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Annex 1: recull biogràfic 

 

- Frederic Rahola1 (Cadaqués, 1858 - 

1919): 

Economista i polític espanyol. Es va doctorar en Dret a la 

Universitat de Barcelona. Vinculat a la burgesia catalana, 

va ocupar el lloc de secretari general de Foment del 

Treball Nacional (1890 - 1902). 

En economia va adoptar una postura d’oberta defensa 

del proteccionisme. Va resultar escollit com a diputat, 

l’any 1896 per el districte de Vilademuls. Afiliat a la Lliga 

Regionalista (1901), va ser escollit diputat per els districtes 

de Barcelona (1905) i Igualada (1907). Més tard va ser 

conseller de l’Ajuntament de Barcelona (1908) i senador 

per Girona (1910 - 1918). 

També va ser membre de l’Acadèmia de Jurisprudència 

de Barcelona i va ocupar la vicepresidència de la 

Institució. 

Durant la Primera Guerra Mundial va prendre una postura 

a favor dels aliats i va ser president de la Societat d’Amics 

de França i dels seus aliats a Barcelona.  

Per últim, va col·laborar en Geografia de Catalunya, obra 

editada per Carreras Candi. 

 

- Enric Maria Repullés2 (Àvila, 1845 - 

Madrid, 1922):  

Arquitecte espanyol. El 1893 va ingressar a la Real 

Acadèmia de San Fernando, de la que posteriorment va 

ser el secretari. Va rebre abundants premis i distincions, a 

més va gaudir de gran renom en els medis oficials. 

Treballà per la casa reial (fàbrica de gas, panteó dels 

infants en el monestir d’El Escorial) i va ser arquitecte de la 

diòcesis de Toledo. Va dirigir nombroses restauracions de 

monuments espanyols (Basílica de Sant Vicens; muralles, 

església i convent de Santa Teresa, a Àvila). Entre les seves 

obres s’ha de citar l’Ajuntament de Valladolid, la basílica 

de Santa Teresa o l’edifici de la borsa de Madrid. 

 

- Jeroni Martorell3 (Barcelona, 1877 - 1951): 

Arquitecte, titulat a Barcelona l’any 1903. Com a director 

del Servei de Conservació de Monuments (1915) i com 

arquitecte conservador de monuments del Ministeri de 

Instrucció Pública (1929) restaurà i, moltes vegades, 

revalorà arqueològicament un gran nombre de 

monuments (cases dels Canonges i casa dels Velers, a 

Barcelona; monestirs de Poblet, esglésies romanes de 

Terrassa i muralles de Montblanc). Com a obres de nova 

planta, projectà la Caixa d’Estalvis (1905 - 1915) i l’Escola 
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Industrial d’Arts i Oficis (1907 - 1917) de Sabadell i un gran 

nombre d’escoles al Maresme i al Vallès.  

Com a teòric introduí, especialment des de la revista 

“Catalunya” i “Vell i Nou” (1915 - 1921). Publicà Inventari 

gràfic de Catalunya (1909), Passeig arqueològic de la 

Falsa Braga a Tarragona (1933), o la ponència que 

presentà al II Congrés d’Arquitectes de Llengua Catalana, 

L’urbanisme en relació als monuments arqueològics (1935). 

 

- Nicolau Maria Rubió i Tudurí1 (Maó, 

Menorca 1891): 

Arquitecte, dissenyador de jardins, urbanista i escriptor. 

 Fou deixeble de Francesc d’A. Galí i de Jean Forestier, 

gràcies al qual s’especialitzà en l’arquitectura de jardins. 

Fou professor d’aquesta matèria a l’Escola Superior dels 

Bells Oficis i des del 1917 director dels jardins públics de 

Barcelona. Col·laborà amb Forestier en la realització del 

parc de Montjuïc. Dissenyà, entre d’altres, els jardins del 

Palau de Pedralbes (1927). 

Publicà Jardines de Barcelona (1929) i El jardí meridional 

(1934). 

Introduí a Catalunya un cert racionalisme amb el pavelló 

de Ràdio Barcelona al Tibidabo (1922). Per a l’Exposició 

Internacional de Barcelona de 1929 construí els hotels de 

la plaça Espanya, on alternà el classicisme amb l’ús del 

maó vist.  

Per encàrrec de la Generalitat, el 1932 publicà, amb el seu 

germà Santiago, un Pla de Distribució de Zones del Territori 

Català (Regional Planning), un dels primers intents de 

planificació territorial a gran escala fets des del govern. 

Era un home polifacètic, la seva figura era una de les més 

obertes, representatives i cosmopolites del noucentisme. 

 

- Patrick Geddes2 (1854 - 1932): 

Biòleg i sociòleg escocès, famós per les seves teories sobre 

l’urbanisme. Geddes va néixer en Bollater el 2 d'octubre 

de 1854 i va estudiar a l'Acadèmia de Perth. La seva obra 

en el terreny biològic es va centrar en estudiar l'evolució 

del sexe. Posteriorment es va interessar pels problemes de 

l'entorn i va realitzar un ampli estudi sociològic centrat en 

l'urbanisme. Va crear a Edimburg la primera escola 

britànica de sociologia i va col·laborar en la fundació, el 

1903, de la Societat de Sociologia de Londres.  

Geddes defensava en les seves teories que els éssers 

humans arriben al seu desenvolupament òptim en un 

entorn favorable i ben integrat. Va estudiar diverses ciutats 

i va realitzar projectes per a millorar Edimburg i diverses 

ciutats de la Índia. Encara que només alguns dels seus 

projectes d'urbanització van ser duts a la pràctica, va 
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exercir una considerable influència que es va reflectir en 

els projectes de molts dels urbanistes posteriors. Va 

desenvolupar les seves teories en les obres: El 

desenvolupament de les ciutats (1904) i Ciutats en 

evolució (1915).  
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Annex 2: seguiment de la Societat 
Cívica la Ciutat Jardí 

 

En aquest annex hem resumit l’activitat realitzada per la 

SCCJ durant el període de Montoliu com a director de la 

revista CIVITAS. 

 

- Any 1915: 

 

La junta general anual de l’entitat es va realitzar el 29 de 

desembre del 1915.  

El primer que es va realitzar va ser constituir la Comissió de 

propaganda. Aquesta va ser constituïda per Lluís G. Clot 

Junoy, Emili Batlle i Lluís G. Frontin. 

Mocions: 

Com era habitual, es van aprovar una sèrie de mocions.  

La primera va ser relativa al Balcó Florit. Montoliu, en el Nº 

5 de la revista CIVITAS, va escriure un article referint-se a la 

necessitat dels barcelonins a adornar els seus balcons amb 

flors y plantes, per tal d’embellir la ciutat. La comissió 

executiva va enviar a l’Ajuntament de Barcelona una 

proposta per a realitzar un concurs a Barcelona, on els 

ciutadans engalanessin els seus balcons, i fossin premiats 

els guanyadors. A més, la SCCJ, es va oferir a destinar 250 

pessetes per als premis. Com no van rebre resposta, la 

comissió va decidir insistir amb el tema i així realitzar el 

concurs en l’època de primavera, ja que era la més 

adequada per un esdeveniment d’aquestes 

característiques. A la fi, i gràcies al soci de la Societat i 

conseller de l’Ajuntament, el sr. Vega i March, es va 

aconseguir aprovar el concurs i l’Ajuntament de Barcelona 

va repartir gratuïtament 5.000 testos als ciutadans, per a 

flors i plantes, i així poder començar a adornar els balcons 

per al concurs. 

Una altre moció aprovada va ser la d’establir un altre 

concurs, aquest referit a higiene i bellesa interior de les 

cases obreres, amb l’objectiu de fomentar l’ordre, la 

salubritat i l’estètica en les llars més humils. En la junta es va 

decidir enviar aquesta proposta a l’Ajuntament perquè 

dugués a terme el concurs anual  i el corresponent premi a 

les famílies que oferien, en les seves cases, la major 

perfecció en els sentits abans comentats. També es va 

proposar que l’Ajuntament informés a les societats 

interessades amb el tema per si podien oferir alguna 

col·laboració. Montoliu en totes les seves accions 

pràctiques buscava la cooperació com a característica 

per a progressar en la causa. 

 

Treballs i activitats realitzades: 
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Cal esmentar l’avantprojecte per a la Ciutat Jardí que es 

proposava construir en “El Pardo”, amb el Rei com a 

responsable. Sa Majestat va demanar a la SCCJ, la 

realització del avantprojecte d’urbanització. El 30 d’abril 

del mateix any, es va reunir la comissió executiva per a 

coordinar la forma de dur a terme el projecte. Aquest 

consistia en el traçat de les vies principals del terreny. Un 

cop realitzat l’avantprojecte se li va enviar al secretari del 

Rei, juntament amb les instruccions necessàries per a 

procedir amb el replanteig. 

Un altre treball important va ser el recolzament i perfecció 

de les reformes d’ordenances municipals que la ciutat de 

Barcelona es proposava fer. Aquesta reforma consistia en 

dividir la ciutat en zones d’edificació diferencial, segons les 

característiques de cada una. La SCCJ, va realitzar una 

reunió on va convidar 13 importants associacions 

barcelonines. D’aquesta reunió en va sortir un Informe que 

es va enviar a l’Ajuntament on remarcava els canvis que 

calia fer i elogiant la part correcta de la reforma. 

Una altre gestió de la societat respecte a l’Ajuntament de 

Barcelona, en relació al projecte de destinar terrenys per a 

la construcció de cases barates, va ser la reclamació que 

hauria de dur a terme l’Ajuntament d’obrir una informació 

pública per a que totes les empreses i associacions 

interessades lliuressin els respectius informes de millora del 

projecte. La SCCJ, va enviar el seu informe (que està 

publicat en la revista Nº 7 de CIVITAS) i l’Ajuntament va 

acceptar algunes propostes fetes per la SCCJ, com eren 

la creació d’un Institut autònom d’Habitació Popular.  

A nivell nacional, la societat va recolzar el projecte de Llei 

sobre Parcs Nacionals, realitzat per el sr. Marquès de 

Villaviciosa d’Astúries, on defensava els monuments 

naturals del país que a part de conservar-los calia proveir-

los d’accessos còmodes i directes.  

I per últim, a nivell internacional, tot i que la guerra havia 

aïllat una mica tot el cooperativisme, la Societat va assistir 

al Congrés per a la reconstrucció cívica de Bèlgica, 

realitzat al Guild Hall de Londres, el 11 de febrer de 1915. 

Col·laboracions: 

La col·laboració més important durant l’any va ser gràcies 

a una invitació d’una societat d’amics de Terrassa, que es 

proposava realitzar una Exposició de construcció cívica y 

habitació popular, el 25 de Juliol. Un dels objectius era 

impulsar l’execució d’algunes reformes d’urbanització de 

la ciutat. En la Exposició van assistir l’alcalde de la ciutat, 

consellers de l’Ajuntament de Terrassa i distingides 

autoritats.  

Per començar, el President de la Agrupació Regionalista 

va donar la benvinguda, seguit del sr. Pi de la Serra 

(iniciador de la proposta i patrocinador) i, per últim, 

Montoliu va fer algunes indicacions sobre el seu 

pensament en relació a la metòdica ordenació de tot el 

material exposat en aquell esdeveniment.  
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El 31 de juliol, en la mateixa exposició es van realitzar dues 

conferències. La primera va anar a càrrec de Montoliu 

explicant principis de la Ciutat Jardí i, en concret, la seva 

ubicació respecte del terreny. La segona conferència la 

va realitzar Jeroni Martorell sobre les modernes tendències 

d’urbanització. Les dues van tenir un gran èxit.  

Un resultat d’aquesta exposició va ser la que va dur  a 

terme l’Ajuntament, d’adquirir el bosc de “Can Aurell” per 

a convertir-lo en un parc per a la ciutat.  

Notes vàries: 

Un dels temes que es va parlar, en aquell esdeveniment, 

va ser sobre el suburbi Jardí que el company de la SCCJ, el 

sr. Manuel Sivatte, estava realitzant a pocs km. de 

Barcelona en el bosc de la “Trinitat”. 

També, es va parlar sobre l’activitat de la Societat en 

relació a la dura època que s’estava vivint, degut a la 

guerra. No només es va mantenir la Societat sinó que va 

créixer en nombre de socis, alguns d’aquests començaven 

a venir de fora de Catalunya i d’Espanya. També va 

créixer en quant al material que posseïen i en actuacions 

socials. Tot i això, es va reconèixer que els ajuts de 

l’Ajuntament i de la Diputació es van anul·lar i això va 

provocar que s’haguessin de deixar a banda algunes 

activitats que es volien emprendre.  

Per acabar en la Junta General Anual, es va fer un sentit 

tribut de dolor per la mort d’un dels patrocinadors de la 

societat, el enginyer i director de la Compañia de Riegos y 

Fuerzas del Ebro, el Dr. Fred Stark Pearson.   

 

- Any 1916: 

 

La junta general anual es va realitzar el 29 de desembre 

del 1916.  

L’anècdota destacable és que es va realitzar un canvi de 

presidència en la Societat. Del anterior president el sr. J. A. 

Güell, es va passar al Sr. Comte de San Pedro de 

Ruisenate. La resta del equip es va mantenir.  

Mocions: 

La principal moció aprovada va ser la que va realitzar 

Santiago Comas y Argemí. Es tractava de que la SCCJ es 

presentés a la informació pública oberta sobre els plans 

econòmics del ministre d’Hisenda, proposant que els solars 

públics o privats destinats a parcs, jardins i camps de joc, 

no fossin sotmesos al pagament de tributs que els i 

corresponien, a fi de fomentar el desenvolupament dels 

espais lliures.  

Treballs i activitats realitzades: 

En la gestió realitzada l’any anterior sobre la creació del 

“Instituto de la Habitación Popular”, cal dir que aquest 
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havia funcionat perfectament. L’organització del Institut 

estava formada per l’alcalde President i 5 consellers en 

representació de l’ajuntament, el President i 2 vocals de la 

Junta local de Cases Barates, i un delegat per cada una 

de les següents institucions; la SCCJ, la Càmera Regional 

de Cooperatives, la Societat Econòmica d’Amics dels País, 

la Càmera Industrial, la Càmera de Comerç, la Associació 

d’Arquitectes i la Cooperativa Nacional de la Habitació 

Popular. Com a delegat de la SCCJ es va nombrar a 

Montoliu. Cebrià es va encarregar des del principi 

d’intentar col·locar els ideals de la Societat en la creació 

dels Estatuts i Plans d’Orientació general del Institut.  

Un altre esdeveniment que cal descriure és l’Exposició de 

Construcció Cívica i Habitació Popular celebrada duran 

els mesos de juny i juliol, d’aquell mateix any,  per tal de 

commemorar el quart any de vida de la SCCJ i per 

representar el camí seguit i la situació en la que es trobava 

la Societat en aquell moment. L’exposició va tenir gran 

èxit, una mostra eren els 3.000 visitants que van assistir, 

entre ells, representants d’entitats importants barcelonines. 

A més, es van realitzar conferències i explicacions. Un 

resultat important és el que fa referència a l’adquisició, per 

part de l’Ajuntament de Barcelona, d’un gran nombre de 

gravats i dissenys antics sobre la història de Barcelona i 

també d’altres ciutats de Catalunya i Espanya. Tot aquest 

material era propietat del difunt sr. Salvador Sampere i 

Miquel i es tractava d’una col·lecció d’alt nivell històric i 

topogràfic per a qualsevol estudi d’urbanisme local.  

Una altre iniciativa que va tenir la Societat durant l’any 

1915 i que va tenir els seus fruits en aquell any, va ser la 

realització de la Festa Floral el dia 2 de juliol, i que va tenir 

com a novetat el Concurs de Balcons Florits. Aquest 

esdeveniment va tenir un gran èxit ja que 74 balcons es 

van inscriure. En la revista Nº 10 de CIVITAS es mostren 

fotografies dels principals balcons premiats.  

Per últim, la Societat podia celebrar que el Projecte de Llei 

de Parcs Nacionals havia sigut aprovat, gràcies a la dura 

defensa que en va fer el senyor Marquès de Villaviciosa 

d’Astúries. Amb aquesta llei es protegia i es fomentava el 

desenvolupament dels monuments i belleses naturals.  

Notes vàries: 

En la junta es va lamentar la crisi del paper que hi havia i 

que va limitar l’activitat editorial. Tot i això, es poder 

publicar els Nº 8, 9, 10 i 11 de CIVITAS. 

Per últim, es va parlar sobre la situació general de la SCCJ, 

que es preveia que les circumstàncies provocades per la 

guerra afectarien durament  i que potser, amb el temps 

només es podria mantenir sense avançar en la causa. Tot i 

això, en l’any 1916 l’activitat de la societat va seguir de 

forma normal. A més, la Comissió de Propaganda fundada 

l’any anterior (amb els senyors Clot Junoy, Batlle, Samsó, 

Larratea i Montoliu, presidits per Martí Matons) va tenir un 

gran èxit, sobretot amb la recerca de nous socis, en 

concret 30 de nous. Entre aquests, cal destacar a 
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floricultors, enginyers, empreses d’esport i el senyor 

Marquès de Villaviciosa d’Astúries.  

 

- Any 1917: 

 

La junta general anual es va realitzar el 31 de desembre 

del 1917.  

No es pot saber en l’informe del transcurs de la SCCJ  

l’equip directiu que la formava. D’aquesta forma, és 

impossible saber qui era el president. Potser va seguir el sr. 

Comte de San Pedro de Ruisenate o, potser, va prendre la 

presidència el sr. Comte de Güell. Fem referència a aquest 

aspecte, ja que l’any 1918 si que podem saber que el 

President era el sr. Comte de Güell. 

La relació entre la SCCJ i l’Institut de l’ Habitació Popular:   

La SCCJ durant l’any 1917 es va involucrar bastant amb 

l’Institut de l’Habitació Popular. Es va invertir en aquesta 

institució una gran part de les activitats socials de la 

Societat. Per aquest motiu, parlar sobre la situació d’aquell 

moment a l’ Institut va ser primordial en aquella reunió. 

Com vam comentar en l’anterior junta general de 1916, la 

comissió executiva va nombrar a Montoliu com a delegat i 

portaveu de la SCCJ, en l’Institut de l’Habitació Popular. 

Montoliu es va encarregar durant l’any 1916 de redactar, 

juntament amb altres persones, el reglament i el pla 

d’orientació de la nova institució que s’estava creant. En 

una antiga reunió el 6 de desembre de 1917, Montoliu va 

explicar tota l’activitat realitzada per l’Institut i va creure 

adient deixar de ser el delegat i que el seu càrrec, en la 

nova institució, passés a ser per a Jeroni Martorell. Així es 

va aprovar al nou delegat de la SCCJ, en l’Institut de 

l’Habitació Popular.  

Montoliu veia que la crisi de l’habitació no s’havia reduït, 

els lloguers a la ciutat de Barcelona seguien sent 

impossibles per a les famílies de menys poder adquisitiu. 

L’Institut tenia en les seves mans la capacitat de realitzar 

grans solucions pràctiques per al problema de l’habitatge 

i, la SCCJ, mitjançant el seu portaveu Montoliu, va 

esforçar-se en intentar convèncer del camí que calia 

seguir, però només gaudia d’un vot entre 18 vots totals, el 

qual donava poc marge de decisió per a la Societat. És 

cert que es va aconseguir el recolzament d’altres delegats 

però tot i així, un cert interès individual va frenar la majoria 

de propostes. Només iniciar-se la institució ja van aparèixer 

obstacles, com va ser el no dotar a l’Institut d’un capital 

municipal, com és el cas de l’anàloga institució a Itàlia , 

que en aquell temps gaudia de grans èxits, degut a unes 

subvencions que provenien dels governs municipals. 

D’aquesta manera Montoliu, creia que el fracàs de 

l’Institut de la Habitació Popular, només pot servir 

d’exemple per a la SCCJ per a seguir amb la seva causa, i 

intentar buscar en altres entitats i organismes, la 
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cooperació per avançar en els objectius reals que la 

construcció cívica dictava.  

Treballs i activitats realitzades: 

Es van continuar les gestions amb la junta directiva de 

l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques, iniciades 

l’any anterior, relatives al doble projecte d’una Exposició 

de Construcció Cívica i d’Habitació Popular com la  última 

que s’havia realitzat en la Societat i d’una altre exposició, 

en aquest cas de cases barates, combinat amb un 

concurs per atorgar premis als constructors que en ella 

edifiquessin els diversos models d’habitació segons criteris 

cívics.  

Una altre gestió important va ser la relacionada amb la 

nova Llei de Parcs Nacionals que s’havia aprovat 

anteriorment. La SCCJ, juntament amb la Societat 

d’Atracció de Forasters, el Centre Excursionista de 

Catalunya, el Departament de Conservació de 

Monuments de la Diputació Provincial i unes altres entitats, 

va remetre un informe al enginyer cap del districte forestal 

de Barcelona, Girona i Balears, amb aquells paratges i 

regions que necessitaven ser protegits pel Govern en 

funció de la nova Llei que obligava a la conservació i 

restauració de la riquesa forestal i els monuments naturals 

d’Espanya. 

Un altre èxit que es va comentar, va ser la celebració el 3 

de juny de la segona Festa Florida de Barcelona. Va ser 

difícil celebrar-la ja que van haver-hi bastants obstacles, 

però al final es dugué a terme. Tot i que no va complaure 

totes les esperances de la SCCJ, va acabar tenint molt 

d’èxit. 

Excursions de la Societat: 

El 10 de juny d’aquell any es va visitar la Ciutat Jardí 

Sivatte. Aquests esdeveniments es feien procurant servir 

així d’exemple i estímul als socis que desitgessin assistir. En 

aquestes “visites-reunió”, els socis podien observar i 

escoltar els grans principis del moviment de les Ciutats 

Jardins. Van acudir famílies de membres de la societat i 

socis, que gràcies a la invitació del senyor Sivatte, van 

poder veure l’estat de les obres allà realitzades.  

Notes vàries: 

El portaveu de la Secretaria de la SCCJ, va informar que 

durant l’any es van realitzar 1.731 comunicats i 807 

consultes, conferències, informes verbals i escrits, sobre 

qüestions com la bibliografia de problemes de l’habitació, 

urbanització i construcció cívica, estatuts per a 

cooperatives de cases barates, plans i projectes de 

caràcter tècnic i econòmic per a urbanitzacions, cases 

barates, Ciutats Jardí, etc.  

Es va comentar que la crisi del paper va provocar un 

canvi d’editor, on el nou contracte es va realitzar amb 

l’empresa “Imprenta de Arte, Sanxo & Compañia” 
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- Any 1918: 

 

La junta general anual es va realitzar el 31 de desembre 

del 1918. 

Com ja vam comentar, en l’anterior junta general del 

1917, la presidència en l’any 1918 era del Sr. Comte de 

Güell, però es desconeix el president durant l’any anterior.  

Treballs i activitats realitzades: 

Es pot senyalar com activitat, la fundació de la Ciutat 

Jardí de Pedralbes, a les afores de Barcelona. El 

responsable d’aquesta acció va ser el president de la 

SCCJ, el Sr. Comte de Güell, mitjançant la Societat 

immobiliària de San Pedro Màrtir. En un dels exemplars de 

la revista CIVITAS, es va fer una edició especial comentant 

aquesta iniciativa.  

Una altre gestió de la comissió executiva va ser la creació 

a Barcelona d’un grup de la secció de propaganda de la 

Societat constituït per distingides dones que, tot i les 

dificultats mostrades per alguns cercles, (degut al sexe 

d’aquesta secció) van tirar endavant amb la iniciativa 

que volia ajudar als mateixos fins que perseguien la SCCJ. 

Cal nombrar a la Sra. Contesa de Güell o la Sra. Marquesa 

de Villanueva com a part d’aquesta secció.  

Seguint amb l’expansió de la SCCJ, cal remarcar les 

gestions realitzades per el soci D. Pedro Sangro y Ros de 

Olano i el seu company D. J. Góngora y Echenique, per a 

realitzar a Madrid una branca de la SCCJ, la qual 

s’esperava que tingués grans resultats en poc temps. Els 

iniciadors d’aquesta idea ja havien realitzat vàries reunions 

en l’Acadèmia de Jurisprudència per a organitzar aquesta 

nova entitat. Entre els interessats en col·laborar amb la 

nova Societat hi havien arquitectes, advocats, membres 

de l’Institut de Reformes Socials i Nacionals de Previsió i 

una gran representació femenina.  

Una nota negativa durant l’any 1918 va ser l’anul·lació de 

les Festes Florals a Barcelona. La SCCJ va lamentar aquest 

pas endarrere que suposava la pèrdua d’un concurs com 

el Balcó Florit que tan bé va funcionar.  

Col·laboracions: 

Entre les col·laboracions de la SCCJ amb empreses i 

entitats, cal remarcar la iniciada pels socis de Terrassa, 

sobre els Parcs Nacionals i en concret les investigacions 

realitzades en la zona del Tibidabo.  

Una altre cooperació de la SCCJ juntament amb entitats 

estrangeres era l’ampliació de la informació sobre els 

projectes i obres de reconstrucció cívica a França i 

Bèlgica. Aquesta acció va aconseguir que la 

Mancomunitat de Catalunya obrís una subscripció entre 

les corporacions públiques de la regió per a costejar la 

reconstrucció d’un poble en el front francès.  
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En relació amb aquest tema, cal citar l’informe que la 

Societat va presentar a la Mancomunitat de Catalunya 

per a constituir un comitè que s’encarregués d’organitzar 

una representació catalana en l’Exposició Internacional 

de Reconstrucció Cívica que s’havia de celebrar a 

Brussel·les, amb motiu de la restauració de les ruïnes 

causades per la guerra.  

Notes vàries: 

La crisi del paper i les impremtes, no va ser problema 

perquè es publiquessin els últims tres números de la primera 

època de la revista.  

Sobre el tema de la guerra, la comissió es va alegrar de la 

fi d’aquesta, que s’esperava que això suposaria la millora 

d’inversions cap a societats com la SCCJ, i que es pogués 

reiniciar els ideals que aquesta perseguia.  

En quan a socis, hi va haver un lleuger creixement. Entre 

els nous socis que cal destacar hi havia: 

- Vicente Lampérez, arquitecte president de la Real 

Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando de 

Madrid 

- Emili Soler, alcalde de Terrassa 

- Eiske Warren, publicista de Nova York. 
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Annex 3: buidat de les revistes CIVITAS 

 

1ª època (1914 – 1919): 

ANY VOLUM N⁰ 
ARTICLE PÀG TÍTOL DE L'ARTICLE AUTOR DESCRIPCIÓ SECCIÓ CATEGORIA 

    * 1   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * 1   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    1 3-5 La Sociedad Cívica la 
Ciudad Jardín Editorial 

La importància de la ciutat i els 
problemes existents (Higiènics, 

estètics i econòmics). La solució: la 
Ciutat Jardí 

  Ciutat Jardí 

    2 6-7 Nuestra revista Editorial 
Breu presentació de la revista, a qui 
anava dirigida i la importància de la 

causa 
  Introducció 

    3 8 Definiciones Editorial Definició de Ciutat Jardí, suburbi 
Jardí i vila o colònia Jardí   Ciutat Jardí 

19
14

 

1 4 9-11 La ciudad ideal Frederic 
Rahola 

Es mostra la bellesa de les ciutats 
antigues, elogia el programa de 

Cerdà i explica com havien de ser 
les ciutats per ser perfectes 

  Ciutat Jardí 

    5 12-16 La ciudad clásica CIVIS 
(Montoliu) 

Com era la ciutat clàssica, en 
especial la grega. Organització dels 

edificis públics i els carrers 
  Ciutat Jardí 

  

  6 17-21 
La Exposición de la 

Habitación y Construcción 
de Ciudades, de Leipzig 

Jeroni 
Martorell 

Descripció de l'Exposició de Leipzig: 
el que s'hi exposava ja fossin 
projectes com tendències 

  
Exposicions, 

conferències 
congressos 
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    7 22-23 La vida ciudadana M. Viada  
Viure la jornada de treball al màxim i 

sanament i descansar a la Ciutat 
Jardí per recuperar forces 

  Ciutat Jardí 

    8 24 Credo de la Ciudad Jardín Editorial Escrit en forma de poesia sobre els 
ideals de la Ciutat Jardí   Ciutat Jardí 

    9 25-32 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   F. Casas Constructor   Publicitat 

    1 33-34 W. Thompson Editorial 
Notícia de la mort de W. Thompson. 
Elogi a la seva persona i a la seva 

activitat 
  Legalitat 

urbanística 

    2 35-43 

La política social y 
particularmente municipal 

británica en el problema de 
la Habitación Popular 

W. Thompson  

Explicació de la llei que va fer 
Thompson: "Llei de les vivendes i 

plans d'ampliació de les ciutats" de 
1909. També explica la seva 

aplicació al país i en concret a 
Ruislip Manor 

  Legalitat 
urbanística 

19
14

 

2 3 44-54 Documentos notables Editorial 
Informe de la SCCJ sobre el 

proyecto de urbanización del distrito 
suburbano de las Corts de Sarriá 

Eventual Urbanisme cívic 

  

 

4 55-59 La Ciudades Jardín de 
España C. Montoliu 

El Parc Güell com a mostra de 
construcció cívica d'alt valor 

educatiu i estètic 
  Naturalesa i 

ciutat 

    5 60-64 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 
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    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 99-107 Reforma interior de 
poblaciones 

Jeroni 
Martorell 

Urbanitzar prescindint de línies rectes 
i sense destruir patrimoni històric   Urbanisme cívic 

    2 108-115 La descentralización interna 
de las grandes ciudades 

Francisco 
Carreras y 

Candi 

El problema de la centralització del 
poder i el deixar de banda els 

suburbis mes desfavorits. Solució: 
consells regulats per un govern 

central 

  Legalitat 
urbanística 

   3 116-118 Los espacios libres en 
Madrid 

Pedro Nuñez 
Granés 

La mala ubicació d'espais lliures i el 
bon nombre de jardins i parcs a 

Madrid 
  Naturalesa i 

ciutat 

19
15

 

4 4 119-123 Documentos notables 

Secretario de 
la Junta 

Municipal de 
Manila 

Memoria del secretario de la Junta 
Municipal de Manila dando cuenta 

del resultado del estudio hecho 
sobre las distintas formas de leyes 

vigentes en algunas de las ciudades 
de los EEUU sobre repartos 

proporcionales, especiales o locales 
(I)  

Eventual Legalitat 
urbanística 

    5 123-126 La Sociedad Cívica la 
Ciudad Jardín Editorial 

Explicació del que va succeir a la 
junta general de la SCCJ del 30 de 
desembre de 1914. Evolució de la 

societat de forma econòmica, 
administrativa (cartes,consultes, 

crítiques) i docent (conferències). 

  Activitat  del 
moviment 

    6 126-127 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    7 127-128 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 
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    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 129-137 

Para la protección de los 
monumentos naturales y 

artísticos, particularmente 
los primeros 

SCCJ 

Comunicat de la SCCJ al congrés 
excursionista català. Demanaven la 
implicació per salvar els monuments 

no només artístics sinó també 
naturals. Feien un repàs de 

l'actuació als altres països europeus i 
demanaven el mateix a Espanya 

  Naturalesa i 
ciutat 

    2 138-143 

Proyecto de ley sobre 
parques nacionales. 

Discurso del Sr. Marqués de 
Villaviciosa al senado 

Sr. Marqués 
de 

Villaviciosa 
de Asturias 

Explicació al senat de la necessitat 
de protegir el patrimoni natural i 

poder-hi accedir amb facilitat a tant 
bells llocs 

  

Naturalesa i 
ciutat 

19
15

 

5 3 144-147 La obra del Real Patronato 
de casas baratas de Sevilla Editorial 

Projecte de zona de cases barates, 
jardins, escola pública i horts 
realitzat a Sevilla, on destaca 
l'habitació popular barata i 

higiènica 

  Cases barates 

    4 148-150 El balcón florido C. Montoliu 
Elogi al poder de les flors i per tant al 

balcó florit. Iniciatives a favor del 
tema 

  Naturalesa i 
ciutat 

    5 151-152 Documentos notables 

Secretario de 
la Junta 

Municipal de 
Manila 

Memoria del secretario de la Junta 
Municipal de Manila dando cuenta 

del resultado del estudio hecho 
sobre las distintas formas de leyes 

vigentes en algunas de las ciudades 
de los EEUU sobre repartos 

proporcionales, especiales o locales 
(II) 

Eventual Legalitat 
urbanística 
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    6 153-156 Legislación Editorial Projectes de llei, lleis… Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    7 157-158 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    8 159-160 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

    * suportada   Balcón Jardín Jardineria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 161-167 

Informe que varias 
asociaciones de Barcelona 
elevan al ayuntamiento de 

dicha ciudad, sobre un 
proyecto de ordenanzas 

diferenciales de edificación 
por zonas 

Varias 
asociaciones 
de Barcelona 

Elogi a la diferenciació per zones i 
les diferents ordenances però 

buscant més mesures concretes. 
Demanda d'un pla de reforma 

d'urbanització de tota Barcelona. 
Per últim feien modificacions del 

Projecte d'Ordenances Municipals  

  Legalitat 
urbanística 

    2 168-175 La política territorial de las 
ciudades alemanas C. Montoliu 

La compra de terres a Alemanya 
per part de l'Estat i els municipis. 

Avantatges. La diferenciació de la 
ordenació per zones. Models 

d'expropiació alemanys 

  Urbanisme cívic 
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    3 178-181 Documentos notables 

Secretario de 
la Junta 

Municipal de 
Manila 

Memoria del secretario de la Junta 
Municipal de Manila dando cuenta 

del resultado del estudio hecho 
sobre las distintas formas de leyes 

vigentes en algunas de las ciudades 
de los EEUU sobre repartos 

proporcionales, especiales o locales 
(III) 

Eventual   

19
15

 

6 4 182 

Resoluciones del 1r 
Congreso Internacional de 

Ciudades Jardines y 
Construcción Cívica 

Editorial 
Conclusions preses en el 1r Congrés 

Internacional de Ciutats Jardí i 
Construcció Cívica 

  
Exposicions, 

conferències 
congressos 

    5 183-184 

El Congreso y la Exposición 
Internacional para la 

reconstrucción cívica de 
Bélgica 

C. Montoliu 

Explicació del contingut de 
l'exposició del 7 d'abril (plans, 

diagrames, vistes) i del Congrés del 
11 de febrer on es va parlar entre 

d'altres coses de com s'havia d'usar 
la Construcció Cívica per reformar la 

Bèlgica destruïda per la guerra 

  
Exposicions, 

conferències 
congressos 

    6 185 Legislación Editorial Projectes de llei, lleis… Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    7 186 Notas madrileñas A.S. 
Elogi a inversions en millora d'higiene 
a Madrid i crítica a com es deixa de 

banda l'extraradi 
Eventual Urbanisme cívic 

    8 187-189 

La Exposición Internacional 
de Industrias Eléctricas en 
Barcelona y la Sociedad 
Cívica la Ciudad Jardín 

Editorial 

Explicació de la ubicació que tenia 
aquesta exposició, els continguts i, 

en general, la importància que 
tenien aquests esdeveniments 

  
Exposicions, 

conferències 
congressos 

    9 189-191 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    10 192 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 
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    * c. 
portada   Balcón Jardín Jardineria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 193-204 Neguri C.E. Amann 

Article sobre el suburbi Jardí de 
Neguri a 14 km. de Bilbao. Història, 

condicions per edificar, edificis 
públics, serveis públics, vegetació… 

  Ciutat Jardí 

    2 205-213 

Informe que la SCCJ eleva 
al excelentísimo 

ayuntamiento de Barcelona 
relativo al proyecto 

consistorial de adquisición 
de terrenos para casas 

baratas (I) 

SCCJ 
Solucions que una administració pot 
prendre per combatre al problema 

de l'habitatge 
  Cases barates 

19
15

 

7 3 214-217 Notas y recortes 
* Pablo Sanz     
** Carreras 

Candi          

* Por la descentralización interna de 
las grandes ciudades                                       

** La descentralización y la historia 
de la urbanización barcelonesa 

Eventual 

* Legalitat 
urbanística           
** Legalitat 
urbanística 

    4 218 Notas madrileñas A.S. y C. 
Comenta que durant els mesos 

d'estiu no es feia casi res a Madrid 
en matèria de construcció Cívica 

Eventual Activitat  del 
moviment 

    5 218-222 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    6 223-224 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 
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    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

    * c. 
portada   Balcón Jardín Jardineria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 1-10 

Informe que la SCCJ eleva 
al excelentísimo 

ayuntamiento de Barcelona 
relativo al proyecto 

consistorial de adquisición 
de terrenos para casas 

baratas (II) 

SCCJ 

Solucions que una administració pot 
prendre per combatre al problema 
de l'habitatge i exemples europeus 

d'organismes relacionats amb 
l'Habitació Popular 

  Cases barates 

19
16

 

8 2 11-17 Ayuntamiento de Madrid.- 
Urbanización del extrarradio 

Pedro Nuñez 
Granés 

Necessitat d'urbanitzar l'extraradi de 
Madrid. Motius de la necessitat i 

avantatges que produiria a la ciutat 
de Madrid 

  Urbanisme cívic 

    3 18-23 Legislación Editorial 

Proyecto de ley, leído por el Sr. 
Ministro de la Gobernación, para la 

creación y régimen de las zonas 
urbanas de las grandes poblaciones 

Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    4 24-25 Notas y recortes Jeroni 
Martorell La urbe agradable Eventual Urbanisme cívic 

    5 26-31 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    6 32 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 
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    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

    * c. 
portada   Balcón Jardín Jardineria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

    * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

    1 33-35 La Cooperativa Nacional 
de la Habitación Popular Editorial 

Funcionament de la cooperativa. 
Avantatges de comprar mitjançant 
la cooperativa i òrgans de govern 

  Cases barates 

    2 36-45 La habitación popular y la 
construcción cívica 

Henry 
Aldridge 

Història de les ciutats. 
Característiques de la casa barata 
obrera. Situació i solució per a les 

classes més desafavorides. 

  Cases barates / 
Urbanisme cívic 

19
16

 

9 3 46-53 Rosas, Ciudad Jardín Editorial 

Explicació dels nous terrenys que 
posseïa Roses, i el projecte que es 
buscava realitzar. Al final fan una 

dura crítica al projecte que 
finalment realitzaria l'Ajuntament 

  Ciutat Jardí  

  4 54 Legislación Ajuntament 
de Barcelona 

Acuerdo tomado en sesión de 30 de 
diciembre de 1915 relativo a la 

constitución de un "Instituto de la 
Habitación popular" 

Secció 
fixa Cases barates 

    5 55-59 El derecho de propiedad en 
la habitación popular J. Salas Antón 

Discurs sobre la importància de 
municipalitzar les cases barates i 
avantatges de la cooperació de 

propietaris respecte la 
individualització 

  Cases barates 
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    6 60-61 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    7 62-64 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

    * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

    * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

   * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

19
16

 

10
 

1 65-73 

La Exposición de 
Construcción Cívica y 

Habitación Popular de la 
SCCJ en el Museo Social de 

Barcelona 

C. Montoliu 

Introducció a la Ciència Cívica. Els 3 
tipus de museus cívics. Explicació del 

pla general de museus cívics i 
descripció de l'Exposició 

  
Construcció 

cívica / 
Urbanisme cívic 

    2 74-90 

Catálogo de la Exposición 
de Construcción Cívica y 
Habitación Popular de la 

SCCJ 

C. Montoliu Catàleg del contingut de l'Exposició   
Exposicions, 

conferències 
congressos 

   3 91-92 Legislación Ajuntament 
de Barcelona 

Proyecto de ley leído por el Sr. 
Ministro de la Gobernación sobre 
urbanización del extrarradio de 

Madrid (I) 

Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

   4 93-96 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 
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   * Portada   Hijos de Emilio 
Detouche Filferros i derivats   Publicitat 

   * Portada   S.A Girbau 
Fàbrica de ferreteria. Fundició de 
ferro al cristall mal·leable i altres 

metalls 
  Publicitat 

   * Portada   
Librería 

Nacional 
extranjera 

Llibreria   Publicitat 

19
16

 

11
 

1 97-103 

Las casas baratas de la 
Caja de Pensiones para la 

vejez y de Ahorros de 
Barcelona 

Editorial 

Descripció del projecte de cases 
barates de la Caja de Pensiones 

para la vejez y de Ahorros de 
Barcelona 

  Cases Barates 

   2 104-107 El arte de la urbanización (I) Raymond 
Unwin 

Bases generals per una correcte 
urbanització   Urbanisme cívic 

   3 108-114 Documentos notables 

Sr. Marqués 
de 

Villaviciosa 
de Asturias 

Parques nacionales Eventual Naturalesa i 
ciutat 

   4 115-117 Legislación Ajuntament 
de Barcelona 

Proyecto de ley leído por el Sr. 
Ministro de la Gobernación sobre 
urbanización del extrarradio de 

Madrid (II) 

Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

   5 118-119 Notas y recortes F. Tullà y F. La tala de bosques Eventual Naturalesa i 
ciutat 

   6 120-124 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    7 125-128 Bibliografía C. Montoliu Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Casa Editorial 

Estudio Llibreria   Publicitat 

   1 129-139 
Abastecimiento de aguas 

de la ciudad de Los 
Ángeles, California (I) 

José Mª de 
Lasarte 

Explicació de l'aqüeducte que 
abastia Los Ángeles   Urbanisme cívic 
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   2 140-141 La segunda fiesta florida en 
Barcelona Editorial Explicació dels premis dels balcons 

florits   Naturalesa i 
ciutat 

   3 142-143 El arte de la urbanización Raymond 
Unwin 

Bases generals per una correcte 
urbanització   Urbanisme cívic 

   4 144 Documentos notables Editorial Modificació de la llei del 12 de juny 
de 1911 Eventual Cases Barates 

19
17

 

12
 

5 145-149 Legislación Juan Antoni 
Güell Parques nacionales Secció 

fixa 
Naturalesa i 

ciutat 

   6 150-152 Pepe Reig: un amigo de los 
bosques 

Frederic 
Rahola 

Després de la mort del personatge 
s'explica els grans treballs que va 

realitzar per la protecció dels boscos 
  Naturalesa i 

ciutat 

   7 153 
S.M el Rey en el Congreso 
Nacional de Arquitectura 

de Sevilla  
Editorial 

Discurs del Rei sobre com cal 
aportar a les ciutats modernitat però 
també respectar la tradició que les 

segueix. 

  Urbanisme cívic 

   8 154-156 La tercera semana 
municipal en Barcelona Editorial 

Explicació de com va anar i que es 
va acordar en la tercera setmana 

municipal a Barcelona 
  Legalitat 

urbanística 

   9 157-159 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

   10 159-160 Publicaciones recibidas Editorial Obres rebudes per la SCCJ Eventual Activitat  del 
moviment 

    * c. 
portada   Impremta del 

Arte Editora   Publicitat 

   1 161-171 El arte de la urbanización (II) Raymond 
Unwin 

Bases generals per una correcte 
urbanització. Exemple pràctics i la 
idea de l'organització ideal segons 

R. Unwin d'una ciutat 

  Urbanisme cívic 

   2 172-179 
Abastecimiento de aguas 

de la ciudad de Los 
Ángeles, California (II) 

José Mª de 
Lasarte 

Explicació de l'aqüeducte que 
abastia Los Ángeles   Urbanisme cívic 

   3 180-182 Documentos notables Juan Antoni 
Güell 

Informe de la SCCJ sobre la 
aplicación del R.D de 23 de Febrero 

último 
Eventual Legalitat 

urbanística 
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19
17

 

13
 

4 183-186 Por la protección de 
nuestros bosques SCCJ Article repetit de parcs nacionals i 

tala de boscos   Naturalesa i 
ciutat 

   5 187-188 Notas Bibliográficas C. Montoliu Artículo sobre el abastecimiento de 
Los Ángeles de la revista Estudio Eventual Urbanisme cívic 

   6 189-190 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

   7 191 Publicaciones recibidas Editorial Obres rebudes per la SCCJ Eventual Activitat  del 
moviment 

    * 192   Impremta del 
Arte Editora   Publicitat 

   1 193-197 La SCCJ en 1917 C. Montoliu Explicació de la reunió de la SCCJ 
sobre l'activitat de l'any 1917   Activitat  del 

moviment 

   2 198-202 "Marycel" y su influencia José Mª 
Martino 

Com es va reformar el barri de 
Marycel de Sitges de manera 

estètica, higiènica i agradable 
  

Urbanisme Cívic 
/ naturalesa i 

ciutat 

   3 203-204 La habitación popular en 
Sitges Editorial 

Explicació del projecte, com 
funcionava la llei de cases barates i 

donaven noms concrets de 
personatges influents 

  Cases Barates 

   4 205-210 La Ciudad Jardín C. Montoliu 
Introducció als moviments de CJ. CJ 
com a solució de l'habitació. Crítica 

als falsos suburbis jardí 
  Ciutat Jardí 

19
18

 

14
 

5 209-210 La Ciudad Jardín "Sivatte" J. A. Mas 
Yebra Elogi al suburbi jardí "Sivatte"   Ciutat Jardí 

   6 211-216 El suburbio Jardín de 
Hampstead 

Raymond 
Unwin 

Vindria a ser la continuació de "arte 
de urbanizar". Senyals de la 

cooperació com a forma per a 
treballar. 

  Ciutat Jardí 

   7 217-219 La Conreria de Montalegre 
y su Colonia-bosque Editorial 

Article que explica com es la 
Conreria i perquè cal visitar-la i la 

colònia-bosc que es volia 
desenvolupar 

  Naturalesa i 
ciutat 

   8 220-222 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 
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    * c. 
portada   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

   1 223-229 La Ciudad Jardín de 
Pedralbes Editorial Explicació del projecte del suburbi 

Jardí de San Pedro Màrtir   Ciutat Jardí 

   * 230   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

   2 231-233 En derredor de la ciudad Buenaventura 
Bassegoda 

Explicació de les grans les grans vies 
que donen als suburbis de classe 

alta 
  Urbanisme Cívic 

   3 234 El Excmo. Sr. Conde de 
Güell Editorial Elogi al difunt Comte de Güell   Activitat  del 

moviment 

19
18

 

15
 

4 235-236 El Dr. Fred Stark Pearson Editorial 

Elogi a Fred Stark Pearson, la 
persona que va impulsar la 

economia catalana i espanyola 
amb la introducció de grans masses 

elèctriques al territori 

  Activitat  del 
moviment 

   * 237   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

   * c. 
portada   F. Casas Constructor   Publicitat 

   * c. 
portada   Rocalla Material de pissarra artificial per a 

cobertes   Publicitat 

    * c. 
portada   

Cemento 
Portland 
Asland 

Proveïdor   Publicitat 

   1 1-9 
Las ciudades españolas y su 

arquitectura municipal al 
finalizar la Edad Media  

Vicente 
Lamperez 

Explicació de la forma com 
s'organitzaven els nuclis urbans a 

l'Edat Mitjana: barris, carrers, higiene, 
banys públics, etc. 

  Urbanisme Cívic 
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   2 10-11 La ciudad medioval y la 
Ciudad Jardín 

Enric M. 
Repulles 

La Ciutat Jardí com antítesis de la 
ciutat medieval   Ciutat Jardí 

   3 12-17 El paseo marítimo de 
Barcelona C. Montoliu 

Explicació del projecte del nou 
passeig marítim de Barcelona que 

anava del riu Besòs al port i del port 
al riu Llobregat 

  Urbanisme Cívic 

    4 18-20 La cuarta semana 
municipal Editorial 

Explicació de com va anar i que es 
va acordar en la quarta setmana 

municipal a Barcelona 
  Legalitat 

urbanística 

    5 20-21 Municipalización de las 
casas para obreros 

Juan Moneva 
Puyol 

Discurs a favor de la necessitat 
d'una major col·laboració pública 

en el control del problema de 
l'habitació 

  Cases Barates 

19
18

 

16
 

6 21-24 Legislación Editorial Projectes de llei, lleis… Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    7 25-28 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    8 29-30 Notas Bibliográficas Editorial Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment Eventual Activitat  del 

moviment 

    * c. 
portada   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

    * c. 
portada   F. Casas Constructor   Publicitat 

    * c. 
portada   Rocalla Material de pissarra artificial per a 

cobertes   Publicitat 

    * c. 
portada   

Cemento 
Portland 
Asland 

Proveïdor   Publicitat 
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    1 267-270 
La Sociedad Cívica la 

Ciudad Jardín. Memoria del 
ejercicio de 1918 

C. Montoliu 

Explicació del que va succeir a la 
junta general de la SCCJ del 31 de 
desembre de 1918. Evolució de la 

societat de forma econòmica, 
administrativa (cartes,consultes, 

crítiques) i docent (conferències). 

  Activitat  del 
moviment 

    2 271-278 La Exposición de Barcelona C. Montoliu 

Article sobre l'estat existent de la 
urbanització per a l'Exposició de 

Barcelona i sobre el que faltava fer i 
el que s'exposaria 

  Activitat  del 
moviment 

    3 279 El balcón florido en 
Tarragona Editorial Explicació del concurs realitzat a 

Tarragona   Naturalesa i 
ciutat 

19
19

 

17
 

4 280-288 El orgullo de la ciudad  
Manuel de 

Vega y 
March 

Crítica a la Barcelona imperfecta    Urbanisme Cívic 

    5 289-291 Legislación Editorial Projectes de llei, lleis… Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    6 292-293 La reconstrucción cívica en 
Francia Editorial Article sobre reformes realitzades a 

França   Urbanisme Cívic 

    7 294-296 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    * 297-298   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

    * 297-298   F. Casas Constructor   Publicitat 

    * 297-298   
Cemento 
Portland 
Asland 

Proveïdor   Publicitat 

    1 299-300 El Instituto Barcelonés de la 
Habitación Popular Editorial Explicació del desenvolupament i 

fracàs de l' Institut.   Cases Barates 
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    2 301-303 

Dictamen de la Comisión de 
Fomento creando el 

Instituto de la Habitación 
Popular 

Comisión de 
Fomento 

Escrit sobre l'actuació que havia de 
tenir l' Institut en el problema de 

l'habitació  
  Cases Barates 

    3 304 
Orientaciones generales del 

Instituto de la Habitación 
Popular 

Editorial Els mitjans directes i indirectes   Cases Barates 

    4 305-308 

Plan concreto de acción 
del Instituto de la 

Habitación Popular como 
antecedente a la 

tramitación del concurso 
para la adquisición de 
terrenos con destino a 

Casas Baratas 

Editorial 
L'acció directe amb números 

detallats. Les bases pel concurs. 
Bases pels préstecs a tercers 

  Cases Barates 

19
19

 

18
 

5 308-310 

Cooperación del 
Ayuntamiento en lo relativo 

al problema de la 
Habitación 

Editorial 
Acció que podia desenvolupar 

l'Ajuntament per a col·laborar amb 
el problema de l'habitació 

  Cases Barates 

    6 310 Disolución del Instituto Editorial Notificació de la dissolució de l' 
Institut   Cases Barates 

    7 311 En Bilbao y en Burgos. 
Proyectos de barrios obreros Editorial Descripció dels dos projectes de 

cases barates   Cases Barates 

    8 312-313 
La Exposición de 

reconstrucción cívica de 
Bruselas 

Editorial Explicació dels trets generals de la 
exposició   Activitat  del 

moviment 

    9 314-317 Legislación Editorial Projectes de llei, lleis… Secció 
fixa 

Legalitat 
urbanística 

    10 318-323 Crónica C. Montoliu Diversos congressos, conferències 
de l'època, etc. 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    11 324-327 Notas Bibliográficas Editorial Comentari de llibres escrits durant el 
període, sobre el moviment Eventual Activitat  del 

moviment 

    12 327-329 Publicaciones recibidas Editorial Obres rebudes per la SCCJ Eventual Activitat  del 
moviment 
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    * 330   

Sociedad 
Inmobiliaria 

de San Pedro 
Mártir 

Promotora   Publicitat 

    * 330   F. Casas Constructor   Publicitat 

    * 330   
Cemento 
Portland 
Asland 

Proveïdor   Publicitat 

 

 

2ª època (1920 – 1924): 

ANY VOLUM N⁰ 
ARTICLE PÀG TÍTOL DE L'ARTICLE AUTOR DESCRIPCIÓ SECCIÓ CATEGORIA 

    1 3 Notes Trimestrals- Una 
explicació Editorial 

Notícia sobre la marxa de C. Montoliu 
a Amèrica i la nova època que 

afrontava la revista CIVITAS 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    2 3-4 N.T. - De la segona Ciutat 
Jardí anglesa Editorial 

Explicació de la nova CJ Welwyn i la 
seva creació gràcies a la iniciativa 

privada 

Secció 
fixa Ciutat Jardí 

    3 4-5 N.T. -  Les Ciutats Jardí del 
Gran París Editorial La compravenda de terrenys per part 

del municipi  per a CJ i cases barates 
Secció 

fixa Ciutat Jardí 

    4 5-9 
Adquisició de nous Parcs 

municipals a Vallvidriera i el 
Tibidabo 

Editorial 

Adquisició de dues noves zones per a 
parcs. Explicació del bon accés que 
tindrien els parcs i de lo fonamental 
que suposava la comunicació en 

aquests indrets 

  Naturalesa i 
ciutat 

19
20

 

1 5 9-13 
Referència de "L'Exposition de 
la Reconstruction".- Brussel·les 

1919   
Editorial Explicació del que es va veure en 

l'Exposició i qui va donar conferències   Urbanisme cívic 

    6 13-14 Activitat Municipal - Jardins 
escolars Editorial El pla general de jardins escolars que 

comprenia 60 jardins   Naturalesa i 
ciutat 
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  7 14 
Activitat Municipal - Sistema 

d'horts populars de "la 
Satalia" - Montjuic 

Editorial Explicació del sistema d'horts de "la 
Satalia"   Urbanisme cívic 

    8 14 Exposició de Flors Editorial Notificació de l'Exposició de Flors   Naturalesa i 
ciutat 

    9 15 Congrés d'edificació i 
urbanisme, a Londres Editorial Bases generals del Congrés   

Urbanisme cívic 
/ cases barates 

/ ciutat jardí 

    10 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Explicació de l'exili de C. Montoliu Eventual Activitat  del 
moviment 

    1 3 N.T. - És l'hora de que tothom 
ens ajudi  Editorial 

Es demanava recolzament per a lluitar 
el problema de les ciutats i de 

l'habitació 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    2 4 N.T. - La ciutat vella i la ciutat 
nova Editorial Urbanitzar respectant la ciutat vella 

però sempre amb mètodes nous 
Secció 

fixa Urbanisme cívic 

    3 4-5 
N.T. -  En guàrdia, contra la 
política d'habitació popular 

del nostre ajuntament 
Editorial 

La SCC es posicionava desconfiant 
dels blocs de cases barates que 

l'Ajuntament es proposava fer 

Secció 
fixa Cases Barates 

19
20

 

2 4 5-9 Monuments de la Reforma 
Interior de Barcelona 

Jeroni 
Martorell 

Interessant article d'una revisió de 
reforma que es va fer malament i que 

s'havia revisat respectant els 
monuments artístics 

  Urbanisme cívic 

  

 

5 10-11 A la Mancomunitat: 
Urbanització regional 

J. J. Ferrer 
Vidal i Güell 

Informe que la SCCJ va enviar a la 
Mancomunitat sobre la urbanització 

regional de Catalunya 
  Urbanisme cívic 

    6 11-15 El Congrés d'Edificació i 
Urbanisme a Londres, 1920 N. Mª Rubió 

Explicació del Congrés: el que es va 
visitar i les conclusions que es van 

prendre 
  Urbanisme cívic 

/ cases barates 

    7 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Quina comissió executiva es va 
constituir Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3 N.T. - La nova llei espanyola 
d'habitació popular Editorial 

Es demanava que es consultés amb 
els municipis abans de realitzar 

aquella llei 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    2 3-5 N.T. - La política territorial de 
l'Ajuntament de Barcelona Editorial 

Felicitació a l'Ajuntament per la 
política de compra de terrenys per 

espais lliures 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 
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    3 5 N.T. -  Els jardins de la nova 
ciutat Editorial Article sobre el gran interès ciutadà 

amb els nous jardins de la ciutat 
Secció 

fixa 
Naturalesa i 

ciutat 

    4 6-7 Habitacions per a 
convalescents de Tuberculosi R. Raventós 

Explica la necessitat de fer colònies 
per a persones que havien patit 
tuberculosi i que necessitaven 
recuperar-se en llocs apropiats 

  Cases Barates 

    5 8-10 L'estadi català en el Parc de 
Montjuic de Barcelona 

J. Mestres i 
Fossas 

Explicació del Projecte de l'estadi de 
Montjuic   Urbanisme cívic 

19
21

 

3 6 10-13 Cases familiars i cases en 
bloc N. Mª Rubió 

Defensa de les cases en bloc en els 
casos en que no hi ha més remei (ja 
sigui per diners o per terreny), però 
sempre que es pogués s'havia de 

buscar la solució de cases familiars 

  Cases Barates 

    7 13-14 El parc de Pedralbes, al 
pressupost municipal Editorial Crítica al endarreriment de projecte 

del parc de Pedralbes   Naturalesa i 
ciutat 

    8 14 D'urbanització regional Editorial Notícia sobre la possible conferència 
sobre urbanització regional   Urbanisme cívic 

    9 14-15 
Bases per a l'edificació 

d'habitacions per a 
l'Ajuntament de Barcelona 

Editorial 
Elogi a les bases per a l'edificació de 

l'Ajuntament sobre el projecte de 
cases barates a Barcelona 

  Cases Barates 

    10 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial 
Notificació de la junta general 
realitzada i el propòsit de fer 

propaganda per part de CIVITAS 
Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3 N.T. - La nostra acció 
parlamentària Editorial 

Notícia sobre la idea de proposar un 
grup parlamentari que propugnés al 

congrés les idees urbanitzadores 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    2 3-5 N.T. - Educació urbanista del 
públic Editorial 

Explica l'acció que els americans 
havien començat per educar als joves 

sobre el problemes de la ciutat i les 
millores que es podien realitzar 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 
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    3 5-8 Urbanització i Habitació Jeroni 
Martorell 

Excel·lent article sobre com cal 
urbanitzar i sobre la relació terreny-
habitació. Exemple d'un barri obrer 

amb bones fotografies 

  Urbanisme cívic 
/ cases barates 

19
21

 

4 4 8-9 Acció social agrària de la 
Mancomunitat Editorial 

Reflexió sobre les causes de l'èxode 
rural i com es podia solucionar amb la 

CJ o les colònies Jardí 
  Ciutat Jardí 

    5 9-11 Replantació als Parcs de 
Muntanya de Barcelona Editorial 

Explicació del viver que s'havia creat 
a Ca'l Borni per replantar zones del 

Tibidabo 
  Naturalesa i 

ciutat 

    6 11-14 Terrenys de Joc per a Noies N. Mª Rubió 
Rubió defensava el dret de les noies a 
tenir camps de joc per a elles com en 

el cas de Bournville 
  Naturalesa i 

ciutat 

    7 14-15 Plantes dels nostres Jardins Miquel 
Aldrufeu 

Secció eventual sobre plantes i flors 
que es podien trobar a Barcelona Eventual Naturalesa i 

ciutat 

    8 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Quina comissió executiva es va 
constituir i l'entrada de nous socis Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3 N.T. - La conferència de Mr. 
Forestier Editorial Notícia sobre la conferència que va 

donar Forestier per a la SCCJ 
Secció 

fixa 
Naturalesa i 

ciutat 

    2 4-5 Un camp d'esports a 
Igualada 

S. Mestres i 
Fossas 

Article que descriu el projecte del 
camp d'esports d'Igualada   Naturalesa i 

ciutat 

    3 5-9 Jardins a Catalunya J. C. N. 
Forestier 

Elogi al llibre de Forestier de jardins on 
apareixen varis jardins de Catalunya i 
especialment de Barcelona. Es poden 

veure bones fotografies 

  Activitat  del 
moviment 

19
21

 

5 4 9-12 El jardí experimental de 
l'Escola dels Bells Oficis 

Vicents 
Nubiola 

Article sobre l'escola dels Bells Oficis. 
Està escrit de forma poètica on 

magnifica la figura de les flors i dels 
jardins 

  Naturalesa i 
ciutat 

    5 12-14 En pro dels espais lliures J. J. Ferrer 
Vidal i Güell 

Crítica a l'Ajuntament per la poca 
previsió d'espais lliure a la ciutat   Naturalesa i 

ciutat 

    6 14-15 Plantes dels nostres Jardins Miquel 
Aldrufeu 

Secció eventual sobre plantes i flors 
que es podien trobar a Barcelona Eventual Naturalesa i 

ciutat 
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    7 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Nomenament de socis honoraris a 
Montoliu i Forestier Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3 N.T. - La nova llei de cases 
barates, aturada Editorial Nota sobre l'aturada de la llei de 

cases barates que es volia crear 
Secció 

fixa Cases Barates 

    2 3-4 N.T. - Cases barates i 
urbanització Editorial 

Article en defensa de la necessitat 
d'urbanitzar abans de construir barris 

per a obrers 

Secció 
fixa Cases Barates 

    3 4 N.T. -  Esmenes al projecte, en 
pro dels barris-jardins Editorial 

Esmenes que la SCCJ feia sobre el 
projecte de llei de cases barates. 
Crítica a la falta de reglaments 

higiènics 

Secció 
fixa Cases Barates 

19
21

 

6 4 5 N.T. -  Una llei d'urbanització Editorial 

Es torna a criticar que l'estat no 
hagués fet cap tipus de reunió de 

tècnics municipals per elaborar la llei 
de cases barates 

Secció 
fixa Cases Barates 

    5 5-8 L'obra d'en Montoliu a 
Amèrica C. Montoliu 

Excel·lent article descrivint la colònia 
de Fairhope. Zonificació, 

comunicacions, espais lliures… 
  Urbanisme cívic 

    6 9-13 El Jardí de Bóboli a Florència N. Mª Rubió Descripció dels encants d'aquest jardí   Naturalesa i 
ciutat 

    7 14 La construcció del Estadi 
Català al parc de Montjuic 

J. Mestres i 
Fossas 

Article sobre lo avançades que 
estaven les obres de l'estadi de 

Montjuic 
  Naturalesa i 

ciutat 

    8 15 Plantes dels nostres Jardins Miquel 
Aldrufeu 

Secció eventual sobre plantes i flors 
que es podien trobar a Barcelona Eventual Naturalesa i 

ciutat 

    1 3 N.T. -  Per un consell 
municipal d'urbanització Editorial 

Proposició del regidor D. August Rull 
sobre la creació d'un consell 
d'urbanització a Barcelona 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

    2 3 N.T. -  Publicacions de la 
"Ciutat Jardí" Editorial Informació de les dificultats per a fer 

publicacions per part de la SCCJ 
Secció 

fixa 
Activitat  del 

moviment 

    3 4-8 
Montjuic - La visita 

parlamentària i els treballs al 
parc 

R. Raventós Estat de les obres al parc de Montjuic   Urbanisme cívic 
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19
22

 

7 4 8-9 Per l'educació urbanística a 
les escoles 

J. J. Ferrer 
Vidal i Güell 

Instància dirigida a l'Ajuntament de 
Barcelona sobre la necessitat 
d'educar a les escoles temes 

relacionats amb la ciutat. La SCCJ 
proposava fer un follet que ells 

mateixos realitzarien 

  Urbanisme cívic 

    5 10-11 La fotografia aèria com a 
auxiliar de la urbanització N. Mª Rubió Les fotos aèries com a ajuda per a les 

obres de urbanització   Urbanisme cívic 

    6 12-14 Yorkschip Village. Un poble 
industrial als EEUU Editorial Creació d'aquesta colònia Jardí i 

explicació de com era a nivell cívic   Urbanisme cívic 

    7 15 Plantes dels nostres Jardins Miquel 
Aldrufeu 

Secció eventual sobre plantes i flors 
que es podien trobar a Barcelona Eventual Naturalesa i 

ciutat 

    1 3 N.T. - "La Ciutat Jardí" i els 
jardins per nois Editorial 

Notícia sobre les festes benèfiques 
que prepararà la junta de senyores de 
la SCCJ, per recollir fons per els jardins 

per a nois a Barcelona 

Secció 
fixa 

Naturalesa i 
ciutat 

    2 4 N.T. - El que esperem del nou 
ajuntament Editorial 

Article sobre el que la SCCJ esperava 
de l'Ajuntament de Barcelona sobre la 
resolució dels problemes que tenia la 

ciutat 

Secció 
fixa 

Activitat  del 
moviment 

    3 4-8 Terrenys de joc N. Mª Rubió 

Article sobre la situació actual referent 
als espais lliures i en concret els 

terrenys de joc. Característiques i 
grans fotos i plànols 

  Naturalesa i 
ciutat 

    4 9 Projectes de jardins dels 
infants a Barcelona Editorial 

Els projectes de jardins d'infants a 
Barcelona i la col·laboració de la 
junta de senyores de la SCCJ per 

recollir fons  

  Naturalesa i 
ciutat 

19
22

 

8 5 10-13 Propaganda americana per 
els jardins de nois H. S. 

Imatges i reportatge sobre els anuncis 
en pro dels jardins per a infants a nord-

americà 
  Naturalesa i 

ciutat 

    6 13-14 Plantes dels nostres Jardins Miquel 
Aldrufeu 

Secció eventual sobre plantes i flors 
que es podien trobar a Barcelona Eventual Naturalesa i 

ciutat 
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    7 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial 

Explicació sobre la junta de senyores, 
quin òrgan les formava i quins 

projectes van acordar. En la junta 
general es va designar l'òrgan de 

govern. 

Eventual Activitat  del 
moviment 

    1 3 N.T. - L'aspecte dels suburbis Editorial Elogi als suburbis Jardí de l'estranger i 
crítica 

Secció 
fixa Ciutat Jardí 

    2 3-4 N.T. - Voler es poder Editorial Sense urbanitzar el terreny sempre hi 
haurà desordre 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

    3 4 N.T. - El que fan a l'estranger H. P Com construïen a l'estranger de forma 
racional i estètica 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

19
22

 

9 4 5-8 La Font del Recó. Nou parc 
municipal N. Mª Rubió Finalització d'aquest parc i explicació 

de com va quedar   Naturalesa i 
ciutat 

    5 9-11 Un poble Jardí elèctric Carles 
Buigas 

Les cases de Billingham (Anglaterra) i 
la gran varietat d'aparells elèctrics 
que tenien i feien del poble un lloc 

més net i saludable 

  Cases Barates 

    6 12-14 Exposició de flors al roserar de 
Montjuic 

Miquel 
Aldrufeu 

Explicació de com va anar aquesta 
Exposició organitzada per les senyores 

de la SCCJ 
  Naturalesa i 

ciutat 

    7 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Notícia sobre la Garden Party feta per 
les senyores de la SCCJ Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3 De les Barraques a les 
Casetes - Composició de lloc  Editorial 

Estat actual de l'economia catalana 
que era insuficient per abarcar el 

problema de l'habitació 
  Cases Barates 

    2 4 B.C - Procés de l'atapeïment, 
i el seu resultat Editorial 

L'aparició de les barraques a les 
rodalies de Barcelona. Les causes de 

l'atapeïment 
  Cases Barates 

    3 4-6 B.C - El dèficit anual 
d'habitacions Editorial 

El increment anual desorbitat de 
població que feia que les barraques 

no deixessin de créixer 
  Cases Barates 

19
22

 

10
 

4 7 B.C - Energia constructiva 
oficial i privada Editorial Crítica a la poca acció municipal al 

costat de les accions privades   Cases Barates 
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    5 8-9 B.C - Posició de l'Ajuntament 
davant l'iniciativa privada Editorial 

Les dues posicions que podia tenir 
l'Ajuntament: a favor o en contra de 

les barraques 
  Cases Barates 

    6 10-15 B.C - La solució passa per la 
col·laboració Editorial 

La posició favorable a les barraques: 
Dotar d'urbanitzacions als barris, 

reglamentar les ordenances i 
proporcionar ajuts econòmics i de 

serveis a l'acció privada 

  Cases Barates 

    1 3 N.T. - Les cases barates de 
l'Ajuntament de Barcelona Editorial Crítica a la varietat d'opinions a la 

Comissió de cases barates 
Secció 

fixa 
Activitat  del 

moviment 

    2 3-5 N.T. - Adquisicions de parcs Editorial 
Elogi a la política de compra de 

terrenys per a parcs i toc d'atenció 
amb la zona del Besòs 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

19
23

 

11
 

3 5-8 La urbanització dels barris 
obrers Editorial 

Crítica a la construcció de barris 
obrers en forma de caserna i sense 

cap mena d'estudi 
  Urbanisme cívic 

/ cases barates 

    4 9-11 Un pis més a les cases Editorial 
Motius per els quals no es podia fer un 
pis més a la zona de l'Eixample i, tot i 

així, l'Ajuntament ho permetia 
  Cases Barates 

    5 11-15 Les avingudes de passeig - La 
nova Diagonal Editorial 

Article sobre la monotonia de les vies 
principals a BCN i sobre l'elogi al que 

es volia fer amb la Diagonal 
  Urbanisme cívic 

    1 3-4 N.T. - El parc de la Ciutadella R Avisaven que convenia protegir 
aquest parc 

Secció 
fixa 

Naturalesa i 
ciutat 

    2 4 N.T. - Ordenacions a 
l'edificació suburbana Editorial 

Article demanant que l'Ajuntament de 
Barcelona realitzés ordenances als 

barris obrers 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

    3 5-7 Jardins del Rajah de Kashmir Junyent Fotos sobre aquest jardí indi   Naturalesa i 
ciutat 

19
23

 

12
 

4 8-11 Preservació dels barris 
agradables N. Mª Rubió 

Crítica als propietaris que construïen 
on volien i com volien fàbriques, 

garatges i pisos alts. Demanaven més 
intervenció del Ajuntament 

  Legalitat 
urbanística 
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    5 12-15 Teatre a l'aire lliure del parc 
de Montjuic R. Raventós 

Descripció del teatre a l'estil romà que 
es volia projectar a l'estadi de 

Montjuic 
  Urbanisme cívic 

    6 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial 
Intercanvis de revistes amb l'estranger 
i notícia sobre la creació d'un terreny 

de joc davant de l'Hospital Clínic 
Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3-4 N.T. - Creix l'interès pels jardins 
d'infants Editorial Informen de la tasca realitzada per les 

senyores de la SCCJ 
Secció 

fixa 
Naturalesa i 

ciutat 

    2 4 N.T. - Prolongació de la Gran 
Via Diagonal Editorial 

Aprovació del projecte de la 
prolongació de la Gran Via Diagonal i 

descripció d'aquest 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

    3 5 N.T. - Els voltants de la ciutat 
abandonats Editorial 

Informació sobre l'augment dels barris 
de barraques i crítica a la nul·la acció 

governamental 

Secció 
fixa Urbanisme cívic 

19
23

 

13
 

4 6-7 La casa mínima Editorial 

Demanaven que es creessin unes 
normes mínimes en quant a superfície 
mínima en les cases barates tal i com 

es feia a l'estranger 

  Cases Barates 

    5 8-13 Espais per jocs N. Mª Rubió 

Es diu com s'havien de fer els 
playgrounds a la ciutat i criticaven els 

que s'havien realitzat de manera 
defectuosa 

  Naturalesa i 
ciutat 

    6 14 Tabletes documentàries 
municipals Editorial Informen sobre aquestes publicacions 

realitzades a Brussel·les   Urbanisme cívic 

    7 15 Una cintura agrícola per a les 
grans ciutats Editorial Article demanant una cintura agrícola 

a Barcelona   Ciutat Jardí 

    8 15 Societat Cívica la Ciutat Jardí Editorial Projectes que es van acordar en la 
junta general Eventual Activitat  del 

moviment 

    1 3-4 N.T. - La mort d'en Cebrià de 
Montoliu Editorial Informaven de la mort d'en Cebrià 

Montoliu 
Secció 

fixa 
Activitat  del 

moviment 

    2 4-6 L'obra de la Junta de 
senyores Editorial Descripció de com seria el terreny de 

joc de davant de l'Hospital Clínic   Naturalesa i 
ciutat 

19
23

 

14
 

3 6-12 La ciutat ideal N. Mª Rubió El creixement de les ciutats en forma 
de ciutats satèl·lits   Ciutat Jardí 
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    4 13-15 

Les darreres prescripcions 
oficials per l'aixampli i 
reforma interior de les 

poblacions 

Editorial Explicació d'aquestes prescripcions   Legalitat 
urbanística 

    1 3 N.T. - Els arquitectes Madorell 
i Artigues, regidors Editorial Felicitaven i esperaven la millor gestió 

dels que eren els 2 nous regidors 
Secció 

fixa Urbanisme cívic 

    2 3-4 N.T. - L'arqueologia i 
l'urbanisme Editorial Article defensant les obres 

arqueològiques quan s'urbanitza 
Secció 

fixa Urbanisme cívic 

    3 4 N.T. - És massa gran el parc 
de Montjuic? Editorial 

Notícia sobre la iniciativa que volia fer 
l'Ajuntament de Barcelona de 

disminuir la superfície per al parc de 
Montjuic 

Secció 
fixa 

Naturalesa i 
ciutat 

19
24

 

15
 

4 5-11 Passeig arqueològic a 
Tarragona 

Jeroni 
Martorell 

Descripció de la muralla de Tarragona 
i demanaven que es permetés la seva 

reforma perquè tothom pogués 
gaudir de  la seva bellesa 

  Urbanisme cívic 

    5 12-13 L'urbanisme i l'administració Editorial Els conflictes que hi havien entre 
aquests dos conceptes   Urbanisme cívic 

    6 14 Les 5 maneres d'ordenar el 
tràfic Editorial 5 maneres per millorar el tràfic urbà   Urbanisme cívic 

    7 15 Lamentables exemples Editorial 
Informaven que España era utilitzada 
com a mal exemple en quant a gestió 

de les obres naturals 
  Naturalesa i 

ciutat 

    8 15 El jardí per nois davant de 
l'Hospital Clínic Editorial 

Article sobre la finalització de les obres 
del jardí per a nois de davant de 

l'Hospital Clínic 
  Naturalesa i 

ciutat 
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Annex 4: portades de les revistes CIVITAS 

 

1ª època (1914 – 1919): 

 
- Exemplar 1 

-  

 

 

 

 

- Exemplar 2
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- Exemplar 4

 

- Exemplar 5 
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- Exemplar 6 
 

 

- Exemplar 7 
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- Exemplar 8 

 

- Exemplar 9 
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- Exemplar 10 

 

- Exemplar 11 
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- Exemplar 12 

 

- Exemplar 13 
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- Exemplar 14 

 

- Exemplar 15 
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- Exemplar 16 

 

- Exemplar 17 
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- Exemplar 18

 

2ª època (1914 – 1919): 

- Exemplar 1 
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- Exemplar 2  

 

- Exemplar 3 
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- Exemplar 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exemplar 6  
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- Exemplar 6 

 

 

- Exemplar 7 
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- Exemplar 8 

 

 

 

- Exemplar 9  
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- Exemplar 10 

 

 

- Exemplar 11 
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- Exemplar 12 

 

 

- Exemplar 13 
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- Exemplar 14 

 

 

- Exemplar 15 
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