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Alcaldia d’Hostafrancs

Planta Baixa

Sala 1 Oficina de l’Habitatge

Sala 4 Oficina de l’Habitatge

Sala 31 Oficina d’Atenció al Ciutadà

Sala 31 Oficina d’Atenció al Ciutadà

Sala 20 Oficina d’Atenció al Ciutadà

Sala 21 Sala d’espera Oficina d’Atenció al Ciutadà

Sala 10 Menjador

Sala 33 Oficina d’Atenció al Ciutadà

Sala 14 Vestíbul
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Sala 12 Vestíbul. Arcs el·líptics sostinguts per columnes de
pedra amb decoració vegetal que vol imitar la disposició
enramada d'unes heures. A l’extradós de l’arc hi ha col·locats
l’escut de la ciutat les figures d'un home i una dona.

Alcaldia d’Hostafrancs

Sala 9 Sostre del porxo recobert amb estuc i esgrafiats en
colors blau i groc

Sala 9 Porxo. Arcs desde l’altre costat on a més es veuen les
mènsules de les bigues esculpides amb representacions
d’animals fantàstics

Sala 12 Vestíbul. Arrancada de l’escala principal

Sala 12 Vestíbul. Pedestal que sosté un llum a peu
d’escala ornamentat amb flors i quatre caps d’àguiles

Sala 9 Porxo. Porta decorada amb motius vegetals

Sala 12 Vestíbul. Barana escala principal amb gran
ornamentació vegetal
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Planta Altells

Sala 2 Arxiu Oficina de l’Habitatge

Sala 7 Arxiu Oficina de l’Habitatge

Sala 4 Passadís

Sala 7 Arxiu Oficina de l’Habitatge

Sala 4 Passadís
Sala 5 Arxiu Oficina de l’Habitatge

Sala 7 Arxiu Oficina de l’Habitatge
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Planta Primera

Sala de Plens. Part anterior de la sala

Sala de Plens. Nau lateral que sosté la tribuna

Sala de Plens. Àbac on hi ha representats els escuts de la
creu de St. Jordi i de Catalunya amb una orla al seu voltant

Sala de Plens. Part posterior de la sala

Sala de Plens. Nau lateral que sosté la tribuna

Sala de Plens. Sota la tribuna es veuen els pilars de secció
octogonal amb capitells decorats branques i fulles

Sala de Plens. Mur frontal amb els escuts de la ciutat i dels barris

Sala de Plens. Tribuna

Sala de Plens. Creu que simbolitza la Creu Coberta que fa
recordar l’existent al terme del municipi
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Sala de Plens. Vista desde la tribuna part anterior

Sala de Plens. Bigues de ferro que sostenen el sostre són
utilitzades com a element decoratiu al estar pintades

Sala de Plens. Sostre cobert amb diversos trams de cúpules
rebaixades de forma circular o el·líptica, decorats amb estucs
i esgrafiats de tema floral

Alcaldia d’Hostafrancs

Sala de Plens. Vista desde la tribuna part posterior

Sala de Plens. Bigues pintades i mènsules esculpides

Sala de Plens. Sostre cobert amb diversos trams de cúpules
rebaixades de forma circular o el·líptica, decorats amb estucs
i esgrafiats de tema floral

Sala de Plens. Mènsules amb figures de noies envoltades d’una
garlanda de flors i amb vestits i joies d’inspiració vegetal medieval

Sala de Plens. Detall d’una de les bigues

Sala de Plens. Sostre cobert amb diversos trams de cúpules
rebaixades de forma circular o el·líptica, decorats amb estucs
i esgrafiats de tema floral
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Sala de Plens. Al mig de la imatge Àngel Custodi, patró del
barri d’Hostafrancs. També s’observa la inscripció labor prima
virtus

Sala de Plens. Déu Mercuri (Comerç). Sobre la gerra
a la part superior hi ha la inscripció de ciència

Alcaldia d’Hostafrancs

Sala de Plens. Deessa Juno asseguda en un torn i coronada,
amb unes espigues a la mà dreta. Apareix davant d’un camp
de fulles frondoses i fruits abundants

Sala de Plens. Deessa Ceres (Agricultura). Sobre la
gerra a la part superior hi ha la inscripció d’art

Sala de Plens. Signatura del taller Rigalt Granell autor dels
vitralls sota el disseny de Francesc Labarta

Sala de Plens. Figura femenina (Indústria). Sobre la
gerra a la part superior hi ha la inscripció de literatura
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Sala 3 Vestíbul. Claraboia amb vitralls sostinguda per una
estructura de biguetes i revoltons

Sala 3 Vestíbul. Pedestal on es veuen elements decoratius
vegetals i representacions de rostres de noies molt semblants
a les que hi ha a la façana o mènsules del saló de plens

Sala 3 Vestíbul. Es pot observar els murs recoberts amb
estuc i els diferents esgrafiats que hi han

Alcaldia d’Hostafrancs

Sala 3 Vestíbul. Detall de la claraboia

Sala 3 Vestíbul. Barana escala principal amb gran
ornamentació vegetal

Sala 5 Serveis Personals

Sala 3 Vestíbul. Fanal que reprodueix la figura d’un drac fet
amb peces soldades de ferro forjat situat sota els revoltons

Sala 3 Porta del vestíbul envoltada d’esgrafiats que
reprodueixen motius ornamentals de fulles i flors.

Sala 9 Serveis Personals
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Planta Segona

Sala 13 Secretaria Tecnojurídica

Sala 23 Direcció de Serveis Tècnics

Sala 23 Direcció de Serveis Tècnics

Pati interior. Part superior de la claraboia

Sala 10 Passadís

Sala 28 Finestra Projectes d’Obres Públiques

Pati interior. Esgrafiats de les finestres del distribuïdor
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Planta Tercera

Sala 1 Gerència

Sala 3 Prevenció Ciutadana

Sala 2 Regidoria

Sala 2 Regidoria

Sala 16 Comunicació i Qualitat

Sala 21 Comunicació y Qualitat
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Terrassa

Terrassa

Terrassa. Porta entrada sala 14

Terrassa

Terrassa. Finestra sala 4

Terrassa. Ventilació del pati interior

Terrassa amb la torre al fons
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Planta Coberta

Passadís gran de la Coberta

Coberta inclinada

Cornisa superior o es veu el carrer de la Creu Coberta

Golfes

Passadís petit de la Coberta

Passadís gran de la Coberta

Ventilació de les Golfes
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Claraboia pati interior

Maquinaria del rellotge a l’interior de la torre

Passadís que va cap a l’interior de l’edifici

Escales de l’interior de la torre

Bomba de calor, climatització

Rellotge a l’interior de la torre
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5. Pressa de dades

visites limitades al dia per tal de conservar els documents guardats en els arxius, amb al resultat obligat

5.1 Treballs previs a la pressa de dades

de realitzar vàries visites.
La informació obtinguda en els arxius fa referència principalment a la data de construcció, la tipologia

He dividit el treball en tres blocs. El primer bloc tracta sobre la recerca d’informació titulat treball

del projecte, els acords amb el client, el cost de l’edifici i els plànols. En els plànols trobats es poden

d’investigació. El segon bloc tracta sobre la pressa de dades de l’edifici titulat treball de camp i el tercer

veure les plantes, seccions i alçats on s’aprecia la distribució inicial de les estàncies de l’edifici que

bloc explica el procés d’aixecament a partir dels plànols titulat treball d’oficina.

actualment no conserva aquesta repartició d’espais. Aquets plànols per poder extreure’ls ens els han
de microfilmar.

La primera visita que vaig fer va servir per familiaritzar-me amb l’edifici i per aquest motiu vaig
deambular per totes les dependencies de totes les plantes agafant una idea global, és a dir, vaig
conèixer la distribució que tenia i el seu important volum geomètric. Un cop analitzat l’edifici i comparat
amb els plànols extrets de l’Arxiu Administratiu vaig decidir començar de baix cap a dalt i amb aquesta
idea vaig començar per la planta soterrània per acabar a la planta coberta.

5.2 Treball d’investigació

En aquest apartat exposo tot el que fa referència a la recerca d’informació.

És curiós que d’un edifici de l’envergadura de l’Alcaldia d’Hostafrancs, no s’hagi fet cap estudi més
acurat, i és per això que la recerca s’ha fet una mica difícil. Hi ha uns quants llibres que parlen sobre
l’Alcaldia d’Hostafrancs però sempre dins de l’àmbit del barri d’Hostafrancs, per aquest motiu parlen
d’una manera molt esquemàtica. El millor però, és que cada llibre, notícia, relat, ha aportat una mica de

Entada Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona

llum al treball, en cada text he trobat alguna cosa diferent, i això ha fet estimular la meva curiositat.
Un altre font important d’informació ha sigut l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjüic, situat a la
A continuació exposo els passos que vaig seguir per tal de aconseguir l’informació històrica i gràfica

plaça Bonet i Muixí, 3, on em van facilitar la major part d’informació.

sobre l’edifici:
En aquestes oficines i amb l’ajuda del personal vaig trobar informació històrica de l’Alcaldia a diferents
La recerca va començar a les biblioteques de les facultats d’arquitectura tècnica i arquitectura superior,

llibres, dossiers fets pel mateix arxiu i fotografies.

on no vaig trobat res referent al treball. Al no trobar res vaig desplaçar-me fins les diferents biblioteques
del barri i va ser a la biblioteca “Vapor Vell” on vaig aconseguir part de la informació escrita.

L'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc és un servei descentralitzat de l'Ajuntament de
Barcelona que funciona des de l'any 1988 en una doble tasca d'arxiu administratiu i d'arxiu històric. El

El següent pas després de visitar les biblioteques va ser anar a l’AMAB (Arxiu Municipal Administratiu

seu àmbit d'actuació és el del districte municipal de Sants-Montjuïc.

de Barcelona), situat al carrer Bisbe Cassador, 4, on a més de trobar informació gràfica també vaig
trobar informació escrita sobre la construcció de l’obra. Encara que no sempre és tan fructuós com un
s’espera, degut a l’antiguitat dels documents consultats, em vaig trobar amb documents de difícil
comprensió lectora i documents amb mal estat. Per altre banda només es poden fer un nombre de
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Les plantes van ser mesurades prenent distàncies directes i comprovant-les amb triangulacions
mitjançant el mesurador làser. Al no disposar d’espais grans les triangulacions les vaig anar fent
estància per estància i en el cas que era possible ajuntava més d’una estància per triangular-les entre
si.

Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

Altres llocs que vaig visitar en busca d’informació en els quals no vaig trobar res van ser: l’Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, els Serveis de Patrimoni
Arquitectònic Local i l’Institut Ametller.

5.3 Treball de Camp
Exemple de comprovació de distàncies directes amb triangles

En aquest apartat explico el procés que he seguit per obtenir totes les dades necessàries pel possible
desenvolupament de l’aixecament arquitectònic de l’edifici.

Utilitzant aquest sistema era important col·locar el mesurador làser de manera que quedes estacionari
en un lloc, per aconseguir-ho vaig utilitzar un trípode. Una vegada estava el làser estacionat vaig

Realització de plantes

començar a mesurar tots els punts que abastava la seva posició, al acabar de mesurar canviava el
Com ja he dit anteriorment a l’apartat de treballs previs, vaig començar croquitzant la planta soterrani

mesurador làser a un punt mesurat en l’estació anterior i comprovava que hi hagués la mateixa

amb l’ajut dels plànols de l’Arxiu. Un cop fet el croquis vaig començar a treure distàncies de totes les

distància, feia els que es coneix com un canvi d’estació. Les distàncies petites vans ser mesurades

estàncies que formen la planta soterrani per desprès passar a la planta baixa i així arribar a la planta

amb el flexòmetre.

coberta.

Col·locació del mesurador làser en un punt per
comprovar punts

Vista frontal del mesurador làser col·locat en el
mateix punt

Part del croquis de la planta soterrani
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fotografies

deformades

cònicament,

posteriorment

explicaré

com

vaig

solucionar

aquestes

deformacions. Només vaig poder obtenir fotografies frontals dels element que es troben a la planta
baixa. Aquestes fotografies eren bàsiques pel correcte grafisme de tots els elements.

En el cas de les seccions no vaig tenir cap tipus de problemes per fer les fotografies frontals ja que
sempre existia la possibilitat de posar-me a la mateixa alçada de l’element a fotografiar.

He de dir que he efectuat dos tipus de fotografia, la fotografia que em proporciona informació per fer el
projecte i las fotografia artística que m’ha servit per il·lustrar-lo
Vista lateral del mesurador làser en el mateix
punt

Punter del mesurador làser a una cantonada

Per esbrinar les alçades de les diferents estàncies així com totes les distàncies verticals vaig haver de
mesurar-les mitjançant els tres mètodes següents:

1- Distàncies verticals directes:

Les distàncies verticals directes són les distàncies que apuntant directament amb el mesurador làser
em donaven la mesura sense cap mena d’inconvenient. Amb aquest mètode vaig mesurar l’alçada de
tots els sostres, dels forats de les finestres i de cossos sortints com poden ser les cornises. Al igual que
en les plantes totes aquelles distàncies petites les vaig mesurar amb el flexòmetre.

Distància horitzontal directa mesurada amb el
mesurador làser

Distància horitzontal directe mesurada amb el
flexòmetre

Realització d’alçats i seccions

Alhora que anava traient les distàncies horitzontals de cada estància també anava mesurant les
alçades de cada sala, així anava avançant feina al moment de fer les seccions. Al haver mesurat
l’edifici des de l’interior em va facilitar treure les mesures de les façanes ja que tenia situats tots els
forats i cornises d’aquestes. Tenint el forats i les cornises situats només havia de comprovar-los i ubicar
tots els detalls que composen les façanes. Per poder desenvolupar aquesta feina vaig fotografiar les
façanes i amb un primer dibuix em vaig situar davant l’edifici per examinar el que jo tenia i treure
mesures noves que des de l’interior era impossible d’aconseguir.

Distància vertical directe mesurada amb el
flexòmetre

Amb la façana ja mesurada s’havien de situar tots els element que la composen, per això vaig decidir
fer fotografies frontals de cada element intentant evitar la deformació cònica. Amb aquesta intenció vaig
visitar els quatre edificis que es troben en front de l’Alcaldia i en cap d’ells em van deixar accedir. Per
aquest motiu no em va quedar més remei que fer les fotografies a peu de carrer amb la resultat d’unes
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Punter del mesurador làser a la cornisa

Col·locació del mesurador làser per mesurar
distància horitzontal (Vista frontal). Dist.=6,628m

Col·locació del mesurador làser per mesurar
distància horitzontal (Vista lateral). Dist.=6,628m

Col·locació del mesurador làser per mesurar
distància inclinada (Vista frontal). Dist.=8,051m

Col·locació del mesurador làser per mesurar
distància inclinada (Vista lateral). Dist.=8,051m

Reproducció de les dues distàncies donant com
a resultat l’alçada h= 4,57m

Alçada del punter làser a terra = 0,16m.
L’alçada total paret= 4,57m + 0,16m = 4,73m

Distància vertical directa mesurada amb el
mesurador làser

Col·locació del mesurador làser

2- Distàncies verticals per triangles rectes:

Aquetes distàncies són aquelles que s’ha de mesurar dues distàncies per trobar la oposada, és a dir,
mesurar la distància horitzontal i la distància de la hipotenusa per trobar l’alçada. El mesurador làser
utilitzat porta un programa integrat que marcant els punts de les distàncies mencionades prèviament
dona com a resultat l’alçada. Per fer aquest tipus de mesures i per mantenir el mesurador làser estàtic
vaig tornar a recórrer al trípode. S’ha d’anar amb compte perquè al instal·lar el trípode s’ha de sumar
l’alçada d’aquest a l’alçada que dona el mesurador làser, ja que d’aquesta manera el punter làser
s’eleva del terra. Aquest mètode el vaig fer servir per trobar alçades de la façana principalment , per
algunes alçades de la terrassa i alguna alçada de saló de plens, ja que aquesta estança de l’edifici té
una alçada doble.

Per mesurar els punts més alts de l’edifici vaig haver de posar-me a més distància de la façana, amb la
qual cosa el punter làser es feia bastant difícil de veure. Amb conseqüència d’això, es va originar un
altre inconvenient al creuar a l’altre costat del carrer, la gran confluència de trànsit que hi ha al carrer de
la Creu Coberta tant de persones com de cotxes.

Per aquests motius vaig optar de prendre les
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mesures per la nit, ja que d’aquesta manera solucionava els dos inconvenients alhora, perquè de nit el
punter es veu molt millor i la confluència de trànsit és molt més inferior que durant el dia

3- Distàncies verticals d’arcs:

Són les distàncies verticals de diferents punts d’un arc. Per trobar aquestes distàncies el primer que
vaig fer va ser mesurar la base de l’arc amb el flexòmetre. Un cop vaig obtenir la mesura de la base
vaig situar el mesurador làser al punt mig per trobar el punt més alt de l’arc, d’aquesta forma vaig
aconseguir el primer punt. A partir d’aquí es poden buscar tots els punt que es desitgin, jo
personalment vaig buscar tres punts més, però sempre del mateix costat, és a dir, tots els punts al
costat dret o al costat esquerra del punt mig pel simple fet de que les alçades són les mateixes a un

Recerca de punt mig de l’arc

costat que a l’altre. Els punts que sempre s’han de trobar són el punt mig i el punt més exterior de l’arc,
la resta poden ser qualsevol.

Aquest mètode també l’he utilitzat per trobar les alçades de les voltes dels sostres de la mateixa
manera que ho he explicat pels arcs.

Amb aquest mètode es bastant fàcil dibuixar l’arc amb el programa informàtic, ja que només s’haurà de
fer passar l’arc pels punts presos al camp de treball.

Punter del mesurador làser al punt mig de l’arc

Punter del mesurador làser a un punt l’arc

Col·locació del mesurador làser per mesurar la
distància del punt mig de l’arc

Col·locació del mesurador làser per mesurar la
distància d’un punt de l’arc

Distàncies mesurades de l’arc
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Mesurador làser aparell utilitzat per treure quasi totes les distàncies, especialment les més llargues i les zones
de difícil accés. També utilitzat per comprovar mesures mitjançant les triangulacions, en aquests cassos he

En aquest apartat exposo els materials i eines que he emprat per obtenir les dades necessàries per

emprat un trípode per poder treure les distàncies.

desenvolupar l’aixecament arquitectònic, a peu de camp.

Material pera croquis format per una carpeta, paper, llapis i goma, d’aquesta manera posteriorment es
podrà passar a format digital.

Càmera Fotogràfica. Aparell requerit per a l’obtenció de fotografies necessàries tant per a la possible
composició del treball com per interpretar l’edifici.

Flexòmetre de 5m aparell de medició que he utilitzat per mesurar elements petits dins i fora de l’edifici, molt
utilitzat alhora de mesurar detalls.
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5.4 Treball d’oficina
Consisteix en passar totes les dades obtingudes al edifici a un programa informàtic, és a dir, explico
com he fet l’aixecament arquitectònic.

Per al dibuix lineal he utilitzat el programa AutoCad 2008, i per a la realització de detalls he recorregut
al programa PhotoScape v3.1, el qual m’ha permès corregir fotografies, tan a nivell de deformació com
d’aspecte.

Vaig començar dibuixant les plantes ja que van ser les primeres en ser mesurades. En el moment de
passar tota la informació al programa informàtic vaig utilitzar moltes línies auxiliars per treure les
triangulacions i reafirmar les distàncies directes mesurades en un primer moment.

Al ser un edifici de planta rectangular no m’ha sigut molt difícil treure el seu perímetre.
Delimitació de la façana principal mitjançant una planta

Una vegada tenia les façanes limitades, vaig situar els forats i gràcies a l’alçada dels sostres vaig poder
ubicar les cornises. A partir d’aquí era qüestió d’anar dibuixant totes les finestres, el balcó, les
motllures, les trames de la pedra i per últim tots els elements decoratius.

Algunes de les triangulacions fetes per comprovar distàncies directes

Les façanes les vaig dibuixar a partir de les plantes ja digitalitzades i de les alçades presses en el
treball de camp.

Situació de forats i ubicació de cornises
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resultat final és el dibuix de l’element resseguit, aconseguint un dibuix molt fidel a la realitat. Un cop es
té el dibuix acabat s’escala i es posiciona el seu lloc corresponent.
Les fotografies on apareixien element deformats, prèviament eren retocades amb el programa
PhotoScape v3.1 de tal manera que aconseguia fotografies amb el mínim de deformacions possibles.

Dibuix de finestres, balcó i motllures

Fotografia de l’element decoratiu que es vol dibuixar

Dibuix dels elements decoratius juntament amb la trama de la pedra formant la façana acabada

Per a dibuixar tot això són necessàries les fotografies presses anteriorment. Amb la fotografia de
l’element en qüestió, (feta el més frontal possible per aconseguir així la veritable magnitud) s’importa al
AutoCad. Un cop tinc la imatge introduïda, ressegueixo tot el contorn de la figura amb una poli-línia. El
Contorn resseguit de l’element decoratiu de la façana
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Alhora de dibuixar tots els elements de les seccions ho vaig fer de la mateixa manera que les façanes.

Element decoratiu que es vol dibuixar

Contorn resseguit amb poli-línia

Resultat final del dibuix

Dibuix final
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Per dibuixar els arcs vaig passar les mesures presses al treball de camp.

5.4.1 Suport informàtic
En aquest apartat exposo les eines i programes que he emprat per desenvolupar l’aixecament
arquitectònic a l’oficina.

Eines:
L’ordinador utilitzat per la creació de documents amb programes informàtics.

Procés de passar les alçades de l’arc a l’AutoCad

Impressora-escàner necessària per digitalitzar la informació recollida i treure-la en paper.

Fotografia on apareix l’arc

Dibuix de l’arc totalment acabat
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Programes:
Autodesk AutoCad 2008 Amb aquest programa de dibuix lineal he fet tots els plànols del projecte.

Adobe Photoshop CS Amb aquest programa he treballat totes les imatges del projecte, modificant-les
o simplement retocant-les per guanyar més vistositat.

Microsoft Word 2007. Amb aquet programa d’escriptura he realitzat tota la memòria del projecte.

PhotoScape 3.1. Juntament amb el programa anterior he treballat en algunes característiques de les
diferents fotografies.
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Instància presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc

7.1 Documentació escrita
Carta de la Universitat dirigida al cap responsable de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc
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Sol·licitud de reproducció de documents Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona
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Butlleta de consulta de l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona
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7.2 Fotografies obtingudes a l’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc
Factura de l’arranjament d’una vidriera l’any 1916 extret de l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona
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7.3 Plànols originals de l’edifici obtinguts a l’Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona
Façana Principal

Secció
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Planta Soterrani
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Planta Baixa
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Planta Primera
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Planta Segona
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Planta Tercera
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Desprès de tots els mesos, gairebé un any que m’ha emprat l’execució d’aquest projecte puc dir que
realment he treballat en un edifici força excepcional, poc conegut per la gent al no ser una construcció
de repercussió mediàtica feta per un arquitecte de renom. Abans de fer el projecte havia passat molts
cops per davant d’aquesta edificació sense mostrar-li gaire interès, però no ha sigut fins ara que m’he
endinsat dins d’aquesta obra arquitectònica per gaudir de la gran bellesa que es troba amagada darrera
la majestuosa façana.

Gràcies a l’estudi d’aquest projecte he conegut la història de l’Alcaldia d’Hostafrancs i la formació d’un
dels barris de Barcelona, aportant-me d’aquesta manera coneixements tant a nivell acadèmic com a
nivell cultural. A nivell acadèmic he après ha fer servir nous programes informàtics o a treballar amb
més fluïdesa amb d’altres que ja eren coneguts al utilitzar-los al llarg de la carrera. També he posat en
pràctica coneixements adquirits en diferents assignatures de la carrera per poder tirar endavant el
projecte, sobretot a la part de treball de camp dins de l’apartat de pressa de dades.

El fet de treballar sol ha sigut per una part una mica dur, però per l’altre molt satisfactori. Ha sigut dur
per que només tenia la meva opinió i no podia comparar-la amb ningú, cosa que ja sabia abans de
començar. També alhora de fer l’aixecament he hagut de dedicar més temps del que tenia previst i per
últim he de dir que realment ha sigut un treball difícil de realitzar bàsicament per que existeix molt poca
documentació de l’Alcaldia d’Hostafrancs i del seu arquitecte Jaume Gustà i Bondia.
Per altre banda la satisfacció arriba un cop finalitzat tot el treball, el qual em fa adonar del que suposa
realment fer un projecte d’aquesta magnitud.

Estic complagut amb el resultat obtingut de la meva feina. Dono per acabat l’estudi amb el
convenciment d’haver complert l’objectiu amb el que vaig començar: la realització d’un aixecament
arquitectònic de l’Alcaldia d’Hostafrancs antigament coneguda com a Tinència d’Alcaldia del districte
VII i actualment Seu del Districte de Sants-Montjüic, així com l’estudi històric sobre l’edifici i el barri que
l’envolta.
D’aquesta manera aquí queden immortalitzats els plànols i fotografies que he realitzat en el transcurs
d’aquest treball per a que sigui admirat per a tota aquella persona que hi estigui interessada i per tots
aquells que veient aquest projecte descobreixin una nova obra arquitectònica que desperti el seu
interès.
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Vull acabar el projecte recordant a totes aquelles persones que m’han ajudat en la realització d’aquest.
A Rosa Rello i Andreu, cap de departament de comunicació i qualitat del districte de Sants-Montjüic. Al
no posar cap objecció i mostrar gran interès. Va avisar a tots els caps de departament de les diferents
dependències per comunicar la meva presència a l’edifici durant un període d’uns mesos per poder
desenvolupar el treball d’una manera adequada.

A tot el personal que treballa a les diferents dependències de l’Alcaldia al no posar impediment de cap
tipus al llarg de tot el temps que ha durat la realització del projecte. Atenció especial requereix la
conserge per la seva amabilitat i paciència al obrir-me totes les portes que estaven tancades sota clau
quan ho he necessitat.

A la meva família per la seva paciència i suport que m’han mostrat des de que vaig començar el
projecte, especialment al meu pare per la seva important ajuda.

Al meu tutor Benet Meca per la seva predisposició a l’hora de fer les tutories i per la seva ajuda en
l’elaboració d’aquest projecte,
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