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Ajuntament de Barcelona. 

El Patrimoni Sacre de la ciutat de Barcelona inclou algunes peces religioses amb o sense culte 
que són propietat de l’Ajuntament i per tant de tots els ciutadans. 
De les que continuen amb culte tenim: 
 
Capella Militar de la Ciutadella 
 
La Capella Militar de la Ciutadella es va construir entre els anys 1717 i 1729 dins del projecte 
de fortificació obra de l’Enginyer GeneraL Jorge Próspero Verboom. Situada al vèrtex sud de la 
plaça d’armes es va concebre inicialment es com una construcció de creu llatina amb una sola 
nau, absis semicircular amb campanar adossat i amb cúpula ovalada sobre el creuer i llanterna. 
Es completava la construcció amb sengles pavellons de dues plantes situades a cada banda i 
un fossar a la part de l’absis. Característica singular de la construcció és la situació del 
campanar, de planta semicircular i adossat, seguint l’eix principal, per l’exterior de l’absis. 
Després de l’exposició del 1888 es varen enderrocar les construccions laterals i el mur 
perimetral que tancava l’illa, a la vegada que es varen tapiar els espais entre els contraforts. El 
1894, l’arquitecte Pere Falqués i Urpí va projectar la conversió de la capella en Panteó de 
Catalans Il·lustres, cobrint les capelles laterals fruit del tancament exterior dels contraforts 
mitjançant voltes de planta ovalada cobertes amb llanternes cupulades. Les obres no es varen 
realitzar  fins el 1928 per l’arquitecte  Antoni Falguera i Sivilla, seguint les directrius generals del 
projecte, però la seva destinació com a panteó no es va materialitzar, ni tampoc altres 
propostes de convertir l’edifici en biblioteca pública, arxiu municipal o museu d’art litúrgic. El 
darrer intent de la seva conversió en panteó va ser l’any 1934 amb la proposta del trasllat dels 
restes del president Macià a l’església, existint un projecte idealitzat d’aquesta instal·lació. 
Actualment la capella ha recuperat el seu ús original, és a dir de Capella Castrense, i està 
dedicada a la Immaculada Concepció. 
Al llarg de la seva existència, l’edifici ha patit diverses patologies, essent les més significatives 
les de les cobertes de la nau, la cúpula i les capelles laterals de Falqués i les de capil·laritat a 
pels murs i paviments.  
Les reparacions realitzades consisteixen en les reparacions estructurals de les cúpules de les 
capelles, la renovació de les escates i teules de les cobertes i la realització d’un sistema contra 
les humitats de capil·laritat a base de electró osmosis passiva. També s’han refet els estucats 
de la façana posterior. 
(Fig.1 Capella Militar de la Ciutadella) 
 
Església de Sant Pere Nolasc 

Als primers anys del segle XVIII s’estableix a Barcelona una comunitat de la Congregació de 
Sant Vicens de Paül, que s’instal·la en uns terrenys que li son cedits a l’actual carrer de Tallers. 
El conjunt incloïa l’església d’una sola nau amb cúpula al presbiteri, capelles comunicades, un 
claustre d’ordre toscà i diverses dependències comunitàries, sense que es conegui en detall 
altres dades de la seva construcció. De gran importància és la decoració pictòrica interior, a 
base de grisalles amb efecte de “trompe l’oeil” a la capçalera a imitació d’un retaule barroc i les 
de la cúpula dedicada a la glorificació de la mare de Deu, amb gran profusió de personatges i 
utilitzant hàbilment les perspectives. Aquestes pintures, datades als voltants de 1801, són obra 
de Josep Flaugier, artista francès instal·lat a Barcelona i de reconegut prestigi a la ciutat. 
Aquest artista va començar a pintar inicialment la cúpula sobre la capa de morter de calç 



d’acabat, però per problemes sorgits durant la seva execució, es va construir una nova cúpula 
interior, concèntrica amb la que és estructural i amb una separació d’entre 18 i 60cm. Així s’han 
pogut analitzar les primeres pintures accedint a l’espai entre elles.  Amb l’ocupació 
napoleònica, s’expulsa a la congregació i el conjunt es converteix en hospital militar fins a la 
construcció d’un nou edifici a l’Avinguda de Vallcarca de Barcelona, moment en el que l’antiga 
construcció és cedida a la ciutat (1942). 
Havent-se plantejat inicialment l’enderroc del conjunt, molt desvirtuat per la llarga ocupació 
hospitalària, finalment es decideix la conservació de l’església, ateses la seva arquitectura i la 
importància de les pintures murals. L’arquitecte Joaquim Vilaseca s’encarrega de la reforma 
(1943 – 1951), projectant el conjunt com un edifici aïllat, suprimint el claustre i construint un nou 
campanar a la banda esquerra de la façana, a joc del ja existent a l’altra costat. Amb la 
necessitat de crear unes façanes exteriors que mai havien existit es varen tancar i modificar 
obertures i estucar els paraments verticals. 
Els treballs de restauració realitzats es concentren en la millora de les cobertes ( en part de 
teula i de escates vidriades a la cúpula), tractament dels elements estructurals de fusta, 
eliminació de les humitats de capil·laritat dels murs i neteja i pintat dels paraments exteriors 
amb pintura al silicat. A l’interior s’ha realitzat la restauració de pintures i s’ha renovat 
completament el sistema d’enllumenat. 
(Fig.2 Església de Sant Pere Nolasc) 
 
Ermita de Santa Madrona 
 
L’antiga capella de Sant Fructuós a la cara N.E. de la muntanya de Montjuïc va passar a ser a 
principis del segle XV la capella de Santa Madrona i al segle següent el primer santuari 
d’aquesta santa. A la segona meitat del segle es va posar sota el patrocini i protecció de 
l’ajuntament. Posteriorment es va aixecar una casa al costat de la capella i es va declarar la 
santa copatrona de la ciutat. La construcció fou malmesa durant la Guerra dels Segadors, 
reconstruïda posteriorment i finalment enderrocada a canonades a finals del 1713. La seva 
nova i última reconstrucció es va portar a terme el 1754, tal com figura a la llinda de la porta 
principal. Actualment es troba dins del recinte del Palauet Albèniz i s’hi celebra anualment un 
aplec el dia de la santa, el quart diumenge de Pasqua. 
Les restauracions efectuades es limiten a la reparació de la teulada i fusteries, així com la 
instal·lació d’un sistema de control de les humitats per capil·laritat dels murs. 
(Fig.3 Ermita de Santa Madrona) 
 
Capella de Sant Llàtzer 
 
A la plaça del Pedró s’alça l’església de Sant Llàtzer, amb un esplèndid absis romànic. Tenim 
constància de la fundació al segle  XII, del llatzeret i de la seva capella. Construïda al punt de 
dues de les vies d’accés al primer recinte murat medieval de la ciutat  al costat de l’hospital de 
Santa Maria dels Mesells. El nom de l’església prové de l’altar del segle XIV dedicat a sant 
Llàtzer, el patró dels leprosos. 
 L’hospital fundat en temps del bisbe Guillem de Torroja (1144-1171) tenia la missió d’atendre 
els leprosos, que en l’època medieval eren els més pobres i estigmatitzats per la societat, i 
estaven obligats a viure fora de les muralles. 
El 1401, quan s’unificaren tots els hospitals de Barcelona en un de sol, l’hospital de Sant 
Llàtzer es va integrar en el de la Santa Creu. El segle XVIII es va realitzar una gran reforma 
l’església. És va col•locar una nova volta amb llumets per cobrir la nau i construir una capella 
dedicada al Sant Sepulcre.  El 1906, els darrers leprosos van passar a Horta i la capella restà 
sense ús definit. El 1913, l’església es va tancar al culte i des de llavors va servir de magatzem 
fins a que el 1954  va passar a dependre de l’Ajuntament. 
L’antiga capella va veure diluïda la seva singularitat arquitectònica amb una façana que 
homogeneïtzava la seva alçada i la seva fisonomia exterior amb la resta d’edificis nous de la 
plaça.  
Les obres de restauració les va començar el 1995 l’Associació Can Xatarra, creant-se l’Escola 
Taller sant Llàtzer. La direcció va ser portada per els Serveis Tècnics del dte. De Ciutat Vella, 
del Servei de Patrimoni i del Projecte de Revisió del Catàleg. Varen consistir en: sanejat de 
parets i sostres, descobriment de pintures en les voltes (aprox. segle  XVIII) i a l’absis pintures 



o restes romàniques, instal•lació d’A.C., il•luminació, pavimentació, adequació d’un nou accés i 
recuperació de la façana. Posteriorment s’ha realitzat la restauració de la capella del Sant 
Sepulcre. 
(Fig. 4 Sant Llàtzer) 
 
Capella del Palau de Pedralbes 
 
L’actual edifici del Palau de Pedralbes és el resultat de la reforma, sufragada per l’aristocràcia 
catalana, de la torre situada en la finca de Pedralbes propietat de la família Güell i que la donà 
per tal de crear un allotjament adequat per a acollir als reis d’Espanya en les seves visites a 
Barcelona. Obra dels arquitectes Eusebi Bona i F. de Paula Nebot, les obres es varen iniciar el 
1919 i no es varen acabar fins deu anys després. Es tracta d’un edifici amb un cos central de 
quatre plantes, amb capella a la part posterior i dues ales laterals amb una planta menys i 
corbades, a banda i banda del nucli central de la façana. L’any 1931, amb la proclamació de la 
república, va ser destinat a instal·lacions museístiques,  després de la guerra civil va ser 
residencia oficial del cap d’estat i posteriorment s’hi varen instal·lar els museus de ceràmica i 
de les arts decoratives. Actualment està cedit a la Generalitat de Catalunya.  
La capella és d’estil neoclàssic, de planta quadrada amb absis darrera de l’altar i està coberta 
amb una cúpula semiesfèrica sobre petxines. 
Els treballs efectuats abans de la seva cessió, varen consistir essencialment en la reparació de 
cobertes i cúpula, així con la reparació dels estucats interiors. 
(Fig. 5 Capella del Palau de Pedralbes) 
 
Capella de les Mares Reparadores 
 
Es tracta d’un edifici religiós construït el 1928 com a capella annexa al convent de les Mares 
Reparadores, establertes al seu convent des del 1904. És obra de l’arquitecte Enric Sagnier, el 
qual també va intervenir en la seva restauració després de la guerra civil. És de nau única amb 
trams de volta i absis semicircular. Notables són les els vitralls i les pintures al fresc amb les 
que Pere Pruna va decorar l’interior entre els anys 1952 i 1954. El 1970 les monges es varen 
vendre el convent i aquest va ser enderrocat , però la capella va passar a ser propietat de 
l’Ajuntament. Tancada durant molt temps, el 1998 va se restaurada en el seu aspecte actual i 
es va incorporar a la xarxa de centres cívics de la ciutat amb el nom de Pere Pruna.  
(Fig. 6 Capella de les Mares Reparadores) 
 
La Capella de l’Antic Hospital de la Santa  Creu 
 
La Capella està ubicada en el conjunt monumental de l’Hospital de la Santa Creu i de la Casa 
de Convalescència. El papa Benet XII mitjançant butlla fundacional ratificava l’acord entre el 
Consell de Cent de la  ciutat, el bisbat i el capítol   de la catedral de reunir en una sola institució 
tots els serveis hospitalaris que hi havia a la ciutat en aquell moment.  
La capella es va acabar de construir l’any 1444, a la part sud-oest del conjunt, sobre una 
estructura anterior. Al S XVIII va ser molt reformada afegint-se una nova volta per forada per 
una llanterna i l’obertura d’un portal barroc, decorat amb la imatge al·legòrica de la caritat, obra 
d’en Pere Costa (1730). 
El 1926, l’Ajuntament compra l’edifici antic i en va començar la reconstrucció. La capella es va 
destinar a activitats culturals. A partir de 1994 s’ha dedicat a presentar les obres dels artistes 
emergents de la ciutat.   
(Fig. 7 Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu) 
 
Capella del Bon Consell. Casa Gran 
 
Durant les reformes  realitzades a la Casa Gran entorn l’exposició internacional del 29 es va 
crear una nova sala al capdamunt de l’escala de marbre negre de nova execució, realitzada per 
l’arquitecte municipal Adolf Florensa. Entre l’exterior de la nova sala que va rebre el nom de 
Cròniques, amb les pintures d’en Sert , va quedar un petit espai mort que va ser habilitat com a 
capella, amb una decoració escultòrica encarregada a Enric Monjo al novembre de 1959 pel 
llavors alcalde Josep Maria de Porcioles. L’accés és només pel saló de Cròniques. 



Aquesta capella està situada a la planta noble de l’Ajuntament de Barcelona. 
Monjo va concebre una decoració amb elements anecdòtics, en una religiositat popular. Va 
emprar alabastre fonamentalment, combinat amb talles de fusta de til•ler. Les escultures  
ocupen les quatre parets i entre les imatges s’hi troben representats personatges 
contemporanis de l’obra, entre els que es troben familiars de l’artista i autoritats de l’època (el 
mateix Porcioles). Monjo va finalitzar el seu treball l’any 1966. 
A l’última dècada del segle XX s’hi va col•locar una talla gòtica de la marededéu i, a la dreta, la 
marededéu del Pilar, en plata, que va estar durant anys al Saló que es deia del Pilar i que 
actualment és conegut com Saló de la Ciutat. Aquesta imatge encara conserva a la part 
posterior del sòcol la inscripció de quan va ser regalada per l’Ajuntament de Saragossa al de 
Barcelona coincidint amb la victòria franquista: “Zaragoza a Barcelona – 26 de enero 1939/III 
Año Triunfal”.  
Des de juliol d’aquest any s’estan realitzant les obres de restauració de la capella en la seva 
totalitat, és a dir, l’ obra d’en Enric Monjo amb el Crist i les marededéus 
(Fig. 8 Capella del Bon Consell. Casa Gran) 
.   
Campanar Catedral de Barcelona 
 
Un cas singular el trobem amb un dels  campanars  de la Catedral de Barcelona, on la 
campana és de propietat municipal. Del 1257 tenim documentació on el rei Jaume I, en privilegi 
reial, crea els sometents. Més endavant el 1301 se li continua donant utilitat civil, doncs el 
Consell de Cent dona ordre de tocar la campana al vespre  per tancar les portes de la muralla. 
El 1391 s’instal·la l’ Honorata. El 1714 acabada la guerra de secessió es castiga la ciutat 
privant-la de la seva campana: l’Honorata va ser fosa i en varen fer canons. L’actual campana 
es va instal·lar el 1865. 
El darrer manteniment realitzat al campanar per part de l’Ajuntament va ser el 1997 per arranjar 
el suport de ferro de la campana. 
(Fig. 9 Campanar Catedral de Barcelona) 
 
Monestir de Pedralbes 
 
Un cas atípic pot ser el Monestir de Pedralbes (1327) que no sent de propietat Municipal, 
l’Ajuntament realitza les tasques de conservació i manteniment. Aquesta acció protectora, que 
va exercir el Consell de Cent, té la seva continuïtat i correspondència, actualment, a través d’un 
contracte signat el 1972. Aquest legitima i estableix el tipus de relació entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Comunitat Religiosa de Monges Clarisses. El contracte estableix que la 
comunitat cedeix en règim de lloguer part del monestir com a recinte museístic i, en 
contrapartida, l’Ajuntament està obligat a restaurar i conservar tot aquest espai. 
D’aquest programa en forma part la restauració dels finestrals i rosasses de l’Església i de la 
Sala Capitular. Els de l’absis són del s. XIV i els de la nau van del  XVII al XX. Manquen per 
restaurar la gran Rosassa del peu de l’església i els vitralls de la zona del Cor Alt. 
(Fig. 10 Monestir de Pedralbes) 
 
Per finalitzar comentar que Gaudí tenia previst realitzar una capella al turó del Park Güell, i 
només es va realitzar la col·locació de les tres creus del Calvari. 
(Fig. 11 Calvari Park Güell) 
 
Barcelona, desembre de 2014 


