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1. INTRODUCCIÓ
La realització d’aquest projecte vol assolir dos objectius: l’aixecament i catalogació de les
façanes d’una illa de l’eixample i la creació d’un model tridimensional de la mateixa.
L’illa estudiada està situada entre els carrers Aribau, Diputació, Muntaner i Gran Via de les Corts
Catalanes, a la part de l’antiga esquerra de l’Eixample projectada per Cerdà. Ben a prop del centre
neuràlgic de la ciutat: la plaça Catalunya.
L’elecció d’aquesta illa és degut als records que l’envolten ja que acull un dels cinemes de la
ciutat, el cinema Aribau, al carrer Aribau núm. 5, inaugurat l’any 1962. Posteriorment, l’any 2000, es
va fer una ampliació però aquesta no es va poder fer dins de la mateixa finca, sinó just al davant de
l’existent, al carrer Aribau 8-10.
L’illa que es composta de 31 edificis, forma part d’una de les zones més concorregudes de la
ciutat degut a la proximitat amb el centre d’aquesta. És fàcil que tot passejant et trobis amb alguna
de les seves façanes.
El projecte està composat per una memòria històrica, unes fitxes de catalogació dels edificis i
una part gràfica de representació de les façanes estudiades.
En la part històrica s’ha resumit la història de la formació de Barcelona, destacant l’actuació de
Cerdà i de com aquesta ha sabut adaptar-se als nostres dies.
Les fitxes de catalogació s’han elaborat amb taules d’Excel de Microsoft, on de manera
esquemàtica es representen els elements més importants de les edificacions, concretament de les
seves façanes. A les fitxes s’identifiquen característiques generals de la finca, de la façana i
constructives, també s’ubica l’edificació dins de l’illa i es realitzen seccions de la façana per a una
millor comprensió d’aquesta. Per l’elaboració de les fitxes s’ha utilitzat el material obtingut de l’Arxiu
Municipal Administratiu de Barcelona, de l’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample, així com
informació extreta del cadastre, de bibliografia i material obtingut a peu dels edificis estudiats.
Per a la realització de la part gràfica s’ha utilitzat l’Autocad 2008 d’Autodesk per a l’elaboració
dels plànols de les façanes, i el MonoImage i el Photoshop de Adobe per a la composició de les
fotografies. La informació ha estat obtinguda als arxius, així com amb dades obtingudes in situ a
través de la màquina fotogràfica i l’estació total.
Finalment, per a la realització del model tridimensional de la illa s’ha utilitzat el programa 3D
Studio. Aquí s’han emprat les diferents fotografies abans retocades. S’han insertat les imatges en
els seus corresponents volums tridimensionals realitzats a escala de l’illa. Tot seguit s’han fixat un
seguit de càmeres per realitzar un recorregut perimetral a l’illa. He escollit una velocitat molt
limitada a l’hora de fer aquest recorregut, per tal de captar perfectament tots els detalls.
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l’eixamplament de Barcelona una qüestió cultural i social que cap altre especialista havia tractat
prèviament.

2. HISTÒRIA DE BARCELONA
2.1 Situació de Barcelona abans de l’Eixample. Enderrocament de les muralles

Malgrat que només s’unissin Gràcia i Sants amb Barcelona, vindrien molts més estrangers. A
Londres i Paris són més de la desena part de la població total. A Barcelona també n’hi ha molts
però els seu nombre seria molt més elevat si es facilités l’eixample. Entre aquests hi hauria
alguns industrials i capitalistes i són coneguts els avantatges que llur concentració pot aportar al
poble. La grandiositat també produiria més afluència de visitant la qual cosa no és un avantatge
despreciable perquè permetria més tolerància, costums suaus, barreja d’idiomes i cultures.
Familiaritzaria els homes entre si i els faria més cosmopolites. Avantatge important per a un
poble que es caracteritza per la intolerància, pel despotisme i per les circumstàncies polítiques
que ha viscut.1

La Barcelona de mitjans del S. XIX, abans de l’enderrocament de les muralles, era una petita ciutat
atrapada entre murs que impossibilitaven el seu creixement i feien difícil el seu desenvolupament, no
només territorial sinó també social. La sensació d’opressió que oferien les barreres arquitectòniques que
envoltaven la ciutat era patent i tots els ciutadans que veien la seva ciutat de 190 hectàrees davant
d’un espai lliure de 2000 hectàrees eren conscients de la situació.

A més Monlau considerà els beneficis econòmics que aquests estrangers proporcionarien a la ciutat.
Fins aquell moment, Barcelona no havia enderrocat les seves muralles per un motiu militar. L’espai
que hi havia entre el nucli urbà i els municipis més propers (Sants, Les Corts, Sant Gervasi, Sarrià,
Gràcia, Horta, Sant Andreu i Sant Martí) era considerat zona de protecció militar ja que, en cas de
conflicte bèl·lic aquesta seria la distància a la qual arribaria el tir dels canons. Per tant, en aquest
terreny, la construcció estava totalment prohibida amb l’excepció del Passeig del Cementiri i del Passeig
de Gràcia, antic camí a la vila propera, havia estat convertit des dels anys vint en una zona d’esplai dels
barcelonins, amb teatres, jardins i parcs d’atraccions.
Després de considerar totes aquestes qüestions i tenint en compte la pressió social en contra de la
situació de la ciutat, al 1854, el capità General de Barcelona, comunicà a l’ajuntament el seu permís per
enretirar les muralles permetent d’aquesta forma el seru eixamplament, el qual més endavant rebria el
nom d’Eixample.

2.2 Cap a l’eixample
La via que va seguir el projecte Cerdà des de l’enderrocament de les muralles fins a la seva
aprovació va ser un camí llarg i farcit de problemes i discussions.
Barcelona emmurallada

Les condicions higièniques en les quals es trobava la ciutat eren lamentables ja que la densificació
que s’’havia produït en els últims anys havia estat massiva degut a l’incorporació de noves fàbriques i,
per tant, de treballadors (1700 habitants per hectàrea en alguns barris). Aquesta acumulació urbana es
veia agreujada pels precaris sistemes de sanejament que es portaven a terme en aquella època i la
maca d’higiene en les ciutats, on sovint es produïen focus d’infecció sense possibles mitjans que els
donessin solució.

Una vegada van ser enderrocades les muralles, l’activitat per urbanitzar la zona d’extramurs va patir
un increment ja que l’interès de les diferents institucions polítiques com l’Ajuntament i el propi Govern
va augmentar progressivament.
El primer pas el va donar l’Ajuntament el qual el 20 de gener de 1854, poc abans de
l’enderrocament de les muralles, estableix un acord encarregant a una Comissió d’Arquitectes la
realització d’un plànol topogràfic per poder conèixer millor la situació en què es troba la ciutat i les
seves rodalies.

El problema de la densificació i les conseqüents condicions higièniques no van ser exclusives de
Barcelona i per aquest motiu també es van realitzar projectes d’eixamplament a altres ciutats industrials
com per exemple: Sabadell, Terrassa, Mataró i Granollers. Aquests projectes van ser els primers plans
d’Eixample de Catalunya que van ser aprovats pels seus respectius ajuntaments.
Nogensmenys, la necessitat de millorar les condicions sanitàries i la qualitat de vida no van ser els
únics motius que afavorien l’eixamplament de la ciutat de Barcelona. Un altre element a destacar va ser
el problema tractat pel polític i psicòleg liberal Pere Felip Monlau, el qual afegí com a justificació de

1

Dr Pere Felip Monlau, ¡Abajo las murallas! Elementos de higiene pública o arte de conservar la salud de los pueblos
(Madrid 1871) (citat el llibre de VV. AA, Inicis de la Urbanística Municipal de Barcelona. Mostra dels plans i projectes
d’Urbanisme 1750-1930, Barcelona, 1985)
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Poc després, una vegada eliminades les dificultats d’expansió per raons de defensa, el Govern
Central obre un altre focus de poder i mitjançant el governador civil de Barcelona, Cirilio Franquet, el 27
de novembre d’aquell mateix any (1854), encarrega a l’Enginyer de camins, canals i ports, Ildefons
Cerdà “ los trabajos de levantamiento del plano de los alrededores de esta ciudad ” i afegeix “ que el
encargo es en virtud de autorización superior ” 2. Va començar a treballar el 18 de desembre d’aquell
mateix any, i el 23 de novembre de 1855 el va lliurar. Cerdà va rebre una medalla d’or encunyada per a
l’ocasió de l’Ajuntament per la feina realitzada. 3
Davant de l’actitud del govern d’intervenir en els afers de la ciutat i a arrel del definitiu
enderrocament de les muralles, l’Ajuntament comença a preocupar-se més de l’assumpte eixample i el
12 de febrer de 1859 creà una Comissió Consultativa a la qual pertanyien representants d’entitats
culturals i professionals més altres personalitats.
Aquesta comissió va publicar de forma urgent i precipitada unes bases per a un concurs de
projectes per l’Eixample de Barcelona i tot seguit dimití.

Se aprueba el proyecto facultativo de ensanche de la ciudad de Barcelona estudiado por el ingeniero
Don Ildefons Cerdà.5
Aquesta darrera Ordenança que aprovava el Pla Cerdà amb lleugeres modificacions va ser rebuda
amb hostilitat per part de l’Ajuntament i la ciutat, descontenta i decebuda, es queixà que l’aprovació del
Pla Cerdà es fes coneixent, però ignorant, l’existència del concurs convocat per l’Ajuntament. A arrel
d’aquesta pressió soial exercida pels ciutadans, el Govern decideix posar-se en contacte amb
l’Ajuntament i acordar que aquest recollís uns quants projectes com a guanyadors del concurs i que
fossin enviats a Madrid per tal que es prengués la decisió final.
Després d’aquesta modificació, el concurs continuà endavant i dels 13 treballs presentats pels 8
concursants el tribunal anomenà com a guanyador el projecte d’Antoni Rovira i Trías. El tribunal
encarregat de l’elecció estava format pel rector de la Universitat en funció de president, un advocat, un
enginyer, quatre arquitectes, un metge i un catedràtic de física.
El projecte proposat per Rovira i Trias tenia forma de sector poligonal amb centre a les Rambles i
els radis van augmentant successivament. Aquest treball plantejat per Rovira i Trias era, potser, més
proper a les expectatives que s’havien creat amb la demolició de les antigues muralles.
Els projectes més destacats del concurs van ser enviats a Madrid i exposats a una sala consistorial
amb la finalitat de comparar-los amb el plantejament de Cerdà, el qual s’exposava en una cambra
contigua. Malgrat tots els intents per anular la Reial Ordenança implantada pel Govern, la batussa
professional entre arquitectes i enginyer acaba al 1860 quan, finalment, el Ministeri de Foment confirma
l’aprovació definitiva del Pla Cerdà.
Aquesta victòria per part de Cerdà no va ser tant ideal com ella hagués volgut. Per una banda tenia
en contra a la població barcelonina, la qual es sentí defraudada i no arribà a acceptar el projecte
imposat des de fora. A més s’afegia el problema que els seu projecte no havia estat acceptat totalment,
ja que una part important de l’estudi, com són les ordenances i el pensament econòmic, van ser
ignorats.
L’anulació parcial del pla Cerdà va ser el primer pas per a que el projecte del creador de l’Eixample
quedés modificat fins a arribar a la situació actual.

Detall del plànol topogràfic realitzat per I. Cerdà el 1855

Mentrestant el Ministeri de Foment volia continuar intervenint directament en el procés i publicà la
següent Reial Ordenança:

Su majestad la Reina, accediendo a lo solicitado por Don Ildefons Cerdà, ha tenido a bien autorizarle
para que sin prejuicio de los derechos de propiedad verifique en el término de doce meses los estudios
de Ensanche y Reforma de la ciudad de Barcelona debiendo considerarse esta graica sin derecho a la
concesión definitiva de la empresa, si no se estima conveniente, ni a indemnización alguna por los
trabajos que al efecto practique.4
I al mateix moment que tenia lloc el concurs per frenar el projecte de Cerdà per part de
l’Ajuntament el Ministeri publicà una segona Reial Ordenança:

2

VV. AA. Historia del urbanismo en Barcelona, del Plan Cerdà al Area Metropolitana, (Barcelona, 1970)
Permanyer, Lluís: Història de l’Eixample, Plaza & Janés, Barcelona, 1990
4
Ibídem
5
Ibídem
3
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2.3 El Pla Cerdà
Primerament presentarem al nostre personatge, artífex del que potser és un dels barris de
Barcelona més famosos i d’obligada visita turística a la ciutat de Barcelona.
Ildefons Cerdà i Suñer va néixer en el mas de Centelles, el 23 de desembre de 1815, fill d’una
família acomodada de la Plana de Vic. Va cursar llatí i filosofia al Seminari de Vic, ja que era el tercer fill
de sis i tenia assignada la sotana. Però el 1832 es va desmarcar de les imposicions familiars, i es
traslladà a Barcelona per cursar els estudis de Matemàtiques i Arquitectura a la Llotja, que considerava
vocacionals. El 1841 va obtenir el títol d’Enginyer de camins, canals i ports, en contra de no poder
obtenir el d’arquitecte.
S’allistà a la Milícia Nacional, i va ocupar la prefectura d’Obres Públiques a diferents ciutats
espanyoles i finalment a Barcelona. En les eleccions de 1850 va resultar elegit diputat de les Corts, en
la legislatura que començà el 1851, pel segon districte de Barcelona. Arran dels seus estudis estadístics
de la nostra ciutat i la seva marcada preocupació per la classe obrera, es convertí en un dels
personatges més influents del moment. Va evolucionar políticament cap a un socialisme utòpic i el seu
ingrés en qualitat de síndic a l’Ajuntament de Barcelona l’ajudà a relacionar-se amb els personatges
més ben relacionats en aquest medi a nivell estatal. Realitzà també estudis sobre l’extensió de Madrid.
La descripció del pla dissenyat per Cerdà és fàcilment divisible en 5 parts, que coincideixen amb els
cinc capítols que formen el seu projecte “Eixample i Reforma a Barcelona”: Plànol topogràfic, Teoria
General de la Urbanització, Pla del Projecte, Ordenances d’edificació i Pensament econòmic.
 Plànol topogràfic
Una part important del seu projecte ja esmentat en l’apartat anterior va ser el Plànol topogràfic
elaborat l’any 1855 i encarregat el 1854 pel Governador Civil. Aquesta elaboració va suposar el primer
estudi d’Ildefons Cerdà de la ciutat de Barcelona i per tant el primer pas cap a l’eixample actual. El
plànol topogràfic del pla de Barcelona va ser realitzat a una escala de 1/12500, i posteriorment va ser
rigorosa i detalladament reduït a 1/5000. Aquest document va ser molt útil per a l’elaboració de
l’avantprojecte de l’Eixample del 1855, com pel projecte definitiu presentat quatre anys més tard.
 Teoria General de la Urbanització

1. Higiene 8
En aquest apartat Cerdà realitza una investigació demogràfica i estudia la mortalitat casa per casa
fent una diferència entre pobres i rics. També elabora una anàlisi geogràfica de l’emplaçament de la
ciutat i de les seves condicions climàtiques i d’assolejat. Per poder realitzar la seva feina amb més
exactitud fa un estudi d’altres ciutats amb un aspecte semblant al que ell desitja per a l’Eixample com
Boston, Turín, Estocolm, Buenos Aires i Sant Petersburg. Aquests models de ciutat li permetran més
tard tenir una lleugera experiència del funcionament del projecte.
2. Circulació
Encara que a l’any 1860 el moviment a la ciutat era molt petit i el tràfic urbà era gairebé
insignificant, només amb l’aparició del ferrocarril i del tramvia a l’interior d’alguns municipis, Cerdà va
dissenyar les vies de circulació amb vistes de futur preveient el possible creixement de la ciutat i ho
demostrà amb l’amplada que va adjudicar als carrers del seu projecte.
La conclusió del seu estudi determinà una jerarquia de carrers que segueixen dos principis
fonamentals encara vigents:
o L’espai dedicat a les “màquines de foc” (avui en dia cotxes) i l’espai dedicat als vianants serà el
mateix en tots els carrers.
o S’establiran xamfrans de 20m en cada cantonada.
3. Refundació de Barcelona: Ciutat higiènica i funcional.
Cerdà pretenia establir condicions d’igualtat entre els ciutadans i per aquest motiu la seva obra rebé
el nom d’Eixample i Reforma de Barcelona, perquè la seva intenció també era renovar la Barcelona
antiga. Malgrat això, aquesta part del projecte mai va ser acceptada i per tant no es va portar a terme.
No obstant, la voluntat igualitària de Cerdà de fer una ciutat uniforme sense distincions de classes
socials va provocar algunes crítiques que afirmaven que l’Eixample no estava “zonificat”, és a dir, que
no va establir clarament on havien de fer-se habitatges pels obrers, on les residències benestants, on
les àrees comercials i on les indústries.
 Pla del projecte
El mètode que fa servir Cerdà per omplir de carrers i edificis l’espai de 125 km concèntrics als antics
murs de la ciutat, els quals constituïen la distància de tir dels canons, és el Pla del Projecte. Consta de:

Es tracta d’un treball innovador, que consisteix en una formulació teòrica i conceptual, que és
prèviament imprescindible per a l’elaboració dels projectes de la ciutat. Nogensmenys, el propi Cerdà en
el seu llibre Despojos ens narra el final de la seva vida:

- Traçat base: Aquest traçat enllaça els termes municipals propers mitjançant una extensa xarxa
quadrangular composta gairebé totalment per, tal com diu el propi Cerdà, “un ordit de carrers
paral·lels al mar i una trama de carrers perpendiculars als anteriors”. 9 Aquesta xarxa
determina un sistema de mançanes 10 o illes situades entre eixos de 113’30m que és
l’anomenada quadrícula de Cerdà. Aquestes illes estan orientades a 45º del nord, repetint així
l’orientació que adoptava la ciutat romana. La majoria de les illes tenen forma quadrada i els
seus angles venen tallats pels xamfrans que tenen una mesura de 20m. Les cruïlles dels
carrers amb els xamfrans determinen “nusos” o petites places octagonals de 20m a cada
costat. Totes les vies públiques que formen l’Eixample tenen també una amplada de 20m com
a mínim.

No me he contentado en resolver casuísticamente las cuestiones como vulgarmente se hace y es lo
más cómodo, sino que allí donde ha hecho falta una teoría a la cual subordinar el asunto de que se
trata, la he inventado las más de las veces, por no decir siempre. 6
Ell mateix afegeix que “ Es inútil la mejor idea cuando no se presentan al mismo tiempo los medios

para realizarla”. 7

Aquest testimoni confirma que, per a Cerdà, a una “Teoria de” li cal una “aplicació a” i per tant tota
idea s’ha d’ajustar a la realitat pràctica.
La Teoria General de la Urbanització es composa de tres parts fonamentals:

6

Ildefons Cerdà, Despojos, (Madrid, 1991)
Ibídem
8
Per realitzar aquest estudi fa servir l’obra “Estadística de Barcelona” de Laureà Figuerola publicada a Madrid al 1849.
7

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

- Traçat general: Està format pels elements de més amplada (50m)
- Gran Via: Eix horitzontal tangent superior a la muntanya de Montjuïc, el qual consisteix la unió
dels dos rius que delimiten la ciutat.
- Via Diagonal: Eix diagonal que va des de la muntanya de Collserola fins al mar.
- Meridiana i Paral·lel: Aquests dos eixos diagonals que fan referència a la latitud de la ciutat es
troben virtualment al port.
Cerdà anomena a tots els carres, de base o generals, vies de la ciutat, i tot allò que es troba
entremig d’aquestes vies, no forma part dels eixos de circulació i, per tant, és edificable, són les
intravies, és a dir, les illes o mançanes. Serà en aquestes intravies on es podrà realitzar l’edificació
privada i la construcció d’equipaments comunitaris.
També cal destacar la previsió de Cerdà que Barcelona fos una ciutat verda dotada de nombrosos
arbres i jardins. La intenció de Cerdà era la de plantar aproximadament 100 arbres a cada illa: 56 a les
voreres (el doble a les grans avingudes) i 36 als patis interiors. Un dels elements identificadors de les
voreres de la ciutat són els plàtans que en l’actualitat encara continuen als nostres carrers. Altrament,
no podem dir el mateix de les palmeres que es tenien previstes pels interiors de les illes.

 Pensament econònic
Un dels principis econòmics de Cerdà és que tot projecte ha de ser viable i rentable. Un
remodelament no ha de suposar un cost per a la ciutat si no un benefici. Per aquest motiu realitza dues
propostes per dur a terme el finançament del seu projecte les quals tindrien diferents conseqüències:
En primer lloc, proposa la necessitat de contribució dels propietaris a al tasca urbanitzadora. Cerdà
afirma que: “ el propietario o propietarios que quieran abrir una calle por medio de sus fincas costeen el

importe de las calles con todos sus accesorios de alcantarillado y cañerias de toda clase, de
emparedados, etc., cediendole todo a la Municipalidad después de construido”. 11

Avui en dia, aquesta proposta pot semblar òbvia però, en aquella època, es tractava d’un
plantejament molt atrevit i socialitzant amb una forta repercussió.
La segona proposta econòmica consistia en una voluntat de fer possible econòmicament la Reforma
de la Ciutat Vella al mateix temps que es produeix l’expansió de la ciutat. D’aquesta manera es podrien
aprofitar els beneficis que produïssin les noves construccions per finançar la remodelació de la part
antiga.
La intenció de Cerdà va ser reconduir la proposta a una gestió privada, però això no va ser possible
per què la reacció dels propietaris del Casc Antic va ser molt negativa ja que van bloquejar la situació i,
per tant, anul·laren tota possibilitat que la part de “Reforma” del pla Cerdà fos aprovada.

Vista aérea de part de l’Eixample de la Barcelona de Cerdà
Pla del projecte d’Eixample de Cerdà del 1859

 Ordenances d’edificació
Per a l’aprovació definitiva al 1860, Ildefons Cerdà incorpora unes noves ordenances de construcció
diferents a les ordenances de la política urbana. Una de les normes que va proposar va ser que per a
garantir unes bones condicions higièniques calia que només un 50% de l’illa fos edificable. És a dir, les
illes només serien edificables en dos dels seus costats, normalment oposats. La profunditat d’edificació
pretenia que fos d’entre 20 i 24m i la resta de l’illa quedaria lliure per poder-hi situar horts o jardins.
D’aquesta manera, Cerdà confiava que en introduir una gran quantitat de terreny al mercat de la
construcció, el preu del sòl seria molt més econòmic i accessible. No obstant, les ordenances de Cerdà
mai no van aprovar-se i es mantingueren les de 1857.

9

VV. AA. Historia del urbanismo en Barcelona, del Plan Cerdà al Area Metropolitana, (Barcelona, 1970)
La paraula mançana és incorrecte segons Aleandro Sànchez en el seu llibre ja citat. Ell afirma que el mot adient seria
masana o mansana ja que Cerdà comparava les illes amb els antics masos o mansos de la Catalunya vella.
11
Joan Busquets, Evolució urbanística d’una ciutat compacta, (Madrid, 1992)
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2.4 Construcció de l’Eixample i desvirtuació del Pla Cerdà
Si comparem el traçat del plànol oficial de 1860 amb el de la Barcelona actual, a primer cop d’ull,
sembla que l’evolució de la ciutat s’ha produït segons el projecte establert 140 anys enrere. Per això, la
majoria de la gent confon els termes i diu que l’actual Eixample i el Pla Cerdà són el mateix.
No obstant, com ja s’ha anat veient, si ens fixem i observem al detall les característiques d’ambdós
plànols, podem trobar notables diferències. És perfectament lògic que una planificació de considerable
importància, a llarg termini, d’un extens eixamplament de la ciutat es vegi modificada en sorgir noves
necessitats no previstes com a conseqüència de progressos insospitats, malgrat tot, aquestes
modificacions haurien de significar una millora de les condicions de la ciutat amb caràcter general i no
canvis amb tendència a afavorir els egoismes particulars i els interessos personals.
Els canvis que constitueixen les transgressions del Pla Cerdà tingueren lloc gairebé des del principi
de la seva construcció. Vegem cronològicament com es va produir aquest procés.
Per poder preparar el replantejament del terreny, l’enginyer realitza un disseny del sòl mitjançant 28
plànols anomenats “particularis” a escala 1/500 on situa el traçat i els límits de propietat. El dibuix
incorpora una definició exacta dels propietaris de cada illa. Amb aquests plànols ajusta el seu projecte
per poder mantenir el Passeig de Gràcia i desenvolupa noves propostes amb els municipis veïns per a
poder fer més coherent l’evolució del seu projecte.

d’accés a la vivenda. Desgraciadament, aquest magnífic començament es va veure interceptat per la
crisi general de 1866 produïda per les excessives inversions per part de l’ajuntament al sector ferroviari
i la majoria de les “societats” van haver de dissoldre’s.
Gràcies a la feina de les “societats”, la dreta, mirada des de la Ciutat Vella, va ser el primer que es
va començar a poblar. No està ben bé clar quina va ser la primera casa en edificar-se. Sembla ser que
el primer de gener del 1861 es va posar la primera pedra d’un edifici situat a l’illa que es troba entre els
carrers Borrell, Diputació, Consell de Cent i Viladomat, però en general es dóna com un fet acceptat que
el primer pas important a l’Eixample va ser la construcció de les cases de les quatre cantonades de la
cruïlla dels carrers Llúria i Consell de Cent entre 1861 i 1864. El promotor d’aquest Conjunt Urbà a
l’Eixample va ser Josep Cerdà i Soler (sense cap parentiu amb Ildefons Cerdà), i el projectista dels
edificis va ser Antoni Valls. De les quatre cases fetes originalment encara se’n conserven tres, les quals
han estat rehabilitades recentment.
En un primer moment els pisos més baixos eren habitats per la classe burgesa que fugia de les
aglomeracions a la Ciutat Vella i donaven feina als arquitectes de més prestigi, dels quals conservem
nombroses mostres com els edificis modernistes del Quadrat d’Or per exemple. Les altres cases, més
senzilles, eren ocupades per la classe mitjana, els quals compraven el pis a les societats on treballaven
mestres d’obres anònims. No obstant, els orígens de l’Eixample van ser modests. No ha d’enlluernar la
magnificència dels edificis burgesos construïts a les zones cèntriques. Les peces clau de l’arquitectura
modernista són poques comparades amb la quantitat de cases que es van construir repetint els errors
del nucli antic.

El juliol de 1860 es comença definitivament el replantejament del sòl i se situa exactament la
Meridiana i més endavant la primera cruïlla de vies: Gran Via i Laietana. Aquest mateix any se situen les
fites de les vies principals.
El dia 4 d’octubre de 1860, Isabel II va presidir un acte simbòlic amb el qual es va donar per
inaugurat l’Eixample. Amb ell, oficialment, es va donar el tret de sortida perquè els constructors fessin
la seva feina.
Tres anys més tard s’inaugurà la línia de ferrocarril amb doble via que comunicava la Plaça de
Catalunya i el Barri de Sarrià. Aquesta màquina circulava per sobre del carrer de Balmes ja que no va
ser soterrat fins el 1929 i va constituir una barrera decisiva que va dividir l’Eixample en dos sectors: la
seva dreta i la seva esquerra.
Pocs mesos abans, havia entrat en joc la nova classe mercantil barcelonina, la qual, s’havia
començat a agrupar formant les anomenades “societats immobiliàries”. Aquestes societats es formaven
amb capital elevat i hi participaven multitud d’accionistes amb petites inversions, que corresponen a
comerciants i petits industrials, que participen del risc i del fervor que l’Eixample obre a al ciutat. La
seva missió era posar en marxa el procés per dur a terme el projecte Cerdà i la seva organització era
tant extensa, que ocupava la totalitat de les activitats necessàries: des de la compra del terreny
agrícola, la urbanització, construcció o bé oferien algunservi urbà com la xarxa distribuïdora d’aigua
potable.
Entre totes les societats el seu domini era de 57 hectàrees principalment entre el Passeig de Gràcia i
el de Sant Joan, és a dir, el sector anomenat la “Dreta de l’Eixample”. La seva tasca era difícil i
ambiciosa però, tot i així, les restes de la seva obra ens ofereixen una visió de com seria el nostre barri
si s’hagués mantingut un petit bocí de la idea de Cerdà. Les publicacions editades per les pròpies
“societats” a les quals explicaven els seus objectius i la seva gestió serien encara un bon exemple pel
que fa a la seva qualitat urbana i per la facilitat explicativa amb què ofereixen nombroses possibilitats

Casa Milà
Exemple d’edifici modernista ideat per Gaudí al Passeig de Gràcia

L’any 1872 s’havien construït un miler de cases en les quals vivien unes 40.000 persones.
D’aquestes cases, un 90% incompliren d’una o altra forma les prescripcions de Cerdà que establia un
màxim de tres pisos i un 30% de l’illa destinada a jardins. Segons aquesta informació, en només deu
anys ja eren 40.000 les persones que vivien a Barcelona amb condicions força diferents a les previstes
per Cerdà.12
12

Xifres obtingudes del Diari de Barcelona citat per Jaume Fabra i Josep Mª Huertas, al seu llibre Barcelona 1888-1988 La
construcció d’una ciutat (Barcelona 1988)
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En la majoria dels sectors, els veïns havien de pujar cinc i sis pisos a peu. Actualment alguns
d’aquests pisos encara no s’han modificat i continuen sense ascensor.
Allò que un segle abans s’havia fet al carrer Nou de la Rambla, donant exemple de bon urbanisme,
és a dir, fer primer les clavegueres, les voreres i l’empedrat de la calçada, no es va aplicar ni
remotament a l’Eixample. Vint-i-cinc anys després de fer-se les primeres cases, els carrers estaven
sense cap mena d’urbanització: ni clavegueres, ni empedrat, ni enllumenat. Els pous negres eren el
sistema habitual d’eliminació d’aigües residuals.

La darrera onada de transgressions es va produir a l’època en que el senyor Porcioles va ser
l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, entre els anys seixanta i setanta. Durant aquest temps es va
permetre l’elevació d’un pis més i, a sobre, un àtic i un sobreàtic.
Vegem-ne alguns exemples reals i concrets de com Cerdà havia dissenyat la ciutat i com la veiem
avui en dia.

Els innovadors plantejaments urbanístics de Cerdà, que sempre havien tingut en contra
l’Ajuntament de Barcelona i els propietaris del sòl, van quedar definitivament derrotats l’any 1874, quan
l’enginyer va ser destituït del seu càrrec de responsable tècnic i representant del governador als
municipis del pla. A partir d’aquell moment, les transgressions legals van ser substituïdes per les
modificacions legals al Projecte de Cerdà i els propietaris, que veien millors possibilitats de negoci, van
començar a edificar a un ritme creixent, tolerats per la Comissió Municipal de l’Eixample, creada el 1832
per dirigir les obres d’urbanització.
Pels propietaris de terrenys, el pla dissenyat per l’il·lustre enginyer, va semblar poc aprofitable. Les
transgressions comeses pels constructors i propietaris van ser de caràcter general i afecten sobretot a
l’edificació. Per començar, del pla de construir en només dos costats de l’illa, se’n va fer cas omís i els
edificis ocupaven els quatre costat de la mançana. La profunditat edificable, establerta per Cerdà en un
màxim de 24m, va acabar sent en la majoria dels edificis de 28m de profunditat. Si ho mirem
numèricament, dels 12.500 m2 que aproximadament mesura l’àrea d’una illa, segons el projecte
d’Ildefons Cerdà, 5.000 m2 es dedicarien als edificis i 7.500 m2 a espai lliure on s’emplaçarien els
jardins, horts o llocs per a l’esbarjo. El que es va fer a la pràctica ho coneixem i ho veiem cada dia: dels
12.500 m2 s’empren a la construcció 9.200 m2 (gairebé el doble del que estava establert) deixant lliure
només 3.300 m2.

40%

26%

Zona edificable

Densificació progressiva de les mançanes de l’Eixample
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Parlem per començar de les places previstes per Cerdà amb la finalitat de poder veure els edificis
més destacats amb una considerable perspectiva. Així trobem la Plaça de la Sagrada Família i la Plaça
Gaudí que permeten una espectacular vista del temple modernista per les façanes anterior i posterior.
De la mateixa manera, tenim la plaça - jardí Doctor Ferrer i Cajigal que se situa davant la façana
principal de l’Hospital Clínic i Facultat de Medicina.
Succeeix d’una manera semblant a la Universitat de Lletres i Humanitats, la qual mereixia, segon
Cerdà, una plaça que ocupés la totalitat de la seva façana. Actualment, la Plaça Universitat ocupa
només la meitat del previst pel projecte inicial ja que l’illa triangular situada entre el carrer de Balmes,
la Ronda Universitat i la Gran Via hauria d’haver estat la continuació de la plaça de manera que l’edifici
estudiantil tingués una bona perspectiva per admirar-lo.

Zona verda

60%

74%

Projecte Original

Construcció real

Un altre incompliment del projecte ha estat l’alçada màxima dels edificis. Cerdà va imposar un
màxim de 16m mentre que els edificis construïts es trobaven entre els 24 i els 27m. Aquestes dues
infraccions contribuïren a transformar els magnífics parcs d’espai lliure al centre de les illes, en patis
d’una mesura considerable però tancats pels edificis que els envolten i privats del sol i aire necessaris
per vivificar la ciutat. Si s’hagués respectat el pla Cerdà, els habitatges de l’Eixample gaudirien de llum
solar a totes les seves estances i no quedarien enfosquides totes les habitacions de l’interior.
No contents amb les infraccions realitzades es van començar a fer servir aquests patis per
magatzems i tallers, que no només prenen llum i ventilació a les plantes baixes, sinó que han diluït
l’aspecte tranquil i amable dels jardins del pla Cerdà. En alguns casos és encara pitjor i l’utilitarisme ha
conduït a dividir l’illa en dos per mitjà d’un estret passatge fent que els defectes esmentats siguin
encara més greus.

El projecte Cerdà tenia una dimensió global que feia que el nou Eixample es trobés en perfecte
equilibri. Era un sistema totalment racional pel qual, cada un dels costats del carrer Balmes, dreta i
esquerra, estava dividit en quatre sectors que alhora se subdividien en quatre petits barris. La dotació
d’equipament correspondria a la següent distribució:
-
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Un hospital a cada costat del Passeig de Gràcia als quals respondrien l’Hospital Clínic i, per
proximitat, l’Hospital de Sant Pau.
Un mercat a cada sector: essent construïts només quatre: el Mercat del Ninot, el Mercat de Sant
Antoni, el Mercat de la Concepció i el Mercat de la Sagrada Família.
Una escola a cada barri.
Quatre grans parcs de quatre i vuit mançanes, dos a cada costat de l’Eixample. D’aquests quatre
parcs només un es va portar a terme i amb gairebé més de cent anys de retard: el de
l’Escorxador. Afortunadament, la cessió de la Ciutadella i dels terrenys de la seva explanada per
part del govern Central a l’Ajuntament de Barcelona, va suposar la substitució d’un dels parcs
previstos per Cerdà que en el seu projecte feia quatre illes i se situava una mica més amunt.

Xifres i idea del dibuix extretes del llibre AA. VV. Ildefons Cerdà. El hombre y su ibra (Barcelona 1959)
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-

-

Una església a cada barri, les quals ocuparien la totalitat d’una illa i gaudirien d’un espai per a la
seva visibilitat. D’aquests exemplars només tenim l’exemple del temple modernista de la
Sagrada Família. Un altre equipament religiós d’aquestes característiques és el Seminari Conciliar
situat a la part posterior de la Universitat de Lletres, que també mesura una mançana sencera
però sense l’ampliació dels carrers del voltant que permetrien la seva contemplació.
Un hipòdrom a la dreta de l’Eixample com a lloc d’oci pels ciutadans.

Una altra mostra dels canvis urbans amb relació al projecte Cerdà, la trobem a la reducció de
l’amplada dels carrers o parts de carrers. Així, per exemple, el carrer d’Aragó, projectat per Cerdà amb
una amplada de 50m, va quedar reduït a 30m. Cerdà va establir aquella mesura preveient que per
l’esmentat carrer hauria de produir-se anys després l’enllaç dels ferrocarrils que tenen els punts de
partida a l’un i l’altre costat de la població. Els propietaris ignoraven la previsió de Cerdà i executaren la
seva reducció. Més endavant, una vegada aprovat l’enllaç dels ferrocarrils es va veure la improcedència
comesa. Es va pretendre resoldre l’error fent que la via fos subterrània, però aquest solució va resultar
massa cara i es va acabar fent servir un sistema intermedi, és a dir, una rasa.

Alguns arquitectes van portar a terme algunes construccions que tot i que no obeïen les exigències
de Cerdà, van suposar solucions parcials a la destrossa del projecte inicial. Així trobem alternatives com
el Mercat de la Concepció o alguns passatges com el de Permanyer o el de Méndez Vigo. El mercat està
situat al mig d’una illa que té només dos dels seus costat edificats i es troba aïllada per dos carrerons
laterals.
Els passatges esmentats resolen el tema de la lluminositat ja que les edificacions que en ells es
troben són de només dos o tres pisos i alguns d’ells es podrien qualificar de torres senyorials.

Passatge Permanyer

Passatge Méndez Vigo

Una altra possible opció, en la qual fins i tot el mateix Ildefons Cerdà va col·laborar, va ser la
construcció d’algunes illes amb tres dels costats edificats, de manera que quedés en forma d’U i pogués
entrar la llum i l’aire necessaris. Nogensmenys, aquesta solució, al llarg dels anys no va tenir cap
possibilitat i, com es pot comprovar, les ambicioses constructores van acabar edificant en tots quatre
cantons.

2.5 El lent retorn a les idees de Cerdà
Afortunadament, els incompliments que es van cometre contra el pla Cerdà no van significar el punt
i final a la història de l’urbanisme de Barcelona. Una vegada arribada la democràcia, l’Ajuntament de
Barcelona recobrà la seva autoritat i va reconduir la política municipal. A arrel d’aquests plantejaments,
la preocupació per l’Eixample ressorgeix i tenen lloc tot un conjunt d’Ordenances i Lleis que fan que el
barri recuperi amb més o menys intensitat allò que el seu progenitor, Cerdà, havia previst en el seu
moment.
Vista del carrer Aragó on es veu el ferrocarril en una via enfonsada
en una estreta rasa, que no es cobrí fins el 1957

Per exemple, la façana principal de l’esglèsia de la Concepció, comença una mica més endins de la
resta dels edificis, seguint el primitiu pla establert per Cerdà de respectar els 50m.
Un segon exemple dels incompliments dels espais de via pública assignats per Cerdà el trobem a la
cruïlla del carrer d’Urgell amb la Gran Via. Aquests carrers, en trobar-se, haurien d’haver-se ampliat a
30 i 70m respectivament però el fet de tancar les illes pels quatre laterals ha fet que l’objectiu no es
portés a terme.
Un altre pas semblant per la desvirtuació del projecte l’ofereixen les Places de Tetuan i Letamendi.
Les façanes d’ambdues places, en diagonal i en corba respectivament, corresponien a jardins particulars
que haurien donat un aspecte més espaiós i un aire més tranquil i amable.

La primera mesura que es va prendre va ser l’elaboració el 1976 del Pla General Metropolità (PGM).
El PGM és un plànol de la ciutat de Barcelona i la seva àrea Metropolitana acompanyat d’una normativa
urbanística general, on hi consten totes les infraestructures que trobem a la ciutat. En el cas de
l’Eixample, al plànol es poden veure tots i cadascun dels edificis de totes les illes especificant la seva
fondària i la seva alçada. També estableix si el terreny és o no edificable així com el tipus de
construcció i la seva funció, és a dir, si es tracta d’un equipament, d’un habitatge, d’una zona verda,
etc. Gràcies al PGM és més fàcil controlar tot tipus de moviment urbanístic.
Pocs anys després, el gener de 1979 es va aprovar, per acord del Consell Metropolità l’Ordenança
General sobre Protecció del Patrimoni arquitectònic Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona. Aquesta
ordenança, com el seu nom indica, va afavorir la conservació dels edificis d’interès artístic o històric ja
que, mitjançant una comissió que controlava les noves edificacions, impedia que aquestes s’executessin
derruint les construccions abans esmentades.
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Malgrat tot, l’autèntic impuls que va rebre el barri de l’Eixample va ser a l’abril de 1986 quan es va
aprovar definitivament l’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample, la qual es va elaborar a arrel
d’un minuciós estudi de l’Eixample realitzat el 1983.14
L’Ordenança va establir unes pautes que tenien en compte els següents punts d’actuació:
l’edificació, l’activitat central, els equipaments, els grans carrers i els patis interiors de les illes.
Pel que fa a l’edificació, s’estableix el perímetre del Conjunt Especial de l’Eixample, i dins d’aquest,
es van definir dues zones d’actuació: una de “protecció”, que s’estén des del carrer D’Urgell fins el
Passeig de Sant Joan, i una altra de “desenvolupament”, que correspon a la resta del Conjunt.
El sector de “protecció” estava pràcticament replet d’edificació i, per tant, es van pautar les
condicions per la rehabilitació i el manteniment dels seus elements arquitectònics, així com una
normativa per fer les addicions oportunes i fins i tot alguna substitució.
A la resta del Conjunt, el sector de “desenvolupament”, la nova edificació tenia encara un extens
espai per ocupar i l’aplicació de la nova ordenança incideix de forma diferent ja que afecta als nous
plans de construcció.
Per poder fer un seguiment d’aquesta ordenança es creà la Comissió Tècnica per al Manteniment i
Millora de l’Eixample, formada per un conjunt d’experts en arquitectura i altres afers vinculats.
L’Ordenança de Rehabilitació i Millora de l’Eixample decreta els paràmetres urbanístics que regulen les
edificacions de tot el Conjunt Especial de les quals les més importants són:
- Les plantes baixes, que hauran d’ajustar-se a l’alineació de la façana. D’aquesta forma no es
produirà el trencament de la continuïtat de la vorera.
- L’alçada dels edificis, que haurà de tenir en compte la línia de cornisa o de terminació per
evitar els contrasts de les construccions que es trobin tocant l’una a l’altra.
- Les façanes, que van gaudir d’una intenció de manteniment i millora.
Un altre punt molt important de l’ordenança va ser una estratègia sobre l’activitat central. Es va fer
un estudi i es va comprovar que la gran pressió de transformació de l’Eixample provenia de la multitud
d’activitats de serveis que volien entrar a competir per l’extraordinària centralitat que proporciona la
zona. Aquesta característica d’augment de dinamisme econòmic i comercial, acompanyada de
l’envelliment tant dels edificis com de la població, provoca a l’Eixample un efecte tercialitzador contrari
al seu principi residencial, i fa que hi hagi un cert perill de pèrdua de nivell de vida. L’Eixample podria
convertir-se, com a algunes ciutats anglosaxones, en un centre urbà especialitzat que concentrés els
sectors de negocis i serveis i que, durant determinades hores i els caps de setmana, es convertís en
una àrea deslligada del ritme de la ciutat. Ara bé, afortunadament, en aquests moments, l’Eixample
dista molt d’aquest model, però, per evitar la més mínima aproximació, l’Ajuntament va obrir una
discussió i un any més tard va fer una oferta específica per tal què les noves activitats centrals (hotels,
oficines, comerç, equipaments i serveis) poguessin trobar altres espais a la ciutat i així evitar la pressió
directa sobre l’Eixample. Aquest programa va anomenar-se “Àrees de Nova Centralitat”, i la seva posta
en marxa va reduir un cert efecte negatiu al centre actual alhora que va aportar un afavoriment
funcional als barris perifèrics.
Un altre perill de la tercialització que hores d’ara encara continua, va ser el problema del tràfic. Per
solucionar aquesta qüestió, es va proporcionar la construcció de la gran anella viària, formada pels
cinturons, que van actuar com a distribuïdors. Més endavant, també es va fer una campanya per
impulsar els transports públics: autobusos i metros.

Les dues estratègies anteriors (l’edificació i l’activitat central) van augmentar el valor de l’Eixample
com a barri residencial i per aquest motiu va ser necessària una consolidació dels seus equipaments.
Pel que fa als grans carrers, la nova ordenança va promoure la reutilització i reconversió d’algunes
vies per proporcionar nous espais als ciutadans com per exemple l’Avinguda Gaudí, que es va
transformar en un carrer de vianants.
El tema dels patis interiors semblava, a hores d’ara, una qüestió perduda ja que els espais que
Cerdà havia previst per construir jardins i zones públiques havien estat ocupades per indústries,
aparcaments i magatzems. No obstant, la recuperació de les illes interior va ser un dels objectius
primordials de l’Ordenança de 1986, que per fi considerava que la geometria i el volum de l’illa feia
necessari un espai interior lliure d’edificació que donés qualitat a la façana i espais interiors. El camí es
va obrir el 1987 amb la recuperació de l’espai central comprés entre els carrers de Llúria, Bruc, Consell
de Cent i Diputació, conegut popularment com la Torre de les Aigües a causa del dipòsit d’aigua que es
troba al seu interior. Després d’evitar la construcció d’un aparcament que es volia fer en aquest cor
d’illa, l’enorme torre es va transformar en vigilant permament dels infants que gaudeixen de la “Platja
de l’Eixample”. En veure l’èxit de l’experiència del pati pilot, es van promoure noves recuperacions de
les quals es parla amb més profunditat al següent apartat.
Cinc anys després de l’aplicació de la nova Ordenança de l’Eixample, es va fer un segon estudi per
comprovar el seu funcionament, i els resultats van ser positius. Des d’aquell moment en què el Projecte
Cerdà semblà tornar a veure un raig de llum, nombroses noves ordenances i modificacions d’aquestes
han anat sorgint per afavorir el lent però positiu retorn de l’Eixample previst per l’enginyer Ildefons
Cerdà.
Una de les modificacions més importants va ser la de 1994 que parlava dels interiors d’illa de la
següent forma:
Per l’aplicació de les noves disposicions mitjançant un estudi de detall es permetrà com a mesura de
foment de l’alliberament superficial de patis, l’ocupació del subsòl quan l’actuació garanteixi
l’alliberament per a ús públic d’una superfície equivalent al 80% del pati lliure d’edificació, de la qual es
30% serà arbrada. Seran de titularitat pública el pati superficial i l’accés des del carrer.15
D’aquesta forma es van solucionar dos problemes a l’hora. Per una banda la qüestió dels patis
interiors, i per l’altra, el greu problema de l’aparcament al barri.
La modificació de 1994 va establir també una nova normativa per a l’ús dels edificis que restringia la
terciarització en el sector de Conservació de l’Eixample. Segons la modificació, els edificis de la seva
zona només poden destinar les plantes baixes a usos diferents d’habitatges. Així es pretén protegir
l’ambient de l’ús residencial que fomenten l’ocupació per part de nous veïns.
Malgrat tot, algunes de les lleis han tingut una forta oposició i han estat revocades perquè no
convenen a determinats interessos. Un dels problemes és el de la cessió dels espais interiors
corresponent a cada parcel·la a l’Ajuntament per part del propietari. Aquests no consideraven oportú
haver de “regalar” un terreny que els pertanyia i exigien rebre una compensació econòmica.
14

El treball és “Estudi de l’Eixample” elaborat per l’Ajuntament de Barcelona el 1983 que mostrs l’evolució del Conjunt i les
pautes per la seva millora.
15
Sector d’urbanisme, Barcelona la segona renovació (Barcelona 1996) p. 167
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Finalment, es va decidir que els edificis amb una fondària considerable, en el moment del seu
enderrocament o transformació, estaven obligats a destinar el seu tros corresponent de cor d’illa a
espai verd, públic o privat. En el cas que fos privat, l’Ajuntament tindria la possibilitat de canviar la
titularitat de l’espai convertint-lo en zona pública mitjançant un Pla Especial, el qual és una tramitació
ràpida i senzilla.

-

Un altre assumpte qüestionat va ser l’impediment de les activitats terciàries a determinats
emplaçaments del barri.

tertúlia dels veïns. En un dels accessos s’ha format un jocs de miralls deformats en honor a
Sebastià Gash.
L’illa César Martinell. Se situa entre els carrers de Villarroel, Diputació, Casanova i Gran Via.
Aquest espai públic es va recuperar gràcies a la construcció d’un aparcament al subsòl i així
representa un exemple de que preveu la modificació de l’ordenança. Les seves característiques
són les teulades de gespa i un petit bosc.

2.6 L’Eixample avui en dia
En l’actualitat l’Eixample ha esdevingut un barri que, segons el propi Joan Clos, anterior alcalde de
Barcelona, configura el centre neuràlgic i estratègic de la ciutat. Al mateix temps afirma que
darrerament, s’han produït extraordinàries inversions que han permès que l’Eixample mantingui i
augmenti la seva qualitat com a barri de caràcter ciutadà sense renunciar a la seva idiosincràsia i
peculiaritats. D’entre elles les millores que s’han realitzat gràcies a aquestes inversions, l’alcalde destaca
els grans eixos remodelats, la recuperació de l’espai verd als interiors d’illa, la construcció de nous
equipaments i la rehabilitació de façanes.
Com a grans eixos remodelats trobem el carrer Llançà i l’Avinguda Mistral, que s’han convertit en
carres de vianants i el carrer d’Enric Granados que ho és parcialment, el carrer Marina, que s’ha
transformat en un bonic passeig que condueix a la Vila Olímpica, el primer tram del Passeig de Gràcia
que ha afavorit l’accés als comerços i s’ha adaptat més als vianants i el carrer Aragó, que ha vist
ampliada la seva vorera. Aquesta darrera mesura ha provocat algunes queixes per part dels ciutadans
que consideren que el trànsit s’ha vist perjudicat.
L’any 2007 es van recuperar 43 interiors d’illa, l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de la societat
ProEixample, impulsà la recuperació per a ús ciutadà de cinc interiors d’illa a l’Eixample, que se situen a
diversos indrets del districte. Abans de la primavera, els cinc interiors d’illa s’obrien al públic convertits
en espais verds i zona d’esbarjo. Amb aquestes actuacions, la superfície de zones verdes públiques que
es guanyen per a ús ciutadà és de 8.360 metres quadrats. Algunes d’aquestes zones tenen una gran
extensió, com l’interior d’illa Maria Luz Morales (Urgell – Diagonal – Villarroel - Buenos Aires), que té
una superfície de més de 2.000 metres quadrats. Tots els nous interiors d’illa tenen una superfície entre
els 1.000 i els 2.400 metres quadrats. Dos estan situats a l’Eixample Dret, dos més a l’Eixample
Esquerra i un a Sant Antoni. El disseny dels espais incorpora sempre àrees de jocs infantils i zones
d’estada i descans. Seguint criteris sostenibles, hi ha també predomini de paviments tous, amb
diversitat d’espècies vegetals de diferents colors. La il·luminació és tènue, de baix consum, per evitar
molèsties al veïnat. El segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i president del districte de
l’Eixample, Jordi Portabella, ha assegurat que el tipus d’urbanització pretén “amabilitzar” aquest espai
cèntric de la ciutat que està molt urbanitzat, que registra una gran intensitat de trànsit i una activitat
frenètica.16
En un principi la seva missió era complir les exigències del Pla de Revitalització de l’Eixample, però
en realitat, la seva funció principal ha estat la recuperació dels patis i la rehabilitació de façanes.
Després del cor d’illa pioner, el de la Torre de les Aigües, s’han produït més recuperacions com són:
- L’illa Montserrat Roig. Es troba entre els carrers de Rosselló, Dos de Maig, Provença i Cartagena
on hi havia l’antic dipòsit de producció i emmagatzematge de la Companyia Cervesera DAMM. La
factoria va ser traslladada a l’extraradi de la ciutat i en el seu lloc es van construir nous
habitatges i, a més, va aparèixer un nou pati interior enjardinat.
- L’illa Sebastià Gasch. Es troba entre els carrers de Rocafort, Gran Via, Entença i Diputació. Va
ser realitzat en dues fases, aquest jardí està equipat amb jocs i zones d’ombra aptes per a la

-

-

-

16

Interior d’illa César Martinell

El Palau Robert. Emplaçat entre el Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya i els carrers de
Còrsega i Rosselló al costat d’unes oficines de la Generalitat. Per aquest motiu el seu ús públic
és d’horari limitat. És un jardí clàssic amb arbres de gran tamany i una gran varietat d’espècies.
És com un oasi de silenci i ombra enmig de la zona més comercial de l’Eixample.
L’illa Carlit. Es troba entre els carrers de Roger de Flor, Consell de Cent, Nàpols i Diputació. Va
ser recuperat al mateix temps que l’escola i el casal d’avis situats a la mateixa illa quan
l’Ajuntament va rebre de forma gratuïta el seu interior per part de l’empresa.
El pati de la Casa Elizalde. Se situa entre els carrers de València, Roger de Llúria, Aragó i Pau
Claris. Era l’antic palauet d’una família d’industrials barcelonins i s’ha transformat en el centre
cívic de l’Eixample. El pati ofereix un espai apte per dur a terme actes a l’aire lliure delimitat per
uns murs que exhibeixen un mural del pintor Mateo Villagrasa.
Illa Manuel de Pedrolo. Situada entre els carrers de Diputació, Consell de Cent, Lepant i Marina.
L’espai el protagonitza un mur que delimita el pati donant una sensació de distància. Es poden
trobar zones d’ombra, jocs pels infants i una zona protegida per parasols.
Illa de les Hermanitas de los Pobres. Emplaçada entre els carres de Borrell, Viladomat, Diputació
i Consell de Cent. La figura d’una Verge al seu interior recorda que, antigament, aquí hi havia el
convent de les monges de les quals ha adoptat el nom d’illa. Es poden veure grans palmeres i
alguns bans pel descans i la lectura tranquil·la.

www.bcn.es/noticies (10/10/2006)
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Illa Sofía Barat. És el pati de la nova biblioteca del barri, Sofía Barat i s’ubica entre els carres de
Bailén, Girona, Consell de Cent i Diputació. Junt amb l’anterior és el més recent dels interiors
recuperats.

Les façanes de l’Eixample havient estat anys enrere noticia pels accidents que van provocar a causa
del seu desprendiment. Per aquest motiu, també a càrrec de l’empresa ProEixample, es va posar en
marxa un pla per la rehabilitació de les façanes per millorar la seguretat i la imatge dels carrers. En el
Pla de Revitalització de l’Eixample també hi constava com a prioritat la millor de la qualitat dels edificis i
dels habitatges sobretot en parts estructurals i en la dotació de la xarxa de serveis i accessibilitat.
Pel que fa a la construcció de nous equipament, l’Ajuntament ha dotat el barri de nous locals
esportius, socials, educatius, culturals,... La finalitat és assegurar l’ús residencial alhora que augmenta
el grau de serveis i benestar dels veïns. Una altra mesura per millorar la qualitat urbana ha estat la
reforma del mobiliari urbà i la instal·lació de nous i millors fanals per l’enllumenat.
També s’estan incrementat cada vegada més les zones de vianants i els quilòmetres de carril bici i,
al mateix temps, s’està renovant contínuament el paviment de la ciutat i s’està treballant en la plantació
de nou arbrat. Finalment, s’està donant impuls econòmic i comercial a la zona del Passeig de Gràcia,
Plaça Catalunya i Rambla Catalunya amb l’aparició del Triangle i altres comerços.
Cal afegir la informació que ofereix la revista de l’Ajuntament, Barcelona informació, que presenta el
Programa d’Actuació Municipal com un “projecte per a la millora substancia de la qualitat de vida dels
seus habitants”.17
La mateixa revista dóna també molta importància a la millora de l’enllumenat amb la implantació del
nou fanal de l’Eixample i a l’increment de les zones verdes a banda dels cors d’illa. Els nous arbres de
flors de diferents colors i olors, previstos per ser plantats sobretot als xamfrans, substituiran els
tradicionals plàtans i donaran un aire més alegre a l’Eixample.

Espai verd a Barcelona amb arbres de
diferents espècies

El nou fanal de l’Eixample

Farà falta doncs, esperar i comprovar que aquella teoria que Cerdà va escriure sobre paper es pugui
veure a la realitat de Barcelona amb el benefici de tots els seus ciutadans.
17

Ajuntament de Barcelona, “L’Eixample. Programa d’actuació municipal 2000-2003” en Barcelona Informació, núm.35
(juny 2000) p.4
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3. ARQUITECTES I MESTRES D’OBRES
3.1 Rafael Guastavino
Constructor de voltes de rajola prima d’estil català. Mestre d’obres no
titula (1863), fou deixeble d’Elies Rogent I Joan Torras i Guardiola a
l’escola d’Arquitectura de la Politècnica de Barcelona (1870-71). Fou
l’autor , a Catalunya, de molts edificis residencials, com la seva casa
(cantonada Aragó- Llúria, 1866), la de l’actual botiga de Gales (1868), la
Fàbrica Batlló (1868-1869), pels germans Batlló, nucli de la Universitat
Industrial, i altres edificis industrials. S’especialitzà en la construcció de
voltes de rajola prima i adquirí renom pels seus refinaments en la
construcció de voltes de maó pla, sovint d’una gran amplitud –en té el
millor exemple al Teatre la Massa de Vilassar de Dalt (1880-1881) amb
una cúpula de 17m de diàmetre i 3.5 de fletxa-, assolida gràcies a les
seves curoses proves en l’ús del ciment pòrtland de gran qualitat. Obtenia
aquest, en part, dels Güell, per als quals dissenyà l’any 1900 la fàbrica
Asland de la Pobla de Lillet, des dels EUA, on havia emigrat el 1881. Allà exercí breument d’arquitecte a
Nova York, abans de dedicar-se exclusivament a la seva Guastavino Fireproof Construction Company,
amb oficines a Nova York i Boston. Ell i el seu fill Rafael Guastavino i Espósito (Barcelona 1872 –
Bayshore, Long Island 1950) supervisaren la construcció de llurs voltes enginyoses a més de mil edificis
de costa a costa dels EUA, i al Canadà, Amèrica Central i del Sud, l’Índia , etc.
Una obra important feta un decenni després d’haver arribat a Amèrica –la biblioteca pública de
Boston- li valgué la lleialtat dels prestigiosos arquitectes McKim, Mead i White. Pràcticament totes les
voltes de pedra de les esglésies nord-americanes construïdes entre el 1890 i el 1940 són de la firma
Guastavino: la catedrañ de Saint John the Divine de Nova York, el mercat de Queensboro Bridge a
Manhattan i altres. El fill creà amb Wallace C. Sabine, expert en acústica, rajoles per a sostres que
arribaven al 60% de la capacitat d’absorció del so; llurs rajoles Akoustolith podien imitar superfícies de
pedra i eren emprades per a cobrir l’interior de molts locals públics. Tanmateix, els costs de la mà
d’obra, l’ús de concrete shells (volta prima de formigó) i l’afecció creixent pels sostres interiors plans
disminuïren vers els anys quaranta l’activitat de la companyia, que fou liquidada el 1962; hom féu
donació dels seus arxius i dissenys al Catalan Archive of Art and Architecture de la Columbia University
de Nova York.

3.2 Salvador Viñals i Sabaté
Arquitecte català (Barcelona, 1847 – ídem, 1926). Es titulà com a mestre d’obres el 1868 i com a
arquitecte el 1877. D’estil eclèctic i, de vegades, modernista, fou un dels arquitectes més sol·licitats del
seu temps. Autor de nombroses cases a l’Eixample de Barcelona, la rehabilitació del monestir de Sant
Pere de les Puelles a Sarrià, la torre Buxareu a Puigcerdà (1879), la capella del convent de les
Magdalenes (1880), el desaparegut Teatre Líric (1881), la presó Model (1888-1904, amb Josep
Domènech i Estapà), el Teatre Novedades (1890), la torre Lacambra a Sarrià (1892), can Robert a
Sitges (1892-1894), obres de restauració al Teatre del Liceu (1898), etc.

3.3 Bonaventura Pollès i Vivó
Arquitecte. Estudià a Madrid (1872-76) i a Barcelona (1876-79) i es titulà el 1880.
Arquitecte municipal de Vilanova i la Geltrú –d’on procedia la seva familia-, n’amplià
el cementiri, restuaurà l’església de Sant Antoni, bastí el casal de Santa Teresa i
diverses cases a Riba-roja. A Barcelona restaurà el palau del marquès de Castellbell
–al carrer de la Canuda- per a instal·lar-hi el Foment del Treball Nacional. Ajudant
de Domènech i Montaner a l’Hotel Internacional de l’Exposició del 1888. Féu cases a
Barcelona a Rambla de Catalunya – València (1891), Rambla de Catalunya –
Mallorca (1889), Muntaner - Gran Via (1890), xalet Cardenal –passatge de la Mercè(1893), torre Vallès –carrer Puig- (1898), casa Pladevall –Major de Gràcia- (1896),
fàbrica Ferrer-Vidal a Gràcia (1881), reforma del cafè Palau del Cristall –carrer
d’Escudellers-. Cedí la seva pròpia casa del passatge de la Mercè a l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya. Gran viatger i notable aquarel·lista, part de la seva obra es conserva a l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona.

3.4 Pere Bassegoda i Mateu
Pertanyent a família barcelonina d’arquitectes. Procedent del poble de
Bassegoda (Alt Empordà), a la primeria del segle XIX els seus membres es
traslladaren a Barcelona, com a paletes. Pertany a la primera generació Pere
Bassegoda i Mateu (1817-1908), mestre d’obres, i contractista amb els seus
germans paletes Bonaventura Bassegoda i Mateu i Josep Bassegoda i Mateu. Fou
autor, a Barcelona, de la casa Ròmul Bosch i alsina i de la de davant la
Companyia Telefònica, totes dues a la plaça Catalunya. Són de la segona
generació de fills de Bonaventura , Bonaventura Bassegoda i Amigó, Joaquim
Bassegoda i Amigó (1854-1938), que fou catedràtic i director de l’Escola
D’Arquitectura de Barcelona, i Ramon-enric Bassegoda i Amigó. Pertanyen a la
tercera generació els fills del segon Bonaventura, Pere-Jordi Bassegoda i Musté i
Bonaventura Bassegoda i Musté. Pertanyen a la quarta generació els fills
d’aquest darrer, Bonaventura Bassegoda i Nonell (1926), arquitecte i aparellador, arquitecte de
l’ajuntament de Barcelona i professor de l’Escola d’Arquitectura, i Joan Bassegoda i Nonell.
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4. PRESA DE DADES
El punt de partida del projecte és la recerca d’informació. Es va començar per la consulta dels
expedients originals de les edificacions de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del carrer
Bisbe Caçador. Parlant amb la responsable de la sala de consulta de l’arxiu em va recomanar començar
a buscar les edificacions en un catàleg anomenat “El creixement de l’Eixample Registre Administratiu
d’Edificis 1860-1928”. Aquest està realitzat per un aparellador jubilat, en Lluís Maria Aragó i Cabañas, el
qual realitzà una amplia catalogació de les edificacions de l’eixample amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest llibre sabent l’adreça d’un edifici de l’Eixample
construït entre els anys 1860 i 1928 es pot obtenir l’arquitecte o mestre d’obres, la data de signatura
del projecte, el promotor, l’expedient, així com altres curiositats.
El següent pas va ser la consulta dels expedients microfilmats. Molts d’aquests expedients
corresponien a edificacions anteriors als edificis actualment construïts en els emplaçaments estudiats.
Altres expedients corresponen a les edificacions actuals, però poques vegades el projecte serà una
còpia fidel de l’edifici finalment construït.
La recerca de la documentació gràfica a l’arxiu va suposar quasi dos mesos de recerca. A l’Arxiu tant
sols es poden consultar un màxim de sis expedients diaris, així poden atendre d’una manera correcte
tot el públic que tenen. Alguns expedients desprès de ser sol·licitats estaven perduts o extraviats i com
a curiositat un parell estaven infectats de fongs. Els expedients infectats calia consultar-los uns dies
específics amb cita prèvia i amb unes condicions especials.
De tota la informació cercada es poden obtenir reproduccions, inclòs els expedients afectats amb
fongs. Les reproduccions dels expedients més actuals es realitzen mitjançant fotocòpies i els més antics
es microfilmen. Les reproduccions microfilmades te les faciliten a l’acte per a que tu en puguis fer
fotocòpies en una màquina especial.
Finalment, la recerca a l’arxiu va concloure amb l’obtenció d’informació de dotze edificis dels trentaun que té l’illa. Tal com s’ha comentat anteriorment, la gran majoria de la informació gràfica obtinguda
no correspon amb els edificis existents.
Una part important de la recerca és l’aixecament topogràfic de les façanes de l’illa a través d’una
estació total. Es va realitzar durant un cap de setmana mitjançant una estació total (TCR1205 R100)
amb punter laser per a la obtenció de les coordenades dels punts de cota més alta de les edificacions i
amb la mateixa estació i el prisma per a les cotes més baixes, ja que en aquest últim cas, el camp de
visió pot estar tapat per diferents obstacles, ja sigui per vehicles o per altres elements del mobiliari
urbà.
En algunes edificacions s’ha hagut de realitzar amidaments més específics d’elements concrets
mitjançant la cinta mètrica, pels elements més petits, i l’aparell mesurador làser per a les distàncies més
grans, així com alçades parcials.
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17. Edifici c/ Diputació, 200

5. FITXES DE CATALOGACIÓ DELS EDIFICIS

18. Edifici c/ Diputació, 198 – c/ Muntaner, 34

L’objectiu d’aquestes fitxes és poder catalogar tots els edificis de la illa estudiada en aquest
projecte, i a la llarga, poder catalogar tots els diferents edificis de l’Eixample, ajuntant diferents
projectes. Aquestes fitxes ens ajuden a entendre els edificis estudiats, així com la seva façana.

19. Edifici c/ Muntaner, 32

Totes les dades incloses en les fitxes s’han tret de l’Arxiu Municipal Administratiu de la ciutat de
Barcelona, per les obres realitzades abans de l’any 1990 i de l’Arxiu del Districte de l’Eixample per les
obres posteriors a aquesta data, a partir de la consulta d’expedients, plànols i microfilms. Una altra de
les fonts més importants ha estat la presa de dades a peu de carrer.

22. Edifici c/ Muntaner, 26

Cada una de les fitxes està dividida en diferents parts, una de tècnica i una altra de descriptiva, que
a la vegada se subdivideixen en diferents apartats.

25. Edifici c/ Muntaner, 20

20. Edifici c/ Muntaner, 30
21. Edifici c/ Muntaner, 28
23. Edifici c/ Muntaner, 24
24. Edifici c/ Muntaner, 22
26. Edifici c/ Muntaner, 18 – Gran Via de les Corts Catalanes, 571

A la part tècnica hi trobem les dades d’emplaçament acompanyades per un plànol de l’illa amb la
situació de l’edifici; les dades catastrals, com són la qualificació urbanística, el codi de l’illa, el codi
municipal, el número de parcel·la, la longitud de façana i el número total de plantes; les dades de
l’edifici, com ara la denominació, l’autor, l’any de construcció, el propietari, etc.; les remuntes que s’han
realitzat a l’edifici durant la seva història; i per últim, les característiques constructives de l’edifici.

27. Edifici Gran Via de les Corts Catalanes, 573

La part descriptiva està formada per la documentació gràfica amb la foto de la façana i esquemes
en planta i seccions esquemàtiques.

31. Edifici Gran Via de les Corts Catalanes, 581

A continuació s’inclouen les fitxes de cadascun dels edificis estudiats:
01. Edifici c/ Aribau, 1 – Gran Via de les Corts Catalanes, 583
02. Edifici c/ Aribau, 3
03. Edifici c/ Aribau, 5
04. Edifici c/ Aribau, 7
05. Edifici c/ Aribau, 9
06. Edifici c/ Aribau, 11
07. Edifici c/ Aribau, 13 – c/ Diputació, 220
08. Edifici c/ Diputació, 218
09. Edifici c/ Diputació, 216
10. Edifici c/ Diputació, 214
11. Edifici c/ Diputació, 212
12. Edifici c/ Diputació, 210
13. Edifici c/ Diputació, 208
14. Edifici c/ Diputació, 206
15. Edifici c/ Diputació, 204
16. Edifici c/ Diputació, 202

28. Edifici Gran Via de les Corts Catalanes, 575
29. Edifici Gran Via de les Corts Catalanes, 577
30. Edifici Gran Via de les Corts Catalanes, 579
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C/ Aribau, 1 - Gran Via de les Corts Catalanes, 583
---

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

resvestiments
ampit de coberta

discontinu

continu

parament
aplacat
arrebossat
coronació
balustrada
llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

-----------

edifici abandonat
solar
edifici en construcció
edifici en rehabilitació

aplacat

pintat

obra vista
rebossat
estucat
pintat
esgrafiat
ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
pedra artificial

sostre

pedra artificial
-------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

ferro forjat

parament

tribuna

aplacat

altres elements

dintells
brancals

---

gas
teléfon
il.luminació pública
televisió

carpinteria

parament

plantes remuntades
núm. habitatges per planta

arrebossat
estucat
esgrafiat

1875

fotografia

plurifamiliar

longitut façana

any

any construcció

Edifici de planta poligonal de set costats
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té 3 patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

núm. plantes st. R.

remuntes

tipologia
constructiva

unifamiliar

núm. plantes sb. R.

núm. façanes

instal·lacions
façana

0021117DF3802A

núm. parcela

característiques
solar

ref. cadastral

cos

dades cartografiques

any construcció

balcó

núm. locals

garatge

017
7
44,92
1875

baranes

núm. habitatges
habitatges per planta

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

privada

núm. escales

7
--2
4
24
--si
--5
-----

---

situació

publica

núm. plantes st. R.

núm. municipal

forats

informació general

promocció

núm.

núm. plantes sb. R.

característiques constructives

barri
carrer

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
583

estil

---

esquema en planta

municipi

distribució

localització

arquitecte

nom edifici

Esc: 1/1000

Esc: 1/300
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C/ Aribau, 3
Rafael Guastavino

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes
remuntes

núm. plantes st. R.

garatge

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

---

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
----ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

solar
edifici en construcció
edifici en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

edifici abandonat

aplacat

esgrafiat
parament

plantes remuntades

parament

rebossat
continu

any

-------------------------

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

característiques de la façana

edifici afectat per normes

ascensor

1878

fotografia

aïllada

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de 4 costats
Consta de planta baixa més quatre plantes
pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

tipologia
constructiva

unifamiliar

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

habitatges per planta

situació

0021116DF3802A

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. escales
núm. habitatges

característiques constructives

ref. cadastral

núm. habitages per planta

núm. plantes st. R.

---

Casa Modest Casademunt

esquema en planta

any construcció

4437
016
5
17,18
1878

carrer

5
--1
8
2
4
si
--1
-------

núm. plantes sb. R.

distribució

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
3

cos

arquitecte

nom edifici

Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Aribau, 5
---

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

---

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

pintat

---

balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat

altres elements

balustrada

coronació

carpinteria

ampit de coberta

coronació

arrebossat

edifici en construcció
edifici en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

estucat

ceràmic
pedra artificial
--pedra artificial
--pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat

aplacat

solar

aplacat

esgrafiat
parament

edifici abandonat

parament

rebossat
continu

plantes remuntades

-------------------------

tribuna

longitut façana

any

1885

fotografia

0021115DF3802A

núm. plantes st. R.

núm. façanes
remuntes

ref. cadastral

cos

dades cartografiques

any construcció

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té cinc patis de llum

secció esquemàtica

garatge

015
7
17,18
1885

baranes

núm. locals

situació

edifici afectat per normes

habitatges per planta

característiques constructives

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

núm. escales
núm. habitatges

---

---

esquema en planta

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. plantes st. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

núm. habitages per planta

núm. plantes sb. R.

distribució

privada

carrer

6
--2
10
2
1
si
--1
-------

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
5

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Aribau, 7
Frederic Farreras

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

remuntes

longitut façana

núm. habitages per planta

-----

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

---

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

estucat

ceràmic
pedra artificial
--pedra artificial
--pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
---

solar

aplacat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

edifici abandonat

parament

esgrafiat
parament

plantes remuntades

-------------------------

rebossat
continu

any

instal·lacions
façana

núm. plantes st. R.

núm. façanes

característiques
solar

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

garatge

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. locals
ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

habitatges per planta

1889

fotografia

0021114DF3802A

núm. escales
núm. habitatges

6
--1
10
2
1
si
--1
---

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té cinc patis de llum

secció esquemàtica

ref. cadastral

núm. plantes st. R.

---

situació

any construcció

3429
014
5
--11,74
1889

carrer

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

núm. municipal

barri

estil

Casa Josep Sabadell

esquema en planta

privada

municipi

distribució

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
7

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Aribau, 9
Frederic Farreras

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

remuntes

longitut façana

núm. habitages per planta

-----

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

---

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

estucat

ceràmic
pedra artificial
--pedra artificial
--pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
---

solar

aplacat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

edifici abandonat

parament

esgrafiat
parament

plantes remuntades

-------------------------

rebossat
continu

any

instal·lacions
façana

núm. plantes st. R.

núm. façanes

característiques
solar

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

garatge

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. locals
ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

habitatges per planta

1889

fotografia

0021113DF3802A

núm. escales
núm. habitatges

6
--1
10
2
1
si
1
1
---

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té cinc patis de llum

secció esquemàtica

ref. cadastral

núm. plantes st. R.

---

situació

any construcció

3429
013
5
--11,57
1889

carrer

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

núm. municipal

barri

estil

Casa Josep Sabadell

esquema en planta

privada

municipi

distribució

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
9

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Aribau, 11
Joaquim Sitjas

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

dintells
brancals

resvestiments

discontinu

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió
edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada
llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

pedra artificial
----pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

solar
ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

edifici abandonat

aplacat

esgrafiat
parament

Eduard M.Balcells
aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

parament

rebossat
continu

2

arquitecte

-------------------------

tribuna

parament

plantes remuntades

any

1875

fotografia

aïllada

longitut façana

remuntes

tipologia
constructiva

unifamiliar

núm. plantes st. R.

núm. façanes

instal·lacions
façana

0021112DF3802A

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

característiques
solar

ref. cadastral

cos

dades cartografiques

any construcció

balcó

núm. locals

garatge

012
7
--11,20
1875

baranes

habitatges per planta

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

núm. escales
núm. habitatges

7
--1
12
2
2
si
--1
1920

---

situació

núm. plantes st. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

privada

carrer

estil

Casa Agustí Andreu

esquema en planta

publica

barri

distribució

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
11

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Aribau, 13 - C/ Diputació, 220
---

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

dintells
brancals

resvestiments

discontinu

2

arquitecte

---

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada
llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

parament

plantes remuntades

any

1898

fotografia

aïllada

longitut façana

remuntes

tipologia
constructiva

unifamiliar

núm. plantes st. R.

núm. façanes

instal·lacions
façana

0021111DF3802A

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

característiques
solar

ref. cadastral

cos

dades cartografiques

any construcció

balcó

núm. locals

garatge

011
8
--37,52
1898

baranes

habitatges per planta

any construcció

Edifici de planta poligonal de cinc costats
Consta de planta baixa més set plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

núm. escales
núm. habitatges

8
--1
18
3
2
si
--3
---

---

situació

núm. plantes st. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

privada

carrer

estil

---

esquema en planta

publica

barri

distribució

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Aribau
13

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

08

C/ Diputació, 218
Agustí Mas

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

remuntes

longitut façana

plantes remuntades

2

arquitecte

---

instal·lacions
façana

núm. plantes st. R.

núm. façanes

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

característiques
solar

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

garatge

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
---

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

solar

aplacat

esgrafiat
parament

edifici abandonat

parament

rebossat
continu

any

-------------------------

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. locals
ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

habitatges per planta

1876

fotografia

0021110DF3802A

núm. escales
núm. habitatges

8
--1
12
2
1
no
--1
---

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més set plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

ref. cadastral

núm. plantes st. R.

---

situació

any construcció

175F
010
8
--5,74
1876

carrer

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

núm. municipal

barri

estil

Casa Miquel Bonet

esquema en planta

privada

municipi

distribució

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
218

cos

mestre d'obres

nom edifici

Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes
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C/ Diputació, 216
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021109DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
pedra artificial
--ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

009
6
--11,60
1885

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1885

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

6
--1
9
1ó2
2
si
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
216

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

10

C/ Diputació, 214
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021108DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

008
7
--5,60
1900

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1900

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té dos patis de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

7
--1
7
1ó2
1
no
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
214

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
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C/ Diputació, 212
Salvador Viñals

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
motllures
motllures
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1879

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021107DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Joaquim Plantés

esquema en planta

ref. cadastral

any

7
--1
10
2
1
no
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

678H
007
7
--5,60
1879

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
212

cos

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
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C/ Diputació, 210
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021106DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra natural

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

006
7
--6,00
1900

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

---

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

7
--1
6
1
1
no
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
210

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes
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C/ Diputació, 208
Santiago Biosca

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021105DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra natural

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
barana

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
pedra artificial
--ceràmic
ferro forjat
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

005
6
--5,80
1880

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1880

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Gabriel Andreu

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

6
--1
11
1ó2
1
no
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
208

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes
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C/ Diputació, 206
Josep Masdeu

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

dintells
brancals

resvestiments

discontinu

1

arquitecte

---

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra natural

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada
llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra natural
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

parament

plantes remuntades

any

1886

fotografia

aïllada

longitut façana

remuntes

tipologia
constructiva

unifamiliar

núm. plantes st. R.

núm. façanes

instal·lacions
façana

0021104DF3802A

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

característiques
solar

ref. cadastral

cos

dades cartografiques

any construcció

balcó

núm. locals

garatge

004
6
--6,75
1886

baranes

habitatges per planta

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

núm. escales
núm. habitatges

6
--1
5
1
1
si
--1
1907

---

situació

núm. plantes st. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

privada

carrer

estil

Casa Enric Pi

esquema en planta

publica

barri

distribució

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
206

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Diputació, 204
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021103DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

003
6
--10,60
1910

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1910

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

6
--1
10
2
2
si
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
204

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Diputació, 202
Antoni Facerias

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1891

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de sis costats
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021102DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Josep Escasany

esquema en planta

ref. cadastral

any

7
--1
6
1
1
no
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

4579
002
7
--5,85
1891

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
202

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Diputació, 200
Joan Serra Jané

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1890

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té dos patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021101DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Mateu Tomàs

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
5
1
1
si
--2
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

4017
001
7
--11,10
1890

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Diputació
200

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Diputació, 198 - C/ Muntaner, 34
Josep Pérez Terraza

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

pintat

--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

arrebossat
coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

ceràmic/pedra art.

carpinteria

ampit de coberta

esgrafiat

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

estucat

parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1876

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de cinc costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té dos patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021131DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Eugeni Duran

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
15
3
5
si
--2
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

443-5486
031
6
--23,90
1876

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
34

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Muntaner, 32
M. Coquillat

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1878

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021130DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa J. Forn

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
5
1
1
no
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

1025
030
7
--5,80
1878

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
32

cos

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/500

/
Esc: 1/300
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C/ Muntaner, 30
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021129DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

029
5
--5,80
1878

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1878

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més quatre plantes
pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

5
--1
4
1
1
no
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
30

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
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/
Esc: 1/300
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C/ Muntaner, 28
Josep Maceras Vidal

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

metàl·lica

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1879

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de vuit costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021128DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Rafael Puig

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
10
2
1
no
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

850H
028
6
--5,50
1879

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
28

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300
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C/ Muntaner, 26
Josep Maceras Vidal

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1879

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021127DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Rafael Puig

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
10
2
1
no
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

850H
027
6
--6,00
1879

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
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cos
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C/ Muntaner, 24
Josep Carrera Miró

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1884

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de quatre costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té cinc patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021126DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Manuel Badia i Tous

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--2
10
2
4
si
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

2126
026
6
--20,00
1884

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
24

cos

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

24

C/ Muntaner, 22
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021125DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra natural

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

025
5
--13,50
1880

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1880

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de sis costats
Consta de planta baixa més quatre plantes
pis
La coberta és plana i transitable
La finca té quatre patis de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

5
--1
12
2ó4
3
si
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
22

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

25

C/ Muntaner, 20
Bonaventura Polles

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

remuntes

longitut façana

plantes remuntades

1

arquitecte

---

instal·lacions
façana

núm. plantes st. R.

núm. façanes

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

característiques
solar

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

garatge

edifici afectat per normes

aplacat

pintat

obra vista

sostre
sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
ceràmic
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

solar
ed. en construcció
ed. en rehabilitació

aplacat

esgrafiat
parament

edifici abandonat

parament

rebossat
continu

any

-------------------------

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. locals
ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

habitatges per planta

arrebossat
estucat
esgrafiat

1890

fotografia

0021124DF3802A

núm. escales
núm. habitatges

7
--1
6
1
1
si
--1
---

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més sis plantes pis
La coberta està dividida en dos trams de
dues aigües
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

ref. cadastral

núm. plantes st. R.

---

situació

any construcció

3814
024
7
--6,85
1890

carrer

núm. plantes sb. R.

caracteristiques constructives

núm. municipal

barri

estil

Casa Joan Parcerisas

esquema en planta

privada

municipi

distribució

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Muntaner
20

cos

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/500

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes
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C/ Muntaner, 18 - C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 571
Bonaventura Polles

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

longitut façana

parament
dintells
brancals

balcó

aplacat

pintat

obra vista

sostre

----------pedra artificial
----------pedra artificial

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

parament
aplacat

impost

---

arrebossat
coronació

cornisa

---

balaustrada

aler

---

front
contells

pescant

---

sostre
parament

motllures

---

aplacat
rebossat

planta baixa

fusta/ferro forjat

coronació
balustrada

plantes tipus

fusta

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

estucat

pintat
esgrafiat

pedra artificial
----pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

altres elements

resvestiments
ampit de coberta

discontinu

llosa

baranes

edifici afectat per normes

núm. façanes

tribuna

núm. plantes st. R.

garatge

carpinteria

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1890

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de cinc costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té dos patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021123DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Joan Parcerisas

esquema en planta

ref. cadastral

any

6
--1
10
2
3
si
--3
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

3960
023
6
--37,45
1890

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
571

cos

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

27

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 573
Pere Bassegoda

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

resvestiments

edifici afectat per normes

parament
dintells
brancals

discontinu

garatge
núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta/ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

pedra artificial
----pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

promocció
dades cartografiques
forats

informació general

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

escopidors

caracteristiques de la façana

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

ascensor

1901

fotografia

plurifamiliar

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més quatre plantes
pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

aïllada

---

habitatges per planta

situació

tipologia
constructiva

unifamiliar

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

0021122DF3802A

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

Casa Francisco Rocamora

esquema en planta

ref. cadastral

any

5
--1
10
2
4
si
--1
---

núm. plantes sb. R.

distribució

any construcció

8164
022
6
--16,45
1901

carrer

remuntes

núm. municipal

barri

instal·lacions
façana

privada

municipi

estil

característiques
solar

publica

localització

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
573

cos

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes
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C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 575
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021121DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

ferro forjat

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

pedra artificial
----pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

arrebossat
estucat
esgrafiat

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

021
6
--14,00
1920

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

1920

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta rectangular
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

6
--1
10
2
2
si
--1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
575

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

29

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 577
Joan Serra Jané

longitut façana

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

any construcció

edifici afectat per normes

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

parament
dintells
brancals

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta

plantes tipus

fusta

estucat

pintat

coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ceràmic
--morter
pedra artificial
--pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial
--ferro forjat
----ferro forjat
---

arrebossat
estucat
esgrafiat

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció
ed. en rehabilitació

aplacat

esgrafiat
parament

solar

parament

rebossat
continu

edifici abandonat

1880

fotografia

núm. plantes st. R.

garatge

any construcció

Edifici de planta poligonal de cinc costats
Consta de planta baixa més cinc plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té tres patis de llum

secció esquemàtica

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

núm. locals

situació

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

habitatges per planta

caracteristiques constructives

---

núm. habitatges

---

Casa Carlota Iglesias

esquema en planta

---

arquitecte

núm. escales

tribuna

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

0021120DF3802A

resvestiments

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

any

núm. plantes sb. R.

distribució

606-5
020
7
--10,35

remuntes

núm. municipal

6
--1
8
2
2
si
--1
---

instal·lacions
façana

privada

carrer

estil

característiques
solar

publica

barri

cos

dades cartografiques

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
577

municipi

ref. cadastral

forats

informació general

promocció

localització

mestre d'obres

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

30

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 579
---

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

distribució

garatge

ref. cadastral

0021119DF3802A

tipologia
constructiva

unifamiliar

aïllada

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

cos

estructura

formigó
ceràmic
xapa acer
xapa acer
xapa acer

núm. plantes st. R.
longitut façana

parament
dintells
brancals

resvestiments

discontinu

núm. façanes

aplacat

pintat

obra vista

sostre

-------------------------

sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

acer

plantes tipus

acer

estucat
pintat

arrebossat
coronació
balaustrada

balcó

llosa
front
contells
sostre

baranes

parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

ceràmic
--morter
pedra artificial
---------------------

altres elements

aplacat

carpinteria

ampit de coberta

esgrafiat
parament

solar
ed. en construcció
ed. en rehabilitació

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

parament

tribuna

dades cartografiques

any construcció

019
8
4
13,80
1998

núm. parcela
núm. plantes sb. R.

arrebossat
estucat
esgrafiat

1998

fotografia

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

núm. locals

any construcció

Edifici de planta poligonal de sis costats
Consta de planta baixa més vuit plantes pis
La coberta és plana i transitable
La finca té un pati de llum

secció esquemàtica

---

habitatges per planta

situació

---

arquitecte

núm. escales
núm. habitatges

caracteristiques constructives

plantes remuntades

núm. plantes st. R.

---

---

esquema en planta

any

núm. plantes sb. R.

ascensor

escopidors

caracteristiques de la façana

remuntes

privada

carrer

8
4
1
24
4
1
si
1
1
---

instal·lacions
façana

publica

barri

estil

característiques
solar

núm.

BARCELONA
EIXAMPLE
Gran Via
577

municipi

núm. municipal

forats

informació general

promocció

localització

arquitecte

nom edifici

/
Esc: 1/1000

/
Esc: 1/300

Aixecament i catalogació d’una illa de l’eixample
C/ Aribau – C/ Diputació – C/ Muntaner - Gran Via de les Corts Catalanes

31

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 581
---

plurifamiliar

entre mitgeres

tipus d'ús

habitatge
comercial
industrial

oficines
equipaments socials
altres

estructura

parets de càrrega
ceràmic
pedra artificial
pedra artificial
pedra artificial

dintells
brancals

resvestiments

discontinu

3

arquitecte

---

gas
teléfon
il.luminació publica
televisió

aires acondicionats
electricitat
baixants
altres

edifici afectat per normes

ed. en rehabilitació

-----------

parament

ferro forjat

aplacat

pintat
sostre
sòcol

pedra artificial

ménsula

---

impost

---

cornisa

---

aler

---

pescant

---

motllures

---

planta baixa

fusta

plantes tipus

fusta

estucat
pintat

coronació
balaustrada
llosa
front
contells
sostre
parament
aplacat
rebossat
coronació
balustrada

altres elements

arrebossat

ferro forjat
----ferro forjat
--pedra artificial
motllures
motllures
-------------

carpinteria

ampit de coberta

aplacat

ed. en construcció

obra vista

esgrafiat
parament

solar

aplacat

rebossat
continu

edifici abandonat

-------------

tribuna

parament

plantes remuntades

any

arrebossat
estucat
esgrafiat

1890

fotografia

aïllada

longitut façana

remuntes

tipologia
constructiva

unifamiliar

núm. plantes st. R.

núm. façanes

instal·lacions
façana

0021118DF3802A
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6. REPRESENTACIÓ GRÀFICA
Després de la presa de dades i un cop obtinguda tota la informació necessària es procedeix a la
realització de la representació gràfica. L’objectiu final del projecte és la realització d’un model
tridimensional de l’illa estudiada, prèviament es realitza una catalogació de cada una de les finques, on
una part fonamental és l’aixecament planimètric i la representació mitjançant fotografies de les façanes.
L’aixecament planimètric s’ha realitzat amb el programa de dibuix Autocad 2008 amb l’ajuda de
plànols originals de l’arxiu i les correccions obtingudes de les dades preses in situ.

La representació mitjançant fotografies s’ha realitzat mitjançant dos programes: un de rectificació
de les imatges, MonoImage; i l’altre de retoc fotogràfic, Adobe Photoshop.
El procés de rectificació amb el programa MonoImage és el següent:
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El procès de retoc fotogràfic amb el Photoshop és el següent:

A la documentació gràfica del projecte hi trobem els plànols definitius amb l’aixecament d’alguns
dels carrers i xamfrans que conformen l’illa estudiada.
01. Xamfrà Gran Via de les Corts Catalanes – Aribau
02. Carrer Aribau
03. Façana carrer Aribau núm.3
04. Façana carrer Aribau núm.5
05. Façana carrer Aribau núm.7-9
06. Façana carrer Aribau núm.11
07. Xamfrà Aribau - Diputació
A la documentació gràfica del projecte hi trobem els plànols amb els muntatges fotogràfics de
cadascun dels carrers i xamfrans que conformen l’illa estudiada.
08. Muntatge
09. Muntatge
10. Muntatge
11. Muntatge
12. Muntatge

fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic
fotogràfic

carrer Aribau
carrer Diputació
carrer Muntaner
Gran via de les Corts Catalanes
dels xamfrans
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8. CONCLUSIONS
El projecte forma part d’un treball comú d’aixecament i catalogació de les façanes de l’Eixample
barceloní. És un projecte amb un esquema predefinit, en el qual cal realitzar una sèrie de parts
preestablertes.
L’aportació realitzada amb el treball ha estat l’elaboració d’una documentació gràfica de trenta-una
façanes i la confecció de les seves corresponents fitxes tècniques.
La realització del treball es divideix bàsicament en dues parts, la primera de recerca d’informació i la
segona de la seva edició.
La recerca d’informació és la que ha resultat més enriquidora i interessant. Els matins invertits a
l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona remenant expedients, resultaven emocionants; mai es
pot preveure el resultat, a vegades sorprenent. Hi havia dies que l’estada a la sala de consultes de
l’arxiu resultava molt profitosa i es trobaven tots els expedients consultats. Altres visites eren més
decebedores, ja que els expedients estaven perduts i no era possible aconseguir-los. Això implicava un
profund estudi de l’existència d’altres documents de reformes, ampliacions o remuntes efectuades en
aquell immoble. És realment interessant gaudir d’aquesta mena d’arxius on es conserva informació del
patrimoni de la ciutat, de la seva història que està a l’abast dels ciutadans. Aquests documents, en sí
mateixos, tenen un valor indescriptible, contemplar-los i fins i tot tenir-los entre les mans és molt
emocionant. Es tracta d’originals elaborats molt lluny de les tecnologies actuals, que ens transporten a
aquells antics tallers d’arquitectura, amb les taules i estris de dibuix de l’època on van treballar els
autors d’aquell creixement urbanístic.
La recerca a l’Arxiu, tot i ser emocionant, s’ha fet bastant llarga degut a que només et deixen
consultar 6 expedients al dia. I tenint en compte que l’illa està composta per 31 edificis i que els
expedients moltes vegades estan dividits en vàries parts, el procés d’investigació s’ha allargat bastant.
Les normes que s’imposen en aquests tipus d’arxius són lògiques perquè degut al volum de consultes
diàries que es realitzen, si no limitessin l’accés estarien desbordats.
Per tal d’ampliar la informació obtinguda de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona també
ha estat necessari la visita a l’Arxiu del Districte de l’Eixample.
Finalment la recerca d’informació va ser completada amb la presa de dades i informació a peu dels
edificis estudiats. Calia comparar que tota la informació dels arxius fos representativa del que en
l’actualitat està construït. Aquí es va poder comprovar que el que és projecte poques vegades és
representatiu del que després es construeix. Els plànols obtinguts als Arxius disten molt de l’actualitat ja
que molts d’ells eren bastant esquemàtics.
Després es va plasmar en paper tot allò recopilat mitjançant el desenvolupament de tota aquesta
feina davant d’un sistema informàtic.
S’ha volgut entendre una mica millor les edificacions estudiades investigant qui eren els arquitectes i
els mestres d’obres. L’illa del projecte consta d’obres menors d’arquitectes i mestres d’obres, testimonis
d’una febre urbanística i constructora per poder fer efectiva la construcció de l’Eixample barceloní,
després d’enderrocar les muralles l’Eixample havia d’unir la gran ciutat amb els diferents municipis de la
plana.

Barcelona és actualment una ciutat de moda, amb un cert èxit turístic que, en bona part, ve donat
pel reconeixement del seu patrimoni arquitectònic modernista. En qualsevol cas, sense donar més
importància a les conjuntures temporals, ens podem sentir orgullosos d’aquests béns, que hem
d’intentar conèixer, catalogar i conservar amb la cura que es mereixen.
La riquesa de l’Eixample Modernista de Barcelona, va més enllà de les emblemàtiques construccions
reconegudes en tot el món. Existeix un teixit que enllaça i omple la trama urbana donant-li continuïtat i
sentit. No ens trobem davant d’obres aïllades.
Sense ser construccions emblemàtiques les que es representen en aquest estudi, formant part de la
febril activitat d’un temps. A la ciutat existia una gran indústria amb multitud de professionals treballant
en les més diverses disciplines de la construcció. Tan sols podem seguir les passes dels arquitectes i
mestres d’obres, molts dels citats són ben coneguts i alguns d’ells han firmat treballs que dibuixen la
silueta de Barcelona.
El projecte desenvolupat pot ser considerat massa ampli, degut al nombre d’edificis estudiats, no
s’ha pogut aprofundir més sobre les edificacions.
La realització d’aquest projecte ha assolit dos objectius: l’aixecament i catalogació de les façanes
d’una illa de l’Eixample i la creació d’un model tridimensional de la mateixa.
Agraïments: Al personal de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Oriol Roch, al Roberto
Díaz, a Jordi Boada, als meus pares: Miquel Carreras i Ma Carme Arús, a les meves germanes: Mercè
Carreras i Maria Carreras, als tutors del PFC: Julio Ángel Iglesias Prieto i Jordi Xiqués Triquell, i a tots
aquells que m’han ajudat tan directe o indirectament en la realització d’aquest projecte.
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