
RESUM 
 
L’objectiu del projecte que estem observant és el de realitzar un estudi històric i 
l’aixecament gràfic d’un dels edificis més emblemàtics de Sitges, tant pel que fa la 
importància d’aquest en l’evolució de la vila i el seu component històric, com per ser 
actualment la seu de diferents associacions culturals de Sitges, cosa que fa que formi 
part important de la vida de molts sitgetans. 
 
Per a la realització de l’estudi històric, s’ha estudiat inicialment l’evolució de la vila de 
Sitges, per poder contextualitzar, en el temps i en el seu entorn, cada intervenció que 
s’ha dut a terme al Palau del Rei Moro. Posteriorment, s’ha estudiat l’evolució històrica 
de l’edifici, per observar els canvis de propietaris i les intervencions que aquests van 
anar realitzant. 
 
Paral·lelament, s’ha estudiat l’estat actual de l’edifici, i per fer-ho hem realitzat una 
descripció arquitectònica de l’edifici, on hem pogut observar totes les característiques 
constructives o solucions emprades per la realització del Palau del Rei Moro. 
 
Un cop fet aquest anàlisis, és quan hem pogut deduir l’evolució constructiva de l’edifici, 
relacionant tota la documentació gràfica trobada amb les solucions constructives que 
trobem actualment, els propietaris de cada moment i el context històric en que ens 
trobàvem. Cal comentar, la manca de documentació escrita sobre les diferents 
intervencions realitzades al Palau del Rei Moro, cosa que no ens ha permès saber 
amb més detall les intervencions que s’hi ha dut a terme. 
 
Per altra banda, també s’ha realitzat l’aixecament gràfic del Palau del Rei Moro, on es 
pot observar la distribució i superfícies de les plantes del Palau del Rei Moro, façanes, 
seccions, estructura, lesions i els detalls constructius dels elements més significatius. 
 
Finalment, s’ha realitzat una proposta d’intervenció sobre el Palau del Rei Moro, amb 
un previ estudi de les lesions existents en l’edifici. La proposta consistirà en  la 
intervenció de les lesions detectades a l’edifici, sempre intentant danyar el menys 
possible els elements originals i conservar el valor patrimonial de l’edifici. 
 


