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RESUM 
 

Aquest Projecte Final de Carrera ofereix un estudi objectiu de la Casa de la Beneficència de Mataró; un 

edifici per acollir orfes i dones desfavorides d’estil modernista projectat per Josep Puig i Cadafalch l’any 

1894 amb escultures d’Eusebi Arnau, objecte d’una acurada restauració dirigida per Manel Brullet i 

Tenas l’any 1982 i que actualment és la seu del Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 

 

L’objectiu és el d’aportar a l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) un estudi històric i 

arquitectònic de l’edifici de la Casa de la Beneficència de Mataró. 

 

Els mètodes emprats han tingut com a base la realització dels croquis de cadascuna de les plantes, 

façanes i detalls de l’edifici, així com les posteriors acotacions i la realització de fotografies per tal de 

poder elaborar els plànols en format digital mitjançant el programa de delineació Autocad. En paral·lel a 

aquest treball de camp s’ha realitzat un estudi històric de l’edifici amb diverses visites a l’Arxiu Històric 

de Mataró. 

 

Els resultats obtinguts ofereixen una visió objectiva sobre aquest edifici modernista fent referència al 

context històric de la ciutat de Mataró en el moment de la seva execució, a la vida del seu autor Josep 

Puig i Cadafalch, a la composició arquitectònica de l’edifici tant pel que fa a la seva estructura com als 

materials utilitzats i a la seva evolució i  modificacions sofertes al llarg del temps.
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Alhora de decidir el tema del Projecte Final de Carrera vaig tenir clar que volia col·laborar amb l’Arxiu 

de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) ja que tenia coneixement de la seva activitat i crec que 

és molt interessant, però encara havia de decidir com fer-ho. 

 

La Casa de la Beneficència va despertar el meu interès pel fet de ser una de les primeres obres del 

brillant arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch que va haver de mostrar la màxima esplendor 

possible en una obra amb limitacions econòmiques importants, i pel fet que es troba a Mataró, ciutat 

propera al meu poble natal, Montgat. 

 

El treball que es mostra a continuació ofereix un estudi històric i arquitectònic sobre un edifici destacat 

del modernisme català, en el qual he volgut plasmar els conceptes assolits durant el meu aprenentatge 

amb els estudis d’Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

2 NUCLI DE LA MEMÒRIA 

 
2.1 EL MODERNISME A MATARÓ 

 
La segona meitat del segle XIX i el primer quart del XX estan marcats històricament per la Revolució 

Industrial. A Mataró, com a d'altres ciutats catalanes, la indústria tèxtil experimentà importants 

transformacions gràcies a la incorporació de les novetats en maquinària, primer, de vapor i més tard 

elèctrica. Un augment de la població marcà cada vegada més un abisme entre les classes socials 

burgeses i les treballadores. 

 

La fesomia de la ciutat també s'anà transformant: els estrets carrers de l'antiga Mataró contrastaven 

amb les xemeneies altes i les naus industrials espaioses que trencaven la línia de les petites cases de 

cós. Aviat el creixement urbà s'hagué de regular amb un Pla de l'Eixample, redactat per Emili Cabanyes 

i Melcior de Palau, que controlava el creixement desmesurat de la ciutat. 

 

Durant aquest període, les noves construccions, habitatges, edificis públics, comercials o industrials, 

s'adaptaven a les necessitats i als gustos estètics dels nous temps. Les referències constants a 

l'arquitectura clàssica, combinada amb formes i materials d'inspiració medieval i la incorporació 

d’influències exòtiques de cultures orientals o nord europees, varen convertir la ciutat en un museu 

urbà d'història i modernitat. L'historicisme medievalitzant, representat per Elies Rogent o per un 

joveníssim Antoni Gaudí que encara pregonava formes acadèmiques i l'eclecticisme de Jeroni Boada o 

Emili Cabañes derivaren cap a les formes més personals del Modernisme amb Josep Puig i Cadafalch. 

Ben entrat al segle XX trobem bona mostra del Noucentisme representat per Eduard Ferrés i Puig i 

Lluís Gallifa i Grezner. 

 

Tots aquests arquitectes treballaren amb formes arquitectòniques i artístiques molt variades i sovint 

difícils de classificar, però amb el nexe de la innovació estètica al servei d'uns interessos socials que 

cercaven la diferència mitjançant la modernitat dins la tradició. 
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2.2 BIOGRAFIA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH 
 
1867 – Neix el 17 d’octubre al c/ Carreró, 39 de Mataró, en una casa de cós del s. XVIII on hi van viure 

6 o 7 generacions dels Puig. Fill de Joan Puig i Bruguera i Teresa Cadafalch i Bogunyà. Era el 

primogènit d’una família de la petita burgesia menestral catalana dedicada al sector tèxtil 

  
       Casa natal de Puig i Cadafalch         Placa commemorativa actual 

Aprèn a llegir i escriure a les aules de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, on cursa els primers estudis i 

el batxillerat 

 
Escola Santa Anna dels Pares Escolapis 

1879 – Ingressa a l’Institut de Barcelona on aconsegueix ingressar al quadre d’honor en diverses 

assignatures. Viu a Mataró i estiueja a Argentona 

1882 – S’examina de l’últim curs de batxillerat a Tarragona 

1883 – Inicia els estudis d’arquitectura i ciències exactes a la Universitat de Barcelona 

 
Puig i Cadafalch a l’edat de 18 anys (1885) 

1887 – Ingressa al Centre Escolar Catalanista, el qual presideix entre els anys 1888 i 1890. Comença a 

formar part del grup la Renaixença, una publicació de caire polític relacionada amb la Lliga Regionalista 

i subtitulada com el “Diari de Catalunya” 

 
Portada de La Renaixensa 
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1888 – Es doctora en ciències exactes a la Universidad de Madrid 

1889 – Realitza els primers estudis sobre el Conjunt Monumental de les esglésies romàniques de Sant 

Pere de Terrassa 

 
Esglésies de Sant Pere 

1891 – Obté el títol d’arquitecte a la Universitat de Barcelona a l’edat de 24 anys 

1892 – És nomenat arquitecte municipal de Mataró en substitució d’Emili Cabañes i Rabassa, on 

realitza el projecte municipal de la xarxa de clavegueram, la restauració de la creu de terme i treballant 

en l'edifici del Rengle, entre d’altres 

Participa en l’Assemblea de la Unió Catalanista de Manresa 

 
Emili Cabañes i Rabassa 

1893 – Contrau matrimoni amb Àngels Macià i Monserdà, filla del joier Eugeni Macià i  l'escriptora 

feminista Dolors Monserdà 

1895 – S’instal·la a Barcelona i aconsegueix l’encàrrec de la Casa Francesc Martí i Puig, que més tard 

acollirà el cafè cerveseria Els 4 Gats. 

1896 – Deixa el càrrec d’arquitecte municipal de Mataró 

1897 – Realitza la Casa d’estiueig de la família a Argentona 

 
Residència d’estiueig dels Puig i Cadafalch a Argentona 

 

 
Puig i Cadafalch a l’edat de 30 anys (1897) 
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1898 – Realitza el projecte de la Casa Ametller a Barcelona 

 
Croquis de Puig i Cadafalch de la façana de la Casa Ametller 

1900/01 – Projecta la Casa Romà Macaya a Barcelona 

1901 – Cofundador de la Lliga Regionalista, fou membre del seu Comitè d'Acció Política. 

1901/02 – Exerceix com a professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 

1902/06 – Elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona per la Lliga Regionalista,  on promogué la 

política de sanejament i la constitució de la Junta Autònoma de Museus 

1905 – Realitza el projecte de la Casa Trinxet, que seria enderrocada l’any 1966 i s’inicia la construcció 

de la Casa Terrades o Casa de les Punxes a Barcelona 

 
Casa Trinxet 

 
Casa Terrades 

1905 – Publica un article a la Veu de Catalunya titulat "A votar! Per l'Exposició Universal", on no només 

demanava el vot per al seu partit, sinó que proposava la realització d'una exposició com la de 

Barcelona de 1888. Aquesta idea, basada en la modernitat que aportava la implantació de l'electricitat, 

es va materialitzar en l'Exposició Internacional de 1929 a Barcelona 

1906 – Restaura les esglésies de Sant Martí Sarroca i de Sant Joan de les Abadesses 

1908 – Dirigeix el projecte d’excavacions arqueològiques d’Empúries impulsades per la Junta de 

Museus de Barcelona fins l’any 1924 

 
Primera visita de Josep Puig i Cadafalch (a l’esquerra) a les excavacions 
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1907/09 – Elegit diputat a Corts per Barcelona per Solidaritat catalana 

1909/18 – Publica L’arquitectura romànica a Catalunya, amb la col·laboració d’Antoni Falguera i Josep 

Goday 

1911 – Realitza el projecte de la fàbrica Casaramona a Montjuïc 

 
La Fàbrica Casaramona 

1913 – Diputat provincial al Congrés de Diputats. Participa en la creació de l’Associació d’Antics 

Alumnes de les Escoles Pies de Mataró. 

 
Acte de constitució de l’Associació d’Antics Alumnes de les Escoles Pies 

1914 – Dirigeix la segona fase de les obres d'obertura de la Via Laietana al sector de la capella de 

Santa Àgata 

1917 – Nomenat President de la Mancomunitat de Catalunya en substitució del finat Enric Prat de la 

Riba, creant escoles i institucions culturals, afavorint una millora de la infraestructura i de l'explotació 

agrària a Catalunya. Va ocupar el càrrec fins que el general Primo de Rivera, durant la dictadura militar, 

dissolgué la Mancomunitat (20 de març de 1925) i intentà desfer-ne l'obra política i cultural 

 
Josep Puig i Cadafalch a l’edat de 50 anys (1917) 

1919 –Realitza una obra en homenatge a les quatre barres de la senyera disposant quatre columnes 

de grans dimensions a la Plaça Espanya de Barcelona, enderrocades el 1928 per la dictadura de Primo 

de Rivera 

 
Les Quatre Columnes 
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1921 – Acaba la Casa Pich i Pon a la Plaça de Catalunya de Barcelona 

 
Casa Pich i Pon 

1923 – Duu a terme el projecte de la Plaça de Catalunya a Barcelona, que finalment patiria importants 

alteracions en l’època de Primo de Rivera. És nomenat Doctor honoris causa per la universitat de 

Friburg 

 
Projecte de la Plaça de Catalunya 

1925/30 – Imparteix classes a la universitat de la Sorbona 

1926 – Imparteix classes a les universitats americanes de Harvard i Cornell 

1930 – Imparteix classes a l’Institut d’Art et Archéologie de París on és nomenat Doctor honoris causa 

1949 – Nomenat Doctor honoris causa per la universitat de Tolosa de Llenguadoc 

1928 – Publica Le premier art roman 

1930 – Publica La geografia i els orígens del primer art romànic 

1934 – Publica L’arquitectura romana a Catalunya 

1935 – Publica L’architecture gothique civil en Catalogne 

1936 – Conscient de les possibles represàlies polítiques de la dictadura, va amagar tot el seu arxiu 

personal amb documents de la Mancomunitat, de Prat de la Riba i del seu treball com a arquitecte en 

una doble paret a casa seva. Posteriorment s’exilia a França fins l’any 1942; primerament a Conflent, a 

Sant Miquel de Cuixà i, després, a París 

1942 – Torna a Barcelona, i és nomenat president de l’Institut d’Estudis Catalans, però se li prohibeix 

exercir d’arquitecte 

1949/52 – Publica l’escultura romànica a Catalunya 

 
Retrat de Josep Puig i Cadafalch (Ajuntament de Mataró) 

1956 – Mor el 23 de desembre a Barcelona a l’edat de 89 anys i és enterrat al Cementiri dels Caputxins 

de Mataró per pròpia voluntat 
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2.3 ARQUITECTURA DE PUIG I CADAFALCH 

2.3.1 ARQUITECTURA DE PUIG I CADAFALCH A MATARÓ 

 
Josep Puig i Cadafalch va realitzar les primeres obres a la seva ciutat natal un cop va finalitzar la seva 

formació acadèmica (1891) i durant el període en el qual va exercir com a arquitecte municipal de 

l’Ajuntament de Mataró (1892-1896). 

 
- Casa Sisternes (1891)  

C/ Sant Simó, 18 

Es considera la primera obra de Puig i Cadafalch, construïda l'any 1893 per encàrrec d'Ernest de 

Sisternes. És una casa de cos modernista amb planta baixa, un primer pis i un pati posterior. Pel que fa 

a l'ornamentació de l'exterior de l'edifici és una combinació de maó vist, de l'ús de rajoles i ferro forjat. 

 

 
Cantonada de la Casa Sisternes 

 
Vista general del mercat del Rengle 

 

 
Detall Coberta 

- El Rengle (1892)  

Plaça Gran s/n 

El projecte de construcció d'un mercat cobert a la plaça Gran va sorgir de la mà de l'Emili Cabañes i 

Rabassa el 1891. L'any següent, l'aleshores arquitecte municipal de Mataró, Josep Puig i Cadafalch, en 

reformà la coberta, incorporant una teulada de forma semicilíndrica, amb revestiments ceràmics, maó 

vist i detalls ornamentals de ferro forjat. 
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- Saló de sessions de l'Ajuntament (1893)  

La Riera, 48 

Al Saló de Sessions o Saló de Plens de l'Ajuntament hi trobarem el magnífic enteixinat decorat per Puig 

i Cadafalch, que incorpora escuts amb les armes del Principat, de la ciutat, de les arts i dels oficis. Puig 

i Cadafalch va dirigir la restauració del sostre quan era arquitecte municipal de Mataró. 

 

 
Enteixinat del sostre del Saló de Sessions 

 

 
Detall escultura 

 
Façana de Can Pinós 

 
Interior de “La Confianza” 

- Can Pinós (1894)  

C/ Sant Cristòfor, 10 

Actualment es coneix amb el nom de Can Pinós, però inicialment es deia Can Palomer, tot i que també 

hi ha qui l’anomena “La Confianza” degut les lletres decoratives de la façana. 

Puig i Cadafalch rep l'encàrrec l'any 1894 del fabricant de pasta Francesc Palomer i Bonamusa, de fer 

la botiga de queviures situada a la plaça Xica. Inaugurada l'any 1896, l'establiment està situat als 

baixos d'una antiga casa de cos i presenta, tant en l'interior com en l'exterior, decoració d'estil 

modernista, amb elements neogòtics i ornamentació floral. 
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- Casa Parera (1894) 
C/ Nou, 20   

Reforma de la façana projectada per Puig i Cadafalch l'any 1894 d'aspecte goticitzant. És una casa de 

cós amb planta baixa i dos pisos amb teulada a una vessant. Destaquen els elements escultòrics florals 

i vegetals fets per Eusebi Arnau que integren la façana: mènsules d'estil neogòtic, relleus mitològics i 

escuts heràldics a la cornisa. 

 

 
Façana de la Casa Parera 

 
 

 
Façana principal de la Beneficència 

 
- Casa de la Beneficència (1894)  

C/ Sant Josep, 9  

Edifici projectat per Puig i Cadafalch per acollir orfes i dones desfavorides amb dues plantes i teulada a 

dues vessants, amb elements neogòtics i arcs de descàrrega, vistos i formats amb totxo, a la façana. 

Decoració sòbria amb escuts heràldics i escultures d'Eusebi Arnau als capitells. Fou construït l'any 

1894. L’any 1982 va ser objecte d'una acurada restauració, projectada per l'arquitecte Manel Brullet i 

Tenas amb l’ajut de la Generalitat. 

 



Casa de la Beneficència de Mataró  
 

 

12

- Fàbrica Cabot i Barba (1897) 
C/ Churruca 

Fàbrica de gènere de punt situada al final del carrer Churruca. El projecte inicial de les dues naus de 

planta baixa separades per un pati data del 1889 i és obra de l'enginyer Eduard Culla. La indústria es 

va fer petita i van caler ampliacions. L'arquitecte Puig i Cadafalch, emparentat amb la família Cabot, 

projectà l'aixecament dels dos pisos de la nau de ponent, construïts entre el 1897 i el 1907. 

 

 
Façana del Carrer Churruca 

- Casa Coll i Regàs (1898)  

C/ Argentona,35  

L'obra més representativa del Modernisme a Mataró la trobem al carrer d'Argentona. L'arquitecte 

mataroní Josep Puig i Cadafalch va rebre l'encàrrec l'any 1896 de Joaquim Coll i Regàs, empresari 

mataroní i amic seu. La casa va ser construïda l'any 1897. Actualment és la seu de la Fundació Caixa 

Laietana. 

 

Aquesta obra és una mostra de com es combinen diferents estils arquitectònics: medieval, plateresc, 

barroc, mossàrab i influències del nord d'Europa. L'habitatge és la unió de dues cases de cós de carrer. 

Consta d'un soterrani per als serveis domèstics, d'una planta senyorial, d'un primer pis per als 

dormitoris, d'unes golfes i d'una torreta. Les habitacions estan distribuïdes al voltant d'un pati central. 

 

La façana, molt fastuosa, recorda les construccions gremials d'estil flamenc amb una gran tribuna amb 

columnes salomòniques i una cornisa esglaonada. Les reixes de ferro forjat dels finestrals, l'obra 

escultòrica d'Eusebi Arnau als capitells i, al voltant de les obertures, els esgrafiats i la ceràmica vidriada 

evoquen la indústria tèxtil. L'entrada principal està presidida per la Filosa, una dona amb un fus a les 

mans per filar i que està envoltada per unes balances. 

 

La planta baixa de la casa és on es manifesta clarament el modernisme com a lluïment del propietari de 

la casa. Cada àmbit presenta una decoració ben diferent: trobem la sala del piano i el despatx. Al 

centre de l'habitatge un atri de distribució il·luminat per una lluerna, la sala del rentamans, el menjador i 

la galeria tancada per la part posterior amb una vidriera de colors. Els esgrafiats a les parets amb 

motius referents a la naturalesa, els vitralls emplomats de les portes amb motius florals, els arcs 

conopials, les columnes d'estil neogòtic amb capitells, la ceràmica vidriada dels sòcols, etc., són 

elements que es van repetint a cada sala de l'interior de l'habitatge.  

 

 
Façana de la Casa Coll i Regàs 
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2.3.2 ARQUITECTURA DE PUIG I CADAFALCH A BARCELONA 
 

- Casa Martí (1896)  
C/ Montsió, 3 bis 

A la planta baixa de l’edifici neogòtic de la Casa Martí dissenyat per Josep Puig i Cadafalch hi trobem la 

popular cerveseria modernista Els Quatre Gats inaugurada l’any 1897. Aquesta antiga taberna fou un 

dels epicentres artístics i culturals de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX.  

El local, que va publicar la seva pròpia revista “Pèl i Ploma”, es va convertir en refugi  d’artistes i 

intel·lectuals com Ramón Casas o Santiago Rusiñol, els compositors Enric Granados e Isaac Albéniz o 

els joves pintors Joaquim Mir i Pablo Picasso. 

L’edifici, destaca pels seus grans finestrals amb vidrieres policromes i per la curiosa ornamentació de 

les finestres i de la sala. A l’exterior també llueix escultures d’Eusebi Arnau, ferros forjats de Manuel 

Ballarin i, al pedestal de la cantonada, l’estàtua de Sant Josep, de Llimona, destrossada durant la 

Guerra Civil i recuperada per l’Ajuntament l’any 2000.  

 

 
Façana dels Quatre Gats 

 
Façana de la Casa Ametller 

 
- Casa Ametller (1898)  
Passeig de Gràcia, 41 

La façana d’aquesta casa mostra les diferents fonts d’inspiració de Puig i Cadafalch amb el Neogòtic 

català a les finestres i un cert aire flamenc (segons Permanyer i Cirici) del conjunt especialment visible 

en el frontó triangular en la part més alta de la façana que recorda les cases del segle XVIII que 

voregen els canals d’Amsterdam. Aquesta varietat d’influències no és inconvenient perquè la casa 

mostri una unitat de l’estil molt ben resolta per Puig i Cadafalch. 

L’entrada a la casa té dues portes asimètriques que estan unides per una estàtua de Sant Jordi 

esculpida per Eusebi Arnau, i el balcó del primer pis té una barana i suports de ferro forjat que va 

elaborar l’artesà Manuel Ballarín, mentre que les peces ceràmiques de la part alta van ser creades per 

Torres Mauri i Pujol i Baucis. 

Aquesta casa és de propietat privada i només es pot visitar la planta baixa on existeix una oficina de 

turisme dedicada al Modernisme a Barcelona, així como una sala d’exposicions sobre el mateix tema.  
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- Casa Macaya (1901)  
Passeig de Sant Joan, 108 

Edifici construït l’any 1901 sota el projecte de Josep Puig i Cadafalch. 

La façana esta bàsicament decorada amb estucat  de color blanc, encara que també existeix una 

considerable obra d’escultura en pedra que dóna presència a les finestres i especialment al balcó i a la 

tribuna asimètrica de la planta baixa. 

Tot l’interior de la casa es va dotar d’una ornamentació molt rica que encara es pot contemplar al 

vestíbul i al pati interior, del qual neix una magnífica escalinata. 

Alguns dels col·laboradors de Puig i Cadafalch en aquesta casa foren: Eusebi Arnau i Alfons Juyol pel 

que fa al les escultures, Ballarin amb el ferro forjat, i Joan Paradis amb els esgrafiats. 

L’edifici va ser adquirit per "La Caixa" que va instal·lar-hi un espai d’exposicions artístiques. 

 

 
Façana de la Casa Macaya 

 
La Casa de les Punxes 

 
- Casa Terrades (1905) 
Avinguda Diagonal, 416-420 

També coneguda com a Casa de les Punxes, projectada per Josep Puig i Cadafalch i construïda el 

1905, és un dels edificis més espectaculars de l’eixample de la ciutat. 

L’edifici mostra una certa aparença medieval i també s’intueix una influència nòrdica. 

La façana esta construïda en obra vista, encara que també s’utilitza la pedra per la construcció de les 

tribunes, els remats i les portes. 

Els grans plafons que coronen l’edifici representen un rellotge de sol, una imatge de Sant Jordi amb la 

inscripció “Sant Patró de Catalunya retorneu-nos la llibertat” entre d’altres motius religiosos i patriòtics. 

Segons Permanyer, alguns dels artistes que van col·laborar amb Puig i Cadafalch van ser: Alfons Juyol 

que va fer les escultures de pedra, Eudald Amigo les vidrieres, Enric Monserda va dissenyar la 

decoració interior i Manuel Ballarin va desenvolupar les tasques en ferro forjat. 
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- Fàbrica Casaramona (1911)  
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8 

La Fàbrica Casaramona és un projecte de l’arquitecte Puig i Cadafalch encarregat per Casimir 

Casaramona i Puigcercós, propietari de negocis tèxtils, perquè edifiqués una nova fàbrica als peus de 

Montjuïc per tal de substituir l’anterior, devastada per un incendi. 

L’edifici amb la façana d’obra vista es va construir, tal i com és normal en plantes de tipus industrial, per 

simplificar els moviments horitzontals, trencada únicament aquesta horitzontalitat amb les dues torres 

que es troben al recinte, que eren dipòsits d’aigua per la protecció contra incendis de la fàbrica.  

L’ornamentació és molt limitada, només algunes ceràmiques a les torres, un mosaic amb les inicials del 

propietari i dos motius decoratius de pedra sobre la porta de la torre del  carrer Lleida, però les formes 

aconseguides amb la construcció de maó, especialment el remat de les façanes i els elements de ferro 

forjat obtenen, com a resultat, un original embelliment de la fàbrica.  

L’any 1920 es va tancar la fàbrica, que passà a ser un quartel de Policia i l’any 1976 va ser declarada 

Monument Històric Nacional. Al 1963 "La Caixa" va comprar la fàbrica per instal·lar-hi el Caixa Fòrum, 

un gran complex cultural.  

 

 
Fàbrica Casarramona 

2.4 CASA DE LA BENEFICÈNCIA DE MATARÓ 
 

2.4.1 PRESENTACIÓ 

 

Fundada com a casa de la caritat per acollir noies òrfenes i dones amb dificultats de subsistència, La 

Beneficència és un edifici construït segons el projecte de Josep Puig i Cadafalch. La composició de 

l’edifici s’inspira en l’arquitectura medieval catalana. Objecte de restauració durant els anys 1980, 

actualment l’edifici acull el Patronat Municipal de Cultura de Mataró. 

 

Ajuntament de Mataró 

Institut Municipal d’Acció Cultural 

Carrer de Sant Josep, 9 

08302 – Mataró (Barcelona) 

Tel. 93 758 23 61 

Horari de dll. a dv. de 9-14h i de dc. a dv. de 18-20h 

 

Podem arribar-hi utilitzant el transport públic amb el tren des de l’estació de Mataró agafant la línia R1 

de Rodalies de Catalunya, o amb autobús des de la parada de la plaça de les Treses amb  les línies 

2,4,5 i 7 del Mataró Bus. 

 

 

Mapa de la ruta a peu des de l’estació de tren, passant per la parada d’autobús 
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2.4.2 DADES HISTÒRIQUES 
 

 2.4.2.1 HISTÒRIA DE L’EDIFICI 
 

Feia dos anys que Josep Puig i Cadafalch havia substituït Emili Cabañes com a arquitecte municipal de 

Mataró quan l’any 1894 començà a treballar amb el projecte de reforma de la Casa de la Beneficència 

de Mataró. 

 

La Casa de la Beneficència estava situada en l’antic convent de Carmelites de Sant Josep, fundat l’any 

1588 i ocupat aleshores per les Concepcionistes, que acollien noies òrfenes i dones amb dificultats de 

subsistència, coincidint també amb les funcions de centre educatiu per als col·lectius desfavorits de la 

ciutat. Com ressenyaven Puig i Cadafalch i Viladevall a la Memòria del 1895, “...las condiciones del 

edificio y la solicitud y esmero con que son tratadas las asiladas, compensan hasta cierto punto los 

inconvenientes grandísimos que resultan de estar englobados ambos asilos con un colegio donde 

asiste gran afluencia de alumnas”. Les condicions de l’immoble no eren, per l’època dolentes, però 

calia una reforma general i el sanejament de l’immoble. 

 

Era un període relativament curt de temps i amb un pressupost molt ajustat, que va obligar a limitar 

l’abast i l’esplendor de la reforma. Puig i Cadafalch va executar unes obres que sense abandonar 

l’austeritat pròpia d’edificis d’aquesta mena li donaven una major vistositat i, sobretot, diferenciaven 

visualment aquest immoble de l’escola. 

 

Puig i Cadafalch va trencar l’austeritat de les façanes mitjançant uns finestrals amb columnes corol·les 

que tenien els capitells d’inspiració medieval i elements escultòrics d’estil neogòtic segurament fets per 

Eusebi Arnau, que era col·laborador habitual de Puig i Cadafalch. 

 

Josep Puig i Cadafalch va realitzar uns esborranys de les façanes i l’escultura de l’àngel de la Casa de 

la Beneficència utilitzant aquarel·les, tinta i llapis sobre paper Canson. Aquest document fou un dels 

prop de 260 dibuixos que l’arquitecte va ocultar a partir de la guerra civil i que van ser conservats pels 

seus descendents durant anys. Aquest croquis forma part d’una exposició duta a terme per la Fundació 

Caixa de Pensions, i avui en dia es troba a l’Arxiu de Patrimoni de Catalunya (APC). 

 

           
                                             Esborrany de les façanes                                                    Esbós de l’àngel 
 
 

Cal dir que Puig i Cadafalch tenia pensat situar la figura de l’àngel a la cantonada de la façana principal 

a l’alçada de la planta primera, on actualment només s’hi troba el pedestal de suport per a l’escultura, 

però no s’ha arribat a saber si mai es va col·locar. 

 

Amb el pas dels anys l’edifici de la Casa de la Beneficència va deixar de formar part de les 

Concepcionistes, donant pas a la seu de la Creu Roja de Mataró. 

 

L’edifici de l’antiga Beneficència va haver de ser objecte d’una acurada restauració l’any 1982 amb un 

projecte que va comptar amb l’ajut de la Generalitat de Catalunya i que va ser elaborat per l’arquitecte 

Manel Brullet i Tenas, qui apuntava que “El criteri de restauració de l’edifici ha estat des d’un punt de 

vista general, el de la reconstrucció mimètica de totes les parts antigues, per exemple, la teulada, les 

façanes, els capitells, les rajoles decorades, etc.” 

 

La reforma va permetre la reutilització de l’edifici que a partir de llavors passà a ser la seu del Patronat 

de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 
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   2.4.2.2 FOTOGRAFIES ANTIGUES 
 

Fotografies antigues de la Casa de la Beneficència de Mataró després de la restauració de l’any 1982 

per part de la Generalitat de Catalunya, que té com a diferències principals amb l’actualitat el pati 

interior, on s’aprecia un paviment diferent i la presència d’un banc metàl·lic. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Façana principal                      Finestra i escultures   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                  Pati interior 
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2.4.3 ANÀLISI DE L’EDIFICI 

 
2.4.3.1 GENERAL 

 
L’edifici de l’antiga Casa de la Beneficència de Mataró es troba al barri del Centre de la ciutat, la façana 

principal (nord-oest) es troba al carrer de Sant Josep, 9 on comença el carrer d’en Moles, i en el tram 

entre el carrer de la Riera i el carrer de la Muralla de Sant Llorenç i el carrer de la Muralla del Tigre. La 

façana posterior (sud-est) dóna a la plaça d’interior de l’illa. 

 

La paret mitgera sud-oest la comparteix amb un bloc de pisos de Planta Soterrani, Baixa, Primera i 

Segona, mentre que la paret mitgera nord-est és colindant amb el Convent de Monges de Sant Josep.  

 

Superfícies útils: 

 

Planta Semisoterrani        98,7 m² 

 Reprografia      51,0 m²    

Serveis      21,4 m² 

Sala màquines     24,2 m² 

Cobert (50%)        4,2 m² 

Pati (0%)      44,7 m² 

Planta Baixa      257,4 m² 

 Sala Reunions     20,6 m² 

 Escala       16,7 m² 

 Recepció      25,8 m² 

 Sala       20,2 m² 

 Despatx      10,2 m² 

 Magatzem        8,8 m² 

 Festes       38,4 m² 

 Pas       12,2 m² 

 Direcció      28,2 m² 

 Unitat Administrativa     47,8 m² 

 Magatzem      25,8 m² 

 Cobert (50%)        5,5 m² 

 Pati (0%)      78,1 m² 

 Pati Llums (0%)       4,5 m² 

Planta Primera     287,7 m² 

 Despatx 1      20,6 m² 

Escala       16,7 m² 

Sala 1       32,8 m² 

Sala 2       93,9 m² 

Despatx 2      12,9 m² 

Despatx 3      24,8 m² 

Despatx 4      13,4 m² 

Despatx 5      11,0 m² 

Pas       14,5 m² 

Serveis 1        4,4 m² 

Serveis 2        2,6 m² 

Magatzem        2,3 m² 

Menjador      10,3 m² 

Sala Reunions     27,5 m² 

Planta Segona       70,1 m² 

 Despatx      20,6 m² 

Escala       16,7 m² 

Sala       32,8 m² 

Terrassa (0%)    192,0 m² 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL      713,9 m² 

 

 
Vista del Carrer de Sant Josep 
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2.4.3.2 FAÇANA 
 
La façana principal que té accés al carrer de Sant Josep és la més important de la Casa de la 

Beneficència, i on Puig i Cadafalch ve centrar més la seva atenció alhora de dissenyar l’edifici.  

 

La part més baixa d’aquesta façana està revestida amb pedra tallada en formes irregulars, i a l’alçada 

de la planta baixa hi trobem una finestra dividida en tres obertures iguals en forma d’arc apuntat molt 

accentuat que contenen unes reixes de ferro forjat molt escultòriques amb motius florals i formes 

ondulades. 

 

La porta d’accés principal que dóna al pati interior té un remat superior en forma de coberta a dues 

vessants de teula àrab rematada a banda i banda per maons, que descansa sobre un element d’obra 

de fàbrica amb forma arquejada que reparteix la càrrega a dos elements de pedra que descansen 

sobre columnes també d’obra de fàbrica. 

 

L’element de remat superior del mur del pati esta format per rasilla amb una lleugera pendent a dues 

vessants col·locada sobre tres filades de maons amb les dues inferiors col·locades a 45º d’inclinació. 

 

A l’alçada de la planta primera trobem la major càrrega artística de l’edifici ja que és on podem veure 

les dues escultures tallades en pedra d’Eusebi Arnau a la cantonada, una en la part inferior on apareix 

una drac, una àguila i un bufó protegint amb el seu cos un sac de diners, i la superior que es tracta d’un 

pedestal de suport també de pedra pensat per allotjar-hi l’escultura d’un àngel. 

 

També hi ha dues finestres idèntiques amb un arc de descàrrega de mig punt format amb maons, sota 

el qual hi ha un gran element de pedra que amb tres petits arcs reparteix la càrrega a les parets i a 

dues columnes de pedra que tenen motius neogòtics florals als capitells, al peu de les quals hi podem 

veure una peça ceràmica amb una estampació dels escuts de les ciutats de Mataró i Barcelona. 

 

Al damunt hi podem veure una petita cornisa amb maons que actua com a separador amb la planta 

segona on hi ha una finestra com les dues explicades anteriorment, però en comptes d’un arc de 

descàrrega de mig punt podem veure una lleugera forma arquejada. 

 

En la part superior hi ha tres petites finestres amb forma d’arc de mig punt també de maó que fan la 

funció de ventilació de la coberta. 

       
   Façana principal                                  Façana pati interior 

 

A la façana que dóna al pati interior hi ha la porta d’accés a l’edifici amb un dintell de pedra amb formes 

escultòriques damunt la qual trobem una gran composició central de maons que s’inicia amb un arc 

apuntat i quatre filades separades de maons que juga amb els tres vitralls que donen llum a l’escala a 

la planta primera i les tres que en donen a la segona, altre cop amb peces ceràmiques dels escuts de 

Mataró i Barcelona. 

 

Els dintells de les finestres d’aquesta façana també estan formats per maons, amb diverses 

composicions arquejades que varien segons la planta on es troben. 

 

La façana posterior, caracteritzada per la seva austeritat, no destaca especialment dins el conjunt de 

l’edifici, a excepció de la gran obertura central a l’alçada de la planta primera, formada per un gran arc 

central i dues columnes de maó que creen tres espais ocupats per balconeres amb les baranes 

exteriors de ferro forjat i motius florals. 
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2.4.3.3 ESTRUCTURA 
 

L’estructura que Josep Puig i Cadafalch va dissenyar per l’edifici esta basada amb forjats 

unidireccionals de bigues metàl·liques i revoltons ceràmics que cobreixen llums sempre inferiors als sis 

metres, i que transmeten el pes a unes parets de càrrega de grans dimensions. 

 

 
Fotografia del sostre de la Planta Baixa 

 

Per tal que les dimensions de les parets no fossin excessives Puig i Cadafalch alterna el sentit de la 

càrrega en el cos principal de l’edifici, que a més es troba separat per l’escala central que també ajuda 

a alleugerir la transmissió de les càrregues verticals. 

 

L’escala està construïda a partir de voltes ceràmiques que van repartint el pes en cadascun dels trams 

que la configuren, fet que la fa més esvelta i lleugera, alhora que li dóna un bon acabat. 

 

Per a les grans obertures com l’arc de la façana principal, el de la planta baixa o la balconera de la 

façana posterior Puig i Cadafalch utilitza l’arc amb peces ceràmiques per tal de repartir les forces 

verticals a banda i banda de la paret de càrrega, així com en les obertures de les façanes, on també 

utilitza la mateixa tècnica tant per als dintells de les finestres com de les portes. 

 

2.4.3.4 COBERTA 
 

La coberta del cos principal de la Casa de la Beneficència és a dues vessants formada amb teula àrab, 

i dividida en tres parts per quatre elements ceràmics que sobresurten del conjunt de la coberta, dos 

situats als extrems de la coberta i dos més que delimiten el tram que correspon a l’escala de l’edifici. 

 

La coberta esta ventilada pels dos extrems amb tres petites obertures, previstes de reixes per evitar 

l’accés a animals, a la façana principal i amb una finestra a la part de la façana de la terrassa que té 

una escala d’accés per al manteniment. 

 

La vessant que dóna a l’edifici veí té una canal de recollida d’aigües vista al llarg de tota la coberta que 

troba un baixant a la part de la terrassa, mentre que a l’altre vessant que dóna al pati interior el canal 

s’oculta entre les dues filades de teules inferiors que tenen una inclinació diferent. 

 

 
Vista de la vessant de la coberta que dóna a l’ edifici veí 

 

El cos posterior de l’edifici té una coberta plana transitable acabada amb rasilla amb un accés a diferent 

alçada des de la finestra posterior de la planta segona. 
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2.4.3.5 MATERIALS 
 

La maçoneria és un dels elements més destacats de l’obra de Puig i Cadafalch, ja no tant sols pel que 

fa a l’estructura, sinó també pel que fa al façana, ja que totes les obertures estan presidides per un arc 

de maó que fa la funció de dintell. També la trobem com a element de remat a les façanes i de forma 

“escultòrica” en la composició de la façana que dóna al pati construïda amb maons de 29x14cm. 

 

Pel que fa a la ceràmica, destaca la seva utilització sobretot per als paviments en forma de mosaics 

amb diferents sanefes, colors i composicions que enriqueixen els acabats de l’interior de l’edifici. 

També apareix sota les finestres de la façana principal amb els escuts de Mataró i Barcelona. 

 
Paviments més destacats que apareixen a l’edifici 

La fusta pintada i combinada amb el vidre ocupa l’espai de totes les obertures de l’edifici, tant pel que 

fa a les portes com a les finestres. 

 

La pedra és utilitzada per als elements escultòrics de la façana principal elaborats per Eusebi Arnau, 

així com per al dintell de la porta d’accés a l’edifici i a les columnes i dintells de les finestres de la 

façana principal. També la trobem en forma d’aplacat a la part baixa de la façana principal. 

 

El paper de la forja és força breu, ja que únicament apareix a les tres finestres de la planta baixa en 

forma de reixa escultòrica d’estil neogòtic i a les baranes de les escales principal i posterior, i de la 

balconera de la façana posterior. 

2.4.4 RECULL FOTOGRÀFIC 
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2.4.4.1 PLANTA SEMISOTERRANI 
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2.4.4.2 PLANTA BAIXA  
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2.4.4.3 PLANTA PRIMERA  
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2.4.4.4 PLANTA SEGONA  
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2.4.4.5 PLANTA COBERTA  
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2.4.4.6 FAÇANES PRINCIPALS  
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2.4.4.7 FAÇANES POSTERIORS  
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2.4.4.8 DETALLS  
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2.5 METODOLOGIA DE TREBALL 
 

2.5.1 RECERCA D’INFORMACIÓ 
 
El primer que vaig fer un cop decidit a realitzar el Projecte Final de Carrera sobre l’edifici de l’antiga 

Casa de la Beneficència de Josep Puig i Cadafalch va ser dirigir-me a l’Ajuntament de Mataró, que es 

troba al Carrer La Riera, 48 on vaig parlar amb una administrativa que va adreçar-me a urbanisme. 

    
  Casa de la Vil·la de Mataró 

Aleshores vaig acudir a l’Edifici de Vidre, al Carrer Pablo Iglesias, 62 on es troba la secció d’urbanisme 

de Mataró i vaig parlar amb la Mireia Bermejo (Tècnica d’Administració General), a qui vaig exposar el 

meu projecte i la necessitat d’accedir a l’edifici per tal de dur a terme la presa de dades, alhora que li 

entregava l’autorització de l’APAC signada pel director. 

  
Edifici de Vidre de Mataró 

Un cop tenia la certesa de poder realitzar les tasques necessàries per a l’elaboració del projecte vaig 

començar el treball d’investigació per tal de conèixer tots els aspectes rellevants de l’edifici, per la qual 

cosa vaig anar a Can Palauet, edifici on es troba l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró 

situat al Carrer Palau, 32-34. Un cop allà el Josep Maria Clariana em va donar un cop de mà amb la 

recerca d’informació sobre la història de l’edifici. 

                
Arxiu Municipal de Mataró (Can Palauet) 
A continuació vaig anar a la Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 

(EPSEB) a l’Avinguda Doctor Marañón, 44-50 a la segona planta per tal de cercar informació sobre la 

vida de l’arquitecte de l’edifici Josep Puig i Cadafalch, i els aspectes més rellevants del modernisme. 

      
Edifici de l’EPSEB 
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També vaig visitar l’exposició “Modernisme, Modernitat. De Fàbrica Tèxtil a Caixa Fòrum” que es va fer 

a la mediateca de l’edifici de l’Antiga Fàbrica Casaramona a l’Avinguda Marques de Comillas, 6-8 de 

Barcelona i vaig esbrinar la persona amb qui vaig contactar via e-mail, la Núria Maicas per tal de 

consultar l’arxiu que Puig i Cadafalch va ocultar durant la guerra civil, però va resultar impossible. 

  
       Edifici Caixa Fòrum 

Un cop vaig voler concertar una visita per a la presa de dades de l’edifici la Mireia Bermejo em va 

adreçar a la Mariona Gallifa (Cap de Secció de Patrimoni Arquitectònic) amb qui em vaig posar d’acord 

via telèfon i em va assignar el Jordi Audet (Delineant de Patrimoni) per tal de que m’acompanyes 

durant la presa de dades, ja que l’edifici és la seu del Patronat de Cultura i havíem d’anar-hi en horari 

d’activitat laboral, de manera que amb ell no tindria cap impediment per accedir-hi. A partir d’aleshores 

la persona de contacte va ser el Jordi Audet, amb qui vaig realitzar un total de tres visites a l’edifici per 

dur a terme la presa de dades en les quals em va donar un cop de mà. 

 

2.5.2 PRESA DE DADES 
 

Abans d'obtenir el permís necessari per tal de realitzar la presa de dades de l'interior de l'edifici 

em vaig disposar a realitzar els croquis de les façanes des del carrer. Amb l'ajut d'una fusta de 

suport, paper en format dinA3 i el llapis vaig realitzar tots els croquis necessaris per poder 

prendre les mides més tard. També vaig realitzar uns croquis intuïtius de cadascuna de les 

plantes de l'edifici per tal d'agilitzar les posteriors tasques de medició.  

 
Croquis utilitzat per a prendre mides 

Per a realitzar la presa de dades durant les visites a l'edifici es van concertar entrevistes amb 

el Jordi Audet, qui em va guiar per l'interior de l'edifici i col·laborar alhora de prendre mides 

amb el medidor làser durant cadascuna de les tres ocasions.  

 

En la primera de les tres visites a l'edifici vaig utilitzar fotocòpies dels croquis per tal de no 

malmetre els mateixos i d'aquesta manera vaig confeccionar per primera vegada totes les 

façanes i les plantes de l'edifici fixant-me especialment en els angles que formaven les parets i 

en les mides totals que donaven el volum de l'edifici, per tal de dibuixar-lo de fora cap a dins. 
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Prenent mides al pati amb la cinta mètrica 

La segona visita va servir per resoldre alguns punts conflictius en els quals havia quedat algun 

dubte, prenent noves mides utilitzant com a base les plantes dibuixades prèviament en 

autocad i impreses en dinA3. 

 
Plànols en A3 utilitzats per a prendre mides 

 

Durant la mateixa visita també es va realitzar un estudi específic pel que fa als paviments i a la 

coberta de l'edifici, accedint a les edificacions veïnes convenients per tal d’obtenir les 

fotografies necessàries per a poder estudiar la coberta degudament. 
 
En l’última de les visites es va dedicar una atenció especial en les fusteries de l’edifici i també en 

accedir a la terrassa posterior, a la qual no s’havia pogut accedir completament en les dues visites 

anteriors. 

 

 
Prenent mides al C/ St. Josep amb el medidor làser 
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2.5.3 EINES PRESA DE DADES 
 

- Cinta mètrica: Amb la cinta mètrica de 5m de la casa 

Stanley s'han pres les mides de les distàncies més 

curtes o les zones en les quals es feia difícil la 

utilització del medidor làser. 

 

 

 

 

- Medidor Làser: El medidor làser Disto D2 de la casa 

Leica ha estat utilitzat per a mesurar la gran majoria 

de les distàncies del projecte tant pel que fa a les 

cotes parcials com les totals. 

 

 
 

 

- Suport per a làser: Amb el trípode de suport per al làser 

de la casa Leica s’han pres les mides més complexes com 

són les façanes situant el punt de fixació on es col·locava el 

làser respecte cadascun dels punts més rellevants de cada 

façana. 

 

 

 

 

 
 
 

- Càmera Fotogràfica: La càmera fotogràfica 

Cybershot W170 de 10.1 megapíxels de la casa Sony 

ha estat utilitzada per a realitzar el reportatge 

fotogràfic, així com també per tal de dibuixar els 

detalls en Autocad. 

2.5.4 PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ 
 

Un cop preses les mides sobre els croquis realitzats anteriorment durant les visites vaig començar amb 

el procés de digitalització en dues dimensions amb l’Autocad, començant per la creació de la planta 

baixa, que va realitzar la funció de referència sobre la resta de plantes de l’edifici. 

 

El procés de creació de les plantes es va iniciar amb la delimitació del perímetre, fet que va ser 

possible gràcies a haver pres mides dels mateixos punts des de llocs diferents i les seves diagonals, fet 

que va permetre realitzar aquesta tasca tenint la certesa que fos l’opció correcte, ja que es tracta d’un 

dels punts més delicats del projecte. 

 

Un cop delimitat el perímetre va començar una de les parts més extenses i complexes del projecte, 

com és el procés de dibuixar les plantes començant  a partir de l’exterior dibuixant en aquest ordre els 

gruixos de les parets, les obertures, les parets interiors, les fusteries i els paviments. A partir de les 

plantes dibuixades i les mides preses en alçada plasmades als croquis es van aixecar els alçats de 

cadascuna de les façanes i les seccions incloent l’escala, i finalment es van realitzar els detalls. 

 

 
Imatge del procés de confecció de la planta baixa amb l’Autocad 
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Imatge del procés de dibuix dels detalls amb l’Autocad 

 

Per tal de poder dibuixar correctament els detalls més complexos i de difícil accés com les escultures 

realitzades per Eusebi Arnau de la façana principal es va utilitzar un procés de treball que consistia en 

inserir la imatge del detall en qüestió com a referència externa i resseguint les formes amb les línies i 

corbes necessàries. Un cop el dibuix coincidia correctament amb la imatge es creava un bloc per tal 

que no patís modificacions durant el treball. 

 

El treball per capes permetia activar o desactivar els paviments, les cotes, les trames, etc. Per tal de 

treballar de manera més àgil i ordenada, alhora que permetia la correcte impressió ja que cadascuna 

tenia un color assignat i cada color tenia el seu gruix definit a les plumilles. 

 

 

 

Les imatges afegides als plànols van estar inserides com a referències externes als arxius de dibuix de 

l’Autocad perquè l’arxiu no fos tan pesat, però abans van ser modificades amb el Photoshop, en la 

majoria d’ocasions pel que fa referència a retallar-ne les dimensions, correccions de contrast i brillantor, 

o fins i tot modificacions de la perspectiva. 

 

 
Imatge de les modificacions de les imatges amb el Photoshop 

 

El fet de treballar amb blocs permetia que a l’hora de transportar-los dins el dibuix no patissin 

modificacions, així com també permetia que si s’havia de realitzar algun canvi o modificació a un dels 

blocs creats, tan sols editant un dels blocs i guardant els canvis s’aconseguia l’aplicació dels canvis o 

modificacions realitzades a tots els blocs que es trobessin al dibuix, fent d’aquesta manera més àgil el 

procés de treball. 

 

La configuració de les presentacions va estar basada amb la realització de làmines escalades a 1/50 i 

creades com a bloc que delimitaven el dibuix i contenien el nom del projecte, el director, el projectista, 

el número de plànol i l’escala. 
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Imatge del resultat final de la presentació del plànol de paviments de planta baixa 

 

Per a la redacció de la memòria també van ser necessàries les insercions d’imatges il·lustratives, fet 

que dificultava una mica l’agilitat de l’ordinador alhora de treballar, degut al pes de l’arxiu.  

 

 
Imatge de la memòria realitzada amb el Word 

2.5.5 EINES DE DIGITALITZACIÓ 
 

- Ordinador Portàtil: Amb l'ordinador portàtil Satellite 

A500-141 de la casa Toshiba s'han realitzat totes les 

tasques informàtiques mitjançant el Sistema Operatiu 

Windows Vista, tant pel que fa a la confecció dels 

plànols, els documents de text o el tractament de les 

imatges. 

 

- Impressora Multifunció DinA3: La impressora 

multifunció MFC 6490 de la casa Brother ha estat 

utilitzada per a escanejar i realitzar fotocòpies de tots els 

documents necessaris, així com també per tal d'imprimir 

els plànols amb format pdf en DinA3 o també els 

documents de text. 

 

- Software Digital: Conjunt de programes informàtics utilitzats per a la creació el projecte: 

- Autodesk AutoCAD 2007: Programa utilitzat per a dibuixar tots els 

elements del projecte a escala real, i també per a confeccionar les 

làmines de presentació dels plànols. 

 

 

- Adobe Acrobat 7.0 : La utilització d’aquest programa ha estat en la 

funció d’imprimir els plànols des de el programa AutoCAD en format pdf, 

per tal de que fixar la imatge amb la presentació i l’escala desitjada. 

 

 

- Microsoft Office 2007 Home & Student: Programa utilitzat per a realitzar 

cadascun els documents de text que han intervingut en la confecció de la 

memòria del projecte. 

 

 

- Adobe Potoshop 7.0: La utilització d’aquest programa ha estat per a la 

modificació i el tractament d'imatges per tal de poder-les incloure de 

manera correcte al conjunt del projecte. 
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2.6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

2.6.1 ÍNDEX DE PLÀNOLS 
  

01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02. PLANTA SEMISOTERRANI – DISTRIBUCIÓ 

03. PLANTA SEMISOTERRANI – PAVIMENTS 

04. PLANTA SEMISOTERRANI – COTES 

05. PLANTA BAIXA – DISTRIBUCIÓ 

06. PLANTA BAIXA – PAVIMENTS 

07. PLANTA BAIXA – COTES 

08. PLANTA PRIMERA – DISTRIBUCIÓ 

09. PLANTA PRIMERA – PAVIMENTS 

10. PLANTA PRIMERA – COTES 

11. PLANTA SEGONA – DISTRIBUCIÓ 

12. PLANTA SEGONA – PAVIMENTS 

13. PLANTA SEGONA – COTES 

14. PLANTA COBERTA 

15. FAÇANES PRINCIPALS (C/ SANT JOSEP) 

16. FAÇANES POSTERIORS (PATI) 

17. SECCIONS TRANSVERSALS 

18. SECCIÓ LONGITUDINAL 

19. DETALLS 1 

20. DETALLS 2 

21. DETALLS 3 

22. DETALLS 4 

2.6.2 PLÀNOLS 
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2.7 DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
2.7.1 CROQUIS 
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 

 

Una de les conclusions a les quals he arribat amb la realització d’aquest Projecte Final de Carrera és 

que sovint no valorem allò que tenim al davant si no és per la seva espectacularitat, ja que si passeges 

pel carrer de Sant Josep aviat t’adonaràs que ningú es fixa en l’edifici de la Beneficència, fins i tot si et 

veuen fotografiant-lo és probable que algú es sorprengui. Segurament l’edifici no és tan espectacular 

visualment com d’altres degut a l’austeritat que Puig i Cadafalch va haver d’aplicar en seu el disseny, 

però en canvi crec que s’ha de valorar l’exercici que va haver de fer l’arquitecte al ajustar-se tant pel 

que fa a l’aspecte econòmic, fet que va fer més difícil el seu treball, i més meritori el resultat final 

aconseguit. 

 

Amb l’estudi de l’edifici he pogut assimilar els aspectes del modernisme català i de Josep Puig i 

Cadafalch que tenia abans de començar a treballar amb el projecte, i d’aquesta manera enriquir els 

meus coneixements sobre l’arquitectura del nostre país. 

 

Amb aquest Projecte Final de Carrera espero servir d’ajut per tothom que pugui necessitar el meu 

estudi objectiu sobre la Casa de la Beneficència de Mataró a través de l’aportació del meu granet de 

sorra a l'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, ja sigui per a la futura elaboració de nous 

Projectes Finals de Carrera, com per qualsevol altra qüestió. 

 

Com a recomanacions per tal de seguir amb el fil conductor d’aquest Projecte Final de Carrera, 

allunyant-me però del tipus de projectes de l’APAC, potser es podria realitzar una nova proposta de 

distribució de l’interior de l'edifici, habilitant-lo per a un ús més públic, de manera que la gent de Mataró 

l’identifiqués més com a seu, evidentment, respectant tots els elements propis del disseny de Puig i 

Cadafalch. 

 

D’altra banda, també crec que es podria continuar estudiant la resta d'edificis del modernisme de 

Mataró que encara no tenen un lloc a l’APAC, ja siguin obra de Puig i Cadafalch o d’altres arquitectes.
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