
• Ceràmica
Els revestiments i les aplicacions
ceràmiques tenen, a la casa Coll i
Regàs, una presència important.
Sòcols i arrambadors, aiguamanils,
contrapetges, etc són revestits de
peces planes, motllurades o amb
relleu, de formes rectangulars,
quadrades o triangulars, en múlti-
ples combinacions.

S’ha de destacar la ceràmica dis-
senyada i fabricada expressament.
Per exemple, aquella que incorpora
l’anagrama J.C. (Joaquim Coll) o el
conjunt de peces amb el tema del
cotó i la indústria. Partint de les
arrels entortolligades de la planta
que insinuen les inicials J.C.R.
(Joaquim Coll i Regàs), la tija trav-
essa la roda dentada de la indústria
que apareix entre el fullam i acaba
amb la flor trilobulada del cotó.
Aquest tema es repeteix en diver-
sos indrets. En ocasions porta
incorporada alguna llegenda en lletra goticitzant. A la façana es pot llegir: “Molt
bo és viatjar / Millor a casa estar” i a la sala de l’atri “La casa en q. s’hi treballa
/ May hi falta gra ni palla”.

A més de les peces de disseny propi, Puig i Cadafalch feia servir les dis-
senyades pel seu amic l’arquitecte Antoni Maria Gallissà, amb qui col·laborava
freqüentment fins que la mort prematura d’aquest els va separar. 

•Vidrieria
La vidrieria de la casa Coll i Regàs és d’una elegància extraordinària. La
trobem en totes les grans vidrieres de la planta baixa i en la claraboia central
matisant la llum i creant un joc de transparències d’una gran riquesa espacial.

La vidrieria  es situa estratègicament en harmonia amb les altres arts apli-
cades i deixen grans camps de transparència total posant de relleu quin espai
es vol fer entendre i com es vol que s’entengui. El tractament de la llum a la
casa Coll i Regàs aconsegueix donar-li un clímax molt personal i molt ben
resolt.

Finalment interessa ressaltar que la profusió de materials i tècniques no dóna
com a resultat una combinació eclèctica de diversos materials, sinó que dóna
lloc a una obra unitària on tot s’adequa a una sola finalitat. Enmig de tants ofi-
cis, el que predomina és l’arquitectura, una arquitectura enriquida, mai desvir-
tuada.

Estat de conservació

És de plànyer que la casa Coll i Regàs no hagi pogut conservar el seu jardí
amb el cobert del pou i dels safareigs, on segons els documents de l’època,
apareixien estructures que presagiaven les grans troballes de la fàbrica
Casarramona. 
La casa estricta s’ha conservat íntegra, a excepció de la cuina i les
instal·lacions sanitàries originals.

La conversió dels dormitoris en sales de reunió s’ha fet amb cura, tot i que la
introducció del cel-ras motllurat i pintat de la sala del davant deslligui de la
resta de l’obra, però es veu ben clar que no li és contemporani.

Les fàbriques es mantenen fermes i no apareixen patologies remarcables. La
part més envellida i que necessitaria un bon repàs son les cobertes. Alguna
solució original de l’evacuació d’aigües és de difícil manteniment. La fusta, en
general en bon estat, presenta algun punt de degradació i la solera de sobre
l’embigat esta molt fissurada perquè no ha pogut absorbir les deformacions
naturals del suport.

Alguna filtració d’aigües ha oxidat bigues de ferro. Tot i que les lesions ja van
ser reparades, en ocasions han tornat a aparèixer. En general són problemes
lleus i de fàcil solució.
Tota la resta es troba en molt bon estat de conservació.

Detall ceràmic

Detall de vidriera emplomada
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3.2. Façana posterior
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3.4. Planta sòtan



3.5. Planta primera



3.6. Golfes i coberta



4·Presa de dades 

En aquest apartat procedim a explicar com hem dut a terme la recerca d’infor-
mació i l’obtenció de dades per a la realització d’aquest projecte.
En el moment d’iniciar el projecte de la casa Coll i Regàs, vàrem decidir organ-
itzar la recerca en tres parts diferenciades: el treball d’investigació, el treball de
camp i el treball d’oficina.

En el treball d’investigació tenim en
compte des de l’obtenció del permís
per poder accedir a l’interior de la
casa, passant per la recerca d’infor-
mació prèvia (plànols, croquis de l’ar-
quitecte, fotografies antigues..), fins
la obtenció de dades específiques de
Puig i Cadafalch i dels seus col·labo-
radors.

Pel que fa al treball de camp, ens
referim a la obtenció de dades con-
cretes per fer l’aixecament de l’edifici
(amidaments, croquis, fotografies...).
L’apartat que hem anomenat treball
d’oficina, és on s’explica com hem
dut a terme la realització de plànols
mitjançant suport informàtic.

4.1.Treball d’investigació

Tal i com s’ha explicat en el pròleg, amb la casa Coll i Regàs vàrem tenir com un
“amor a primera vista”. Semblava lògic doncs, començar la nostra recerca pel
majestuós edifici.

Casa Coll i Regàs
El primer que vàrem fer, fou trucar al timbre de la casa Coll i Regàs. Va obrir un
senyor que s’identificaria com Josep, el conserge de la casa. Vàrem procedir a
explicar qui érem i què preteníem fer, i ell molt amablement ens va dirigir a la
Fundació Caixa Laietana, propietària de la casa. Ens va facilitar un telèfon al
qual vam trucar ràpidament.

Fundació Caixa Laietana
La primera trucada a la Caixa Laietana va permetre poder parlar amb el seu
director, el senyor Ricard Navarro. Va suggerir que enviéssim un correu elec-
trònic, fent una petició escrita del que volíem dur  a terme. Així ho vam fer, però
el correu electrònic no va obtenir resposta.
Sense donar-nos per vençudes, vam acudir en persona al conegut “edifici de
vidre” de Mataró, seu de la Caixa Laietana. Vam parlar amb el senyor Jaume
Calçapeu, amb qui vam tenir una agradable conversa i ens va facilitar una entre-
vista personal amb el Ricard Navarro.
Una segona visita amb el Sr. Navarro va permetre obtenir el tan necessari i desit-
jat permís per accedir a la casa i poder realitzar el projecte.

Ajuntament i Arxiu històric de Mataró
Un cop amb el permís obtingut, el nostre primer objectiu va ser trobar plànols de
l’edifici que ens facilitessin la resta de l’aixecament. Vam dirigir-nos a l’ajunta-
ment de Mataró, que ens va adreçar a l’Arxiu històric de la ciutat, l’edifici conegutAmb el Senyor Josep



com “Can Palauet”, situat al carrer
Palau, 32-34.
De la visita a Can Palauet vàrem
obtenir unes fotocòpies dels plànols
de planta, fotocòpia del permís d’o-
bres de l’any 1897 i la informació de
que tot el fons Puig i Cadafalch havia
estat traslladat a l’Arxiu Nacional de
Catalunya, a Sant Cugat.

Arxiu Nacional de Catalunya
El procediment dut a terme a Sant
Cugat, fou similar als anteriors, després d’una trucada ens van suggerir que
enviéssim un correu electrònic (veure annex 4). La resposta va ser decebedora;
ens deien que el fons Puig i Cadafalch estava en inventari i que no era con-
sultable fins al cap d’uns mesos.

Arribats a aquest punt, vam decidir tirar endavant amb la poca informació de que
disposàvem. Cal dir que uns mesos després, l’Arxiu Nacional va permetre que
féssim un cop d’ull al material que havien recopilat fins al moment. Vam poder
veure alguns croquis fets de la mà del propi Puig i un plànol de la façana princi-
pal, així com d’una de les plantes. La nostra feina ja estava molt avançada, pel
que no va ser una informació de gran ajuda. No vam poder fer fotocòpia ja que
ens van deixar accedir als documents per donar-nos un cop de mà, però encara
no estaven catalogats i per tant no era permès fer còpies.

Fundació casa Amatller
La Fundació casa Amatller està situada al Passeig de Gràcia, 41. Concretament
al segon pis de la coneguda obra de Puig i Cadafalch, la casa Amatller.
Pensàvem que allà trobaríem material fotogràfic antic, però no vam estar gens
de sort, ja que no hi havia ni una sola fotografia de la casa.
Les úniques fotografies antigues de la casa Coll i Regàs que hem trobat formen
part del llibre “L’Oeuvre de Puig i Cadafalch”. Aquest llibre data de 1904 i està
escrit pel propi Puig. La única edició consultable està a la biblioteca
d’Arquitectura, però és un exemplar tan antic que no es pot fotocopiar.

Paral·lelament a la recerca d’informació, el projecte anava endavant, i en el

moment de fer l’aixecament de les façanes, concretament dels detalls d’aque-
stes, ens vam trobar amb el problema de que no podíem obtenir les fotografies
adequades.

Casa privada, C/ Argentona, 72
El principal problema en fotografiar la façana principal de la casa Coll i Regàs el
tenim en les mides del carrer Argentona. Es tracta d’un carrer d’uns 5 metres
d’ample, per tant, al fer les fotografies a les plantes superiors des de la cota car-
rer, la deformació cònica és insalvable. Es va intentar arreglar fotografies amb
eines informàtiques, però la perspectiva es deformava massa i no es podia
deixar frontal. La única manera de
fer fotografies que ens servissin era
realitzar-les des dels balcons de la
casa situada enfront de l’edifici
objecte d’estudi.

Així, ens vam dirigir a la casa
emplaçada al carrer Argentona nº
72, disposades a parlar amb els
propietaris i intentar que ens
deixessin accedir als balcons. Va
costar moltíssim, ja que mai eren a
casa i no teníem el seu telèfon.
Després del cinquè intent, vam
entrar a la Tintoreria situada just al
costat per si en sabien alguna cosa.
Vam estar de sort, ja que els propi-
etaris, encantadors, varen explicar
que els veïns se’n anaven molt aviat
a treballar i tornaven molt tard, i que
els caps de setmana eren fora.

Així doncs, vam decidir que la única
opció seria escriure una carta. La carta va tenir resposta, i la senyora Maria, la
propietària a la que estem infinitament agraïdes, ens va deixar prendre les tan
necessàries fotografies.

A l’arxiu nacional

Amb la senyora Maria



Casal de gent gran Jaume
Terrades, C/Argentona, 59
Ens faltaven fotografies de la façana
posterior de la vivenda. És per això
que vam dirigir-nos cap a la finca
continua a la casa, al Casal de gent
gran Jaume Terrades, situat al carrer
Argentona nº 59. 
L’accés als terrenys del casal és pel
carrer Argentona, però l’edifici en sí,
es troba situat en els antics jardins

de la casa Coll i Regàs, pel que des
del terrat del casal es té una perspectiva fantàstica de la façana posterior de la
casa.
Vam demanar permís per accedir a la coberta, i després de la ja protocol·lària
petició mitjançant correu electrònic,
ens van donar permís per accedir-hi.

Biblioteques Caixa Laietana,
EPSEB I ETSAB
Per obtenir tota la informació bibli-
ogràfica referent a l’arquitecte,
col·laboradors d’aquest i propietaris
de la casa, ens hem dirigit a tres bib-
lioteques bàsicament: la de la Caixa
Laietana, situada a Mataró, i les bib-
lioteques de la Universitat
d’Arquitectura i Arquitectura
Tècnica, d’on hem obtingut tota la
informació requerida.
A mode de curiositat però, dir que
ens ha sorprès que la casa Coll i
Regàs, l’obra més emblemàtica de
Josep Puig i Cadafalch a la seva ciu-
tat natal, no hagi estat mai objecte
d’un estudi acurat. Ha costat força
obtenir informació específica de l’ed-

ifici, ja que els llibres solen parlar-ne per sobre, centrant-se en les obres que el
famós arquitecte va realitzar a Barcelona.

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró i Argentona
Per tal de tenir una visió més completa de la feina que el famós arquitecte havia
dut a terme a la ciutat i poble de la seva infantesa, Mataró i Argentona, ens vam
inscriure a la Ruta Puig i Cadafalch, organitzada per l’ajuntament de Mataró. És
un recorregut general per les obres de la seva primera etapa, les quals ja sug-
gereixen quina serà la seva trajectòria. És una sortida molt interessant i que
recomanem profundament.

Casal de gent gran Jaume Terrades

Opuscle de la ruta Puig i Cadafalch 

Plànols de la ruta Puig i Cadafalch 



4.2.Treball de camp

Reportatge fotogràfic
Un bon reportatge fotogràfic va ser el
punt de partida pel que fa referència
al treball de camp. Vàrem procedir a
llogar una càmera fotogràfica tipus
reflex de la marca NIKON, amb una
resolució de 10,2 megapíxels; això
ens permetria obtenir unes
fotografies de gran qualitat que ens
permetessin treballar amb elles i
plasmar tots els detalls de la casa. 
Es van realitzar dos tipus de
fotografies; les de caire artístic, que
ens facilitarien la il·lustració del pro-
jecte, i les realitzades frontalment.
Aquestes últimes reflecteixen la veri-
table magnitud del detall i són les
que han servit per introduir al progra-
ma informàtic, calcar-les, escalar-les
i plasmar el detall en qüestió en el
plànol final.

Quan vàrem procedir a fotografiar
ambdues façanes, ens vàrem trobar
amb el problema de la deformació
cònica. En el cas de la façana princi-
pal, les fotografies frontals de la
planta baixa eren realitzables i la
deformació era tan mínima que es
podia solucionar amb programes
informàtics, com el Photoshop. 
El cas de la planta primera, tribuna i
golfes va ser diferent. El carrer
Argentona de Mataró té una amplitud

total que no arriba als 5 metres, pel que en fer fotografies des del carrer a la
primera planta, obtenim una deformació insalvable amb suport informàtic. En
aquest punt, vàrem arribar a la conclusió de que l’única manera de prendre
material fotogràfic útil, era situar-nos al balcó de la casa del davant. Així van
començar els tràmits, gens fàcils, per poder accedir a la vivenda privada que ens
permetria obtenir el que tan necessitàvem; finalment es va aconseguir.
El cas de la façana posterior és diferent, ja que al donar a un pati interior, no hi
ha un edifici en el que poder pujar i aconseguir fotografies frontals. L’única man-
era per aconseguir les tan desitjades fotografies era pujar al terrat del casal
d’avis; en aquest cas, la persona responsable va accedir ràpidament a donar-
nos permís, al·legant que ens comprenia perfectament ja que la seva filla estu-
diava arquitectura.

Aixecament de plànols de planta
A continuació, es va procedir a fer l’aixecament de les plantes de la vivenda.
Vàrem realitzar una sèrie de croquis que anàvem delimitant mitjançant les mides
que obteníem gràcies al medidor
làser i la cinta mètrica  de 8 i de 50
metres.

Cal dir que prèviament havíem
recorregut a l’Oficina virtual del cata-
stre, del qual vàrem obtenir una fitxa
on hi figurava el perímetre de l’edifici
i de la parcel·la. Així, ja teníem unes
mides amb que començar els cro-
quis.

A la vegada que vàrem agafar les
mides per dibuixar les plantes,
també varem agafar les alçades entre plantes i mides de graons en escales.
Aquí es quan ens vàrem adonar de que la planta baixa està elevada respecte el
nivell del carrer.
Amb aquestes alçades i gràcies als croquis, es van obtenir les seccions longitu-
dinals i transversals de l’edifici.

Realitzant la presa de fotografies

Fent croquis de la planta



Aixecaments de Façana principal i Façana posterior
Per tal de realitzar l’aixecament de les façanes vàrem utilitzar diversos mètodes;
en primer lloc, teníem coneixement de l’alçada total gràcies al croquis de les sec-
cions que havíem fet prèviament. 
A continuació, i ajudant-nos dels croquis de les plantes, vàrem delimitar les ober-
tures, de les quals teníem l’alçada ja que l’havíem agafat des de l’interior de l’ed-
ifici.
Per tal de comprovar que tot el procés era correcte ens varem ajudar d’una
corda i del làser, agafant alçades i aplicant el mètode de la triangulació.

Al principi no coneixíem el mètode de la corda, però parlant amb un antic alumne
de l’escola que havia realitzat el projecte a Melilla, vaig comprendre que ens
podria servir com a recolzament. L’amic aparellador ens va facilitar la corda que
havien utilitzat en el projecte a la ciutat de Melilla; es tracta d’una corda d’una
longitud total de 25 m en la qual hi ha tres tipus de marques: una marca negra i
blanca cada metre, una marca blava cada 50 cm i una marca verda cada 25 i 75

cm.  La varem llançar des de diverses parts d’ambdues façanes i vàrem procedir
a fer unes fotos. Una vegada estàs fent l’aixecament, sorgeixen dubtes sobre si
ho estàs fent correctament, i gracies a aquest mètode post recórrer a la
fotografia i contar les marques, aconseguint així una mida orientativa que post
contrarestar amb la que tu tens i obtenir una resposta positiva o negativa sobre
si ho fas be.

El làser ha estat de gran ajuda, en primer lloc, vàrem poder agafar les alçades
de la tribuna i dels elements sortints de la façana, però també va ser útil aplicant
el mètode de la triangulació. Gracies a aquest senzill mètode, coneixent un catet
i la hipotenusa, obtens alçades de punts
que no pots amidar directament llançant
el laser des de terra.

Per fer els detalls de la pedra, ferro i
ceràmiques de la façana principal, ens
vàrem ajudar molt de les fotografies
obtingudes des de l’edifici veí. Aquest
mètode es basa en introduir la fotografia

al programa autocad i treballar en ell, i per tant la metodologia utilitzada està
explicada en el següent apartat.

Prenent mides  de la façana posterior

Prenent mides  de la façana principalCroquis i eines de mesura



Alçats interiors
A partir d’uns croquis realitzats “in
situ” a la casa, on hi figuraven
totes les mides bàsiques, la princi-
pal tasca a realitzar és la de
detalls. El procés seguit és el
mateix que en el cas dels detalls
de façana; amb unes bones
fotografies frontals, treballem des
de l’autocad, l’escalem i situem els
detalls en el seu lloc.

Eines utilitzades

Metro làser
Amb l’amidador làser s’han
obtingut la majoria de les cotes del
projecte, tant parcials com totals.
També s’ha utilitzat per realitzar el
mètode de la triangulació.

Cinta mètrica de 8 i 50 metres
La cinta mètrica de 8m s’ha utilitzat per medir detalls o zones de difícil accés
amb làser. La cinta de 50m l’hem fet servir per amidar les façanes i l’amplada del
carrer.

Càmeres fotogràfiques
Les càmeres han estat la clau per poder interpretar la casa i poder fer-ne l’aixe-
cament, sobretot de les façanes i els interiors.

Corda
Ens ha servit per assegurar algunes alçades de les quals teníem dubtes.
Podíem contrarestar les nostres mides amb la informació proporcionada per la
corda.

Ordinador i escàner
Els ordinadors, juntament amb els escàners i les impressores, han estat el motor
per dur a terme el projecte. Gràcies als programes Autocad i Photoshop s’ha
pogut assolir el principal objectiu del projecte; l’aixecament gràfic de la casa Coll
i Regàs.

Metro de 8 m

Corda 

Metro làser

Càmera reflex digital



4.3 Treball d’oficina

En aquest apartat es procedeix a explicar l’aixecament arquitectònic de la casa
Coll i Regàs.
Per al dibuix lineal, s’ha utilitzat el programa Autocad 2008, i per a la realització
de detalls s’ha recorregut al programa Adobe Photoshop CS2, que ens ha per-
mès arreglar fotografies, tan a nivell de deformació com de colors i brillantors.

Per tal d’il·lustrar i que es comprengui millor el treball realitzat a l’hora de fer l’aix-
ecament, exposem una mostra de la feina feta.

Realització de les plantes
En primer lloc, es va procedir a fer l’aixecament de les plantes; com que ja
coneixíem les mides de la planta de l’edifici, i teníem els croquis que havíem
realitzat, no va ser un procés gaire difícil.
Tot seguit, es va procedir a situar les obertures, finestres i portes, i mica en mica,
anar col·locant les parets interiors i delimitant les estances.

Planta baixa final

Principi de l’aixecament de les plantes

Croquis de la planta baixa



A part de l’ús de croquis, per prendre mesures també ens vàrem recolzar en
fotografies frontals, les quals utilitzavem a mode de croquis per escriure-hi ami-
daments.

Faltava dibuixar tots els detalls (pedra, reixes, ceràmiques, esgrafiats...) amb els
que l’arquitecte havia dotat de personalitat la casa. Va ser gràcies a les
fotografies, situades el més frontals possibles, que vàrem poder dibuixar amb
gran precisió els detalls.
A continuació s’exposa un exemple on queda clar el mètode seguit per a la real-
ització d’un detall modernista.

Realització de detalls
En primer lloc tenim la fotografia del detall en qüestió, feta el més frontal possi-
ble per aconseguir així la veritable magnitud de l’element. S’introduïa al progra-
ma Photoshop per retocar les petites deformacions que pogués tenir, arreglar el
color i la brillantor. Un cop obteníem la fotografia com la desitjàvem tenir per tre-
ballar correctament, s’introduïa al programa Autocad.

Un cop obtingudes les plantes, es varen acotar i identificar cada estança amb la
seva superfície útil, il·luminada i la seva destinació (rebedor, sala, despatx...)

Realització de seccions
Vàrem continuar la feina dibuixant les seccions; a través de les plantes i les
altures preses, es desenvolupen les seccions longitudinals i transversals. En
aquesta part del procés, i com en la majoria d’ell, els croquis van ser importan-
tíssims, tot i que també ens vàrem ajudar de fotografies en les zones en que no
recordàvem exactament com eren.

Aixecament de façanes
Un cop obtingudes les plantes i les seccions, vàrem passar a les façanes.
Probablement, i juntament amb els interiors, són la part més elaborada. 
Mitjançant les plantes, que ens limitaven les façanes i les seves obertures, i
també a les seccions, que ens varen permetre situar-les verticalment, vàrem
poder obtenir un primer esbós informàtic del que serien les façanes.

Aixecament de la façana posterior

Fotografia amb amidamentsCroquis de la façana posterior



Aquí, s’escala l’element, prenent com a referència quelcom que l’envolti i del
qual coneixem la mesura. Un cop tenim la mida real, procedim a calcar-lo mit-
jançant arcs, rectes, circumferències i totes les eines del cad necessàries per a
que quedi completament fidel a la realitat.

L’últim pas és col·locar l’element en el seu lloc corresponent.

Pas 2: Resseguir la fotografia

Pas 1: importar imatge i escalar-la

Pas 3: Imatge resseguida i llesta per col·locar a la façana 



5·Documentació gràfica



6·Conclusions

Els objectius en el moment d’iniciar aquest projecte final de carrera estaven
clars: la realització de l’aixecament gràfic de la casa Coll i Regàs (plantes, sec-
cions, façanes i interiors), acompanyat d’un estudi de l’edifici tant a nivell
històric com a nivell arquitectònic (espais, estructura, materials i tractaments,
arts aplicades...).
A dia d’avui, i després de pràcticament un any de feina, podem afirmar que els
objectius han estat assolits.

Un dels coneixements més útils que creiem que ens ha aportat la realització
d’aquesta feina és la capacitat per a convèncer les persones, aconseguir que
confiessin amb nosaltres i ens deixessin assolir el que demanàvem. Durant la
tasca ens hem trobat amb diferents problemes que requerien la col·laboració de
diferents persones desconegudes totalment, i per tant no confiaven amb nos-
altres. Ha estat difícil, però en gairebé tots els casos hem estat capaces d’ex-
plicar el que preteníem fer i el perquè requeríem de la seva col·laboració, acon-
seguint així que contestessin positivament a les nostres peticions i poden t
d’aquesta manera desenvolupar la feina que preteníem.
En aquest sentit, valorem el fet de tenir que investigar tant per dur a terme aque-
st tipus de projectes. En algunes ocasions les investigacions duen a punts sense
sortida, però si no et rendeixes i continues obstinadament fent la recerca,
acabes aconseguint la informació que busques. Assegurem que la recompensa
a nivell de superació personal que obteníem després d’esbrinar cada nova dada
o anècdota de la casa Coll i Regàs no tenia preu.

Pel que fa a aquesta espectacular casa, projectada per un dels mes espectacu-
lars arquitectes que ha donat la història, hem de dir que no ha defraudat les nos-

tres expectatives inicials. 
És una pena que una de les primeres obres del gran Puig i Cadafalch no sigui
coneguda tan a nivell mundial com la seva “germana gran”, la casa Amatller. 
En cada racó es respira i s’intueix la qualitat del geni que la va projectar; però
no s’ha de treure menys mèrit als col·laboradors que van treballar tan estreta-
ment amb Puig. Pensem que probablement els edificis de Josep Puig i
Cadafalch (i en general de tot el modernisme) no serien els que són sense l’estol
d’artesans que hi participaren, sovint injustament oblidats o eclipsats pels arqui-
tectes.

Ara, després d’haver realitzat tot el treball, i havent aplicat la majoria dels coneix-
ements adquirits a la carrera, veiem els edificis amb uns altres ulls; es podria dir
que “hem après” a veure un edifici, analitzant-ne els espais, la disposició d’es-
pais, els materials... 

A nivell personal, les nostres vides durant aquest any han canviat; hem trobat
bones feines i l’Aroa s’ha convertit en mare.
Aquests fets han dificultat els temps que teníem per dedicar al PFC, però, ens
ha obligat a organitzar-nos per assolir els nostres objectius, i a dia d’avui, podem
dir que ho hem aconseguit. Esperem que hagueu disfrutat tant com nosaltres.
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8·Agraïments

En primer lloc voldríem agraïr a la Fundació Caixa Laietana la possibilitat de
realitzar aquest treball. Gràcies de tot cor al Sr. Ricard Navarro, a la Sra.
Elisabet de Doria i al Sr. Jaume Calçapeu.

A continuació anomenar a la Sra. Carme, del Casal de gent gran Jaume
Terrades, i a la Sra. Maria, veïna de la finca situada al davant de la casa Coll i
Regàs.

I sense més, no volem deixar de citar totes les petites col·laboracions que ens
han ajudat en major o menor mesura a dur a terme la feina, a tots ells, gràcies.


