qui és l’esgrafiador i qui és l’artista, ja que són dues feines 

totalment diferents, que normalment realitzen persones diferents. El primer és qui fa l’esgrafiat, és a dir, 
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qui realitza la feina d’escampar el morter i després retallar-lo i raspar-lo; mentre que el segon és qui 

fa l’estudi previ de la façana, dibuixant els temes dissenyats, és a dir, els cartrons o plantilles. Si bé 

rarament són la mateixa persona, són dues feines que cal que es complementin. 

A continuació enumerarem la situació d’alguns edificis esgrafiats de la Plaça de la Vila: 

 

Antic banc BBVA: esgrafiat executat per Ferdinandus Serra al 1940 on es representa una al·legoria 

del treball de camp i la vida rural. 

 

Casa de la Vila: esgrafiat fet per Ferdinandus Serra al 1937 on es representa un personatge femení 

amb el corn de l’abundància. Apareixen també les muntanyes de Montserrat i el Pont del Diable. 
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Edifici de Correus: esgrafiat fet per Jaume Amat al 1984, té una decoració floral i medallons amb 

l’escut de Martorell i l’anagrama de correus. 

 

Plaça de la Vila, 35: edifici de l’antiga confiteria “La Moderna”. Esgrafiat d’autor desconegut, amb 

data del 1821, i restaurat per Ferran Serra posteriorment. Hi ha motius neoclàssics i alguns símbols 

al·legòrics de la maçoneria. 
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Plaça de la Vila, 41: edifici de l’antiga “Farmàcia Bujons”. Esgrafiat del 1954 on es representa 

l’al·legoria d’aquesta professió, la serp entortolligada a una copa. 

 

Plaça de la Vila, 41: Detall esgrafiat edifici de l’antiga “Farmàcia Bujons 
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També trobem esgrafiats a altres indrets de la vila: 

 

 

Carrer Anselm Clavé, 5, esgrafiat del 1955 d’autor desconegut. Hi ha una decoració floral, de cintes i 

angelets. 

 

Carrer del Mur, esgrafiats casa Mestres. 
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Carrer del Mur, detalls esgrafiats casa Mestres. 

 

    

Plaça de l’església, esgrafiats de la rectoria. 

 

Carrer Nou, 79: esgrafiat realitzat per Jaume Amat al 1985. Hi ha representats motius florals que 

vessen d’un cistell. 
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3.3. FRANCESC PUJOLS I MORGADES 

 

Francesc Pujols i Morgades és un personatge atret per qualsevol manifestació de la cultura però que 

va sobresortir principalment en el camp de la filosofia on se’l reconeix com un dels filòsofs catalans 

actuals més importants. La seva obra filosòfica, tan aviat és un compendi filosòfic basat  en les idees 

de Ramon Llull i Ramon Sibiuda (personatges que idolatrava) i on exposa totes les seves 

argumentacions (la sumpèctica o ciència del concret, la hipaxiologia o ciència de l’existència i la 

Pantologia o ciència del tot) fins que es pot transformar en textos plens d’anècdotes i acudits 

inquietants que la sensació que ens està prenent el pèl hi aflora constantment. Personatge singular i 

surrealista, no és d’extranyar que tingués una relació artística i intel·lectual amb Salvador Dalí, tal 

com ho testimonia una famosa fotografia d’aquest darrer a la Torre de les hores. 

Però Francesc Pujols també es sentí atret per la poesia, el teatre, la música, les avantguardes 

pictòriques de la seva època, l’arquitectura, la política,... Només cal esmentar les defenses 

aferrissades que farà de l’obra del pintor Marian Pidelaserra quan torna de Paris i porta les idees 

impressionistes franceses o la defensa de l’obra de Gaudí en uns moments on la seva obra no tenia 

les atencions que se li donen actualment. 

Potser, però, el personatge de Francesc Pujols és el que més atreu a les persones que no el 

coneixen, sempre amb el seu bastó i barret, era fàcil trobar-lo als bars participant de les tertúlies. I la 

veritat és que no discriminava cap local, tot i ser d’idees monàrquiques, era un habitual del Progrés, 

el casal republicà que hi ha davant la torre. El mateix Pujols era el primer que acceptava que venia 

d’una família amb possibles i que això li permetia dedicar-se a les aficions i acceptava que si d’ell fos 

per guanyar-se la vida ja estaria sumit a la misèria.  

 

Tot i ser un personatge públic d’intensa vida i obra única en aquest apartat no ens hem proposat fer 

una biografia exhaustiva de Pujols i deixem aquesta feina a gent més qualificada. Tanmateix donem 

unes dades biogràfiques de referència que fixen les dates de les seves vivències i permeten tenir 

una visió ràpida i clara de la seva vida.  

Finalment hem recopilat diferents textos rellevants per entendre la relació de Francesc Pujols amb la 

Torre de les Hores on d’una manera o altre s’hi fa referència. 

 

3.3.1. Dades biogràfiques 

1882 Neix al número 19 de la plaça Reial de Barcelona, tercer pis, segona porta, el 8 d’agost a 

les onze del  matí. 

1902 Mor el seu pare. 

Participa als Jocs Florals de Barcelona amb Idil·li, pel qual obté la Flor Natural, i Balada de 

les Festes, que rep el primer Accèssit. 

Freqüenta l’Ateneu Barcelonès, els Quatre Gats i altres llocs de trobada d’artistes i 

lletraferits, així com de melòmans i músics wagnerians, entre ells el Crític Rafael Moragas 

“Moraguetes”. 

1904 Publica El llibre que conté les poesies de Francesc Pujols, prologat per Joan Maragall. 

Fa la seva primera conferència en el vell Ateneu Barcelonès, parlant del pintor Marian 

Pidelaserra. 

1906 Amb el pseudònim d’Augusto de Altozanos, i sense peu d’impremta, publica la novel·la El 

nuevo Pascual o la prostitución. 

Amb el mateix pseudònim, publica l’opuscle El mal del separatismo catalán. 

1907 Viatja a Madrid, amb la finalitat d’estudiar les grans obres pictòriques del Museo del Prado. 

A l’Ateneu de la ciutat, profunditza en els clàssics grecs i romans, especialment Plató i 

Aristòtil els tràgics Sòfocles, Esquil i Eurípides; els estoics Marc Aureli i Sèneca; l’alexandrí 

Plotí; els escolàstics sant Augustí i sant Tomàs; i el seu mestre de sempre, Ramon Llull. 

Coneix el polític Francesc Cambó. 

1908 Torna a Barcelona. 

Es reintegra a la Penya de l’Ateneu, on és rebut amb pompa pels seus amics “Moraguetes”, 

Pompeu Crehuet, Borralleres, Eugeni d’Ors, Pompeu Gener, Josep Carner… 

És secretari i impulsor de l’agrupació Les Arts i els Artistes de Barcelona. Coneix Nonell, fa 

amistat amb Xavier Nogués. 

És un dels fundadors del setmanari artístic Papitu, on publicaven els millors dibuixants 

catalans de l’època. 

1911 Dirigeix la segona etapa de Papitu, que passa de setmanari artístic a publicació satírica i 

paròdica assolint alts tiratges. Hi publica diversos articles, entre ells el fulletó La tardor 

barcelonina. 

1913 Visita Itàlia i fa estada a Florència. 

1915 Neix Faust Pujols i Alcover. 

1916 Publica articles a la Revista Nova. 

1918 Publica El concepte general de la ciència catalana, obra fonamental del seu pensament, on 

prova l’existència d’un corrent filosòfic genuïnament català des de Ramon Llull. Formula un 

sistema propi anomenat Sumpèctica (o Ciència del Concret), Hiparxiologia (o Ciència de 

l’Existència) i, en la seva fase darrera, Pantologia (o Ciència del Tot). El Concepte General 

de la Ciència Catalana conté la profecia pujolsiana segons la qual els catalans, per ser fills 

de la terra de la veritat, seran uns éssers d’excepció. 

Publica articles a El Día Gráfico. 

1920 Publica articles a La Publicidad. 

1921 Publica l’assaig filosòfic L’evolució i els principis immutables. 
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Publica Recull d’Articles de Crítica Artística. 

Un nombrós grups d’intel·lectuals encapçalats per Eugeni Xammar finançen l’edició de La 

religió i la moral, transcripció de la conferència pronunciada, amb idèntic títol, per Francesc 

Pujols a l’Ateneu Barcelonès. 

Publica articles a La revista. 

1922 Publica El llibre de Job, escrit en vers pitarresc. 

1923 Publica la tragèdia teatral Medeia. Adapta als esquemes del teatre líric les obres Don Joan 

de Serrallonga, de Víctor Balaguer; El ferrer de tall i El castell dels Tres Dragons, de 

Frederic Soler “Pitarra”. Totes elles són musicades pel mestre Enric Morera, i estrenades 

amb èxit. 

Tradueix al català l’obra d’Oscar Wilde El vano de Lady Windermere: comèdia dramàtica en 

quatre actes. 

1924 És elegit secretari de l’Ateneu Barcelonès, en la junta que presidia Pompeu Fabra. 

1926 Deixa Barcelona, i s’instal·la a la Torre de les Hores de Martorell. 

Publica Història de l’hegemonia catalana en la política espanyola, en dos volums. 

1927 Publica La visió artística i religiosa d’en Gaudí. 

1928 Publica Catalunya i el Marroc. 

1930 Publica articles a Arts i Bells Oficis. 

Explica les seves teories filosòfiques a Josep Pla que les va recull al Manual d’Hiparxiologia. 

El sistema de Francesc Pujols publicat al 1931. 

1931 Publica La Solució Cambó. 

Publica articles a Mirador 

1933 Publica articles a Las Notícias. 

1934 Publica El Pintor Pidelaserra. 

Publica articles a La Publicitat. 

1935 Publica El Problema Peninsular 

1937 Vidu, i amb la mare acabada de morir, Pujols queda aïllat a Martorell. El seu fill Faust és al 

front de guerra. 

Escriu Hiparxiologi o ritual de la religió catalana, drama líric en tres actes en prosa poètica, i 

un altre acte en prosa científica. 

Publica articles a Meridià i Diari de Catalunya. 

1938 Publica articles a Catalans. 

1939 S’exilia a Prada de Conflent, sota l’hospitalitat de Pau Casals. Marxa a viure a la Residence 

des Intellectuels Catalans de Montpeller, patrocinada per la Fundació Ramon Llull. Hi 

retroba amics com Pompeu Fabra, Carles Riba, Màrius Aguilar i un nucli d’estudiants 

universitaris entre els quals hi ha Alexandre Cirici Pellicer, Jaume Picas, Heribert Barrera i 

Feliu Riera. Fa amistat amb l’enciclopèdic figuerenc Alexandre Deulofeu, autor del llibre La 

matemàtica de la història. 

1942 El 21 de gener, torna a Barcelona. Depurat, passa un més a la presó Model. Retroba la 

Torre de les Hores i el seu fill Faust, però no molts dels seus llibres i escrits, que havien 

estat defenestrats i cremats com el temps de la Inquisició. 

1949 Publica articles a Destino. 

1956 Rep la visita del pintor Salvador Dalí a la Torre de les Hores 

Contrau tuberculosi. 

1961 Publica articles a Gran Vía 

1962 El 13 de febrer, mor a la Torre de les Hores de Martorell. 

 

 

3.3.2. Francesc Pujols s’instal·la a la Torre de le s Hores (1926-1962) 

Al 1926 Francesc Pujols es trasllada definitivament a viure a Martorell i deixa d’anar-hi només dies 

puntuals o a passar-hi els estius: 

“Martorell és tan a prop de Barcelona que hi arriben, com aquell qui diu, els sorolls. D’altra banda, 

m’era molt fàcil d’anar-hi i en els primers temps ho feia cada setmana i, per regla general, en tren. El 

viatge durava mitja hora.(...) Aquell paisatge, amb els seus dos rius, entre camins, marges i vinyes que 

s’arrapen pels turons, on no manca tampoc la visió fresca d’algun bosquet, és tan bell com el de 

Florència, amb el realç magnífic del pont gòtic, reconstruït sobre un de romà, i l’esclat constant i diví, 

de les muntanyes de Montserrat, la vista de les quals comunicaven al paisatge el fons religiós que jo 

volia comunicar també a la meva obra” (1). 

Els primers anys el coneixen com el “solitari de Martorell” i comença viure la vida social martorellenca 

visitant els bars i les tertúlies a què era tan aficionat. D’aquests anys hi ha nombroses referències a 

personatges de la societat de Martorell com és ara el Mossèn Vinyals, Francesc Riera, antic lerrouxista 

abrandat i republicà aferrissat (o rabassaire com l’anomena Pujols), Pere Puig (l’alcalde) o el sereno Valls, 

un personatge amb qui passaven moltes nits tornant a la Torre de les Hores tot cantant i xerrant pels 

carrers. 

La Torre de les Hores esdevingué un centre d’artistes de totes les vessants, musicals, pictòriques, 

plàstiques,... : 

“Unes vegades, eren els pintors, que es recordaven, agraïts, de les meves crítiques i als quals jo 

també agraïa de la millor manera possible els retrats que m’havien fet, retrats, i caricatures, que 

ornaven la Torre de les Hores fins a fer-la semblar un petit museu” (2). 

Pujols es trasllada a la Torre de les Hores amb la mare, l’esposa i el fill Faust Pujols nascut al 1915 i 

reprèn, tot i que, tot i no haver deixat mai, és a Martorell on pren més força, la seva producció filosòfico-

literària sense oblidar mai l’art. Al 1926 publica l’Hegemonia catalana en la política espanyola i al 1927 la 
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visió artística i religiosa d’en Gaudí, personatge que va defensar aferrissadament davant de tothom 

en una època en què no era entès en absolut. 

A la Torre de les Hores comença a crear una gran biblioteca amb més de 2000 volums. De fet 

encara es conserven a la Torre alguns originals mecanografiats i enllestits de llibres que havien de 

formar part de la Biblioteca dels fullets, un projecte consistent en escriure novel·les per nodrir al 

públic a un preu molt barat (màxim una pesseta) de títols diversos i agosarats. El llibre sobre Gaudí 

van néixer, originalment, com un volum d’aquesta biblioteca, a l’igual que Catalunya i el Marroc 

(1928), un assaig de la guerra. 

També s’implica en projecte periodístics com és ara col·laborar a Mirador a petició de vells 

companys periodistes barcelonins (Francesc Madrid i Josep Maria Planes). 

Però d’aquesta època destaca la col·laboració entre Francesc Pujols i Josep Pla: 

“Va caure la dictadura del general Primo de Rivera i arribà Josep Pla a la Torre de les Hores amb 

el projecte d’escriure un llibre sobre la meva vida” (3). 

 

López Llausàs, Josep Pla i Francesc Pujols 

 

Pla, que s’havia compromès amb el seu editor, López Llausàs, l’entrega d’un llibre anual de temàtica 

lliure, cap a l’any 1930 es desplaça a la Torre de les Hores i després de múltiples converses amb el 

filòsof presenta a l’editor El sistema de Francesc Pujols o Manual d’Hiparxiologia desprès d’escriure’l 

durant un mes. Durant aquestes converses també hi hagué moments per parlar de política i aquest 

punt els unia als dos, compartien la idea que calia reforçar la monarquia per acabar amb el fracàs de la 

dictadura i eren uns ferms creients en Cambó. A arrel d’aquestes idees Pujols escriurà La solució Cambó 

(1931). 

“Josep Pla no amagava les seves opinions contràries als moviments revolucionaris, ja que, segons ell, 

la forma republicana de govern corresponia a un estat polític primitiu, i susceptible, en un país com el 

nostre, de caure en el caos, mentre que la monarquia, adaptada als temps moderns i a les 

circumstàncies, seguint exemples que no mancaven, era més apta per a assegurar un procés evolutiu 

estable i el progrés en tots els ordres. Per això no desitjava la República i sostenia, d’acord amb 

Cambó, que el triomf dels republicans acabaria en una catàstrofe” (4). 

Josep Pla en recorda diversos moments exquisits amb la seva prosa descriptiva a la biografia que li 

dedica i que es recull a l’antologia de la seva obra complerta: 

“Durant aquells dies passàrem moltes hores al salonet de la Torre de les Hores. M’anava dictant el 

llibre, de raig, i jo emplenava les quartilles. En aquella casa, s’hi estava bé. Tot i estar lligada amb el 

poble i posada davant una carretera de tant de trànsit, era isolada i tranquil·la. Tenia, a més, una altra 

característica: era una casa sense mosques, cosa singular, perquè, el 1930, encara n’hi havia moltes 

en el país, i no cal dir a les cases. A totes les habitacions de la casa hi havia, assequible i visible, una 

paleta metàl·lica per a matar-les. A Pujols, les mosques li feien horror. De seguida que per atzar en 

veia una, corria a agafar la paleta i no parava fins a haver-li donat el cop decisiu” (5). 

Mentre Pujols anava definint els seus articles i idees filosòfiques arriba el moment màxim de crispació de 

finalitza amb la guerra civil i es veu obligat a sortir del país i exiliar-se a Montpellier. Ja que la seva 

biografia sorgeix de les paraules de Pujols amb Bladé a aquest exili no es troben més referències de la 

Torre de les Hores i de Martorell a excepció d’unes petites notes al final del llibre. 

Josep Pla, a la seva biografia, continua entre anècdotes i dades biogràfiques amb el retorn de Pujols a la 

Torre de les Hores: 

“Així, Pujols arribà un bon dia a Martorell, exactament a la Torre de les Hores, mig devastada. Llavors 

començà el seu procés per responsabilitats polítiques, que li produí els corresponents maldecaps amb 

les corresponents històries de procuradors i advocats. Tota aquesta situació li durà una llarga 

temporada, però arribà un dia que també s’acabà. Tot s’acabà. Mentrestant, Pujols, ajudat del seu fill 

Faust, anà posant en ordre el seu patrimoni i esdevingué el rendista i propietari que sempre havia 

estat. Tornà, en una paraula, a la situació normal, a aquella situació que ell considerava tan justa i 

enraonada que no en podia concebre d’altra” (6) 

Pla relata una visita que fa al filòsof i que torna a sortir mencions a la Torre de les Hores: 

“Com que feia tants anys que no sabia res, en concret, de Pujols,  el 1949 (primavera) vaig anar a 

Martorell i vaig tenir la sort que em rebés amb molta afabilitat. 

En el menjador una mica ombradís de la Torre de les Hores, que presideix el magnífic retrat, tan 

elegant, que li féu el pintor Ricard Canals, retrat que, per cert, es perdé durant la guerra civil i fou 
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recuperat a través d’estranyes circumstàncies, davant el vas de vi de Martorell gelat amb què sol 

obsequiar als seus amics, Pujols em diu: 

- Aviat farà vint-i-quatre anys que visc en aquesta casa. Abans de venir-hi a viure, només hi 

passava els estius. Vaig poder aconseguir, però, passar-hi l’estiu tot l’any. No em vaig poder mai 

aclimatar d’una manera completa a la ciutat. (...)  Visc en aquesta casa que s’anomena la Torre 

de les Hores i estic agraït al destí que m’hi ha tancat. Sobre el seu frontispici, diguem sobre la 

llinda perquè es tracta d’una torreta amb un jardinet al davant, s’hi podrien escriure aquestes 

paraules: Turris Horarum, parva sed apta. El nom que porta aquesta torre no té pas un origen 

intel·lectual. No és un nom d’origen mitològic ni fou anomenada així pensant en aquella famosa 

revista, “les Hores”, que escriviren Goethe i Schiller. El seu nom és absolutament popular, i li 

prové d’haver estat edificada, fa més de mig segle, davant el rellotge del campanar municipal, 

que a Martorell fou conegut sempre per les Hores. Per denominar d’alguna manera la 

construcció nova, el poble l’anomenà la Torre de les Hores, és a dir, torre que es troba al costat 

del campanar o de les Hores. Aquest rellotge de campanar ha tingut un cert expansionisme de 

denominació i, així, el primer encarregat que tingué la torre fou anomenat, pel poble, Pau de les 

Hores, i el seu fill fou conegut amb el nom de Feliu de les Hores. He fet els possibles per 

conservar un nom tan bell i és molt possible que hagi aconseguit que el nom de la torre sigui 

més conegut fora de Martorell que en el mateix poble” (7), 

 

Francesc Pujols davant el portal de la Torre de les Hores que descriu Artur Bladé a la seva biografia. 

 

Artur Bladé, a la seva biografia, relata una visita que fa al Pujols el 30 de maig de 1956 quan torna de la 

seva expatriació després de disset anys: 

“En sortir de l’estació, per no preguntar, vaig seguir unes dones que havien baixat del tren i les quals, 

sens dubte, anaven al poble (...) Jo sabia que la casa del senyor Pujols, la gairebé fabulosa, per a mi, 

Torre de les Hores, es trobava al capdamunt del carrer, que és llarg i ve de pujada. Estava segur 

d’arribar-hi sense parlar amb ningú (...) De sobte, em vaig trobar davant de la Torre de les Hores. No hi 

ha res que ho indiqui, ni tan sols, a primer cop d’ull, des del carrer-carretera es veu una torre, però la 

meva mirada s’adonà d’un senyal inconfusible i, com aquell qui diu, familiar; a la part de dalt d’una 

porta de ferro, porta de jardí amb brèndoles, apareixia el signe pujolsià, l’al·legoria pantològica a plena 

llum, l’escala de cinc graons (forjada segurament pel ferrer de Martorell) encerclada i simbolitzadora de 

l’ascensió de l’esperit des de la seva primera manifestació vegetal fins a la vida angèlica. 

A la porta no hi havia timbre (visible) ni picaporta, ni campana, de manera que vaig trucar amb la mà 

plana, després amb el puny i, finalment amb un encenedor que portava; sempre infructuosament. I, 

tanmateix, la porta ressonava prou fort per a commoure els veïns, que treien el cap per la finestra. 

Del carrer estant, per entre els ferros de la porta, podia veure una doble renglera d’arbres (moreres 

bordes?) de fulla ubèrrima que formaven una avinguda, durta, al fons de la qual s’alçava la torre 

solitària, quadrada, més aviat gran i, tal com cal, amb torratxa. 

Vaig arribar a témer que no hi hagués ningú. I quan ja em cansava de trucar, de tres o quatre portes 

més avall, a l’altra banda del carrer, va sortir un noiet per indicar-me, amb una gesticulació expressiva, 

que era preferible d’anar a donar la volta i atacar per un altre lloc. 

La Torre de les Hores té, efectivament, dues entrades, però no pas a un mateix nivell, perquè la 

segona, la d’eixida, diríem, està situada deu o dotze metres més avall i a la banda oposada. Cal, 

doncs, deixar la carretera, baixar un carreró i tombar a al dreta per un carrer atapeït de cases i d’on la 

Torre no es veu. No em va quedar altre recurs que preguntar “és aquella porteta mig tancada” va dir 

un veí que prenia la fresca. 

Vaig haver de saltar, per entra-hi, perquè ran de vorera hi havia una rasa on treballaven un obrers 

castellans. Passat el brancal vaig pujar per una escala, de molts més graons que la de la vida, fins a 

arribar al davant d’una altra porta enreixada. A un costat penjava un filferro amb un agafador. (Porta 

endins, es veia un petit pati amb roba estesa). Una estrebada va fer repicar una campaneta, i al tercer 

toc acudí una noia amb davantal, molt ben pentinada, que em va preguntar, en castellà, sobre el motiu 

de la meva visita. Li ho vaig dir i em va contestar que el senyor Pujols no hi era i que no tornaria fins al 

vespre. 

Vaig comprendre que aquella noia (aragonesa, em va semblar) no parlava del pare, sinó del fill, i, 

després de concretar, em va demanar la gràcia. S’esmunyí i retornà de seguida, cantussejant, obrí la 

porta i em va fer passar, enllà del patí, donant un tomb, entre parres, a una saleta de rebre... Sense 

adonar-me’n, havia entrat a la Torre de les Hores. A totes les parets es veien quadres, dibuixos i 
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caricatures, un veritable petit museu.) Varem pujar al pis. La veu del senyor Pujols, des de la 

seva cambra, m’acollí: “Ja pot passar, ja...”. “ (8). 

 

 

1 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila – Brau edicions - capítol 12. 

2 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila. – Brau edicions - capítol 12. 

3 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila. – Brau edicions - capítol 13. 

4 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila – Brau edicions - capítol 13. 

5 – Tres biografies, Maragall, Pijoan i Pujols – Josep Pla – Obra completa volum 10. 

6 – Tres biografies, Maragall, Pijoan i Pujols – Josep Pla – Obra completa volum 10. 

7 – Tres biografies, Maragall, Pijoan i Pujols – Josep Pla – Obra completa volum 10. 

8 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila. – Brau edicions – epíleg del 

compilador, tres hores a la Torre de les hores. 

 

 

3.4. LA FUNDACIÓ FRANCESC PUJOLS 

 

La Fundació Francesc Pujols i Morgades és una entitat privada beneficodocent, sense ànim de lucre, que 

neix de la voluntat de Faust Pujols i Alcover, plasmada mitjançant la carta fundacional del 17 de gener de 

1992 per donar a conèixer l'obra del seu pare Francesc Pujols i Morgades. L'objecte de la Fundació és, tal 

com consta als Estatuts, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar l'obra cultural i 

filosòfica de Francesc Pujols i Morgades. 

Faust Pujols i Alcover, fill de Francesc Pujols i Morgades i Josepa Alcover i Font va néixer el dia 1 de març 

de 1915 i va morir el dia 25 de juliol de 1991, a l'edat de 76 anys. Al llarg de la seva vida, conjuntament 

amb la seva esposa Josefina Ballescà Cervera, es va interessar pel món de la cultura en general i en 

concret va intentar recollir, preservar i difondre l'obra del seu pare. Una de les seves últimes voluntats va 

ser la creació de la Fundació Francesc Pujols i Morgades per tal de perpetuar aquesta tasca. 

 

A la mateixa Torre de les Hores, seu de la Fundació Francesc Pujols, hi ha una  biblioteca que recull,  a 

més del fons bibliogràfic, un important fons documental integrat per manuscrits, obra inèdita, 

correspondència, reculls d’articles, fotografies i documentació personal de l’autor. 

L’any 2002 el fons documental, conjuntament amb el fons bibliogràfic, es va tractar contra l’excés 

d’acidesa residual que afectava el paper. Aquest tractament, subvencionat per l’empresa Solvay, va 

permetre preservar tot aquest material del deteriorament. 

Actualment el fons documental es troba en fase d’estudi i de catalogació. 

 

La Torre de les Hores conserva un gran nombre de retrats de Francesc Pujols fets per artistes 

contemporanis amics seus: Ricard Canals, Feliu Elias, Francesc Vayreda,... a més d’altres obres 

dedicades al filòsof. Cal assenyalar que Pujols va ser secretari i impulsor de la societat Les Arts i els 

Artistes, va fer de crític d’art en diferents publicacions barcelonines i va formar part de la Junta de Museus 

de Barcelona. 

Durant l’exercici 2010 la Fundació Francesc Pujols ha catalogat el fons musical de Francesc Pujols i s’ha 

introduït a la base de dades del web de l’entitat: www.fundacio-francescpujols.cat, on es pot consultar a 

l’apartat del Catàleg (Fons Musical). Aquest fons està integrat per 284 registres i es troba dividit en 

diferents tipus de documents: música enregistrada (61), música impresa (200), música manuscrita (19) i 

altres (4). 

Altres fons que es poden consultar al web de la Fundació, i que s’han catalogat en anys anteriors seguint 

el mateix procediment, són: el fons bibliogràfic, el fons hemerogràfic i el fons epistolar. 

 

L'òrgan que regeix el funcionament de la Fundació és el Patronat, actualment integrat per 17 membres i 

dividits en membres nats i membres vitalicis:  
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a) MEMBRES NATS   

President: Alcalde de Martorell, Salvador Esteve Figueras. 

Secretària:  Regidora de Cultura de Martorell, Maria Hinojo Nieto.  

Representant del conseller de Cultura de la General itat de Catalunya (Ferran Mascarell i 

Canalda): Maria Àngels Torras i Ripoll. 

Representant del president de l’Ateneu Barcelonès (Francesc Cabana i Vancells): Ramon 

Alcoberro i Pericay. 

Representant de la Fundació Gala-Salvador Dalí: Pendent de determinar. 

 

b) MEMBRES VITALICIS (per ordre alfabètic) 

- Vicepresidenta : Teresa Amat Canals 

- Maria Salomé Arqué Armestoy 

- Josep Maria Bargalló Ferrer 

- Albert Bargués Grau 

 - Francesc de Castro Piera 

- Assumpta Clopas Fisa 

- Joan Feu Giralt 

- Mario Garcia Baeza 

- Joan Isart Alemany 

- Manuel Jorba Jorba 

- Carles Porta Cortadella 

- Lluís Racionero Grau 

 

Francesc Pujols, Josefina Ballescà i Faust Pujols a l’entrada de la Torre de les Hores. 

 

Interior de la Fundació Francesc Pujols. 

    

Records diversos de Francesc Pujols 
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Petita mostra de retrats que hi ha a la Fundació. 

    

Obres Dalinianes dedicades especialment a la memòria de Francesc Pujols. 
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4. LA TORRE DE LES HORES 

 

A partir d’aquest punt comencem a parlar exclusivament de la Torre de les Hores. Situada la figura 

de Francesc Pujols i l’entorn martorellenc de l’època ens disposem a estudiar l’edifici des d’un punt 

de vista tècnic. 

En un principi exposarem la informació que hem set capaços de recopilar ja sigui referent a la 

construcció com a l’evolució temporal de la torre. A arrel d’aquest estudi i de totes les hipòtesis 

establertes ens hem agosarat a proposar l’estat original de la Torre. 

Posteriorment acompanyem un document on es fa referència a l’estat actual des d’un punt de vista 

constructiu analitzant els sistemes estructurals, les compartimentacions, les decoracions,... 

 

4.1. HISTÒRIA DE LA TORRE DE LES HORES 

 

S’ha recaptat informació de diverses fonts: 

- Documentació de l’Ajuntament de Martorell, el Centre d’Estudis Martorellencs, del fons de l’arxiu 

del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i de la Biblioteca del mateix edifici. Val a dir que les 

troballes es resumeixen en poques frases. 

- Referències escrites en llibres, principalment de Francesc Pujols i Josep Pla. 

- Converses mantingudes amb persones que d’una o altra manera tenien vivències de primera mà 

de la Torre de les Hores. 

Amb tota aquesta informació s’ha intentat reconstruir la gènesi i l’evolució de la Torre de les Hores. 

 

4.1.1. La construcció original de l’edifici 

Pel què fa a la construcció de l’edifici es desconeix l’arquitecte, el mestre d’obres o el responsable de la 

construcció: no s’ha trobat cap document al respecte, tan sols se sap que es va aixecar cap als anys 

1888-1890 tal com ho explica Francesc Pujols a la seva biografia. 

S’ha consultat el fons de l’Ajuntament de Martorell amb resultats negatius, la primera nota que hi ha en 

referència a la Torre de les Hores data dels anys cinquanta i són breus relacionats amb diverses 

modificacions de poca entitat que es feren. Els plànols originals no es disposen a l’Ajuntament ni al Centre 

d’Estudis Martorellencs tal com apunta el senyor Ferran Balanza, historiador local martorellenc de 

prodigiosa memòria. S’ha investigat el fons arxivístic del Col·legi Oficial dels Arquitectes de Barcelona i la 

biblioteca annexa també amb un resultat negatiu. De fet, totes les bases de dades parteixen de l’autor de 

l’edifici i, en aquest cas, al ser desconegut, cal fer recerques partint de paraules com ara Martorell i Torre 

de les Hores que no duen a cap informació. 

S’ha investigat els mestres d’obres de l’època que van tenir alguna cosa a veure amb Martorell, en concret 

a través del llibre de Bassegoda i Nonell de Mestres d’obra de Barcelona on hi ha un extens llistat de 

mestres d’obres però tampoc s’ha arribat a cap conclusió: Carles Gauran i Casals apareix com a mestre 

d’obres de la segona meitat de S.XIX amb obra executada al poble (tot i que ja ha mort al 1888) i la 

posterior figura rellevant és Josep Ros i Ros que neix al 1885. No es descarta que, ja que la mobilitat des 

de Barcelona era possible i habitual, se’n fes responsable algun mestre d’obres o arquitecte de la capital, 

encarregat directament per Isidre Pujols, promotor de l’obra. 

 

El senyor Balanza, martorellenc i veí de la vila, recorda els entorns de la Torre de les Hores durant la seva 

joventut: la torre estava situada sobre un turó i a la zona on actualment hi ha el soterrani davant la façana 

oest hi havia un desnivell d’uns quants metres. Per salvar aquest desnivell hi havia un mur de pedra per al 

contenció de les terres i a la part baixa del mur hi havia un carrer i l’eixida de tres edificacions juntament 

amb uns safarejos públics. Val a dir que l’ordenació de l’espai situat entre la Torre de les Hores i el 
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campanar que li dóna el seu nom (carrer Lloselles) fou molt deficient fins a dates molt properes a 

l’actualitat ja que l’orografia del terreny no facilitava en absolut l’endreça de l’espai. 

 

Fotografia aèria de l’entorn de la Torre de les Hores: amb cercle vermell la Torre de les 

Hores, amb cercle blau les edificacions plurifamiliars dels anys 60, en groc el Progrés, 

en verd la plaça de la vila i en taronja el campanar que dóna nom a la torre. 

 

L’edifici original era una casa totalment aïllada de la resta d’edificacions, una casa senyorial que, 

com totes a aquella època, corresponia als senyors de Barcelona que tenien una casa d’estiueig a 

Martorell. Es situa en una parcel·la del casc antic de Martorell, conegut com la Vila, situat just al límit 

de les muralles medievals. 

 

4.1.2. La Torre d’en Malla 

Hi ha, però, un aspecte que des dels primers dies, ha capficat els autors d’aquest document: a l’altre 

costat del carrer del mur i uns metres més amunt hi ha una torre coneguda com a la Torre d’en Malla 

que té una aparença molt similar a la veïna Torre de les Hores: 

- Data de 1898 segons un medalló de la façana. 

- L’aspecte exterior i l’estructura són molt similars tot i que més gran. La coberta a quatre 

aigües i el mirador central superior també té un aspecte idèntic a la Torre de les Hores. 

- La decoració exterior segueix l’estil de la Torre de les Hores, eclèctica, de caire clàssic i molt 

mesurada i modulada tot i que no hi ha esgrafiats i les decoracions de les obertures són més 

sòbries. 

Tot això fa pensar que hi pugui haver alguna relació entre la construcció de les dues edificacions, no tan 

sols per la proximitat geogràfica i de formes sinó també per la proximitat temporal del seu bastiment. 

Aquesta torre també correspon a una edificació de gent de la ciutat que passava els estius a Martorell 

(família Cardellach que instal·la els ascensors de la mateixa marca comercial). 

S’ha buscat documentació a l’Ajuntament amb un resultat negatiu: es desconeix també el responsable de 

la construcció. 

 

 

La Torre d’en Malla, també d’autor desconegut i molt similar a la Torre de les Hores. 
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4.1.3. La Torre de les Hores a la memòria dels escr iptors 

Lligat amb l’obra de Francesc Pujols o dels seus contemporanis hi ha diversos escrits on es fa 

referència a la que, inicialment, era la torre d’estiueig de Francesc Pujols i que, passat el 1926, fou la 

residència definitiva del filòsof i escriptor. S’ha recuperat informació, que es transcriu a continuació, 

de les biografies de Francesc Pujols d’Artur Bladé i Desumvila i Josep Pla. 

La parcel·la la va rebre el pare de Pujols, Isidre Pujols: 

“Aleshores, a l’edat de vint-i-cinc anys, va tenir la sort de conèixer el senyor Francesc Canals, el 

procurador més important de la Barcelona de l’època. Aquest home, conco i ja entrat en anys, 

vivia en una casa del carrer de l’Hospital, trista i fosca en companyia d’una germana seva, la 

senyora Mundeta, també soltera vella. El meu pare va començar d’escrivent però aviat es 

convertí en l’home de confiança del senyor Canals (...). 

Van passar els anys i quan la senyora Mundeta va morir, el meu pare continuà amb el seu 

protector fins que aquest se’n va anar també d’aquest món. Com que era agraït, va deixar al meu 

pare tot el que tenia, a saber: el despatx, ben situat, un terreny a les Hortes de Sant Bertran, de 

Barcelona (prop del lloc on els segadors de 1640 van matar el comte de Santa Coloma), una 

casa al carrer de Sant Pau, una finca a Martorell i una altra al terme de Castellbisbal” (1). 

Pujols recorda que es diu Francesc gràcies al senyor Canals i que: 

“Aquella herència va ser la meva salvació i em va permetre de  ser poeta, escriptor i filòsof, 

impunement, perquè si jo m’hagués hagut de guanyar la vida, com se la guanyen tants d’altres, 

m’hauria mort de gana. Mai, ni treballant molt – escrivint llibres i articles – no he guanyat una 

pesseta. I és que a mi em passa al revés de tothom, potser perquè no sóc com tothom. La gent 

necessita treballar per tenir diners; jo necessito tenir diners per a treballar. 

El meu pare va saber conservar, i augmentar la fortuna del senyor Canals. En el terreny de les 

Hortes de Sant Bertran va posar-hi els fonaments del teatre Nou; que encara és meu. Va 

replantar la vinya de Castellbisbal i, finalment, a Martorell va fer construir la torre que després 

se’n va dir ‘de les Hores’. Tenir una torre per a anar a passar l’estiu era l’ideal de totes les 

famílies benestants d’aquella època.” (2). 

Pujols rememora el motiu del nom de la torre i que no va ser fins a l’edat adulta (quaranta-quatre 

anys) que va traslladar a viure-hi definitivament (a excepció de la temporada de la guerra). 

Anteriorment l’estada a Martorell significava l’arribada de l’estiu: 

“Aquell any, (1890) el meu pare va fer construir, a Martorell, la Torre de les Hores. Alguns creuen 

que aquesta fou batejada així per la gent del poble, pel fet d’alçar-se davant l’edifici on hi havia el 

rellotge municipals. Els martorellencs associaven la vista del cercle horari a la torre, o viceversa,i 

d’aquesta manera, que ja no pot ser més natural, es produí espontàniament, una síntesi 

concretada en una denominació poètica i simbòlica que jo potser no hauria trobat mai. 

Sense tenir, ni de bon tros, la fastuositat que jo somiava, aquella torre – als quatre vents, amb un 

petit jardí, veïna d’altres torres, situada en bon lloc – va ser el desideratum de la meva infantesa. 

Jo, fill de la ciutat, sentia la necessitat d’allunyar-me’n i, cada any, quan venia el bon temps i, amb el 

bon temps, la il·lusió d’anar a Martorell, la vida s’obria al meu davant. Cada any també, quan 

s’apropava l’hora de retornar a Barcelona, la vida se’m tancava i mai no vaig deixar aquelles parets 

clares, aquelles cambres esbatanades, aquells camps i aquells rius (el Llobregat i l’Anoia, que 

s’ajunten poc abans d’arribar al Pont del Diable) sense sentir una tristesa prenyada de llàgrimes. 

Entrava a la ciutat com si entrés en un cementiri i traspassava el llindar del pis com si fos la porta d’un 

sepulcre. I és que jo necessitava viure en plena naturalesa, la nostra mare i la mare de tot. Però 

aquest somni no l’havia de realitzar fins que vaig tenir quaranta-quatre anys. Va ser en aquesta edat 

que vaig decidir d’anar a viure definitivament a la Torre de les Hores per tal no solament de convertir 

en realitat l’ideal de poder passar l’any l’estiu a fora, sinó d’escriure l’obra que portava a les entranyes 

del meu pensament” (3). 

 

 

Reunió a l’Ateneu Barcelonès. Entre d’altres Francesc Pujols i Josep Pla. 
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Artur Bladé i Desumvila, company d’exili i biògraf de Pujols.  

 

 

 

1 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila – Brau edicions - capítol 1. 

2 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila. – Brau edicions - capítol 1. 

3 – Francesc Pujols per ell mateix – Artur Bladé i Desumvila. – Brau edicions - capítol 1. 

 



Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 
 

39 

4.2. HIPÒTESIS DE L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA  

 

Partint d’una torre original hipotètica, imaginant com seria aquesta, s’ha analitzat totes les eines 

recopilades per tal de detectar els canvis que ha sofert. En base a diverses fotografies d’època, les 

tipologies constructives usades, els canvis que s’observen a l’inspeccionar l’edifici i les poques 

dades de què es disposen permet fer-se una idea dels canvis i, alhora, tirar enrera fins a suposar la 

torre original. 

Fins i tot la nostra gosadia ens ha permès dibuixar unes plantes i façanes que, segons les nostres 

deduccions, haurien de ser molt similars a l’estat original. 

 

4.2.1. Fotografies 

Es disposa de diverses fotografies de la Torre de les hores. La única que està datada és de 1948 i la 

resta només es poden comparar amb aquesta primera per saber si són anteriors o posteriors. 

S’analitzen els canvis entre les fotografies. 

 

a) Façanes 

Totes les fotografies tenen com a motiu central la façana principal o façana sud. Aquest fet va 

semblar ser idoni: retrats de la mateixa façana al llarg del temps, una ocasió immillorable de veure 

l’evolució de la façana. Ara bé, aquesta és la façana dels acabats més pulcres i no ha tingut massa 

canvis al llarg del temps. Així doncs, un cop analitzades les fotografies no es dedueix tanta 

informació com en un principi es podia arribar a pensar. 

La façana oest es veu en una foto i sobta el següent fet: les dues finestres inferiors, actualment 

canviades, sempre havíem suposat que s’haurien canviat alhora, no per què en tinguéssim dades 

sinó per què el més lògic és pensar que dos canvis idèntics a dues finestres que són simètriques 

d’una façana sembla que s’hagi de produir alhora. Aquesta fotografia mostra la finestra de la sala 

d’estar sense els brancals i ampit, amb una repisa inclinada i que encara manté la llinda d’obra 

mentre que la seva simètrica és original. Queda palès, doncs, que hi va haver un període de temps 

on una existia i l’altre ja no era l’original. 

A la façana del mirador en algun moment també es canvia la finestra i passa de tenir travessers 

horitzontals a tenir un vidre únic de dalt a baix. 

També s’apunta que el cos annex a l’entrada principal, tot i disposar de fotografies on sempre hi és 

present, originalment no existia. Si hagués existit per què s’hagués executat la motllura sobre el 

portal i s’hagués tapat a continuació amb la fusteria exterior? Cal pensar, però, que aquest canvi és 

bastant enllà i per això en totes les fotografies ja es veu l’annex. En aquest punt cal parar esment a 

la fotografia que hem adjuntat a l’apartat de la Fundació Francesc Pujols on es veu la família Pujols 

davant el cos. Aquesta fotografia data de, aproximadament, el 1955, i el cos ja hi és però té una 

diferència subtil respecte a l’actual: el vidre està dividit per un travesser de fusta horitzontal a mitja altura. 

De fet, si un s’hi fixa, al marc encara es veu on estaria unit aquest llistó a la fusteria exterior.  

 

b) Exteriors 

En aquest aspecte si que hi ha diferents i nombrosos canvis tot i que la urbanització mai és el motiu 

principal de les fotografies. 

S’observa l’evolució des de tàpies i parets exteriors que mostren un espai desordenat fins a una situació 

molt propera a l’actual (incloent una escala posterior que sembla que duu a un nivell superior). També hi 

ha una variació significativa en l’enjardinament previ a l’entrada principal: al 1948 només hi ha escossells 

circulars a cada un dels arbres mentre que posteriorment apareix un bordó jardiner que uneix, a banda i 

banda, els arbres i crea un camí que duu a la Torre. 

Finalment cal esmentar que a la foto on es veu la façana oest s’intueix que, on ara hi ha l’entrada a la 

planta soterrani, sembla que era una jardinera ja que està tancat pels tres costats (es situa la construcció 

del soterrani pels volts de 1971 i aquesta foto és anterior). 

 

Mostrem les fotografies d’acord amb l’ordre cronològic que hem establert. 

 



 Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 40 

 
La Torre de les Hores, 1948.  Façana sud o principal. 

 

La Torre de les Hores nevada. Encara hi ha tàpies properes a la façana 

oest i unes escales al fons (espai exterior poc ordenat). 
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La Torre de les Hores. S’observa la façana oest i l’asimetria de les dues 

finestres inferiors. 

 

La Torre de les Hores. Ja apareixen les arcades del fons, tot i que més 

baixes. 
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Detall de l’entrada principal. Hom creu que estaria feta el mateix dia que 

l’anterior. 

 

La Torre de les Hores. Urbanització exterior quasi idèntica a l’actual i ja no 

apareix la xemeneia a la teulada del mirador. 
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La Torre de les Hores en una fotografia de no fa massa anys. 

 

4.2.2. Documentació de l’Ajuntament de Martorell 

Tal com s’ha avançat la documentació extreta de l’Ajuntament de Martorell ha estat ínfima. A arrel 

del pas de la guerra civil i d’un menyspreu històric dels documents, que abans no es valoraven com 

avui en dia, tan sols s’ha extret les següents notes: 

- A l’any 1950 hi ha una reparació de bigues de coberta a nom de Tió a l’adreça de la Torre de 

les Hores. Aquesta informació no es considera vàlida ja que no es coneix cap relació del 

senyor Tió amb la Torre de les Hores i s’atribueix a alguna mena d’error. 

- A l’any 1966 es construeixen les cases plurifamiliars promogudes per la família Pujols 

(concretament per Faust Pujols) al carrer Lloselles que es connecten amb l’edificació a través 

de la cantonada entre les façanes nord-est. 

- A l’any 1973 hi ha una actuació a uns banys, possiblement els banys1 i 2 que tenen sanitaris, 

rajoles i paviments que podrien respondre a aquesta època. 

- A l’any 1974 hi ha una reparació de la teulada. 

No es troba documentació ni cap nota referent a la construcció de la planta soterrani tot i que a la 

Fundació apunta l’any 1971 com a l’any de la construcció. 

Recentment s’ha dut a terme diverses actuacions a l’edifici, ja datades a través de la memòria de la 

Fundació consistents en: 

- Reparació de la façana (esgrafiats, cantoneres,...) i pintat. 

- Ordenació de l’espai exterior (delimitacions perimetrals, pavimentacions,...) 

- Canvi d’un cabiró de fusta malmès i de gran part de les teules originals de la coberta. 

- Actuació contra els tèrmits a les bigues estructurals de la coberta principal. 

 

4.2.3. Anàlisi de l’edifici 

D’acord amb les inspeccions realitzades s’observen diferents canvis a diversos nivells (distribució interior, 

façana, paviments, urbanització,...) que es detallen a continuació. 

 

a) Canvis a la distribució interior 

En base als cel rasos es pot determinar quan una paret ha estat moguda ja que trenca la continuïtat de les 

motllures perimetrals. A més, la distribució en planta de l’edifici és, a l’igual que la façana, molt modulada i 

simètrica i és molt fàcil deduir quina seria la seva situació original i, en conseqüència, determinar els punts 

on ha variat: 

1) Planta baixa 

Actualment la sala d’estar ocupa dues estances que originalment devien estar separades. És lògic pensar 

que l’estança central no tenia massa llum ja que la façana nord no té massa hores de sol i, a més, té una 

paret al davant. Segurament es deuria pensar en ajuntar aquesta sala amb la que té la cantonada amb la 

façana oest. Tota la paret ha estat substituïda per un marc de fusta que manté un petit fix lateral i superior 

d’envà. El motiu que ens fa pensar que això ha estat modificat en el temps és que al paviment es nota un 

subtil canvi de nivell provocat per la paret que hi deuria existir en algun moment. 

Es creu que en aquest moment també es deuria tapiar la finestra corresponent a la façana nord que 

actualment només manté la persiana de llibret exterior. 

També hi ha hagut algun canvi substancial a aquesta planta relacionat amb un espai tancat que hi ha 

actualment al sostre del bany i del passadís que duu a l’antiga cuina (vegeu plànol corresponent a la 

secció transversal). Aquest espai si que és una incògnita que no hem pogut desxifrar. En un inici es va 

pensar en una xemeneia que podria pujar cap amunt però els cel rasos no es veuen afectats per forats i 

es desestima. Possiblement podria ser alguna mena d’armari tot i que no queda massa clar. El que si és 

clar és que hi havia una llata de fusta que l’aguantava i que encara és visible. 
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Fotografia del menjador on ja hi ha el fix que separava els dos espais. 

En aquesta fotografia del fons de la Fundació la finestra de la façana nord ja està tapiada (darrera el 

quadre). (Fotografia no datada). 

 

2) Planta primera 

En motiu dels canvis del bany principal es va aprofitar per moure la paret de delimitació amb 

l’entrada i aprofitar per fer-hi dos armaris empotrats, un a la part inferior pel bany i un altre superior 

per l’entrada. Això queda reflectit pel cel ras superior que s’endinsa a l’armari. S’observen acabats 

del bany que podrien correspondre als anys seixanta o setanta (a l’igual que el bany restant de planta 

primera i el de planta baixa). 

Al vestidor també s’ha sobreposat els armaris empotrats a les motllures existents del cel ras, el què 

certifica que són posteriors a la construcció original (avalat per les formes de la fusteria). 

A les estances de la façana nord hi ha hagut canvis que consisteixen en: 

- L’estança central arribava fins a l’entrada, amb posteritat es va reduir i fer un passadís de 

repartiment. 

- L’estança entre l’escala i la façana nord també s’ha partit per fer-hi el bany petit a la cantonada. 

Si es torna a reconstruir la distribució inicial s’observa que tant la planta superior com inferior tenien una 

distribució simètrica respecte l’escala que només es diferenciava en la mida de les estances resultants (ja 

que les parets de càrrega no estan a la mateixa mida que la façana nord i sud). 

S’afegeixen uns plànols reconstruint la distribució original de la Torre. 

 

b) Canvis a la façana 

Tal com ja s’ha anat detallant en punts anteriors s’anoten diferents punts de la façana que s’han canviat. 

Queda a part d’aquests punts els canvis a les persianes i mosquiteres de la finca que, d’acord amb la vida 

que s’hi feia, s’han anat adaptant, sobretot a les estances on hi havia més activitat. 

1) Façana sud 

L’única aspecte que no és original a la façana sud és el cos annex a l’entrada de l’edifici. S’observa que 

aquest està sobreposat a la forma de la llinda de totes les obertures. Ara bé, en totes les fotografies que 

s’ha tingut accés es veu que aquest cos ja està construït i el paviment que s’utilitza és el que hi ha a les 

estances que limiten amb la mateixa façana de la planta baixa. Això ens conclou a pensar que aquesta 

modificació va tenir lloc en algun moment relativament proper a la construcció original i que, probablement, 

es tenien peces del paviment (que no varen ser suficients per tota la zona). La resta de zona, els voltants, 

es van completar amb les peces d’aresta i de cantonada descrites i, si s’observa amb atenció, sembla que 

són sensiblement diferents. 

2) Façana oest 

Tal com ja s’ha apuntat anteriorment les dues finestres laterals inferiors serien de la mateixa tipologia que 

la resta de finestres. En un moment es van canviar (no totes dues a l’hora tal com s’ha deduït 

anteriorment) fent un espai més ampli per a una major entrada de llum. 

3) Façana est 

La obertura central inferior era una porta però es va decidir anul·lar-la i fer-ne una finestra. Del canvi que 

es produí no es va reconstruir l’ampit d’obra i es van limitar a tallar els brancals. 

4) Façana nord 

Hi ha una finestra tapiada amb obra que coincideix amb la sala annexada al menjador. Tot i mantenir la 

persiana de llibret l’espai està tapiat, no gens estrany si es pensa que es canvia l’obertura propera 

facilitant l’entrada de llum. 



Aixecament arquitectònic i diagnosi de l’edifici la Torre de les Hores de Martorell 
 

45 

5) Edifici annex 

Quan es va construir els edificis plurifamiliars annexos promoguts per la família Pujols es va annexar 

un cos a la Torre de les Hores. La unió és a través de la cantonada de les façanes nord-est i es va 

fer hipotecant una de les finestres de la cuina a més d’una petita obertura que només tenia aquesta 

estança. 

S’afegeixen també els plànols de les façanes originals de l’edifici d’acord amb tot el què s’ha explicat 

anteriorment. 

 

 

Visió de l’espai superior tancat des del passadís 

de planta baixa. 

Una de les finestres de la façana oest canviades. 

A sobre es veu la sanefa que marca la posició 

original. 

  

Marc de fusta que substitueix a la paret existent. 

Al fons la finestra canviada. 
Finestra petita tapiada a l’antiga cuina. 

 

 

 

c) Canvis als exteriors i soterranis 

1) Planta soterrani 

Promogut per Faust Pujols, fill de Francesc Pujols, a inicis dels anys setanta, es construeix la planta 

soterrani davant la façana oest. Es creu que el soterrani que hom anomena el celler ja existia tot i que no 

deuria ser original. 

2) Exteriors 

Tal com s’ha deduït a l’analitzar les fotografies els exteriors han patit diverses modificacions a la vegada 

que s’anaven ordenant. Inicialment hi havia diferents tàpies, sobretot davant la façana nord i oest que amb 

el temps s’han anat derivant amb les parets actuals. 
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4.3. DISTRIBUCIÓ INTERIOR 

 

La Torre de les Hores respon a una distribució interior clarament marcada per l’estructura de l’edifici. 

Tal com s’explicarà a l’apartat estructural hi ha dues parets interiors de càrrega que divideixen en 

tres crugies l’espai interior i la distribució caldrà que s’adapti a aquesta solució estructural. Ara bé, la 

distribució en planta de les crugies no és, tal com l’estètica de l’edifici podria indicar en un principi, 

simètrica. Es dóna més espai a les estances que limiten amb la façana sud, fet que també és 

coherent amb el tractament d’aquesta façana en tots els sentits: és la façana amb més i millors 

acabats. Aquest criteri usat en la distribució interior es manté a les plantes baixa i primera. 

Tal com s’ha avançat en l’apartat de les hipòtesis de l’evolució històrica de l’edifici la distribució en 

planta ha patit certes modificacions sobretot en planta primera que han desvirtuat la situació inicial. 

La planta de l’edifici té una forma rectangular d’uns 100 m2 llargs que es distribueixen segons el 

criteri exposat (i abans de les modificacions) en 3 sales de la façana sud, tres a la façana nord, una 

a la part central de la façana est, una altra a la zona central de la planta i l’escala situada a la part 

central de la façana oest. Actualment les estances es recullen al següent quadre amb les superfícies 

corresponents.   

La Fundació actua a la planta baixa, en concret a l’habitació 1 hi ha la seu de l’administració, a 

l’habitació 2 es manté el despatx intacte de Francesc Pujols i el que resta de la seva biblioteca 

convenientment ordenat i protegit del pas del temps. La resta de la planta baixa està plena de tots 

els records que tots els artistes que tingueren contacte amb Pujols li llegaren. 

La planta primera no està oberta al públic i es troba buida de mobiliari a excepció d’un piano vertical 

i un llit. 

Finalment hi ha la planta sotacoberta que cobreix la major part de la planta de l’edifici i el mirador 

superior que corona la torre. 

 

S’adjunta les plantes actuals de l’edifici. 

 

GEOMETRIA   
   
Nom Us actual Sup (m2) 
PLANTA BAIXA     
HABITACIÓ 1 Administració seu 16,66 
ENTRADA 1 Entrada 15,53 

HABITACIÓ 2 
Despatx Francesc 
Pujols 16,66 

ENTRADA 2 Entrada 14,97 
NETEJA Neteja 2,14 
BANY 1 Bany 8,34 
SALA D'ESTAR Sala 28,91 
CUINA Magatzem 10,76 

M2 UTILS  113,96 
PLANTA PRIMERA     
ESCALA Escala 5,59 
ENTRADA 3 Sense ús 7,53 
BANY 2 Bany 9,31 
HABITACIÓ 3 Sense ús 16,39 
HABITACIÓ 4 Sense ús 16,04 
HABITACIÓ 5 Sense ús 16,39 
HABITACIÓ 6 Sense ús 9,12 
HABITACIÓ 7 Sense ús 9,27 
VESTIDOR Sense ús 13,60 
BANY 3 Bany 3,52 
VESTÍBOL Sense ús 1,84 
ANNEX ESCALA 1 Sense ús 2,81 

M2 UTILS  111,42 
PLANTA 
SOTACOBERTA     
ESCALA  6,93 
ACCÉS MIRADOR  5,43 
SOTACOBERTA  97,16 
ANNEX ESCALA 2  3,55 

M2 UTILS  113,07 
PLANTA MIRADOR     
MIRADOR  6,35 

M2 UTILS  6,35 
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Planta baixa 

 

Planta primera 
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Planta sotacoberta 

 

Planta mirador 
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4.4. ESTUDI CONSTRUCTIU 

 

A continuació es descriu constructivament l’edifici de la Torre de les Hores. Val a dir que tot el què 

s’explica prové de les inspeccions visuals efectuades i que, en cap ocasió, s’han efectuat cales a 

l’edifici d’acord amb la decisió expressa de la Fundació Francesc Pujols. S’ha substituït les cales que 

tanta informació hagués recollit pels coneixements que com a estudiants d’Arquitectura Tècnica ens 

han inculcat i la bibliografia que s’ha escrit i consultat sobre l’arquitectura tradicional catalana. 

 

L’edifici respon a una planta  rectangular, aproximadament quadrada, d’uns 100 metres quadrats i 

escaig en planta. La planta baixa i primera són les plantes habitables mentre la planta sotacoberta té 

un espai tipus golfes on hi ha, bàsicament, una gran cambra d’aire i al centre geomètric s’aixeca el 

mirador de la torre amb vista directa sobre Martorell (i sobre el campanar que li dóna nom). 

Tan el sistema estructural de l’edifici com els materials usats i els sistemes constructius són 

totalment propis de la construcció de l’arquitectura tradicional. Paraules com parets de càrrega, 

fusta, ceràmica, morters de calç, sostres unidireccionals,... seran habituals a les següents pàgines. 

L’edifici es troba sobre un forjat sanitari ventilat que l’independitza del terreny. 

Davant les façanes oest i nord hi ha soterranis. El tram de soterrani situat davant la façana nord és 

mes vell mentre que la resta de soterrani és de construcció recent i nul interès arquitectònic. 

4.4.1. FONAMENTS 

 

Durant l’estada a la Torre de les hores no s’ha tingut accés als fonaments de l’edifici. Tan sols s’ha 

observat la paret delimitadora del soterrani situat davant la façana oest que coincideix amb el pla de la 

mateixa façana. Aquesta paret suposa un allargament dels fonaments existents que es va aprofitar per 

paret de tancament del soterrani. També en aquesta operació es va aprofitar per potenciar la ventilació del 

forjat sanitari, sobretot a la crugia central. 

No obstant, és pot fer una suposició bastant aproximada dels fonaments que deu tenir l’edifici: tal com era 

costum a l’època de la construcció de l’edificació el concepte de fonaments era bastant subtil, les parets 

de càrrega es solien prolongar cap a l’interior del terreny natural amb una secció lleugerament major a la 

de la paret de càrrega. Els materials que s’empraven era una acumulació de materials petris, runes i 

conglomerants amb un ordre i geometria poc definits. Just sota l’arrencada del parament vertical si que es 

solia disposar algun tipus de verdugada amb maons ceràmics massissos per regularitzar l’arrencada, 

determinar el nivell base i replantejar els eixos de les parets estructurals. 
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4.4.2. ESTRUCTURA 

 

La Torre de les hores té un sistema estructural tradicional basat en parets de càrrega i sostres 

unidireccionals, solució estructural coneguda com a sistema trilític. Les parets de les façanes, a més 

de tancament, tenen una funció estructural. Els esforços i sobrecàrregues recollides per les bigues 

dels sostres i de la coberta descarreguen sobre les parets i arriben al terreny a través dels 

fonaments de l’edifici. 

La coberta de l’edifici és a quatre aigües i es divideix en dues zones clarament diferenciades: una a 

la planta sotacoberta que cobreix la major part en planta de l’edifici i una altra al coronament 

superior de l’edifici sobre el mirador. 

Els forjats són unidireccionals amb bigueta de fusta i entrebigat arrebossat que s’intueix la típica 

doble volta de maó de pla, a l’igual que a l’execució de la volta catalana de l’escala. 

 

Estructura del sostre de la planta baixa: vegeu les dues parets de càrrega interiors, la direcció de les 

bigues i els trams de biguetes inspeccionats (en vermell) 
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4.4.2.1. Estructura vertical 

L’edificació, de secció rectangular, té unes parets exteriors de 30 cm de gruix. Aquestes són, a més 

de tancament, parets de càrrega: 

- Els caps de bigues dels sostres de planta baixa i primera es recolzen a les façanes nord i sud 

- Les quatre cantonades principals de l’edifici reben les càrregues provinents de la coberta 

principal de l’edifici a través de les quatre jàsseres que donen la geometria de la coberta. 

La distància entre la façana sud i nord es divideix en tres crugies a través de dues parets de càrrega 

interiors de 15 cm. El tram de crugia central a tocar a la façana oest no té estructura horitzontal ja 

que és l’espai destinat al nucli d’escala. 

La resta de les parets tenen els següents gruixos: 

- Parets de 15 cm en les divisions de la planta sotacoberta. 

- Parets de 10 cm en les façanes de la planta superior (mirador). 

- La resta de parets que compartimenten l’espai interior són de 5 cm de gruix. 

 

Tot i que totes les parets estan revestides a la planta sotacoberta  hi ha alguna zona on el 

revestiment s’ha desprès i es pot observar el totxo ceràmic massís manual típic de la construcció de 

l’època. El material d’unió dels diferents totxos és, molt probablement, un morter de calç o fins i tot 

un morter bastard de calç i ciments naturals (adicions de calcita natural al morter de calç). 

S’anota que les llums lliures de les plantes són bastant més altes del què estem acostumats a 

l’actualitat i que s’utilitzen envans de 5 cm (molt esvelts) Això és estable i possible gràcies a la 

disposició ortogonal en planta de la distribució i al travat de les diferents parets i envans de l’edifici. 

També cal anotar que hi ha recrescuts dels paraments verticals de façana originats per l’estètica de 

l’edifici. Especialment significatiu és el sobregruix de la zona del mirador on s’afegeixen 4 cm a una 

paret de 10 cm. 

Els acabats de les parets són enguixats en parets interiors (algun cas amb rajola ceràmica 

esmaltada i paper a les zones humides o alguna estança totalment empaperada) i arrebossats en 

les exteriors. A les parets de façana es complementen amb esgrafiats amb diversos motius i 

sanefes. 

 

 

Parets de tancament exteriors de 30 cm. Parets de càrrega interiors de 15 cm. 

 

 

Façana principal: revestiment exterior 

amb esgrafiats i cantoneres de l’edifici 

Detall de maó massís usat en parets de 

tancament de façana (planta 

sotacoberta). 

 

L’edifici té uns soterranis clarament diferenciat en dues zones: 

- Davant la façana nord hi ha un petit soterrani d’altura escassa (2 metres) i de planta reduïda que 

s’hi accedeix a través de les escales del fons del pati situat davant la mateixa façana. Tan per 

l’aspecte com per la tipologia constructiva emprada és bastant més vell que la resta de soterrani i 

es coneix com el celler. 

- Davant la façana oest es va construir, als anys seixanta/setanta, una ampliació del soterrani que 

coincideix amb la zona pavimentada superior i que es va connectar amb l’anterior. Aquest ja té una 

estructura amb pilars de formigó armat amb mènsules i jàsseres metàl·liques i disposa d’una altura 

major. De fet es va construir amb la intenció de ser un petit taller mecànic d’ús domèstic. 

Tan un soterrani com l’altre no tenen cap valor arquitectònic. 
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4.4.2.2. Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal tan sols resta a la vista a la crugia central del sostre de planta baixa, a la 

resta de sostre i a la totalitat dels sostre de planta primera hi ha cel rasos de canyís i guix. A la zona 

vista s’ha inspeccionat i estudiat les soles de les bigues i els revoltons i s’ha suposat que la resta de 

sostres no diferiran massa d’aquesta tipologia. 

Les biguetes que queden a simple vista es troben al bany1 i a l’entrada2 i han estat pintades en 

diverses ocasions. Això fa que el material resistent estigui amagat sota una pel·lícula de pintura  

considerable. Ara bé, es manifesta a totes les soles de les biguetes, dues fissures longitudinals de la 

pintura. Les mides preses in situ són: 

- La sola de la bigueta fa 16 cm que es divideix en tres franges de 4, 8 i 4 cm per les fissures 

esmentades. 

- El cantell de la bigueta que s’observa és de 8 cm a sobre del qual hi descansa el revoltó. 

El revoltó és arrodonit i és de preveure que estigui construït amb dues capes de maó de pla a 

trencajunts i preses amb morter. No obstant, es necessita alguna mena de suport a les biguetes per 

recolzar l’inici del revoltó. 

Si es combina tot el què s’ha observat i la construcció típica de forjats unidireccionals de fusta de 

finals de segle XIX es pot concloure que la tipologia dels sostres de la Torre de les Hores ha de ser 

la següent: 

- Bigueta de 8 centímetres de sola i altura desconeguda (pròxima als 16-18 cm). 

- Dos llistons longitudinals, de secció 4x8 cm, clavats lateralment a la biga i que serveixen de 

suport del revoltó. 

- Revoltó ceràmic enguixat inferiorment. 

- Geometria del tram inspeccionat; intereix de 51 cm i llum lliure de 256 cm. 

Queda palesa aquesta solució constructiva a les arrancades de les bancades de l’escala on 

s’observa que on no és necessari el llistó lateral (ja que estructuralment no es necessita) es 

prescindeix totalment.  

 
Secció estructural dels sostres 

 

La resta de biguetes han de cobrir llums lliures majors (515 i 395 cm), el què pot afectar tan a 

l’intereix, reduint-lo, i/o a la secció transversal de la bigueta de fusta, augmentant-la. 

Tot i haver esmentat que a la planta primera no hi ha cap zona de sostre visible si que s’observa mitja  

bigueta de la crugia central a partir de la qual comença el nucli de l’escala: la separació entre la bigueta i 

el llistó lateral és evident a s’observa que s’ha axamfranat. 

 

 

Estructura horitzontal vista (bany1) 
Detall de la sola de les biguetes amb les 

dues fissures longitudinals 

  

Inici de nucli d’escala al sostre de planta 

baixa: es prescindeix del llistó lateral 

Bigueta vista en sostre de planta 

primera, s’observa el llistó lateral 

axamfranat 

 

El sostre de la planta sotacoberta (mirador) té tres bigues de fusta en la direcció major i peces ceràmiques 

horitzontals com a material d’entrebigat. El forjat resultant és de mides reduïdes. En aquest sostre hi ha un 

racó on hi ha platines metàl·liques, materials recents que no s’usaven a l’època i que fa pensar que hi ha 

hagut alguna mena de modificació. De fet, on s’observa, és un punt molt singular de la planta del sostre. 

S’ha comprovat amb nivell tipus laser autoanivellant la planeïtat dels sostres. La conclusió és que tots són 

horitzontals amb diferències màximes d’1 cm a excepció del sostre corresponent al paviment de la planta 

mirador. Aquest té una inclinació de 6 cm en una llum de 280 cm. L’estat de les parets superiors, tot i estar 

fissurades, no es veuen afectades per les esquerdes que s’haurien de veure pel moviment de 6 cm d’un 

sostre inferior.  Es conclou, doncs, que ja es va construir amb la inclinació existent. En l’apartat 
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d’estructura inclinada s’analitza el sistema estructural de la coberta i s’apunta a una possible causa 

que pot explicar aquest fet. 

 

 

Sostre de la planta mirador. 
Detall de diverses platines metàl·liques 

embegudes en el sostre. 

  

Nivell situat a l’arrencada de la paret 

(cantonada sud-oest). 

Nivell situat a 6 cm del paviment 

(cantonada nord-est). 

 

A través de la planta soterrani i de les façanes sud i nord s’aprecien les ventilacions del forjat sanitari 

de l’edifici. De fet, a la paret de la planta soterrani a més de disposar diversos maons calats de 

cantell per assegurar la ventilació de la cambra hi ha una obertura important situada sota l’entrada 

secundaria de l’edifici. 

La construcció del forjat sanitari es fa per aïllar el paviment de la planta inferior del terreny, tenint un 

espai ventilat, aïllat i sec. No obstant, hi ha certs problemes que no es poden solucionar com són les 

humitats per capil·laritat presents a les parets de càrrega (vegeu l’apartat corresponent de 

patologia). 

A l’inspeccionar les ventilacions del forjat sanitari ens trobem que: 

- A la façana nord i sud hi ha diversos forats a cota superior a la del forjat sanitari separats de 

l’ordre de 50 cm. Aquesta separació coincideix amb els intereixos de les biguetes i es creu 

que els forats deuen respondre a un tub en sifó invertit per assegurar la ventilació del forjat. 

- Des del soterrani hi ha diversos maons massissos (coneguts com a “geros”) situats de manera que 

fan la ventilació de la cambra central. En aquesta mateixa zona hi ha una gran obertura que també 

ventila la crugia central del sanitari. 

 

 

Ventilació del sostre sanitari des de 

planta soterrani 
Forats de ventilació en façana nord 

 

Finalment, la planta soterrani té dos tipus d’estructura horitzontal clarament diferenciada: 

- Al soterrani més antic hi ha un cobriment amb biguetes amb una lleugera pendent. Es creu que 

originalment aquest soterrani acabaria a una paret que es va obrir al seu moment per connectar 

amb el nou soterrani. El resultat d’aquesta operació fou una llinda. 

- Al soterrani més nou hi ha dues bigues metàl·liques de gran llum (més de 9 metres) que responen 

a perfils IPN-450 I IPN-500. Es d’esperar que sobre aquestes bigues hi hagi un forjat unidireccional 

amb bigueta prefabricada i entrebigat ceràmic o de formigó tot i que no s’ha pogut obtenir cap 

mena d’informació amb l’anàlisi visual. Embegut amb una paret que dóna lloc a dues sales de la 

mateixa planta hi ha un tercer pòrtic format per biguetes de menor cantell (IPN-320 i IPN-200) ja 

que es recolzen en parets intermitges. 
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Soterrani més vell, sostre on es 

marquen les biguetes. En primer pla, 

llinda que substitueix una paret. 

Vista dels dos pòrtics de planta soterrani 

formats per bigueta metàl·lica. 

 

 

IPN-320 en paret entre sales annexes i 

soterrani. 

IPN-200 en zona de connexió entre els 

dos soterranis. 

 

4.4.2.3. Estructura inclinada 

A les plantes sotacoberta i mirador l’estructura de tancament superior està totalment a la vista i s’ha 

pogut estudiar amb deteniment. 

 

4.4.2.3.1. Planta sotacoberta 

Es col·loquen quatre jàsseres de fusta que neixen a les quatre cantonades i van fins a les parets de 

càrrega interiors. Aquestes parets tenen pilastres adossades que serveixen, en les dues jàsseres 

que neixen a la façana nord, de suport superior d’aquestes. Les dues de la façana sud també tenen 

les dues pilastres però és important remarcar que no hi descansen sinó que es recolzen sobre la 

paret i justament sobre la llinda de la porta d’accés a l’espai de sotacoberta. De bon inici sobta la 

solució emprada. 

 
Estructura de la planta sotacoberta 
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En aquest punt cal recordar que les dues parets de càrrega interiors no són equidistants de les 

façanes nord i sud, mentre que la geometria exterior de l’edifici si que demana un mirador totalment 

centrat respecte les quatre façanes. Això fa que les parets de tancament del mirador no coincideixin 

sobre les parets de càrrega inferiors. A la planta sotacoberta cal compatibilitzar aquest fet: d’un 

costat unes parets de càrrega interiors en una situació predeterminada per la distribució interna i per 

un altre costat les parets de tancament del mirador totalment centrades en planta respecte la planta 

general de l’edifici. Per dur a terme la solució de la façana nord (pilastres on descansen les dues 

jàsseres principals) caldria disposar aquestes pilastres als brancals de la porta d’accés a l’espai 

sotacoberta disminuint el pas d’aquesta (això s’obté fàcilment fent un exercici bàsic de geometria). 

Així, doncs, s’opta per carregar directament sobre la llinda en un punt bastant feble de la paret 

estructural. 

També cal anotar en aquest punt que les jàsseres de la façana nord són de longitud menor ja que 

descansen sobre la paret de càrrega interior sense arribar al pla de la paret de tancament del 

mirador, fet que provoca que hi hagi un tram sobre les escales d’accés al mirador que només hi ha 

les teules (sense forjat). Les jàsseres de la façana sud no poden tenir aquesta solució i es veuen 

obligades a ser més llargues i, si es vol mantenir constants les pendents exteriors, han d’acabar en 

un punt més elevat (altre cop es comprova per geometria). Aquest fet coincideix en la zona del 

sostre de la planta mirador on és més elevat (detectat a l’anterior apartat) i l’explicació de geometria 

que s’ha analitzat a aquest apartat podria ser una explicació plausible. 

  
Jàssera de la cantonada sud-oest Jàssera de la cantonada sud-est 

  

Jàssera de la cantonada nord-est Jàssera de la cantonada nord-oest 

 

 

Detall del carregament d’una jàssera i 

una biga sobre una pilastra. 

Detall de la jàssera interior paral·lela a 

façana est. 

  

Detall de la platina de fixació de la biga 

principal i la paral·lela a la façana est. A 

sobre, biga de fusta nova. 

Detall càrrega de les dues jàsseres de 

la façana sud sobre la llinda de la porta. 

 

Sobre les jàsseres es disposen les bigues perpendiculars a les quatre façanes. Ara bé, a la façana oest 

les bigues del tram central no tenen cap recolzament i es col·loca una jàssera paral·lela a la façana a 

tocar el tancament central que es fixa a una de les quatre jàsseres principals amb una platina metàl·lica 

(per evitar el desplaçament horitzontal). 

Cal destacar que hi ha una característica evident a les quatre jàsseres que s’ha observat a tot l’edifici: tal i 

com passa amb la façana, la façana sud sempre és la principal i la que té els acabats més acurats mentre 

que les restants tenen un tractament més secundari; això es repeteix a les jàsseres superiors, les dues de 

la façana sud són molt més ben tallades que les de la façana nord. Les bigues tenen un tractament també 

menys acurat i les seves seccions disten més de la rectangular teòrica a més de no ser especialment 

lineals. Alguna biga s’ha substituït en feines de manteniment recents. 

La teulada a fora l’edifici acaba amb una volada suportada per uns cavallets de fusta que estan fixats a la 

paret de façana i recolzats sobre la segona imposta general de l’edifici (a nivell de sostre de planta 
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primera). Aquestes estructures estan formades per diferents seccions de fusta fixades amb puntes i 

reforçades amb falques a les unions entre els peces. 

Sobre les bigues inclinades i els cavallets exteriors es col·loquen les llates i les teules planes que 

s’analitzaran a l’apartat de la coberta. 

 

 
Naixement de dos cavallets sobre una 

de les obertures de façana. 

Cavallet exterior de suport de la volada 

general de l’edifici. 

 

4.4.2.3.2. Planta mirador 

La planta mirador té, conceptualment, la mateixa solució que la planta sotacoberta tot i que hi ha 

certs aspectes diferencials: 

- Les càrregues de les jàsseres, en aquest cas de seccions molt menors, no descarreguen 

directament sobre les quatre cantonades (recordem que hi ha parets de 10 cm) sinó que es 

disposen unes biguetes de fusta embegudes a la paret que són accessibles des de l’interior 

de l’espai. Les quatre jàsseres principals descarreguen els esforços a aquests cèrcols de 

fusta. 

- Hi ha una cantonada (entre les façanes nord i est) que hi ha un espai tancat rectangular a 

tota l’altura. Tal com demostres les fotografies d’època analitzades això és el conducte de la 

xemeneia i, de fet, es pot seguir a la planta sotacoberta. 

- Hi ha una biga horitzontal que evita el costat on hi ha el conducte esmentat (de la cantonada 

sud-est a la nord-oest). Sobre aquesta hi ha un tornapuntes metàl·lic vertical que serveix de 

suport a les quatres jàsseres que descansen, inferiorment, a la biga de fusta embeguda a la 

paret perimetral. La unió entre la biga horitzontal diagonal i les biguetes embegudes a la 

paret és a través d’una peça metàl·lica tipus cadireta de recolzament. 

- Sobre les jàsseres hi ha les bigues de fusta perpendiculars a les quatre façanes. 

- Tota la coberta ha estat modificada recentment per les entrades d’aigua que hi havia. És 

lògic pensar que la solució constructiva deuria ser similar a la coberta inferior, no obstant, ara 

s’hi ha afegit una solera ceràmica sobre les bigues que serveix de base per les teules. Es destaca, 

en aquest punt, que tot el bigam d’aquesta estructura està tallada amb unes seccions rectangulars 

molt més acurades que les peces estructurals de la coberta de la planta inferior. 

  

Vista general de la coberta superior. 

Detall de la biga perimetral embeguda 

en paret i la platina d’unió amb 

l’estructural principal. 

  

Antiga xemeneia a l’encontre amb 

l’estructura de la coberta. 

Detall de la creueta central i el 

tornapuntes de l’estructura. 

 

 
Secció de l’estructura de l’estructura del sostre superior. 
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Planta de l’estructura del mirador. 

 

4.4.2.3.3. Coberta sobre el nucli d’escala 

Sobre el nucli de l’escala es varia la tipologia estructural del sostre: la solució de coberta en sec i 

ventilada (amb llata i coberta plana) apte per la zona de la coberta descrita fins ara es substitueix per 

una solera inclinada situada sobre uns cabirons de fusta de secció 7,5x7,5 cm paral·lels a la façana 

oest. Això proporciona una estanquitat, si més no teòrica, major a la solució de sota coberta (vegeu 

apartat de patologies). 

Sobre les pilastres properes a la façana oest es situa un cabiró de majors proporcions i a partir 

d’aquest fins a la part superior de l’escala hi ha un petit canvi de pendent. 

  
Coberta inclinada sobre l’escala 

 

4.4.2.3. L’escala  

El nucli de l’escala de l’edifici segueix el sistema constructiu imperant a la construcció tradicional 

basat en la forma habitual i la utilització de la volta de maó de pla, coneguda amb el nom de volta 

catalana. Recolzada sobre una biga inferior es recolza la part baixa de la volta i a la part alta recolza 

en una nova paret (al primer tram coincideix amb la paret de façana) formant el replà a la cara 

superior que, alhora, serveix de recolzament per la tramada que neix d’aquest nivell. 

Constructivament es realitzava amb una doble capa de maó ceràmic pres amb morter i col·locat al 

trencajunt, que en la torre s’acaba enguixant inferiorment. 

La singularitat del nucli d’escala de la Torre de les Hores és que no només hi ha l’escala sinó que a planta 

baixa hi ha un ull d’escala generós que a partir de la planta primera es perd i apareix un nou espai annex  

a l’escala. A nivell de distribució és una solució més o menys enginyosa per aprofitar un espai entre les 

parets de càrrega interior però, a nivell estructural, genera l’aparició de dues voltes a la catalana 

paral·leles a diferents nivells, una per la bancada de l’escala i l’altre per l’espai annex a l’escala. 

A nivell d’acabats aquests són clarament diferents a mesura que l’escala va pujant, al primer nivell tenen 

un tractament molt acurat fins que al segon nivell els paviments, per exemple, acaben essent un recull de 

tots els paviments de què es disposaven a la construcció (vegeu apartat de paviments). 

  
En primer pla la volta de l’escala i al 

fons la de l’espai annex. 

Vista general de l’escala que arriba a la 

planta primera. 

 

El tram final d’escales, el que uneix la planta sotacoberta amb el mirador, es resol amb una escala de 

fusta d’una qualitat bastant ínfima. 

 
Detall de l’escala superior. 
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4.4.3.- FAÇANES 

 

Les quatre façanes de l’edifici responen a una solució composició equilibrada i modulada. A nivell de 

tractament, les façanes són similars tot i que els acabats de la façana sud sempre són més acurats 

que a la resta de façanes ja que aquesta és la façana d’orientació sud i la primera que es veu des 

del carrer del Mur. 

Les façanes presenten dues línies horitzontals molt definides per les impostes dels sostres de planta 

baixa i primera, mentre per sota d’aquestes línies hi ha franges d’esgrafiats centrats sobre les 

obertures que dibuixen diferents tipus de sanefes. Les obertures de les façanes estan dividides en 

tres eixos verticals i estan emmarcades amb brancals, ampits i llindes d’obra que donen volum a la 

obertura. Els espais entre obertures de les façanes sud i nord estan ocupades per esgrafiats de 

diversos motius. 

Per la façana sud hi ha l’entrada principal a l’edifici mentre que per la façana oest hi ha una entrada 

secundària que duu directament al nucli de les escales. Es en aquesta zona on les obertures s’han 

d’adequar als replans intermedis de l’escala i es perd la modulació de tot l’edifici introduint un 

element totalment anormal a la façana, una obertura rodona. 

A la cantonada entre les façanes nord i est es va annexar una edificació on hi havia el servei de la 

Torre de les Hores i la connexió amb uns edificis plurifamiliars promoguts per la família Pujols durant 

els anys seixanta/setanta. 

Els tancaments de les obertures, tot i que han patit diverses modificacions, originalment eren 

persianes de llibret davant la fusteria i, en certes obertures, hi havia tancaments de serralleria de 

formes diverses. Actualment es troben des de persianes originals fins a persianes enrotllables i 

barrots de diferent tipologia. 

  
Façana sud Façana est 

 

 

Façana nord Façana oest 

 

4.4.3.1. Composició arquitectònica 

La composició arquitectònica de les quatre façanes és totalment regular, equilibrada i de caire clàssic. A 

totes les façanes hi ha una simetria central evident tan sols modificada per detalls que s’han modificat al 

llarg del temps, sobretot als tancaments de les obertures exteriors. 

Pel què fa a l’aspecte general de la façana s’ha modificat ara fa dos anys, abans d’aquesta data l’edifici no 

tenia els colors actuals i els paraments exteriors estaven en un estat bastant precari. 

 

 
Aspecte de l’edifici a inicis del 2010 

Val a dir que quan varem fer la primera visita a l’immoble tenia l’aspecte que figura a les dues fotografies 

anterior i que mentre es feia la proposta del projecte es va dur a terme la restauració de la façana. Hem 

recuperat les dues fotografies anteriors de la primera visita. 
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4.4.3.1.1. Façana sud  

Tal com s’ha reiterat aquesta és la façana principal, oberta al carrer del mur i, conseqüentment, la 

que més acabats de qualitat té. 

 

a) Planta baixa 

A la part central de la planta baixa hi ha l’entrada principal, inicialment un portal de grans dimensions 

que encara es conserva. Posteriorment es va afegir un cos annex de fusteria vidriada i coberta 

arrodonida. Sobre un bastidor de fusta s’hi disposen diferents superfícies opaques inferiors i 

vidriades a la part superior amb una porta a la part central. La coberta d’aquest element té una 

estructura semblant als cavallets principals de d’edifici. 

 

 

Vista general de la planta baixa. 
Detall del cos annex a l’entrada 

principal. 

 

 

Detall de la volada del cos central. 
Detall de les obertures laterals a 

l’entrada principal. 

  

Detall de lla llinda d’obra i els esgrafiats 

superiors. 
Detall de les baranes. 

 

A costat i costat, hi ha dues obertures que tenen un detall curiós, són les úniques de l’edifici que no estan 

ajustades a la part superior del paviment sinó que tenen un sòcol de 30 cm d’obra. Les obertures 

mantenen en la situació inicial: fusteria exterior de dues fulles, persiana de llibret exterior superior i inferior 

i barana inferior situada al pla de la façana. 

Al voltant de l’obertura hi ha un emmarcat d’obra amb brancals i llinda superior. Les seccions, estudiades 

als plànols corresponents, són úniques a l’edifici, tan pel què fa a les formes dels brancals com el punt 

rodó del coronament superior. 

 

b) Planta primera 

A la part central de la planta primera hi ha l’únic balcó de l’edifici, de reduïda volada i situat sobre l’entrada 

principal. 

Les tres obertures mantenen les característiques de les obertures inferiors (brancals, llindes i persiana de 

llibret) tot i que amb petites diferencies: 

- Les motllures dels brancals són diferents. 

- Els coronaments no tenen el punt rodó. 

- Hi ha uns detalls de pintura a la llinda del balcó. 

A l’edifici hi ha una gran variabilitat als elements de tancament de les obertures que es deuen haver 

produït al llarg del temps: 

- Fusteries entre les fusteries originals i les persianes de llibret. 

- Substitució de les persianes de llibret per persianes enrotllables o mosquiteres. 

A les tres obertures de la planta primera s’ha col·locat unes portes vidriades entre les fusteries originals i 

les persianes de llibret. En el cas de la obertura central, és vidriada a tota la seva altura mentre que en les 

dues obertures laterals aquesta porta vidriada és cega a la part inferior i només és practicable per sobre 

de la barana metàl·lica exterior. 
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En aquesta façana, a més dels esgrafiats situats sota les impostes de cada planta, n’hi ha a costat i 

costat de les obertures formant motius geomètrics i medallons amb dos escuts: el català i un de 

Martorell que era bastant comú a finals de segle XIX i que es coneix com a escut auca. 

 

 

Vista general de la planta primera. 
Obertura central amb balconada i 

esgrafiats laterals. 

 

Detall de les obertures central. 

 

 

Façana sud. 
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4.4.3.1.2. Façana oest  

a) Planta baixa 

A nivell estètic la planta baixa de la façana oest és una de les més afectades ja que les dues 

finestres laterals que hi havia existit en alguna ocasió actualment no hi són. Hi ha diversos motius 

que fan pensar en l’existència d’aquestes finestres: les sanefes dels esgrafiats, el paraments d’obra 

amb una textura diferent allà on hi hauria hagut les finestres i alguna foto d’època on la finestra a 

tocar a la façana sud encara existeix (vegeu l’apartat d’hipòtesis d’evolució històrica de l’edifici). 

Aquestes dues finestres actuals són molt més amples que les originals i més baixes i segurament es 

va prendre la decisió per donar més il·luminació a les estances aprofitant que davant la façana hi ha 

la zona pavimentada i el jardí exterior. La fusteria present és molt actual i d’eix horitzontal. 

A la part central hi ha l’accés a l’escala, una porta amb els brancals que es repetiran més a les 

restants façanes: un axamfranat de 2 cm a l’inici del forat i un brancal de 30 cm d’amplada amb 

motllura a la part exterior. Ara bé, aquesta porta d’entrada té una protecció metàl·lica que, 

possiblement, fou la causant d’anul·lar el xamfrà d’aquesta obertura. 

  

Vista general de la façana oest 
Diferent textura i esgrafiats sobre 

finestra modificada 

  

Detall porta d’entrada a escala. Detall de serralleria 

 

Al costat esquerra de la porta d’entrada hi ha un espai per a productes de neteja que té una finestra 

individual de reduïdes dimensions i reixa exterior. Aquesta tipologia de finestra no té cap motiu al seu 

voltant. Aquesta solució es repeteix a la planta superior. 

A la dreta de la façana hi ha l’escala d’accés al soterrani 

 

b) Planta primera 

L’aspecte de les obertures laterals de planta baixa haurien de ser similars a les de planta primera. 

Aquestes són les que s’han denominat als plànols com a finestra tipus i tenen els brancals, llinda i ampit 

allí detallats. Pel què fa als elements de tancament i enfosquiment aquests si que han patit certes 

modificacions: la finestra dreta manté el llibret original mentre l’esquerra té una persiana enrotllable. 

A la part central inferior hi ha la finestra corresponent al primer replà de l’escala que té forma rodona. 

Aquesta es situa just a sobre la primera imposta i té una fusteria interior i un vidre exterior a pla de la 

façana. 

Al següent replà hi ha una finestra similar a la tipus però de mides diferents ja que la seva situació elevada 

respecte les restants fa que hagi de ser bastant més baixa. Tan aquesta finestra com la del costat,  que 

il·lumina l’espai annex a l’escala, tenen proteccions metàl·liques amb treballs de forja. A esmentar en 

aquest punt que aquestes dues finestres es situen al mateix nivell a la façana mentre que una està situada 

al replà de l’escala i l’altre a l’espai annex. Per aconseguir aquest efecte i guanyar espai en el 

desenvolupament de l’escala inferior, aquest espai annex a l’escala està elevat quatre graons de la cota 

de la planta primera. 

  
Finestra lateral esquerra Finestra lateral dreta 
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Il·luminació de l’escala: finestra rodona 

inferior i quadrada superior i obertura 

espai annex  

Detall del ferro forjat de la finestra  de 

l’escala. 

 

 

Façana oest. 
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4.4.3.1.3. Façana nord 

Aquest és la única façana on es perd la simetria perfecte de la resta de façanes (a excepció, és clar,  

del nucli de l’escala de la façana oest). Les dues finestres a costat i costat de les obertures centrals 

estan lleugerament descentrades, un detall totalment rar i insospitat. Tot i que el desplaçament és 

poc (5,5 centímetres) no deixa de ser digne de menció. 

 

Replanteig de les obertures de la planta baixa (a la façana oest s’ha mantingut els 

eixos de les obertures originals). 

 

Replanteig de les obertures de la planta primera. 

 

Per bé que el moviment dels pocs centímetres afavoreix la connexió amb l’edifici annex deixant més 

espai per la porta no està suficientment desplaçat per creure que aquesta és la raó fonamental. A 

més, inicialment la Torre de les Hores era un edifici totalment aïllat. Així doncs, s’atribueix la no simetria de 

les obertures de la façana nord a un possible error de replanteig. 

Aquesta façana té una porta a la cantonada esquerra que connecta amb l’edifici annex. L’entrega d’aquest 

cos afecta a l’estètica original de la façana i es pot certificar que no es va tenir massa tacte a l’hora de fer 

la unió dels dos edificis ja que afecta a tot el brancal de la finestra de planta baixa. Aquest edifici també 

afectarà a la façana est i es descriurà. 

 

a) Planta baixa 

La part central està ocupat per una entrada cap a la sala d’estar. Per equilibrar les diferencies de nivell 

s’usen dos petits graons. Aquesta porta, actualment en desús, té la persiana de llibret original tot i que és 

molt gran i s’ha deformat per propi pes al llarg del temps. 

A costat i costat es torna a repetir les dues finestres tipus tot i que ens trobem davant una situació que no 

es repeteix a tota la Torre: hi ha una finestra tapiada interiorment que manté el seu aspecte exterior amb 

una persiana de llibret. Aquesta obertura correspon a la sala d’estar i coincideix amb un canvi a la 

distribució interior, l’ampliació de l’espai central posterior annexant-lo amb el de la cantonada. La finestra 

esquerra no té cap elements d’enfosquiment i si que té uns barrots de seguretat. 

  
Vista general de la façana nord Porta d’accés central. 
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Detall finestra esquerra  Detall finestra dreta 

 

b) Planta primera 

A la primera planta l’obertura central té una barana en el pla de la façana i s’ha substituït la 

menorquina original per una persiana enrotllable que entrega a una fusta inferior que fa la feina d’un 

ampit precari. Realment la combinació de l’obertura gran amb la persiana enrotllable és, en el millor 

dels casos, xocant. 

Les dues finestres laterals, alineades segons els eixos especificats, coincideixen amb el vestidor i el 

bany3 i, tot i tenir els elements de la finestra tipus, els brancals han estat substituïts pels mateixos 

que els de la planta primera de la façana principal. Aquesta combinació de brancals, ampit i llinda 

només es dóna en aquestes dues obertures. 

Al lateral dret de la façana hi ha els baixants de les aigües residuals del bany3 que, com en tots els 

casos, circula per la façana totalment vist afectant la imposta on faci falta. 

A aquest nivell d’aquesta façana la decoració amb esgrafiats torna a tenir més protagonisme gràcies 

a dos grans esgrafiats amb orles i sanefes amb dues imatges interiors. 

  
Vista general de la planta primera Detall finestra esquerra (vestidor). 

 

Detall d’un dels dos esgrafiats. 
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Façana nord. 

 

 

4.4.3.1.4 Façana est 

Aquesta façana té la visibilitat de la planta baixa molt limitada ja que hi ha un mur de delimitació de la 

parcel·la. Alhora hi ha el cos que comparteix amb la façana nord que connecta amb l’edifici annex. 

 

a) Planta primera 

Ja que l’accés a la façana és un carreró sense sortida s’ha decidit col·locar-hi una porta de capa que 

queda tancada continuant el pla de la façana nord i que ordena i dissimula l’espai. 

La façana es situa davant el mur de delimitació esmentat i ha estat, per aquesta raó, motiu de diversos 

petits annexos, alguns dels quals encara figuren a la façana: 

- Sota la finestra esquerra hi ha una mongeta que potser havia estat la fixació d’algun tancament. 

- Al costat de la obertura central hi ha un escalfador en desús. 

- Al fons hi ha els cos annex amb un porta actualment tapiada i un cos al costat del mur on hi ha la 

instal·lació general d’aigua de l’edifici (claus de pas). 

Conceptualment es repeteix la distribució de la resta de façanes: tres obertures, una de centrada i les 

dues laterals totalment simètriques. Pel què fa a la obertura central actualment és una finestra però no ho 

podem certificar en un bon inici. S’arriba a aquesta conclusió observant que els brancals han estat tallats 

de manera matussera, que no hi ha peça d’ampit d’obra i que la rajola d’ampit de la finestra és amb una 

rajola ceràmica blanca brillant que no s’ha trobat en cap altre lloc de l’edificació. No obstant, ja que és una 

façana molt secundària i ja hi ha obertures a les restants façanes ens inclinem a pensar que només era 

una finestra amb aquesta disposició (similar a la de la planta primera). 

L’obertura lateral esquerra correspon a l’habitació2, l’estança on hi havia i encara es manté, el despatx de 

Francesc Pujols. Respon a la tipologia de finestra tipus i els elements d’enfosquiment han estat substituïts 

per una mosquitera i uns barrots. 

La finestra lateral dreta ha estat mutilada per la connexió amb el cos annex deixant a la vista la part 

superior i hipotecant la part inferior. Pel què es pot observar la obertura responia a la tipologia tipus. 

Per la part central de la façana circula el baixant del bany2 amb el mateix tractament que el descrit a la 

façana nord. Finalment cal destacar que el cable de la posta a terra del parallamps baixa per aquesta 

façana totalment nu, i s’introdueix al terreny (cap a algun tipus de conductor que connecti amb el terreny). 
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Vista general de la planta primera 
Detall del cos annex, entre l’edifici i el 

mur de delimitació. 

 

 

Obertura central: tall dels brancals, no 

existència d’ampit d’obra i escalfador al 

fons. 

Finestra lateral dreta, la part superior 

vista, la inferior oculta. 

 

b) Planta primera 

La planta superior, alliberada ja de l’edifici annex que només té una planta d’altura, continua amb la 

definició formal habitual. A destacar que la obertura central no és una finestra sinó que els brancals 

arriben a la imposta inferior i que, a l’espai situat entre la finestra i la imposta s’ha aprofitat per situar-

hi un armari que dóna servei al bany2. Aquesta solució és, estèticament parlant, molt dura ja que 

sobresurt al pla de façana (i també de la imposta inferior) a més de presentar un pont tèrmic 

important de l’edifici. 

Les finestres laterals tenen la tipologia de finestra tipus i entre les obertures, a l’igual que la façana 

oest, no hi ha esgrafiats, aquests es redueixen a sanefes al damunt de les finestres. 

 

 
Vista general de la planta primera. Detall finestra esquerra 

  

Detall finestra central Detall finestra dreta. 
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Façana est. 

 

 

 

4.4.3.1.5 Façanes del mirador 

El mirador central s’aixeca sobre la coberta principal de l’edifici. Respon a la solució estètica de l’edifici: 

cantonera, sòcol inferior i imposta superior, a més d’un encerclat de les obertures. No obstant, els detalls 

són subtilment diferents, ja no només per un tema de geometria (ja que el cos és molt més petit que 

l’edifici) sinó en la complicació dels elements: els esgrafiats de la cantonera són tres línies amb motius 

puntuals i els brancals, llindes i ampits de les obertures no tenen cap motllura, són un volum extern i prou. 

Les fusteries d’aquesta planta han sofert diferents canvis al llarg del temps i s’observen patologies 

relacionades amb la deficient estanquitat respecte a les aigües exteriors. Les quatre obertures tenen una 

amplada útil diferent a les finestres tipus de l’edifici. Ja que les façanes nord i sud del mirador són menors 

que les est i oest les obertures també segueixen aquest criteri. La finestra de la façana est ha estat 

substituïda per una superfície no practicable de vidre i es destaca que aquestes finestres no tenen 

sistemes d’enfosquiment. 

Tal com s’ha especificat a l’apartat d’estructura vertical les parets de tancament són de 10 cm i per la part 

interior es veuen bastant fissurades. Es tractarà aquest punt a les patologies de l’edifici. 

 

 

Façana sud del mirador. 
Façana oest del mirador amb finestra 

fixa. 
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Façana est del mirador. 
Detall d’esgrafiat de cantonera, brancal i 

imposta superior de la façana sud. 

 

 

Detall panell no practicable modificat. 
Vista interior de la paret de tancament 

amb nombroses fissures. 

 

4.4.4. COBERTES 

 

La tipologia de coberta de l’edifici és de junt obert amb llates i coberta plana. Aquesta tipologia era molt 

usual a la construcció tradicional de l’època per ser de fàcil execució, permetre l’estanquitat desitjada i 

alhora permetre una ventilació molt bona per la conservació de la fusta de l’estructura (de fet tots els 

elements estructurals de fusta tenen un bon aspecte tenint en compte que tenen 120 anys de vida). Abans 

no s’usaven materials aïllants i es confiava per a aquesta finalitat amb la cambra d’aire creada per sobre 

del darrer forjat i sota la teulada (que certament era eficient treballant per convecció). 

 

Sobre les bigues inclinades descrites a l’apartat de l’estructura es disposen uns llistons horitzontals o llates 

que tenen dues funcions: en un principi són el recolzament de les teules planes i també serveixen per 

fixar-se aquestes amb filferros per evitar una possible caiguda al buit. Les llates es col·loquen, 

aproximadament, a uns 36 cm entre elles de manera que permeten la col·locació de les teules amb un cert 

encavalcament entre elles per tal d’assegurar l’estanquitat per geometria (les teules fan 45 cm de 

longitud). 

A partir de l’extrem dels cavallets exteriors es comencen a situar les primeres fileres de llates i teules i 

l’entrega a la paret del mirador amb un sòcol de rasilla. Els quatre tremujals s’executen amb teules 

especifiques amorterades sobre les teules planes. 

Les teules originals són de la casa Escofet, reconeguda casa de prefabricats encara vigent al mercat de la 

construcció i que existeix des de 1886 amb seu a Martorell. Hi ha, però, una gran part de la teulada amb 

teules noves, clarament visibles a la vista, d’una altra marca comercial. 

Per evacuar les aigües de la pluja hi ha canalons perimetrals connectats a les façanes est i oest a 

baixants que desemboquen a la urbanització inferior. És remarcable la tipologia de canaló de l’edifici, 

peces ceràmiques de longitud substancial (aproximadament 50 cm) que estan fixades a l’estructura amb 

platines cada dues unitats. 

 

 
Vista general de la coberta tremujal Volada de la planta mirador 
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Teula plana original de la casa Escofet 
Detall col·locació de teules, llates i 

filferros 

 
 

Muntatge de teules planes 
Volada principal de l’edifici, canaló i 

fixació del mateix. 

 

La coberta del mirador, tal com es va descriure en l’apartat de l’estructura, ha patit una forta 

remodelació que l’ha transformat. En el cas de la coberta es mantenen les teules planes però els 

canalons són de fibrociment (es desconeix si originalment també eren amb peces ceràmiques o no). 

L’evacuació de les aigües és amb un sol baixant situat a la cantonada entre les façanes nord-est 

però està desconnectat i no funciona correctament. 

L’edifici es corona amb una parallamps el cable del qual circula per la façana est fins al paviment on, 

presumiblement, tindrà alguna piqueta de posta a terra. 

 

4.4.5. PAVIMENTS 

 

Els paviments de l’obra tradicional de la segona meitat de segle XIX es caracteritzen per les rajoles 

hidràuliques tan usades i recuperades de les llars de l’Eixample barcelonina. No obstant, a la Torre de les 

Hores els paviments no tenen la importància que caldria esperar. 

Els paviments de la Torre es divideixen en parquets i paviments d’origen petri en zones humides. 

 

4.4.5.1. Planta baixa 

Sens dubte, el paviment hidràulic de major interès des del punt de vista constructiu és el que s’usa a les 

tres estances que limiten amb la façana sud (altre cop la façana amb més qualitat) i el cos de l’entrada. 

Aquest paviment està format per una rajola que dibuixa una mostra senzilla, uniforme i de gran sobrietat. 

Al cos de l’entrada hi ha unes peces a les arestes que no estan presents a l’interior de l’edifici. En la 

nostra opinió, i demostrat ja que aquest cos no és original, apostem per un aprofitament d’algunes peces 

en el moment de la construcció i la utilització de peces noves per fer l’entrega. Si ens hi fixem bé l’acabat 

denota diferencies substancials entre la peça tipus i les dues restants que sustenta aquesta hipòtesis. 

Actualment a l’entrada1 i a l’habitació1 aquest paviment no està a la vista per què hi ha un parquet 

superior de lamel·les però s’intueix un cert gruix que fa pensar que està sobreposat al paviment hidràulic 

original. A l’habitació2, on s’ha mantingut el despatx de Pujols, si que hi ha la rajola hidràulica tot i que 

només amb al rajola tipus. 

 

 

Paviment al cos de l’entrada 
Paviment del despatx de Francesc 

Pujols 
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Detall peça tipus Detall peça d’encontre amb paret 

 

A l’entrada2 i sala d’estar hi ha un parquet o paviment de fusta format per petits quadrats a la 

vegada dividits en 5 lames que es van disposant ortogonalment els uns amb els altres. Aquest 

paviment sembla bastant vell tot i que es desconeix si és original o no. L’altre parquet esmentat, 

situat a l’habitació2 i l’entrada1, és molt més recent. 

A bany i cuina hi ha gresos de diferent aspecte, color i col·locació que són recents. Finalment, a la 

neteja hi ha un paviment ceràmic esmaltat, molt mal col·locat sigui dit de passada. Aquest paviment 

és d’inicis dels setanta quan es va fer el soterrani davant la façana oest. 

 

 

Paviment de fusta antic d’entrada2 i sala 

d’estar 
Detall del paviment de fusta. 

 

 

Paviment del bany1. Paviment de la cuina. 

 

4.4.5.2. Planta primera 

La planta primera respon als mateixos paràmetres que la planta baixa: 

- A la major part de la planta hi ha el paviment de fusta de lamel·les formant  quadrats present a la 

planta baixa tot i que amb millor estat ja que coincideix amb zones on no ha estat tan sotmès a 

desgast. 

- A les estances modificades de la façana nord (habitació6 i habitació7) torna a aparèixer el parquet 

d’aspecte molt més recent 

- Als dos banys hi ha dos paviments petris: al bany2 hi ha un terratzo de gra gros mentre que al 

bany 3 el paviment és continu. 

Tan sols hi ha una petita zona de rajola hidràulica a l’annex de l’escala tot i que d’un acabat molt més 

auster que el de l’entrada, amb peces triangulars de dos colors. 

  
Parquet antic generalitzat a la planta 

primera 

Parquet més recent (habitació6 i 

habitació7) 
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Paviment del bany2. Paviment del bany3. 

 

Paviment hidràulic en espai annex a l’escala 

 

4.4.5.3. Escala 

L’escala presenta una combinació de paviments que sembla respondre més a una necessitat 

pràctica del moment de la construcció que no pas a una raó estètica. Com a filosofia general els 

graons es limiten amb una cantonera de fusta bisellada que retorna al graó al costat del forat de 

l’escala, mentre que a l’altre costat, s’entrega directament la peça hidràulica contra la paret. 

Al tram que va de la planta baixa a la planta primera el paviment de l’estesa és de rajola de to gris 

mentre que l’altura està formada per un rajol blanc amb aigües blaves de ceràmica esmaltada 

certament inèdit amb l’estètica de la Torre de les Hores. 

Al tram superior hi ha una combinació de paviments en poc espai, des del paviment hidràulic 

triangular de rajola ceràmica esmentat, present també a l’annex a l’escala2, a un replà amb el mateix 

paviment del tram d’escala inferior i, al tram superior, una zona on l’acabat és amb peça de rasilla 

ceràmica basta. 

  
Tram inferior d’escala: rajola hidràulica 

superior i esmaltada al frontal 
Tram inferior d’escala 

 

 

Tram superior amb combinació de 

diversos paviments. 

Escala de fusta d’accés a la planta 

mirador. 

 

4.4.5.4. Altres paviments 

La resta de paviments de la Torre de les Hores estan formats per rasilles ceràmiques bastes als espais 

sotacoberta de les dues plantes superiors i rajoles ceràmiques de 40x40 a les zones exteriors (paviment 

recent). 
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Rasilles de diferents formats en planta sotacobera 

 

 

Paviment de la planta mirador Paviments exteriors 

 

4.4.6. CEL RASOS  

 

Els cel rasos de la Torre de les Hores respon totalment al sistema constructiu de l’època, cel rasos 

profusament decorats amb motius diversos a totes les sales de planta baixa i primera. 

Tot i no haver fet cap tipus de cala es pot assegurar que els cel rasos estan formats per una superfície de 

guix aplicada sobre una superfície de canyís que li dóna l’estabilitat i planeïtat desitjada. És molt probable 

que la fixació a l’estructura sigui a través de filferros fixats a l’estructura de fusta dels forjats superiors 

hipotecant la mínima quantitat d’espai possible a l’interior del cel ras. Sobre la capa final de guix s’hi 

apliquen els diversos medallons, motllures i detalls que sempre van d’acord amb l’estança on està, com 

més important és una estança majors i més elaborats són els detalls del cel ras superior. La forma de les 

motllures dels cel rasos és molt útil (i aquí no ha estat pas una excepció) per saber si hi ha hagut un 

moviment de la distribució interior original. 

 
 

 
 

  

Diferents rosetons i motllures dels cel rasos. 
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4.4.7. FUSTERIES INTERIORS 

 

Tots els tancaments interiors són de fusta i responen a diverses modulacions i tipologies segons 

l’estança on es situen. 

 

4.4.7.1. Portes en parets de càrrega (15cm) 

Hi ha quatre grans obertures (107x280) a les dues parets mestres interiors (dos a planta baixa i dos 

més a planta primera) centrades a l’eix de l’edificació. 

Les dues portes de planta baixa són originals amb dues fulles batents cada una molt esveltes i amb 

vidres de diferents modulacions. A la planta primera s’han modificat seguint dos criteris: 

- A la paret propera a la façana nord s’han retirat els batents (substituint la fusta malmesa a la 

zona de les frontisses) i s’ha anul·lat el galze col·locant un llistó. 

- A l’altre paret interior també s’ha retirat les dues fulles (amb el tac de fusta corresponent on hi 

havia les frontisses) i s’ha col·locat un fix superior i dos de laterals que han reduït el pas 

original. 

     

Planta baixa, accés a la sala d’estar 
Planta baixa, porta de connexió de les 

dues entrades. 

 

 

Planta primera, porta retirada 
Detall del llistó que tapa el galze i del 

tac on havia les frontisses. 

  

Planta primera, porta amb fix superior i 

laterals. 
Detall de tapajunts inferior. 

 

A les mateixes parets de càrrega hi ha diverses obertures de menor entitat que connecten les estances 

entre si i que estan formades per una porta d’una fulla batent de fusta. Les mides no són normalitzades tot 

i que difereixen entre els 60 i 68 cm d’amplada lliure i els 207 i 218 cm d’altura. A destacar que les dues 

portes en paret de 15 del bany 2 presumiblement han estat canviades (els tapajunts són diferents i sense 

motllures) i els batents són totalment llisos.  

 

4.4.7.2. Portes en parets envans (5cm) 

Les portes dels envans segueixen els mateixos criteris que les de les parets de càrrega: les entrades 

principals a les estances són portes de mides 97x265 que, originalment, eren de dues fulles vidriades com 
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en els casos exposats. Ara bé, el pas del pas ha fet que s’hagin anat substituint per d’altres de la 

tipologia ja introduïda: substituir les dues fulles batents per només una col·locant-hi un fix lateral i 

superior. 

 

4.4.7.3. Altres portes 

La tipologia de portes és gran, tan pel què fa a mides com a materials. Se’n destaquen dues que són 

vidriades i que corresponen a l’entrada de la planta primera i a l’accés de l’escala cap a la planta 

segona des del mateix replà. 

També hi ha alguna porta de caràcter més rude que no té marc, com per exemple l’entrada a l’espai 

sotacoberta des de l’accés al mirador. 

 

 

 
Porta vidriada d’entrada a la planta 

primera. 
Porta de coberta sense marc 

 

4.4.7.3. Finestres interiors 

A l’edifici hi ha dues finestres interiors que permeten l’entrada de la llum natural al cos annex a 

l’escala2 ja que la seva situació fa que no pugui tenir una obertura a l’exterior. 

 

4.4.8. FUSTERIES EXTERIORS 

 

Les fusteries exteriors han anat evolucionant al llarg del temps i es hi ha múltiples combinacions a la torre, 

des d’obertures totalment originals (reduïdes a les petites finestres) fins a incorporacions de noves 

fusteries, canvis de persianes, introduccions de mosquiteres, barrots o fins i tot el tapiat posterior de la 

fusteria i el manteniment de l’element d’enfosquiment per simular la finestra no existent. 

 

4.4.8.1. Fusteries originals 

Les fusteries principals exteriors són totes originals i presenten una baixa variabilitat de tipologies: 

- Balconades tipus: obertures de dues fulles amb superfícies vidriades dividides per dos llistons 

horitzontals i porticons interiors. 

- Balconades per les obertures de les sales habitació1 i 2 de planta baixa que, tal com s’ha explicat, 

tenen un sòcol d’obra de 30 cm. Així doncs, aquesta tipologia difereix de l’anterior que és 30 cm 

més curta de la part inferior. 

- Fusteria exterior corresponent a la finestra tipus amb dues fulles batents, vidre dividit per dos 

llistons intermedis i porticons interiors. 

- Al bany1 i cuina hi ha un variació de la finestra anterior on hi ha un finestra superior independent 

de la inferior. 

- Hi ha altres fusteries corresponents a les obertures menors de la façana (neteja, annex a 

l’escala1,...) que s’adapten a les mides de la obertura i segueixen el criteri de l’edifici. 

- Fusteries de les obertures de sotacoberta: les de la façana principal tenen un marc de fusta i un 

vidre central mentre que les restants són totalment opaques. No disposen de marc i tenen una 

fusta embeguda a la paret amb unes frontisses. 

 

 

 

Balconada tipus 
Finestra de bany1 amb les fulles 

dividides en dos batents. 
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Fusteries exteriors opaques de la planta sotacoberta. 

 

4.4.8.2. Fusteries no originals 

A la majoria de les finestres de la planta primera s’hi va col·locar, en una data no original, un marc 

metàl·lic i una superfície vidriada, segurament per evitar el pont tèrmic de la fusteria original. 

Aquesta tipologia té tres situacions: 

- El balcó central de façana sud: dues fulles vidriades a tota l’altura. 

- Els balcons laterals de la façana sud: dues fulles vidriades amb un fix inferior d’obra. 

- Les finestres tipus tenen una fulla vidriada a tota la superfície d’una sola fulla. 

  
Fusteria no original de dues fulles 

totalment vidriades (balcó de façana 

sud). 

Fusteria no original de dues fulles 

vidriades amb ampit inferior (2 obertures 

laterals al balcó de façana sud). 

 

4.4.8.3. Elements d’enfosquiment 

Els elements d’enfosquiment originals eren menorquines que encara es troben en diverses obertures 

de la  torre. No obstant, s’han anat substituint per diversos elements tals com persianes enrotllables 

(habitacions 6 i 7 i sala d’estar i habitació 1). 

  
Persiana de llibret original de les 

obertures. 

Persiana enrotllable i ampit inferior de 

fusta (obertura central de façana nord). 

 

4.4.8.2. Elements de protecció 

Segurament derivat de la obsessió de Francesc Pujols per les mosques hi ha nombroses finestres que 

tenen una mosquitera intermèdia entre la fusteria exterior i, en cas de ser-hi, la metal·listeria exterior. 

 
Mosquitera. 
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4.4.9. METAL·LISTERIA 

 

La majoria de les obertures tenen elements de metal·listeria. Els trobem originals en balcons i en 

petites finestres amb ferros forjats i no originals en barrots a les finestres (vegeu fotografia anterior). 

  
Barana de façana sud. Barana del balcó de façana principal. 

  

Tancament de ferro forjat. Barrots i platines. 

 

4.4.10. COS DE L’ENTRADA 

 

Es parla, a continuació, d’aquest cos característic de la torre que potser fou una de les primeres 

modificacions de la torre original. 

Estructuralment està col·locat sobre un graó a cota zero i té 6 pilars de fusta ancorats al terra (2 d’ells a 

tocar a la façana) amb uns travessers superiors de fusta. La disposició dels pilars li dóna la característica 

forma en planta. Als espais entre els elements estructurals es tanca amb fusteria de fusta i vidre que dóna 

gran lluminositat al cos. 

La coberta superior és executada, amb tota seguretat, amb una volta de maó de pla revestida tan 

interiorment com exteriorment. Per l’interior es veu clarament que es recolza sobre l’element de fusta 

mentre que per l’exterior la coberta fa una pendent suau i es recolza a la volada del cos. Aquesta volada 

està formada per uns petits cavallets fixats als pilars de fusta (a semblança de la volada principal de 

l’edifici).  

  

Vista general del cos de l’entrada. 
Vista interior de la fusteria de 

tancament. 

  

Detall de la coberta: exterior i volada. Detall de la coberta: vista interior. 
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4.4.11. INSTAL·LACIONS 

 

L’edifici no té quasi bé cap instal·lació original però es repassen diferents aspectes que ens han 

cridat l’atenció en major o menor mesura. 

- Electricitat: hi ha restes de cablejat antic a la planta sotacoberta (cables bipolars amb les 

dues fases trenades) i mecanismes més o menys antics. Val a dir que n’hi ha alguns de 

mecanismes nous simulant models antics. 

- Aigua corrent: Hi ha dos grans dipòsits de fibrociment a la coberta, solució que es donava 

habitualment abans. Els banys són relativament nous i es desconeix com devien ser 

originalment si és que existien (des de mitjans de s.XIX existia el concepte de bany tot i que 

amb moltes diferencies respecte al concepte actual). El que ens ha sobtat és la solució per 

col·locar la cisterna dels inodors: estan situades a la planta coberta i hi ha un forat al sostre 

per on baixa la cadena. 

- Calefacció: hi ha radiadors de fosa. 

- Climatització: en les zones on la Seu realitza la seva feina hi ha diversos splits murals de 

climatització. 

- Sanejament: Es de suposar que els canalons i baixants són d’origen. Pel què fa a l’evacuació 

de les aigües residuals es sospita que no són originals i per això passen vistos per façana. 

- Parallamps: hi ha un parallamps a la coberta del mirador que baixa amb el cable nu per la 

façana est i entra al paviment. 

  
Mecanisme i cablejat elèctric antic. Dipòsits d’aigua 

  

Situació de la cisterna de l’inodor a 

planta sotacoberta 

Baixada del cable de parallamps per la 

façana est. 
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4.4.12. URBANITZACIÓ EXTERIOR 

 

La torre de les hores ocupa una petita part de la parcel·la, l’espai no edificat està dividit en dues 

grans zones: una zona pavimentada als entorns de l’edifici i a l’entrada des del carrer del Mur i una 

zona enjardinada a tocar amb el veí (que justament és l’Ajuntament). S’inclou també l’espai que 

ocupa la rampa d’accés al soterrani. 

  
Zona pavimentada. Passadís d’entrada. 

  

Zona pavimentada sobre el soterrani. Zona enjardinada. 

 

 

Planta urbanització. 
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5. ANNEXOS 

 

5.1. INFORME D’ACTUACIÓ SOBRE ELS CORCS DE LES FUST ES 

 

A continuació s’adjunta l’informe facilitat per la Seu de la Fundació referent als treballs de reparació 

dels corcs de les fustes estructurals. 
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