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RESUM

El patrimoni de Cornellà ha estat oblidat degut al creixement de la ciutat durant les darreres dècades. 
Mitjançant un anàlisi de la història de Cornellà i quatre casos d’estudi, es fa una reflexió sobre cóm ha 
sigut tractat i quines són les conseqüències actuals.
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1. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA

Aquest TFG de recerca ha estat impulsat des d’un inici per l’interès general que tinc sobre el patrimoni 
arquitectònic i la seva conservació en general. Considero que és un àmbit de l’arquitectura molt 
interessant  perquè implica  la descoberta del propi patrimoni i dels edificis que l’integren, a la 
cultura que representen i a la qual, a la vegada, enriqueixen, i a la història que ens transmet. Un 
dels aspectes que més m’interessa relacionat amb aquest tema és la rehabilitació d’edificis i cóm la 
ciutat els incorpora i s’adapta (o no) a ells, segons els canvis que va patint amb el pas del temps.

D’altra banda, també va ser un motiu més personal el que em va estimular a fer el treball sobre 
el patrimoni de Cornellà de Llobregat, donat que he crescut en aquesta ciutat. Visc al barri 
Centre, on en pocs metres puc trobar-me amb molts dels edificis que composen l’arquitectura i la 
història d’aquest poble convertit en ciutat, el Castell, el Cinema Titan, la Colònia Rosés, les cases 
noucentistes de la Rambla i del carrer Rubio i Ors... És entre aquests edificis que passejo cada dia, 
i a on molts cops m’he preguntat com devien ser en el passat i, fins i tot, com arribaran a ser en 
un futur, esperant que mai no desapareguin per la empremta inestimable que aporten tant al barri 
com a la resta de la ciutat. En aquest sentit, és aquesta part de vivència personal la que m’ha fet 
aprofundir en cóm s’ha tractat tot aquest patrimoni a Cornellà, i quines actuacions es podrien dur 
a terme per mantenir-lo en les millors condicions i, sobretot i el més difícil, conservar-lo en la 
seva essència, evitant el risc de que alguna part pugui desaparèixer o perdre’s en l’oblit i l’abandó.

L’objectiu principal del treball és, tal com vinc exposant, estudiar la importància i el tractament del 
patrimoni arquitectònic a Cornellà de Llobregat al llarg de les últimes dècades. 
El treball com a tal, no es proposa destacar o proposar la rehabilitació concreta d’un edifici, sinó que 
pretén ajuntar tots aquests interessos expressats anteriorament per fer una valoració i un estudi crític 
de l’estat en què es troba el patrimoni a la ciutat de Cornellà de Llobregat.

Això implica, per una banda, poder arribar a identificar quines són les causes i les conseqüències que 
han tingut les diverses decisions que s’han pres al llarg dels anys i les intervencions que s’han dut a 
terme.

Altrament, cal remarcar la importància de preservar el patrimoni arquitectònic perquè, en conseqüència, 
també es manté la història i els orígens del poble, així com la identitat social de la gent que ha viscut 
i viu a Cornellà, la seva cultura i les seves tradicions.

Per últim, la finalitat d’aquest treball és també poder reunir i impulsar mesures de millora o formes 
d’actuació, que puguin servir per col·laborar en el bon tractament i el respecte envers a tot plegat. 
Aquest estudi, doncs, no ha de resultar un simple recull d’informació i de dades, sinó que ha de poder 

2. OBJECTIUS
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A banda d’altres apartats introductoris, el gruix del treball es centra en tres parts fonamentals: Una  
d’anàlisi, una altra d’aprofundiment i una última secció de conclusions. Per fer-ho, s’estableixen unes 
variables d’estudi per poder analitzar i comprovar el tractament del patrimoni al llarg de la història i 
aconseguir una visió contrastada que permeti entendre el tema de manera global, més generalitzada 
per després aprofundir en casos concrets explicats amb detall.

L’anàlisi, en primer lloc, situa la ciutat de Cornellà, posant-la en context dintre del marc històric i 
explicant els seus origens, el seu caràcter, i la seva expansió i transformació al llarg del temps. En segon 
lloc, es fa una introducció al seu patrimoni, parlant de les seves peces més significatives i classificant-
las segons el seu grau de protecció. Aquesta part té com a finalitat aportar una visió global de la 
situació a la qual es troba Cornellà i el seu patrimoni. 

Continuant amb la part d’aprofundiment es mostren quatre exemples de diferents àmbits per poder 
analitzar-los de manera acurada i completa. En concret, aquests exemples són: El Cinema Titan, en 
l’àmbit d’edifici públic; la colònia de Can Rosès, gran conjunt d’una fàbrica que il·lustra l’activitat 
industrial; Can Trabal, que representar la tipologia de masia típica del Baix Llobregat i alguns habitatges 
unifamiliars noucentistes del carrer Rubió i Ors amb altres casos de producció industrial de caire més 
reduit.

Finalment i, després d’analitzar tota la informació desenvolupada, el treball exposa diferents conclusions 
que han de solventar els objectius plantejats i que posen de relleu els aspectes a considerar a l’hora 
d’intervenir sobre el patrimoni arquitectònic de la ciutat.

3. METODOLOGIA

4. CONTINGUT

4.1. Anàlisi

4.1.1. Transformació de Cornellà de Llobregat

A. Història de Cornellà, orígens industrial. De poble a ciutat.

Cornellà de Llobregat és una ciutat que es troba a la comarca del Baix Llobregat, a la província 
de Barcelona, vora el riu Llobregat. 

Els seus origens més remots es remunten a l’època romana, d’on provè el seu propi nom, 
evolució de Cornelius. Es varen descobrir unes restes d’aquesta ciutat romana el 1928, on també 
es varen trobar els ciments d’una església paleocristiana del segle VII, que deixa constància de la 
continuïtat d’aquell poblament durant l’època visigòtica. 

Com a ciutat a la vora del Llobregat, va ser frontera amb els saraïns durant els segles IX i X. En 
aquesta època se situen construccions de defenses, com el castell de Cornellà. 

arribar a conclusions reals que serveixin com a pautes útils en la cura i la conservació, no només del 
patrimoni de Cornellà, sinó de qualsevol altra ciutat.

Per tal d’ordenar el treball, l’he estructurat en tres parts, una primera part d’anàlisi, una altre 
d’aprofundiment i una última secció que serien les conclusions. Per fer-ho, s’estableixen unes variables 
d’estudi per poder analitzar i comprovar el tractament del patrimoni al llarg de la història, i aconseguir 
una visió contrastada que permeti entendre el tema en globalitat, per després poder aprofundir amb 
casos concrets explicats en detall.

Plànol 1 . Situació de Cornellà a Catalunya Plànol 2. Situació de Cornellà dins el Baix Llobregat

Fig. 1 . Vista aèrea de Cornellà Fig. 2. Vista aèrea de Cornellà 
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A principis del s.XX es van incorporar empreses de fàbriques no tèxtils, com és la Siemens 
(entre d’altres), fet que va ser la base econòmica de Cornellà. Al seu torn, això va provocar el 
naixement de nous barris fora del nucli antic, com el Pedró, la Gavarra o Riera. 

A partir dels anys 50, Cornellà començà a rebre les primeres onades immigratòries massives que 
van disparar el creixement demogràfic. Les conseqüències d’aquest fet són molt transcendents 
en la història del municipi, ja que es va manifestar un creixement urbanístic (plànol 3) que va 
desbordar i va deixar de banda qualsevol planificació racional i que va fer néixer el barri de Sant 
Ildefons (fig. 6). Als anys 80, comença a haver una voluntat d’iniciar un procés de recuperació 
dels municipis en tots els ordres. No obstant, avui dia la ciutat segueix expandint-se i aprofitant 
qualsevol espai lliure, per iniciar noves construccions que al final, generaran nous “sub-barris”.

Durant tota l’edat mitjana, va ser un poble habitat per un petit nombre de pagesos. La seva 
economia es basava en el conreu de cereals i la vinya, i en la ramaderia. La pagesia poc a poc es 
va consolidar i es va aconseguir una millor racionalització dels conreus, provocant un augment 
de producció.

Als s. XV i XVI, va tenir lloc una crisi demogràfica i, en conseqüència, una fragmentació social 
de la pagesia disminuint el nombre propietaris. La majoria d’ells estaven molt endeutats i van 
prendre la decisió de vendre les seves masies a burgesos barcelonins, que van passar a controlar 
tot.

Al 1714, s’inicià un procés de recuperació de l’economia i la demografia degut a la disminució 
de les epidèmies, la intensificació de conreus i el desenvolupament de la ciutat de Barcelona. 
El grup social predominant a Cornellà eren els masovers i els parcers. En aquest segle es varen 
produir els primers canvis en el tramat urbanístic de la població.

Al 1819 es va inaugurar el Canal de la Infanta, una peça essencial en la història de Cornellà, degut 
a que va permetre el desenvolupament del regadiu i va fer possible el procés d’industrialització 
del municipi, afavorit pel ferrocarril a l’any 1854 i fent possible la connexió entre el mon agrari 
i el món idustrial. La instal·lació de fàbriques tèxtils va provocar l’aparició d’un proletariat obrer 
que convivia amb els jornalers agrícoles. 

Fig. 3. Canal de la Infanta

Fig. 4. Pont de la via de la RENFE

Fig. 5. Canal de la Infanta

Fig. 6. Vista aèrea del Barri de Sant Ildefons en construcció

Planol 3. Extensió dels barris per anys
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B. Creixement i transformació urbana

Com s’ha exposat anteriorment, Cornellà va passar experimentar un augment espectacular de 
població entre els anys 1845 al 1987, passant de ser 1032 habitants a 90956, gràcies al pas que 
es va produïr passant d’un sistema productiu agrari, a un predomini dels sectors industrial. Avui 
dia, però, aquest sector gairebé a desaparegut. És a finals del segle passat quan es van produïr els 
canvis a nivell econòmic i urbanístic que marquen la ciutat com és avui dia. 

Al Plànol 4 es mostren els límits de Cornellà i la divisió d’aquesta en barris. Es representen els 
principals eixos i travesies més antiges i importants sobre les quals s’ha anat configurant la ciutat 
i els teixits. Altres elements molt importants, van ser tant el ferrocarril com el tren, i cal destacar 
també la importància del Canal de la Infanta. Podriem dir que aquests components són la base 
de la ciutat que avui coneixem.

C. Com afecten les transformacions al patrimoni

Dintre de tot aquest descontrolat creixement, Cornellà ha mantingut un conjunt de valuosos 
edificis que conformen el seu patrimoni i que han estat molt representatius per la seva evolució 
històrica. 

El testimoni de la tradició agrícola que va ser tant important al municipi és representada per 
les diverses masies que s’han aconseguit conservar, malgrat diverses reformes i mutilacions que 
han tingut lloc. 

De cara a la consolidació del nucli urbà, cal destacar el naixement del carrer Major i de la rambla 
Josep Anselm Clavé. En aquests carrers es troba el patrimoni més residencial que representen 
corrents arquitectòniques i estilístiques de l’època, com el noucentisme.

Entre d’altres elements importants, com el Palau de Can Mercader i la Torre de la Miranda, un 
altre aspecte essencial que es veu representat al  patrimoni és, com s’ha exposat, la formació de 
diversos conjunts industrials que constitueixen el desenvolupament en aquest sector.

A partir d’aquesta exposició general, es parteix per començar a detallar quin és el patrimoni de 
Cornellà de Llobregat i en quin estat es troba.

Llegenda

1. Canal de la Infanta, 2. Vies de la RENFE, 3. Vies dels ferrocarrils catalans, 4. Crta. de Barcelona a Santa Creu 

de Calafell, 5. Crta. de Sant Feliu, 6. Carrer Major ,7. Crta. de Cornellà a Fogàs de Tordera, 8. Camí de l’Esglèsia, 

9. Rambla Anselm Clavé

Plànol 4. Carreteres i eixos que constitueixen Cornellà

Fig 7. Mapa dibuixat a mà de les carreteres de Cornellà
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4.1.2. Edificis patrimonials i cóm estan protegits

A. Introducció als edificis i localització

Aquest apartat es proposa situar els edificis més 
importants del patrimoni de Cornellà dins la 
ciutat. Per tal de salvaguardar els edificis més 
emblemàtics, l’Ajuntament va elaborar el Catàleg i 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-
Artístic, aprovat per la Corporació Metropolitana 
l’any 1986 i revisat al 2002. 

No obstant, aquest catàleg no inclou totes les 
construccions patrimonials de Cornellà, només 
el protegeix 29 obres, aquelles que tenen un 
valor arquitectònic més fàcil de detectar pel seu 
marc estilístic o per la posició que ocupen dins 
de Cornellà. No s’ha d’oblidar que, pel que fa a 
una ciutat, el patrimoni arquitectònic, cultural 
i històric, no només són aquells edificis dotats 
d’una ornamentació o d’un estil concret, si no 

també aquells edificis que representen una història 
concreta del poble, o aquells que defensen certes 
tipologies constructives que avui dia no es troben, 
entre d’altres aspectes a tenir en compte, i que es 
descobriran al llarg d‘aquest estudi. 

En definitiva, el patrimoni no només s’hauria de 
regir a les obres incloses al Catàleg, si no que va 
més enllà. Encara que, segurament, hi ha de més 
edificis dels que es desconeix el seu valor, al Plànol 
5 es veuen representats aquelles construccions 
patrimonials amb més rellevància, classificades 
segons si estan dins el Catàleg o no.

Plànol 5. Localització 
d’edificis patrimonials 
segons si estàn inclosos o 
no al catàleg
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B. Classificació del patrimoni i tipus de protecció dels edificis segons       

Catàleg

S’exposen dos tipus de classificació. La de Béns Cultural i la del Pla Especial de protecció del 
patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Cornellà (PEPPAC). Al ser classificacions diferents, 
no tots els elemetns inclosos al PEPPAC són Béns Cultutals d’Interès. 

D’una banda, els edificis poden declarar-se Béns Culturals de manera jurídica (1), fet que els 
protegeix patrimonialment. Aquesta protecció pot ser a nivell nacional o bé a nivell local. En el 
cas de Cornellà la classificació és la següent.

- Bé Cultural d’Interès Nacional: Castell de Cornellà

- Béns Culturals d’Interès Local: Can Cuixart (Rambla Clavé, 18), Can Manso, Can Mercader 
(Torre de Bell-lloc Ozzali),  Can Trabal, Can Vallhonrat, Casa Maragall, Centre Catalanista 
L’avenç, Cinema Titan, Colònia Rosés, Estació de Renfe, Fàbrica Bagaria, Fàbrica Suris, 
Societat general d’Aigües de Barcelona, Casa Camprubí i la Torre de la Miranda

D’altra banda, segons l’article 15 de les normes urbanístiques del Pla Especial de protecció 
del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Cornellà (PEPPAC) s’estableix la següent 
classificació pel que fa a les proteccions dels edificis.

a)Protecció total: Protegeix la totalitat de l’edifici, element, conjunt o ambient, preservant-ne tant 
les característiques arquitectòniques com les que contribueixen a remarcar la seva singularitat. 
Aquest tipus de classificació es designa com a:

B-1: Quan abasta la totalitat de l’element

b)Protecció parcial: Protegeix algun dels elements arquitectònics remarcables del bé catalogat, 
ja siguin de l’estructura tipològica, la disposició dels seus element, el volum, la façana, el jardí, 
els detalls constructius o d’ornamentació, i tots aquells element considerats d’especial valor. Pel 
seu abast poden ser:

B-2: Aquells en que la protecció es limita alguna part o aspecte de l’element catalogat.

B-3: Aquells en què la protecció es limita al manteniment de els parts més representatives de 
les façanes.

c)Protecció ambiental: Protegeix fonamentalment a conjunts o perímetres urbans o rurals que 
pel seu aspecte de volum i alçada d’actuació i emplaçament, façanes, alineacions d’edificis o 

d’espècies vegetals requereixen a la regeneració i la conservació ambiental. Per la seva naturalesa 
els dividim en:

C-1: Entorns immediats inclosos en el catàleg tal com es defineixen en els plànols 
individualitzats que acompanyen cada element. Normalment aquest entorn abasta els jardins 
o els terrenys que, envoltant l’element catalogat, pertanyen a la mateixa propietat.

C-2: Formats per aquells conjunt d’edificis que per una parcel·lació o per unes característiques 
històriques o formals componen un especial significat en la formació històrica de la ciutat.

Al ser classificacions diferents, no tots els elements inclosos al PEPPAC són Béns d’Interés Local. 

Les edificis inclosos al PEPPAC són: les columnes preromàniques de l’Ajuntament, el Castell de 
Cornellà, Can Vallhonrat, Can Femades, Can Trabal, Can Manso, Can Rissuenyo, Can Maragall, 
Can Tirel, Rectoria, Sales de màquines i calderes de la SGAB, Fàbrica de Can Suris, Fàbrica 
Bagaria, Palau de Can Mercader, la Torre de la Miranda, la Colònia Rosés, l’Estació de RENFE, 
Cinema Titan, Can Camprubí, Anselm Clavé número 18, Centre Catalanista l’Avenç, Esglèsia de 
Santa Maria, Fàbrica Rosès, Can Gaya, Mas Gavarra, Can Fatjó, Patronat Cultrual i Recreatiu, 
l’Estació de Ferrocarrils i el Salt de la fàbrica Vilumara. Com a conjunts urbans es troben el 
carrer Rubio i Ors, els carrers Ametllet i M. Roncalí, i la Plaça dels Enamorats.

D’alguns d’aquests edificis més importants s’exposen unes fitxes de presentació que ens fan 
posar-los en context i conèixer la seva classificació. D’entre ells, es seleccionaran casos concrets 
per parlar-ne detalladament més endevant (apartat 4.2. Aprofundiment).

C. Fitxes edificis - A continuació
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El Castell de Cornellà

s. XIII
Autor: desconegut 
Protecció: Classificació A
Bé cultural d’interés nacional 
Propietari: Ajuntament
Ús actual: sala d’exposicions

Can Trabal, s. XVI

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-2, parcial
Bé cultural d’interès local
Ús actual: restaurant

Can Manso, s. XVI

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1 i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: cap

Can Rissuenyo, s. XVII

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1 i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: PSC

Can Maragall, s. XVIII

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1 i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: cap, rehabilitada

Can Vallhonrat, s. XVII

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1 i B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: centre cívic

Can Femades, s. XVIII

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: desconegut

Can Tirel

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: espais polivalents

Rectoria, s.XVII

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: rectoria

Can Gaya, 1860

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-2 i C-1
No ésBé cultural d’interès
Ús actual: comisaria

Fig. 8. Castell de Cornellà

Fig. 9. Can Trabal

Fig. 10. Can Manso

Fig. 11. Can Rissuenyo

Fig. 12. Can Maragall

Fig. 13. Can Vallhonrat

Fig. 14. Can Femades

Fig. 15. Can Tirel

Fig. 16. Rectoria

Fig. 17. Can Gaya
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Fàbrica Can Suris, 1897

Autor: desconegut 
Protecció: Classificació B-1 i B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: centre cívic, Citilab

Fàbrica Can Bagaria, 1920

Autor: Modest Feu i Estrada 
Protecció: Classificació B-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: cap, 

Fàbrica Can Rosés, 1851

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-1
No és Bé d’interés local
Ús actual: cap 

Colònia Rosés, 1929

Autor: Andrés Calzada
Protecció: Classificació B-1 i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: habitatge

Societat general d’Aigües de Barce-
lona, 19o7

Autor: Josep Amargós
Protecció: Classificació B-1 i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Museu

Palau de Can Mercader, 1864-1866

Autor: Josep Domínguez i Valss 
Protecció: Classificació A i C-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Museu

Torre de la Miranda, 1920

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Mirador

Esglèsia de Santa Maria, 1940

Autor: Enrique Mora i Gosch
Protecció: Classificació B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Esglèsia

Can Massip, 1904-1925

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-3
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Planta baixa comercial 
i habitatges

Fig. 17. Can Suris

Fig. 18. Can Bagaria

Fig. 19. Can Rosés

Fig. 20. Colònia Can Rosés

Fig. 21.Societat general d’Aigües de Barcelona

Fig. 21. Palau de Can Mercader

Fig. 22. Torre de la Miranda

Fig. 23. Església de Santa Maria

Fig. 24. Centre Catalanista l’Avenç
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Estació Renfe, 1855

Autor: Desconegut
Protecció: Classificació B-1 i c-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Estació Renfe

Can Camprubí, 1928

Autor: Josep Maria Jujol
Protecció: Classificació B-1
Bé cultural d’interès local
Ús actual: serveis municipals

Torre Gelabert, 1923

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-2
No és bé d’interés local
Ús actual: Serveis municipals

Institut municipal de l’Esport, 1920

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-2
No és bé d’interés local
Ús actual: serveis municipals

Cinema Titan, 1926

Autor: Bienvenido Marin Espinosa
Protecció: Classificació B-2
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Biblioteca Marta Mata

Can Cuixart, 1913

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-3
Bé cultural d’interès local
Ús actual: Habitatge

Carrer Ametller 29 i 31, 1900

Autor: desconegut
Protecció: Classificació B-2
No és bé d’interés local
Ús actual: Habitatge

Fig. 25. Estació Renfe

Fig. 26. Can Camprubí

Fig. 27. Torre Gelabert

Fig. 28. Institut municipal d’esports

Fig. 29. Cinema Titan

Fig. 30. Can Cuixart

Fig. 31. Façanes del carrer Ametller.
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C. Moviments socials

a. Dels moviments excursionistes a l’elaboració d’un primer catàleg de pro-

tecció del patrimoni.

Sorprenentment, els moviments excursionistes van ser els primers en exposar una visió crítica 
de la situació de determinats béns culturals de les poblacions i dels llocs que visitaven durant 
les excursions que feien, registrant observacions sobre allò que veien i cóm canviava en cada 
ocasió. Durant la crònica d’una excursió de L’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, 
es va deixar constància, per exemple, de dos aspectes relacionats amb el patrimoni de Cornellà. 
Un era l’elogi i la sorpresa davant la restauració parcial del Castell, i l’altre, amb connotacions 
negatives, la desaparició del quadre La fugida a Egipte, pintat pel pintor Antoni Viladomat i que 
es trobava a l’església de Santa Maria de Cornellà. Això va ser un dels primers indicis que es va 
observar en la societat civil interessant-se per aquests temes del patrimoni. 

Durant el s. XX però, van aparèixer a Catalunya moviments amb intencions concretes i 
reivindicatives, que no solament tenien aquell esperit romàntic i desinteressat dels excursionistes. 
L’associació Amics de l’Art Vell (1929-1937) n’és un exemple que va ajudar a recuperar 
nombrosos elements emblemàtics del patrimoni català en general i, a la que, molts veins i veines 
de Cornellà, s’hi van associar constituint un comité delegat amb el qual poder expressar aquesta 
disconformitat amb el tractament del patrimoni i poder demostrar l’interès que aquests temes 
causaven entre la població cornellanenca. 

Després d’uns anys i amb la dictadura franquista pel mig, l’any 1948 va néixer una nova associació 
a Cornellà anomenada Els amics de l’Art Vell i de les Tradicions. Les seves actuacions però, es van 
veure molt limitades per la relació amb el règim feixista del seu president Eduard Gelabert. Van 
aconseguir certs avenços, entre d’altres, un recull d’articles sobre la història cornellanenca  (fig. 
31) i la recuperació de certes celebracions tradicionals. No obstant, va haver altres aspectes que 
van evidenciar la seva ineficàcia. La desmesurada urbanització que va tenir lloc, va fer disminuir 
el patrimoni agrari de la ciutat i va suposar la gran pèrdua de masies molt representatives i amb 
molt de valor, com eren can Pi d’Abaix o Can Guerxo, entre moltes altres. 

No va ser fins l’any 1979, quan varen tornar les llibertat democràtiques, que es va dur a terme 
una política patrimonial. Al 1980 es va confeccionar a Cornellà un primer catàleg de protecció 
d’un conjunt d’elements amb valor cultural, arquitectònic i històric, amb la seva corresponent 
normativa, que s’aprovà al 1986. Tot i ser aquest instrument legal un indici de començar a fer les 
coses bé i tenir una bona intenció, novament es va demostrar la seva inexistent efectivitat, duent 
a terme rehabilitacions absurdes com la que va patir, per exemple, la masia de Can Vallhonrat, 
que va quedar desfigurada totalment. Això és degut a un desinterès important per part de 
l’Ajuntament que, en la majoria de casos, era i és el responsable directe de vetllar i fer complir 

aquesta normativa. Davant aquesta situació tan crítica, van ser molts ciutadans i ciutadanes els 
qui estaven descontents i preocupats, i els qui van voler intentar de nou capgirar la preocupant 
situació. És així com, al 1994, es va crear L’Avenç de Cornellà. Associació per al patrimoni 
històric, una associació que encara avui dia segueix activa i que està relacionada amb els casos 
concrets que es tractaran més endavant. 

b. L’Avenç

Tal com exposava en el punt anterior, L’Avenç és una associació creada per cuidar del patrimoni 
cultural de Cornellà. Segons el seu butlletí núm. 5 anomenat Deu anys de l’Avenç. Projectes 
de futur. i publicat l’any 2004, els seus objectius son promoure la defensa i conservació del 
patrimoni històric, artístic, arquitectònic i cultural de Cornellà, donar a conèixer i difondre 
els seus valors, incentivar debats sobre els elements culturals configuradors de Cornellà com a 
ciutat, iniciar estudis i recerca sobre el patrimoni, la cultura, els costums i la història de la ciutat 
tenint en compte que els elements cultural donen cohesió a la població.

Aquests 5 punts són un bon resum per entendre quina és la intenció de L’Avenç de Cornellà, 
però per conèixer millor les actuacions a les quals  ha estat implicat, s’exposen un parell de casos 
destacables que il·lustren molt bé la situació que ha patit el patrimoni en els darrers anys i com, 
en nombroses ocasions, s’ha vist compromès.

Fig. 32. Portada recull d’article
Fig. 33. Reivindicació a Can Pi d’Abaix
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Es tracta d’un edifici situat a la cantonada del carrer Marcelino Menéndez Pelayo, amb el passatge 
Gelabert, al barri Centre de Cornellà de Llobregat. Aixecat en maó, consta de planta baixa i 
coberta plana. Va ser construït entre el 1904 i el 1905 pel Centre Catalanista l’Avenç. Aquest 
edifici forma part del llegat modernista de la ciutat de Cornellà per l’ús del maó conjuntament 
amb els paraments de pedra. Posteriorment, va ser l’indret de la botiga Mobles Massip fins l’any 
1989.

Durant aquest any, Can Massip va patir les conseqüències de l’especulació urbanística que s’estava 
produint, atès que es va construir un nou edifici d’habitatges amb una llicència d’edificació 
concedida pel propi Ajuntament, destruint la planta baixa de l’edifici. La protecció amb la que 
comptava aquest edifici era del tipus B-3 i, per tant, només afectava a la seva façana, permetent 
d’aquesta manera una actuació d’aquest estil. Tot i així, part d’aquesta obra també va afectar a la 
façana, donat que a l’inici del projecte es va enderrocar una part de la façana del carrer Gelabert, 
es va eliminar tot el coronament que comptava amb una balustrada i es va unificar un dels 
finestrals amb la porta d’accés lateral a l’edifici. D’aquesta manera, no només es va permetre la 
construcció d’un immoble sobre Can Massip que el va deixar atrapat i menyspreat dins d’aquesta 
nova construcció, sinó que també es va fer cas omís a la protecció amb que comptava la façana 
modernista  de l’edifici. Degut a totes aquestes accions, Can Massip, exemple de l’arquitectura 
modernista de la ciutat, va quedar desfigurat i desescalat, passant de ser una construcció de 
només planta baixa, a tenir 3 pisos més.
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c. Can Massip
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Plànol 6. Emplaçament Can Massip

Fig. 34. Façana original a la cantonada de Can Massip

Fig. 35. Façana lateral original de Can Massip, juntament amb la 
coronació en forma de barana.

Ilustració 1. Axonometria Can Massip

Ilustració 2. Esquemes de la intervenció a Can Massip
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Un grup polític de la ciutat va denunciar l’actuació a l’empresa constructora, a la que finalment 
se li va imposar una sanció econòmica de 25.000 pessetes de l’època (aproximadament 150 
€), quantitat més que escassa per la immensitat de guanys que els va suposar aquesta obra i, 
òbviament, el dany ocasionat al nostre patrimoni. D’altra banda, es va demanar la reconstrucció 
dels elements suprimits, però no va ser possible degut a que l’edifici nou ja estava envaint 
completament el volum antic de Can Massip amb els seus voladissos dels balcons dels nous 
habitatges. Tampoc es va aconseguir que tornessin les paraules “Honor, Virtut i Llibertat”, que 
estaven esgrafiades al frontispici del xamfrà i eren el lema del Centre Catalanista però que, tot 
i així, es van eliminat. Fent això, es va tornar a ocultar part de la història dels orígens d’aquest 
edifici, no només agredint la seva imatge, sinó també la seva essència. Actualment, han estat 
substituïdes per la paraula “Catalunya”.

Tot aquest conjunt d’actuacions es podria haver agreujat perquè existia la voluntat d’obrir 
portes noves entre els finestrals originals, malmetent un altre cop la façana de l’edifici històric, 
i únicament fent-ho amb finalitats comercials. En aquest cas, l’actuació sòlida i decidida de 
l’Associació L’Avenç va impedir aquest nou atemptat contra l’edifici.

Actualment, la planta baixa de l’edifici està ocupada per la botiga Casa Ametller, fent servir com 
a accés a l’interior el finestral unificat amb la porta lateral que hem esmentat anteriorment. El 
portal d’accés als habitatges es troba al lateral de la façana de Can Massip, al carrer Gelabert.

d. Can Rissuenyo
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Fig. 36. Unió de les obertures d’entrada Fig. 37. Contrast antic-nou a la cantonada Fig. 38. Trobada accés habitatges al c/Gelabert

Fig. 39. Vista actual des del c/Menéndez Pelayo Fig. 40. Vista d’època des del c/Menéndez Pelayo

Plànol 7. Emplaçament Can Rissuenyo

Fig. 41. Façana original de Can Rissuenyo
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Can Rissuenyo és una antiga masia situada també al barri centre, a la cantonada entre el carrer 
Pius XIIè, i el carrer de Manuel de Lasarte i de Pessino. 

En aquest cas, al 1995, la lluita de l’associació L’Avenç es força interessant degut a que també 
hi va haver una preocupació per l’entorn i no solament pel propi edifici. Es tracta de la intenció 
que hi havia de construir un nou bloc d’habiatges adossat a la façana actualment posterior i lat-
eral de la masia de Can Rissuenyo. Aquesta actuació no només hagués deixat la masia totalment 
encaixada entre edificacions noves i quedant fora de context, sinó que, degut a la proximitat de 
les noves construccions,  hagués implicat la desaparició de la balconada de la façana posterior 
de la masia, que, originalment, era la d’accés principal. Aquesta vegada, l’associació L’Avenç va 
saber d’aquest intent gràcies a un grup de veïns del carrer que es véien directament afectats per 
aquestes modificacions. 
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És aquí on cal destacar l’actuació conjunta del poble per defensar el seu patrimoni i la seva 
història, i la importància de les reivindicacions i de les protestes ben organitzades i recolzades. 
Gràcies a aquesta mobilització veïnal va tenir lloc una campanya de recollida de signatures en 
contra d’aquestes obres. Es van aconseguir 1000 signatures gràcies a les quals es va poder fer 
pressió davant l’Ajuntament i, finalment, no es va dur a terme aquest projecte que afectava di-
rectament a l’entorn de la masia de Can Rissuenyo. 

En l’actualitat, aquests espais lliures on volien fer aquestes terribles intervencions, segueixen 
lliures i, juntament amb la plaça del davant de la façana actualment principal, donen a la masia 
una mica de respir dintre de la densa trama urbana del barri.  

Il·lustració 3. Axonometria Can Rissuenyo

Il·lustració 4. Esquemes de la intervenció que es volia fer al 
voltant de Can Rissuenyo

Fig. 42. Can Rissuenyo

Fig. 43. Façana lateral Can Rissuenyo
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4.2. Aprofundiment

4.2.1. Cinema Marta Mata 
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Context. El Cinema Titan va ser construït l’any 1926 i es troba al carrer Rubio i Ors, número 
184, al xamfrà amb el Carrer Verge de Montserrat. Va ser projectat per l’arquitecte Bienvenido 
Marín Espinosa. Aquest és un exemple d’equipament on l’edifici que originàriament era un 
cinema, va passar a ser un centre cívic i actualment és una biblioteca. Aquest edifici compta amb 
una classificació B-2 en quant a protecció es refereix, és a dir, essent aquesta parcial i afectant 
únicament a la façana.

Història i evolució. El Cinema, d’estil típic noucentista, va inaugurar-se al 1926 i, degut a que 
el cinema era un dels principals referents de cultura i d’oci de la societat en aquell moment, va 
suposar per Cornellà un centre de relació i convivència social molt representatiu per a la ciutat, 
convertint-la en una ciutat moderna, essent també una gran distracció en temps de postguerra 
i de franquisme. 

L’edifici original comptava amb una sala de projeccions cinematogràfiques promoguda per 
Ramon Maneja Recort. La sala tenia 36 metres de profunditat per 11 d’amplada, i tenia un 
amfiteatre a la part superior, amb una capacitat total per unes 900 persones. El que es conserva 
actualment és la façana i el cos circular que resol la cantonada i que es caracteritza per la seva 
rematada amb un pinacle. Aquesta part és, al seu torn, l’única part que està inclosa al catàleg de 
protecció del patrimoni.  

El Cinema Titan es va tancar als anys 50, quan el senyor Mitjavila, propietari d’altres cinemes 
de Cornellà, era el seu propietari. Aquest fet va ser impulsat, en part, per la gran transformació 
urbanística i social que va tenir lloc, especialment deguda a la consolidació del barri Gavarra i 
la creació del barri d’alta densitat, Sant Ildefons.  Això va provocar un considerable augment de 
la població que, a la vegada, va provocar l’obertura d’altres sales de projecció cinematogràfica. 
D’aquesta manera, el Cinema Titan va quedar enrere respecte d’aquestes noves sales que comptaven 
ja amb millor tecnologia i nous formats de projecció, quedant cada cop més deteriorat, fins al 
seu tancament entre els anys 50 i 60.

Plànol 8. Emplaçament Cinema Titan

Fig. 44 i 45. Façana Cinema Titan

Fig. 46. Cantonada Cinema Titàn Fig. 47. Cinema Titan desde Rubio i Ors Fig. 48. Cantonada Cinema Titàn en 
molt mal estat
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Estat actual. Avui, és un símbol de l’arquitectura noucentista, i és de valor paisagístic pel seu 
esvelt pinacle, d’influència modernista, que constitueix una característica molt significativa de la 
ciutat. Cal destacar la construcció d’un edifici d’habitatges a la cantonada del davant, que compta 
amb un pincale que imita l’edifici del Cinema.

El 1994 es va fer una remodelació transformant-ne el seu ús, i passant a ser un centre cívic. 
Posteriorment, al 2009, i després d’una acurada rehabilitació, es va inaugurar com a biblioteca 
pública del barri Centre, amb el nom de Biblioteca Marta Mata i que, actualment segueix oberta 
conformant un equipament cultural que, amb la seva original façana, és tot un símbol del barri 
i de conjunt de la ciutat.

El volum que, com s’anticipava, es conserva, és a dir el de la façana principal que fa cantonada, 
corresponia amb el vestíbul del cinema i l’escala d’accés a la planta superior de l’antiga sala 
de projeccions. Aquesta façana està composada de manera simètrica sobre l’eix del xamfrà, 
solucionant els buits amb arcades disposades de manera rítmica. Els elements decoratius estan 
inspirats en ordres clàssics. En planta baixa, la torre cilíndrica forma un porxo d’entrada amb 
tres arcs de mig punt sobre columnes amb una mènsula en clau. Aquesta part de l’edifici, avui 
dia es segueix utilitzant com a vestíbul de la biblioteca, que dóna lloc de manera molt diàfana al 
nou cos de comunicació vertical i al nou volum afegit on es troba la pròpia biblioteca. Aquest 
nou volum correspondria a la part més senzilla de l’antic cinema, on es trobaven les butaques 
i l’escenari i que, va ser enderrocada. Els nous forjats del volum afegit s’adapten a la doble 
alçada de la planta baixa del volum original i en coberta afegeixen un altell retrassat del xamfrà 
per no treure importància al pinacle, i per poder gaudir de  la terrassa, que també era existent 
originàriament. Exteriorment, la nova façana està feta amb vidre reflectant i té una estructura 
metàl.lica adherida que fa de filtre de privacitat, alhora que protegeix del sol. Aquests materials 
contrasten força amb els acabats de la façana original, pintada de color vermellòs, però no li 
treuen protagonisme sinó, més aviat, l’exalcen i li donen valor.

Il·lustració 5. Axonometria Cinema Titan

Fig. 49. Contrast entre pinacles Fig. 50. Terrassa on s’aprecia la barana i els 
ornaments

Fig. 51. Detall ornament de la balustrada

Fig. 52. Vista d’època des del carrer Ru-
bio i Ors. L’edifici del Cinema destaca so-
bre totes les construccions veient-se molt 
monumental.

Fig. 53. Vista actual des del carrer Rubio 
i Ors. L’edifici del Cinema resulta més di-
fumat ja que ha augmentat l’altura de les 
edificacions.
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Plànol 9. Planta del Cinema Titan. Confrontació entre antic i nou

Plànol 10. Secció del Cinema Titan. Confrontació entre antic i nou
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4.2.2. Fàbrica i Colònia Can Rosés

N

Av. dels Alps

Carrer Rosés

C/ Josep D
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pderrós
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lps

Aquest conjunt està composat per la Fàbrica Rosés, fàbrica tèxtil de gran importància a la 
història de Cornellà, que anys més tard va ser complementada pel conjunt d’habitatges que 
conformen la Colònia Rosès i que completen el conjunt. EMPLAZAMIENTO. Actualment es 
conserva una gran part de la fàbrica, que abans s’extenia molt més a l’Oest, on encara hi queda 
una xemeneia aïllada.

FÀBRICA ROSÉS

Context. La fàbrica tèxtil de Can Rosés, construïda al 1851, es troba al sud de l’actual Avinguda 
del Alps, concretament al carrer Rosés, número 17. Formava un conjunt industrial amb la Colònia 
Rosés afegida amb posterioritat, zones separades per un desnivell de 8 metres i pel Canal de la 
Infanta, aigües del qual, en uns inicis, van ser la font d’energia hidràulica pel funcionament de 
les màquines de la fàbrica. Aquest és un exemple de patrimoni industrial i és un dels conjunts 
més significatius de Catalunya que compta amb una protecció de classificació B-1, englobant tot 
el conjunt (excepte l’edifici 11), però no l’entorn. Aquest conjunt industrial ha sofert diverses 
modificacions, ampliacions i canvis de propietaris durant la seva existència. És per això que és 
un exemple més complex d’explicar degut a tots els factors a considerar.

Història i evolució. Aquesta indústria tèxtil va començar la seva activitat el 1851 amb Rafael 
Ramoneda al seu cap, que va posar en marxa la fabricació d’indianes (teles, robes específiques 
fetes de cotó) a Can Rosés. Tal com s’exposava, en els seus orígens la indústria aprofitava les 
aigües del Canal de la Infanta per fer funcionar la seva maquinària. Un dels dos salts del canal 
que hi havia a Cornellà era el salt Rosés. L’altre era el salt de Quer, i tots dos van començar a ser 
utilitzats ja durant la dècada dels cinquanta del s.XIX. 

Anys més tard i després d’anar a subhasta pública, al 1871, la fàbrica va ser adquirida per Josep 
Rosés i Josep Masriera. La seva empresa, fundada al 1838, ja comptava amb dues fàbriques 
a Barcelona, una dedicada a la fabricació de puntes de Paris i l’altra a la fabricació de teixits 
de cotó. Van decidir traslladar les fàbriques a Cornellà per una qüestió d’espai, per disposar 
d’energia hidràulica i de vapor. El 1908 la fàbrica de puntes de Paris va ser desplaçada a 
Badalona, quedant-se a Cornellà només la producció tèxtil sota el nom de Tomàs Rosés y Cia. 

Durant l’any 1922 van tenir lloc al conjunt industrial ampliacions i reformes de cobert dins de 
la fàbrica, construint-se nous volums i, sobretot, afegint comunicacions entre els que ja existien. 
Als anys 40, l’empresa comptava amb una gran infraestructura de maquinària, però al 1958 
la indústria cotonera va tancar, quedant dividit el conjunt sota la propietat de dos posseïdors 
diferents, d’una banda Camart SL, i de l’altra, la família Rosés.

Plànol 11. Emplaçament Can Rosés. Diferenciant les dues parts principals (habitatges i fàbrica) i antiga xemeneia a l’Oest

Fig. 54. Vista aèrea de Can Rosés
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Descripció del conjunt.  Aquest conjunt respon a la tipologia de fàbrica de pisos. El conjunt 
consta de quatre edificis principals, alguns de secundaris i la xemeneia. Tot protegit pel catàleg 
a excepció de l’edifici 11. La majoria d’aquestes construccions són heterogènies, sobretot els 
volums més petits afegits amb posterioritat, situades molt pròximes entre elles, deixant un espai 
de circulació d’aproximadament 5 metres d’amplada. Les volumetries principals detallades i 
numerades al Plànol 12 són les següents:

L’edifici situat més a l’est, l’edifici 1, és de planta rectangular, consta de tres nivells i té una 
coberta a dues aigües. Era la sala de telars. Es compon de tres plantes diàfanes, amb una retícula 
de pilars de fundició en pòrtics de 3,25 metres de llum i tres pilars per crugia. Aquest volum 
és el més característic tipològicament degut a la seva sobrietat i les seves solucions estructurals.

L’edifici 2 era la sala de preparació dels telars, i consta de dues volumetries diferenciades. Per 
un costat, el cos de quatre plantes i coberta a dues vessants, que dóna al carrer Victor Pradera, 
edifici d’oficines i, en determinades èpoques, també d’habitatges. D’altra banda, i més distanciat, 
hi ha un volum amb planta en forma de “L” que té una composició força més fabril i que consta 
també de quatre plantes.

El cos més central, l’edifici 3 era la Sala de Cardar. També té una planta rectangular i coberta 
dues aigües. Aquest edifici, però ha quedat tapat pel volum 8, que es va construir posteriorment, 
per fer la porteria de la fàbrica.

El volum 11, situat més a l’oest del conjunt, no inclòs al catàleg i única peça sense protegir, és 
una nau en planta rectangular, d’un sol pis i coberta a dues aigües suportades per grans bigues 
metàl·liques molt estilitzades. A hores d’ara, aquest edifici és el que es troba en pitjor estat atès 
que anys enrere va patir un incendi que va acabar amb la seva coberta i amb part dels elements 
estructurals.  

El quart volum (Edifici 9)  és el situat sobre la prolongació de la Carretera del Prat. És de 
l’edifici que se’n coneixen menys característiques encara que podem dir que és força similar als 
edificis anteriors, comptant amb 3 plantes i amb una coberta amb dos vessants.

El material de totes les façanes és el maó, en alguns llocs vist, i en altres revestit amb morter de 
calç i pintat. Són façanes senzilles, sense ornaments, amb les obertures modulades, que segueixen 
el ritme d’eixos verticals establerts. Pel que fa a les cobertes totes són a dues vessants, i estan 
construïdes amb teula aràbiga. Es recolzen sobre encavallades de diverses tipologies i geometries. 
Estudiant l’interior dels volums, la major part de les naus no tenen compartimentacions interiors 
i compten amb espais diàfans típics de l’arquitectura industrial.

Estat actual. Degut a la desaparició del canal per urbanitzar l’Avinguda dels Alps, la fàbrica queda 
encaixada entre ella i el carrer Victor Pradera, essent aquesta un dels aspectes més importants 
pel que fa a l’essència i el context del conjunt. A tot això, se li suma la desaparició parcial de la 
xemeneia al costat Nord, degut de nou a la construcció de l’esmentada avinguda. 
D’altra banda, l’alta ocupació de la parcel·la deixa pocs espais lliures. A més, tot el conjunt es 
troba bastant degradat per la pròpia activitat industrial, la falta de manteniment i la falta d’un 
ordre projectual que regís les ampliacions que van tenir lloc.
Pel que fa als propis edificis, ha hagut moltes modificacions, obertures tapiades, falta de 
manteniment en revestiments i fusteria, i una gran quantitat d’instal·lacions aèries adherides a 
les façanes i baixants, així com acabats molt diferents entre els volum (veure fig. 55 i 56)

Plànol 12. Planta estat actual de la fàbrica de Can Rosés

Fig. 55. Façanes edificis 1 i 4 pel c/ Rosés. 
Pintada en tons vermellòs.

Fig. 56. Façanes edifici 9 desde la cantonada 
amb la Crta. del Prat. En acabat de pedra vista
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Proposta de modificació del catàleg i projecte de rehabilitació del conjunt. La protecció 
fins ara contemplada al catàleg, abasta el volum, les façanes i les cobertes. Obliga també a 
mantenir l’estructura tipològica dels edificis mantenint els seus elements estructurals. També 
s’inclouen dins la protecció el passatge de la Via Júlia i el que queda de la xemeneia de la fàbrica, 
així com un tram del Canal de la Infanta situat en creuar-se amb les escales del passatge Via 
Júlia. Cal rehabilitar tot el conjunt arquitectònic de manera que es recuperi l’esperit del conjunt. 
En general, es reformarien les façanes i es treballaria en l’ordenació dels espais exteriors restants 
entre edificis que ara estan plens d’elements externs i degraden el conjunt. 

Per la magnitud del complex i l’estat actual desordenat, s’ha proposat una modificació del Pla 
Especial per al patrimoni, representada al Plànol 13, per tal d’incloure certes zones en la protecció 
i iniciar un estudi que permeti tenir un programa d’actuació sòlid per poder millorar aquests 
elements i integrar-los, al seu torn, al nucli urbà. Aquesta modificació, també té com a objectiu 
ampliar els usos industrials que ara té el conjunt, per poder convertir-lo en terciari i comerç. Per 
fer-ho, l’estratègia general és enderrocar els coberts afegits durant el temps, així les connexions 
entre edificis que estan col·locades de manera errònia. Així, s’aprofita molt l’espai entre les naus, 
cosa que afavorirà el conjunt deixant-lo respirar. 

De totes maneres, la propietat de Can Rosés està dividia en dues parts, i no s’especifica massa 
sobre la part Oest, concretamen qué passarà amb l’edifici 9 i qué hi haurà a la zona A (plànol 
13), que, en principi, serè una residència geriàtrica connectada al propi volum 9. Aquest zona 
passaria a estar protegida pel Catàleg, mentre que la zona B, passaria a ser de l’Ajuntament.
Una de les estratègies detallades és mantenir els accessos històrics i posar els nuclis de comunicació 
vertical en llocs estratègics per no perjudicar els volums originals (marcats a i b, al Planol 13).

Plànol 13. Planta fàbrica de Can Rosès després de la proposta de modificació

Fig. 57. Vista fàbrica Can Rosès al 1940

Fig. 58. Vista fàbrica Can Rosès juntament amb el Canal de la Infanta5 10 25 500
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Plànol 14. Alçat de la fàbrica Rosés pel C/Rosés, estat actual

Plànol 15. Alçat de la fàbrica Rosés pel C/Rosés després de la proposta de rehabilitació corresponent al plànol 13

Il·lustració 6. Axonometria fàbrica i colònia Rosès

Fig. 59 i 60. Fotografia de l’interior de la fàbrica
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COLÒNIA ROSÈS

Context. La Colònia Rosés és un conjunt d’habitatges en filera situat a l’Avinguda dels Alps 
i projectat per l’arquitecte Andrés Calzada al 1919. Estava lligat al nucli industrial tèxtil que 
conformava tota la fàbrica de Can Rosés, situada més al Sud i de la qual també parlarem més 
endavant. Compten amb una classificació B-1, que protegeix l’element sencer, és a dir, el volum, 
la coberta i les façanes. L’entorn està protegit sota la classificació C-1.

Història i evolució. Es tracta d’un conjunt d’habitatges promoguts per la indústria Rosés on 
vivien els seus treballadors l’any 1919. La Colònia està constituïda per 17 cases situades a la 
part posterior (Nord) de la fàbrica i, antigament, separada d’aquesta pel Canal de la Infanta, que 
actualment no existeix en aquest tram. Aquesta Colònia no es trobava lluny del nucli de població 
i, per aquest motiu, no comptava amb instal·lacions destinades a serveis, ja que el centre està a 
prop.

En total, és un grup de 17 habitatges unifamiliars fets amb murs de càrrega de fàbrica de totxo 
massís i amb bigues de fusta i revoltó ceràmic, col·locats en filera formats per planta baixa més 
planta pis. Originalment, a la planta baixa hi havia un porxo d’entrada, una sala al costat oest, un 
menjador i una cuina al costat est. Al pati del darrere (Nord), hi havia el bany. Al primer pis es 
repartien quatre habitacions. La coberta és a dues aigües. La tipologia es caracteritza per tenir 
una petita sortida al pati del darrere, on hi ha unes galeries i una doble alçada passant la terrassa 
(Plànol 17). A la façana principal, hi ha unes terrasses, al nivell de la planta baixa. Aquest 
nivell, però, queda alçat uns 1,2 metres per sobre del nivell del carrer i s’estén 3 metres del 
pla de façana creant un àmbit d’accés. Totes les obertures i accessos d’aquesta façana principal, 
segueixen un ritme modulat i regular, reforçat per altres elements també disposats de manera 
regular, com els baixants. La façana posterior que dóna al pati del darrere, consta de les galeries 

esmentades. En alguns casos han estat tapades, segons la preferència de cada propietari, restant 
així qualitat al conjunt al fer-se de manera no uniforme. 

Estat actual. Al llarg dels anys, s’han efectuat moltes rehabilitacions a l’interior dels habitatges 
fetes per cadascun dels propietaris, modificant així la característica distribució. L’aspecte exterior 
es manté amb una considerable unitat compositiva, tot i haver estat modificat l’entorn per les 
constants ampliacions de l’Avinguda dels Alps. Antigament, les cases comptaven amb espais 
comuns abans de les entrades als habitatges, al lloc on ara passa l’Avinguda. És responsabilitat 
dels propietaris conservar l’homogeneïtat i la continuïtat de color, de la textura i dels materials 
per tal que la imatge del conjunt no es vegi modificada. Pel que fa a l’Avinguda, segons el catàleg, 
s’hauria de mantenir la visibilitat total del conjunt sense interposar elements urbans que alterin 
el conjunt.

Resum. En general, s’han conservat les característiques dels habitatges, especialment a la façana 
principal que s’aprecia des del carrer. Tots es mostren amb una continuïtat que posa en valor 
el conjunt. Les modificacions s’han dut a terme en un nivell més personal i privat, modificant 
en ocasions distribucions interiors, tapant les galeries posteriors o fent construccions als patis.
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Plànol 16. Planta de la Colònia Rosés

Plànol 17. Secció i 
plantes de la tipolo-
gia d’habitatges de 
Can Rosés

Fig. 61. Alçats dels habitatges en filera de la Colònia Rosés
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4.2.3. Can Trabal
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Context. Per tal d’estudiar un exemple de masia a Cornellà, analitzem Can Trabal, una de les 
més antigues de la ciutat construïda a principis del s.XVI i situada a la Carretera d’Esplugues 
amb el Camí de la Destraleta. Compta amb una protecció del tipus B-2, que inclou protegir el 
seu volum, la seva estructura tipològica i les composicions de façana. L’entorn, però, no està 
protegit. El sòl és un 7a i, per tant, és un equipament públic, encara que ara té una concessió i 
és un restaurant. 

Història i evolució. El propietari original era el monestir de Montserrat i l’any 1566 la va 
entregar a Sant Miquel del Fai en un intercanvi de propietats. Aquesta masia ha anat canviat de 
nom al llarg dels anys, entre d’altres s’ha anomenat Mas Roig, Mas Puig o Mas Amat. Després de 
passar per altres propietaris, al 1664, la família de Josep Amat, un pagès de Cornellà, van vendre 
la masia a Joan Maresch, un doctor de medicina provinent de Barcelona. El volum més antic és 
el cos posterior de l’edifici actual i hi varen fer una remodelació a l’any 1666, ampliant la masia 
amb la construcció del volum davanter, format per dues plantes amb golfes, estructura molt 
típica de les masies del Baix Llobregat. L’any 1899 la casa, juntament amb les terres, va passar 
a ser propietat de Joan Vallhonrat i Soler, família cornellanenca, hereus de la qual la van vendre 
a l’Ajuntament de Cornellà recentment. Fins fa relativament poc, la masia mantenia la seva 
activitat agrícola sustentada en part gràcies a que el Canal de la Infanta passava a poca distància. 

Descripció. És una masia de planta basilical, el cos principal de la qual, està estructurada en 
planta en tres crugies paral·leles i que té el cos central més elevat que la resta. L’estructura és 
de parets de càrrega de maçoneria barrejada amb totxo ceràmic, i bigues de fusta amb doblat 
de rajola. Té planta baixa i planta pis, i golfes només en aquest volum central que sobrepassa 
les altres crugies, amb coberta a dues aigües de teula aràbiga. Consta també d’un cos posterior 
més petit que, com s’ha destacat, és la part més antiga. Aquesta part té els murs més gruixuts 

Plànol 18. Emplaçament de Can Trabal

Il·lustració 6. Axonometria Can Trabal

Fig. 62. Can Trabal Fig. 63. Volum original de Can Trabal
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i es diferencia formalment de l’altra. La masia tenia una posició aïllada de la ciutat. La façana 
principal és simètrica, estructurada en tres eixos verticals amb la porta d’accés al centre i amb 
un balcó al pis primer. L’acabat de totes les façanes és un revestiment amb morter monocapa i 
pintades d’un color vermellós, deixant al descobert i en pedra, els emmarcaments de les finestres 
i de les aretes entre façanes. 

Estat actual. Ara per ara, la masia és un restaurant anomenat Can Trabal, que es troba enfonsat 
dins d’una zona comercial i brutalment urbanitzat. Can Trabal va quedar descontextualitzat  
(veure plànol 19) passant d’un entorn agrícola a un entorn urbà, degut al desenvolupament 
del Pla Parcial Fatjó, l’edificació en diversos espais lliures de l’entorn, i a la construcció a l’any 
1994 d’un gran centre comercial (el Llobregat Centre) separat ni 15 metres de la part posterior 
de la masia. La proximitat d’aquest centre comercial, la seva gran volumetria, els grans cartells 
publicitaris col·locats a la seva façana, i la duresa urbanística que va suposar també ocupar el 
subsòl de l’entorn per fer un aparcament, van provocar un empitjorament molt considerable de 
la relació que Can Trabal té amb l’entorn, deixant-la totalment fora d’escala dins totes aquestes 
noves incorporacions. 

Les obres d’urbanització de l’entorn van provocar l’enderroc d’uns volums laterals adherits a la 
masia. En aquell moment i, abans d’obrir l’actual restaurant, va ser quan es van revestir de nou 
les façanes i es van tapiar les finestres. 

En el moment d’incloure Can Trabal al catàleg es va escriure que calia millorar l’ambient de 
l’entorn per adequar-lo al caràcter propi de la masia, proposant potser urbanitzar-lo a base 
d’elements vegetals i ajudant a la masia a integrar-se amb l’entorn. No obstant, i no complint 
amb aquestes accions, el problema de relació abans exposat, s’ha vist encara més agreujat per les 
noves construccions d’edificis d’habitatges aixecats entre els anys 2019 i 2020, que consten de 
9 plantes i que es troben només travessant el carrer desde la masia. 

Resum. En definitiva, Can Trabal és l’exemple d’una masia amb prou forces recuperada de 
l’enderroc, però que es troba dins d’una zona amb una impactant urbanització que la deixa 
totalment fora de joc. En perdre el seu paper agrícola, va quedar fora de context gràcies a les 
noves i irrespectuoses construccions, i es pot apreciar el fort contrast entre els elements.

Plànol 19. Alçat de Can Trabal confrontat-se amb el centre comercial desde la Crta. d’Esplugues

Fig. 64. Vista de Can Trabal des de la Crta. d’Esplugues
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4.2.4. Carrer Rubio i Ors

A continuació, per tenir coneixement de com s’ha tractat el patrimoni en un àmbit més privat 
parlarem dels habitatges unifamiliars del carrer Rubió i Ors, un dels més importants de Cornellà. 
Part d’aquest carrer era el camí reial que venia desde la parròquia d’Hospitalet. El camí arribava 
pel carrer Rubió i Ors fins a la plaça Lluís Companys, per després girar per Jacint Verdaguer 
dirigint-se cap a Sant Joan Despí pel camí de la Destraleta. Aquest traçat formava part també 
de l’antiga via romana que es va convertir en carretera sota les ordres de Carles III al s. XVIII. 
Va ser en aquesta època quan, degut al creixement demogràfic, es van començar a construir 
casetes habitades per jornalers i arrendataris. Anys més tard, es va convertir en el carrer Major, 
prolongant-se al 1865 dins als Quatre Camins, trobant-se amb la carretera de Sant Boi. Allà va 
aixecar-se la Companyia de les Aigües.

Fins als anys 70 es va mantenir la tipologia edificatòria original d’aquests habitatges, construccions 
d’un ample aproximat de 5 metres i adossats entre ells. Es conservava la uniformitat compositiva 
degut a la regularitat dels volums que hi havia i l’alineació original del carrer.

De nou, degut al desmesurat creixement demogràfic i l’aprovació del PGM-76, es va poder 
modificar de manera general l’estructura parcel·lària del carrer Rubió i Ors, a més de permetre’s 
un increment d’alçades, fet que va provocar l’aparició de noves tipologies plurifamiliars i la 
transformació de les plantes baixes en locals comercials. Es va perdre la unitat de l’ordenació 
degut al poc respecte amb  que es va dur a terme aquesta operació. 

El nivell de protecció d’aquest àmbit és ambiental, amb una classificació B-2. Aquesta protecció 
inclou totes les façanes, existents o futures, que tinguin front al carrer Rubió i Ors. Cal mantenir 
la uniformitat entre elles i també en les intervencions que es duguin a terme, ja sigui modifcació 
d’obertures, marquesines, rètols o aparadors, entre d’altres.

A banda d’aquest aspecte, segons el Pla Especial, hi ha tretze edificis que compten amb una 
protecció d’un nivell superior, més concreta i detallada al catàleg. Per continuar amb l’estudi del 
patrimoni, s’han seleccionat quatre casos del carrer Rubió i Ors per poder valorar com ha estat 
tractat en aquest àmbit (Plànol 20).

N

C/ Rubio i Ors

Cr
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. S
. B

oi

A

B
C D

Plànol 20. Emplaçament del carrer Rubio i Ors, amb els exemples explicats a continuació referenciats.
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A. Número 104 - Habitatge unifamiliar 

Context i descripció. Edifici d’habitatge unifamiliar que va ser construït l’any 1900. Es tracta 
d’un edifici que respon a la tipologia de casa entre mitgeres, amb planta baixa i pis, com és 
típic de la majoria dels habitatges d’aquest carrer. Té una notada influència modernista pel seu 
tractament decoratiu, a base de motius florals de la façana, que l’emfatitzen i la caracteritzen.
La composició de la seva façana consta de quatre obertures de composició vertical a la planta 
baixa, i unes altres quatre a la primera planta, totes elles amb les llindes decorades. Al centre 
presideix una balconada que abarca les dues obertures centrals i, a la part superior, un coronament 
amb una cornisa format per quatre grups decoratius amb motius vegetals d’inspiració també 
modernista. 

Protecció. Segons el catàleg, la seva protecció es d’una classificació B-2, havent de conservar 
la composició de la façana, del primer pis i del coronament. S’admet reestructuració interior 
i addició sempre que sigui amb un tractament neutre i respectuós. Aquests aspectes queden 
bastant en dubte després de veure l’estat actual que es descriu a continuació.

Estat actual. Avui dia, aquesta típica casa de dues plantes s’ha convertit en un edifici d’habitatges 
de planta baixa més quatre. El que s’ha fet és afegir tres pisos sobre els dos ja existents construint 
una espècie de remunta alineada a l’edifici original. S’accedeix als pisos superiors gràcies a un 
nucli vertical d’accès afegit a l’esquerra de l’edifici i que fa d’unió entre els dos. Aquesta operació 
no només desvirtua i resta valor al conjunt pel simple fet de ser una ampliació que suposa més 
del doble del volum original, sinó per la forma tan brusca de fer-ho, comptant amb dos grans 
balcons que sobresurten a la part superior i que, a més, tenen uns acabats molt agressius i rígids 
en comparació amb l’habitatge original, com és, per exemple, aquesta reixa negra contínua que 
es repeteix al nucli vertical afegit i als balcons.
 
Pel que fa al propi edifici històric les quatre obertures de la planta baixa s’han convertit en dos 
enormes portals d’accés a l’establiment en planta baixa, de manera que s’uneixen les obertures 
originals dos a dos. Aquesta intervenció, provoca que els llindars d’aquestes obertures hagin 
quedat tallats i, per tant, s’hagin perdut. A més, les peces ornamentals del coronament, s’han 
retirat de la cornisa original per recol·locar-los a l’últim pis, al nou coronament de la remunta 
de l’edifici. Això fa que l’edifici sigui, avui dia, irreconeixible. 

Plànol 21. Façana Rubio i Ors, 104

Il·lustració 7. Axonometria tallers Mas i Font 
i Rubio i Ors 104

Fig. 65. Alçat original del número 104 amb 
les portes d’accés ja unides
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B. Número 24 - Fàbrica de gasoses i sifons de Ramon Mulà-

Context i descripció. Edifici de dues plantes que fa cantonada amb la façana principal al carrer 
Rubio i Ors construït al 1916, va ser una fàbrica de gasoses i sifons que va passar per mans de 
dos propietaris diferents, primer en Ramon Mulà, i després en Ramon Rovira i Montells, nom 
que encara figura al coronament de la façana, juntament amb el nom de la fàbrica. El 1978 
l’edifici va deixar de ser una fàbrica per passar a ser un edifici d’habitatges. 

La façana principal consta d’una composició simètrica de les obertures. A la planta superior hi ha 
una gran balconada que va d’extrem a extrem i que abarca les quatre obertures d’aquest primer 
pis. El coronament està caracteritzat per les seves línies sinuoses i destaca el tractament del mur, 
treballat amb una ornamentació modernista, que també podem veure a les llindes, als brancals 
de les obertures i a l’acabat encoixinat del mur. A la façana lateral també es destaca aquest tipus 
d’ornamentació, així com el rètol de la fàbrica esgrafiat. 

Protecció. La protecció és de classificació B-2. Com a tots els casos del carrer, s’ha de conservar 
la composició de façana i els ornaments. En aquest cas, també s’admeten remodelacions interiors 
i s’admet addició sempre que sigui de poc volum.

Estat actual. Actualment l’edifici és una residència geriàtrica i centre de dia anomenat Can 
Rovira. Pel que fa a l’estat de l’edifici es pot veure com no s’ha alterat la seva composició 
tipològica, ni s’han dut a terme remuntes. Les obertures es mantenen iguals a l’edifici original, 
respectant també l’ornamentació dels llindars i de la resta de la façana. L’únic aspecte que altera 
la imatge de l’edifici és la pintura en to groguenc que recobreix l’encoixinat només en planta 
baixa. Això fa que hi hagi un contrast considerable d’acabats entre les dues plantes però, per sort, 
es tracta d’una qüestió estètica, i no d’obra ni de modificacions d’obertures, com en altres casos 
del carrer Rubió i Ors.

Aquest és un del exemple de construcció històrica del carrer on gairebé no s’han fet remodelacions 
i on sí es conserva la seva morfologia. No s’han fet remuntes estranyes fora d’escala i,  tot i 
haver pintat la planta baixa de groc, s’ha rehabilitat de manera respectuosa amb la tipologia, la 
volumetria i les ornamentacions modernistes. No obstant, caldria una posta a punt, sobretot de 
la part del coronament que sembla la més deteriorada a dia d’avui.

Plànol 22. Façana Rubio i Ors, 24

Il·lustració 8. Axonometria Rubio i Ors 24

Fig. 66. Alçat actual número 24

Fig. 67. Alçat original número 24
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C. Número 105 - Tallers Mas i Font

Context i descripció. L’exemple dels taller Mas i Font és un exemple una mica peculiar atès 
que només es conserven les dues façanes principals que donaven al carrer Rubio i Ors, i que 
no estaven, ni estan incloses en el Pla Especial. Aquestes façanes corresponen a dos magatzems 
bessons que va fer construir Josep Mas i Font al 1914, enfront d’uns tallers que ja posseïa, on 
actualment es troba Can Gaya, oficina de comisaria. Del 1947 fins al 1988, Ramon Gayà va 
substituir a Josep Mas i Font en el seu paper de propietari de la fàbrica. Del 1986 al 1990 els 
magatzems van ser seu de l’empresa Norvic S.A, fins que varen ser enderrocats, conservant 
només les dues façanes principals. El material de construcció d’aquestes façanes és el maó, 
material que s’utilitzava per cobrir grans superfícies amb el mínim cost. Aquest material és 
tractat de manera decorativa a les cornises de les façanes, en els brancals de les portes i en la 
rosassa superior central, recurs molt propi també del modernisme. 

Estat actual. Al 1914 es van construir uns blocs d’habitatges de planta baixa més quatre, 
distanciats uns 5 metres del pla on es troben aquestes façanes que queden del que un dia va 
ser la fàbrica. Les façanes originals es suporten amb uns pilars a la seva cara posterior de 
manera que no es veuen des del carrer i gràcies a unes bigues de formigó que es recolzen a 
l’edifici d’habitatgesm tal i com es veu a les fotos.. Aquesta franja entremig de les façanes i 
els nous edificis, dóna un valor molt negatiu a la intervenció, donant lloc a una espai sense 
utilitat, molt fosc i arraconat. En definitiva, tot i que és d’apreciar que s’hagin conservat aquestes 
valuoses façanes, això és una pràctica portada a terme sense molt de rerefons i que simplement, 
contempla la visió que pots arribar a tenir des del carrer.  De tota manera, aquesta tampoc és del 
tot positiva degut a l’immens edifici d’habitatge que emergeix darrer les façanes i que implica un 
fort contrast entre les dues construccions. Com dèiem, això es veu agreujat pel poc tractament, 
per no dir cap, de l’espai posterior a les façanes. Cal tenir en compte que l’edifici que hi ha just 
al davant, Can Gaya, formava part del mateix conjunt, aspecte del qual actualment no hi queda 
cap pista. Així, els dos elements queden desvinculats tant per ús, com pels acabats i per estar 
separats per la carretera.

En aquesta ocasió, es torna a posar en valor la importància de comptar amb un projecte 
arquitectònic que pugui sol·lucionar des de la comprensió del que era un conjunt, fins a l’elecció 
d’uns acabats que l’acompanyin; com la importància d’un ús coherent i que raoni amb el context.

Il·lustració 9. Axonometria tallers Mas i Font 
i Rubio i Ors 104

Fig. 68. Un dels pòrtics conservats des del c/ Rubio i Ors Fig. 69. Detall de la estructura que l’uneix a l’edifici

Fig. 70. Volum de l’antiga fàbrica a la nevada del 1962.
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Plànol 23. Façana Tallers Mas i Font.
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D. Número 164 - Habitatge unifamiliar i planta baixa comercial

Es tracta d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i planta pis construïda l’any 
1925, segons indica el cadastre. Aquesta construcció no està protegida més enllà de la protecció 
que comporta trobar-se al carrer Rubió i Ors i, per tant, no compta amb especificacions sobre 
composició de façana o restriccions d’actuació. 

Antigament, la planta baixa era una sabateria anomenada Ca l’Escala. Les sabates també eren 
fabricades allà. En abandonar la propietat, la família va transformar la planta baixa convertint 
el que era una sola gran obertura ornamentada als llindars. Anys més tard i fins l’actualitat, es 
sospita que la casa va ser ocupada.

Avui dia, té dues obertures a cada pis. A la planta baixa, una porta d’accés i una petita finestra, 
i a la planta superior, una porta que dóna a un petit balcó a l’esquerra i una petita finestra a la 
dreta. En general, té un aspecte bastant deteriorat, té humitats i l’acabat de la façana està per 
rehabilitar. A més, a la planta baixa la decoració en forma de sanefa senzilla que abarca les dues 
noves obertures, no destaca gens degut a l’estat de decadència en que es troba la façana. S’aprecia 
que no s’ha rehabilitat recentment i, per tant, treu valor al carrer. Aquest exemple representa una 
casa que no té un gran valor ornamental modernista com la resta de casos que hem detallat, però 
sí representa una tipologia d’habitatge i té un valor històric pel que fa al relat que gira entorn el 
carrer Rubió i Ors. Per sort, no s’han fet ampliacions i encara ara es pot apreciar cóm era l’edifici 
original. En aquest cas s’ha deixat deteriorar pel pas del temps sense ser rehabilitada, en primer 
lloc perquè es creu que està ocupada i, en segon lloc, perquè, com hem dit, no té un gran valor 
ornamental i, per tant, ningú no s’ha preocupat de posar-la a punt per donar una bona imatge.

Plànol 24. Façana Rubio i Ors 124

Il·lustració 10. Axonometria Rubio i Ors, 164
Fig. 71. Façana número 164 Fig. 72. Detall de les obertures de la façana

5 10 25 500

1050 20 40

5 10 25 500

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1.2000

1.1500

1.1000

1.100

1.150

1.200

0 1 2 3 4 5m

0

0

0

0

0

1

1 2

2 3

3 4

4

5m

5m

5

5

5 10

10

10 25

25

20 40m

50m

50m



El patrimoni arquitectònic de Cornellà de Llobregat                                                                                                                                 4.2. APROFUNDIMENT El patrimoni arquitectònic de Cornellà de Llobregat                                                                                                                                 4.2. APROFUNDIMENT

62 63

5. CONCLUSIONS

Per tal de poder plasmar d’una manera efectiva les conclusions extretes d’aquest treball, cal que em 
remeti als objectius plantejats a l’inici (Apartat 2) d’aquest estudi, relacionant les reflexions obtingudes 
al respecte de cadascun dels objectius marcats, que eren els següents:

- ESTUDIAR la importància i el tractament del patrimoni de Cornellà de Llobregat al llarg de les 
últimes dècades.

Al llarg del treball he pogut comprovar la riquesa del patrimoni de Cornellà, que reflecteix de 
manera fidel la història de la ciutat donat que, entre les peces més importants, hi ha des de 
masies que representen l’època agrària fins a complexos industrials.

- VALORAR i fer un estudi crític de l’estat en què es troba el patrimoni a Cornellà.

Després d’analitzar la situació de Cornellà, he observat com uns edificis estan en millor estat, i 
millor tractats que d’altres. Normalment, això va lligat a allò que des de la ciutat de Cornellà es 
vol mostrar. Els edificis que tenen un ús públic o que estan en llocs més concorreguts són els 
que compten amb una rehabilitació més adequada. En canvi, aquells que queden més distants o 
que són de propietat privada es mostren més oblidats.

- IDENTIFICAR les causes i conseqüències que han suposat les diverses decisions preses al llarg dels 
anys, així com les intervencions que s’han dut a terme.

- Cal no oblidar una raó molt present en el deteriorament del nostre patrimoni en aquests últims 
70 anys, que és la transformació urbana i el creixement demogràfic que ha tingut lloc, així com 
la creació i consolidació de certs barris que ara conformen la Cornellà actual. En el moment que 
la densitat de població augmenta tant, també ho fa la necessitat d’incloure nous equipaments 
i serveis per cobrir les necessitats i proporcionar una vida digna a totes aquestes persones. 
En aquest punt, moltes vegades, sinó la majoria, s’opta per construir noves edificacions millor 
dotades i modernes en lloc d’invertir en la rehabilitació dels edificis que ja existeixen i que, fins 
i tot, tenien el mateix ús. Reprenc aquí l’exemple del Cinema Titan, que tot i ser exemple d’una 
bona pràctica, abans de ser una biblioteca, va haver de tancar les seves portes després de quedar-
se antiquat davant les noves tecnologies de les noves sales de cinema. Encara que, per expansió 
demogràfica, es necessitin nous equipaments, no s’han d’oblidar aquells que ja existeixen, no 
s’haurien de deixar que caiguin en un cicle de deteriorament. 

- Un altre problema a considerar és quan no es projecta el conjunt industrial com a una unitat 
com, per exemple, en la fàbrica Rosès,. En aquest cas, també ha hagut factors d’ús, ja que en 
divirdir-se la propietat en dos, les parts van començar a ser rehabilitades de forma diferent entre 

elles. Això ha donat lloc, a un conjunt desunificat, amb acabats de façana molt variats i amb molt 
edificis sense ús. Fins i tot, ha arribat el punt de deixar-los perdre en un deteriorament extrem.

- Un altre front present al patrimoni cornellanenc és que les obres queden descontextualitzades 
i ofegades per nous plans urbanístics o per grans construccions situades molt a prop d’edificis 
patrimonials i que no els respecten, com és l’exemple de Can Trabal, . En aquest cas, vèiem com 
la masia quedava inundada per tota aquesta àrea comercial. Des de fa anys i, segons el que hi ha 
escrit al catàleg, existeix la voluntat de fer un estudi per veure com revaloritzar Can Trabal. Tot 
i això, i un cop més, veiem com recentment s’han construït immensos blocs de pisos a escassos 
60 metres. 

- Un cas on es demostra la insuficiència del Pla Especial de Protecció del Patrimoni és el 
carrer Rubió i Ors, donat que, tot i ser un carrer on suposadament totes les seves façanes 
estan protegides, ha arribat a adoptar un caràcter totalment diferent, degut a les nombroses 
demolicions que ha hagut, i a les ampliacions poc respectuoses amb l’essència de la ciutat. Moltes 
vegades, això és degut a que dins del Pla General Metropolità estan permeses altres coses, que 
són incoherents o incompatibles amb el Pla Especial. Una de les reflexions, en aquest cas, és que 
aquests dos plans haurien d’anar lligats i lluitar conjuntament per la protecció del patrimoni. Ara 
per ara, segons els interessos en cada cas, és més restrictiu un que l’altre, cosa que no hauria de 
ser, haurien d’actuar en una mateixa direcció.

-  A més, en el cas també del carrer Rubió i Ors, la majoria de les propietats són privades. 
Això implica un cert conflicte a l’hora de la conservació del patrimoni ja que els interessos són 
molt individualitzats i diversos. En aquest sentit, el Pla Especial hauria de ser un altre cop qui 
regís unes normes per tal de mantenir l’homogeneitat de l’entorn. Aquests interessos van molt 
lligats, d’altra banda, al creixement de la ciutat, per exemple, amb intenció d’ampliar en altura 
de les propietats per l’alt creixement demogràfic. Existeixen ajudes per part de l’Ajuntament que 
proporcionen als propietaris diners perquè puguin fer rehabilitacions a les peces patrimonials. 
En la majoria de casos, la quantia que proporcionen és insuficient i molt poques persones la 
sol·liciten. D’aquesta manera, el patrimoni es va degradant amb el pas dels anys.

- REMARCAR la importància de preservar el patrimoni per mantenir també la història, els orígens 
del poble, la identitat socials, la cultura i les tradicions. 

La desaparició de l’ús original dels edificis patrimonials, com va passar per exemple amb  el 
Cinema Titan, és un aspecte a tenir en compte. Degut a ser un lloc de trobada i d’oci molt 
important a Cornellà, lligat a la seva desaparició també va tenir lloc una fractura social. Considero 
que la protecció del patrimoni, i més, quan té aquest tipus d’ús tant dedicat a la població, va molt 
lligada a una cohesió social molt forta que també cal protegir.



El patrimoni arquitectònic de Cornellà de Llobregat                                                                                                                                 4.2. APROFUNDIMENT El patrimoni arquitectònic de Cornellà de Llobregat                                                                                                                                 4.2. APROFUNDIMENT

64 65

- REUNIR i IMPULSAR mesures de millora i formes d’actuació per al bon tractament i el respecte 
envers a aquest patrimoni.

- En casos com el de la tipologia de Colònia d’habitatges de Can Rosés, que es una categoria de 
conjunt, es destaca la importància de comptar amb una comunitat de veïns que actuï a l’uníson, 
per tal que les reformes o canvis vagin acord a l’edifici i sempre es duguin a terme per protegir-lo 
i millorar-lo. És lògic que, amb el pas del temps, les necessitats canviïn, així com certes tipologies 
d’habitatge es queden desmodades, com per exemple, el fet de tenir el bany a la galeria. Penso 
que tots aquests canvis poden estar englobats en un tracte respectuós amb el conjunt de la 
peça, si es fa d’una manera estudiada i conjunta. En canvi, si cadascú fa la seva, al final el que 
es provocaria seria difuminar l’essència del conjunt per enfonsar el seu valor patrimonial. Així 
doncs, el fet d’actuar de manera organitzada pot ser una forma d’afrontar la conservació del 
patrimoni.

- És essencial donar un bon ús o, si més no, un ús estratègic a construccions patrimonials que, 
per desgràcia, han acabat situades en un context urbà difícil i complex , com per exemple el de 
Can Trabal. A aquesta reflexió, se li podria sumar també, la manera que té la masia de relacionar-
se amb el seu entorn més proper, que hauria de ser fruit d’un projecte arquitectònic estudiat 
que és inexistent.  A dia d’avui, la masia és un restaurant que està molt tancat a l’exterior, és 
a dir, no compta amb una terrassa on es pugui disfrutar de l’exterior més pròxim a l’edifici. 
Aquest fet, no ajuda a la integració de la masia dintre d’aquest context, més aviat, la fa encara 
més impenetrable. Moltes vegades, tenir un ús més “públic” o més obert a l’exterior, revaloritza 
l’edifici. Ara mateix està situada de manera que quan es passeja per davant seu, no se sap el que hi 
ha a dins ni que és, és molt poc permeable. Sembla que la façana sigui un element molt rígid que 
separa l’interior de l’exterior i que separa les activitats. Considero que aquesta barrera es podria 
trencar, mirant de tractar amb delicadesa aquesta relació que la masia té amb l’exterior. A més, 
cal tenir en compte que aquesta zona conforma una de les principals entrades a Cornellà. Crec 
que la masia podria crear el seu propi subcontext dintre d’aquesta selva urbana i inclús podria 
suposar un bon punt d’arribada a la ciutat. Ara per ara, aquest punt el conforma exclusivament 
el centre comercial. 

Així doncs algunes de les pautes d’actuació que podrien ser efectives tant a Cornellà com a altres 
municipis són:

- Aprofitar i potenciar eines com els Plans Especials de protecció del patrimoni, i que aquests 
siguin compatibles i complementaris amb altres plans.
- Controlar i planificar la transformació urbana i tenir una política transparent de protecció del 
patrimoni, en comptes d’una prioritat ambiciosa de mera construcció.
- Elaborar projectes arquitectònics que englobin els conjunts patrimonials tractant-los com una 
unitat.

- Evitar l’extrema descontextualizació d’edificis patrimonials integrant-los al màxim possible 
amb l’entorn on es troben.
- Proposar un ús coherent que vagi acord a les noves necessitats de trama urbana.
- Defugir d’abusar de l’ús d’elements urbans davant de façanes patrimonials

Com a conclusió final, és important considerar que ha existit una voluntat de protegir i recuperar el 
patrimoni de la ciutat originada per la preocupació del poble, i això ha impulsat als veïns a reaccionar 
o inclús crear-ne associacions amb bones iniciatives, encara que els efectes que han aconseguit, en 
poques ocasions han estat notablement eficaços. Amb prou feina s’han salvat alguns edificis o part 
d’ells. 

En realitat s’ha tractat d’alleugerir l’impacte de les actuacions proposades la majoria de vegades per 
l’Ajuntament, tot i comptar, cal no oblidar-ho, amb un catàleg pel patrimoni que recull les normatives 
i que, en teoria, hauria de protegir-lo davant qualsevol indici de projecte de restauració mal pensat i 
mal executat. Si més no, des de l’Ajuntament, no hi ha una voluntat de cura davant del patrimoni de la 
ciutat. Aquest aspecte també queda reflectit amb la política de construcció que es práctica. A l’hora de 
fer nous equipaments, es construeixen nous edificis allà on hi havia espais verds o lliures de qualitat, 
en lloc de, per exemple, rehabilitar edificis patrimonials fent una modificació d’ús estudiada. Quant 
més es construeix, més oblidat i buit queda el patrimoni.

Amb tot això es posa de relleu que tot i el sentiment de lluita del qual es parlava, motivat per l’angoixa 
veïnal, no ha estat fàcil aconseguir gairebé res. I difícilment ho serà sense el compromís d’una política 
patrimonial transparent i compromesa que realment tingui intenció de protegir el patrimoni, i que no 
permeti cap descuit a l’acceptar qualsevol nou projecte descabellat o inclús, que eviti que es duguin a 
terme demolicions injustificades o precipitades. 

Llevat tots aquests aspectes cal donar importància al fet que hi hagi persones i comités disposats a 
defensar la història i no oblidar-la. Si actualment el patrimoni es troba en aquest punt, bastant crític en 
realitat, imaginem què se’n hauria fet sense la constant actuació i el treball d’associacions que vetllen 
per aquest bé comú. 
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6. 1. LLISTES DE FIGURES, IL·LUSTRACIONS I PLÀNOLS.

FIGURES
Fig. 1. Vista aèrea de Cornellà. [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. Cornelà de Llobregat. Desaparegut. 
El papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig. 2. Vista aèrea de Cornellà. [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. Cornelà de Llobregat. Desaparegut. 
El papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig. 3. Canal de la Infanta. [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. Cornelà de Llobregat. Desaparegut. El 
papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig. 4. Pont de la via de la RENFE. [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. Cornelà de Llobregat. 
Desaparegut. El papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig. 5. Canal de la Infanta [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. Cornelà de Llobregat. Desaparegut. El 
papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig. 6. Vista aérea del barri de Sant Ildefons en construcción [fotografia] A: Guaita Jiménez, Pere. 
Cornelà de Llobregat. Desaparegut. El papiol: Editorial Efadós, 2019, ISBN 9788417432331
Fig 7. Mapa dibuixat a mà de les carreteres de Cornellà [il·lustració] A: Pelfort Pujol, Onofre. Notes 
històriques de Cornellà de Llobregat. Esplugues de Llobregat, 1978, ISBN 8430004238.
Fig. 8. Castell de Cornellà. Fotografia pròpia
Fig. 9. Can Trabal. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 10. Can Manso. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 11. Can Rissuenyo. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] 
Disponible a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 12. Can Maragal. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 13. Can Vallhonrat. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] 
Disponible a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 14. Can Femades. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 15. Can Tirel. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 16. Rectoria. Fotografia pròpia
Fig. 17. Can Gaya. [fotografia] A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible 
a: http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 17. Can Suris. A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible a: http://
www.lavencdecornella.cat/
Fig. 18. Can Bagaria. A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible a: http://
www.lavencdecornella.cat/
Fig. 19. Can Rosés [fotografia] A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de Llobregat [Decembre 

2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
Fig. 20. Colònia Can Rosés [fotografia] A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de Llobregat 
[Decembre 2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
Fig. 21.Societat general d’Aigües de Barcelona
Fig. 21. Palau de Can Mercader  [fotografia] A: Gómez, Mercedes, Arte en Madrid. Can Mercader y 
la Torre de la Miranda, Cornella (Barcelona) [En línea] Madrid, 2017 [Gener 2021] Disponible a: 
https://es.wikiloc.com/
Fig. 22. Torre de la Miranda [fotografia] A: Wikiloc (Cornellà de Llobregat) [En línea] Cornellà de 
Llobregat [Gener 2021] Disponible a: https://es.wikiloc.com/
Fig. 23. Església de Santa Maria [fotografia] A: Viquipèdia, Esglèsia de Santa Maria (Cornellà de 
Llobregat) [En línea] Cornellà de Llobregat [Gener 2021] Disponible a: https://ca.wikipedia.org/
Fig. 24. Centre Catalanista l’Avenç. Fotografia pròpia
Fig. 25. Estació Renfe. Fotografia pròpia
Fig. 26. Can Camprubí. A: L’Avenç. [En línea] Cornellà de Llobregat [gener 2021] Disponible a: 
http://www.lavencdecornella.cat/
Fig. 27. Torre Gelabert. Fotografia pròpia
Fig. 28. Institut municipal d’esports. Fotografia pròpia
Fig. 29. Cinema Titan. Fotografia pròpia
Fig. 30. Can Cuixart [fotografia] A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de Llobregat [Decembre 
2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
Fig. 31. Façanes del carrer Ametller. Fotografia pròpia
Fig. 32. Portada recull d’articles [fotografia]. A: Butlletí número 5. Deu anys de L’Avenç de Cornellà: 
Projectes de Futur. Cornellà de Llobregat, l’Avenç, 2004
Fig. 33. Reivindicació a Can Pi d’Abaix. A: Butlletí número 5. Deu anys de L’Avenç de Cornellà: 
Projectes de Futur. Cornellà de Llobregat, l’Avenç, 2004
Fig. 34. Façana original a la cantonada de Can Massip [fotografia].  A: Ambròs i Monsonts, Jordi. 
Informe sobre el edificio sito en Cornellà. Calle Menendez y Pelayo 21 y 23, esquina Pasaje Gelabert. 
Cornellà de Llobregat, 1981.
Fig. 35. Façana lateral original de Can Massip, juntament amb la coronació en forma de barana. 
[fotografia].  A: Ambròs i Monsonts, Jordi. Informe sobre el edificio sito en Cornellà. Calle Menendez 
y Pelayo 21 y 23, esquina Pasaje Gelabert. Cornellà de Llobregat, 1981.
Fig. 36. Unió de les obertures d’entrada. . Fotografia pròpia
Fig. 37. Contrast antic-nou a la cantonada. Fotografia pròpia
Fig. 38. Trobada accés habitatges al c/Gelabert. Fotografia pròpia
Fig. 39. Vista actual des del c/Menéndez Pelayo. Fotografia pròpia
Fig. 40. Vista d’època des del c/Menéndez Pelayo [fotografia].  A: Ambròs i Monsonts, Jordi. Informe 
sobre el edificio sito en Cornellà. Calle Menendez y Pelayo 21 y 23, esquina Pasaje Gelabert. Cornellà 
de Llobregat, 1981.
Fig. 41. Façana original de Can Rissuenyo [fotografia].  A: Revisió del pla especial de protecció 
del patrimoni històric, artístic i arquitectònic i catàleg de Cornellà de Llobregat. CATÀLEG, 1996. 
Cornellà de Llobregat, Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 2002
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Fig. 42. Can Rissuenyo [fotografia].   A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de Llobregat 
[Decembre 2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
Fig. 43. Façana lateral Can Rissuenyo [fotografia].   A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de 
Llobregat [Decembre 2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
Fig. 44 i 45. Façana Cinema Titan. Fotografia pròpia
Fig. 46. Cantonada Cinema Titàn  [fotografia].   A: Guaita Jiménez, Pere. L’Abans. Cornellà de Llobregat. 
Recull fotogràfic 1890-1965. El Papiol, Editorial Efadós, 2002, ISBN 8495550083.
Fig. 47. Cinema Titan desde Rubio i Ors [fotografia].   A: Guaita Jiménez, Pere. L’Abans. Cornellà de 
Llobregat. Recull fotogràfic 1890-1965. El Papiol, Editorial Efadós, 2002, ISBN 8495550083.
Fig. 48. Cantonada Cinema Titàn en molt mal estat [fotografia].   A: Guaita Jiménez, Pere. L’Abans. 
Cornellà de Llobregat. Recull fotogràfic 1890-1965. El Papiol, Editorial Efadós, 2002, ISBN 
8495550083.
Fig. 49. Contrast entre pinacles. Fotografia pròpia
Fig. 50. Terrassa on s’aprecia la barana i els ornaments. Fotografia pròpia
Fig. 51. Detall ornament de la balustrada. Fotografia pròpia
Fig. 52. Vista d’època des del carrer Rubio i Ors. L’edifici del Cinema destaca sobre totes les construccions 
veient-se molt monumental. [fotografia].   A: Guaita Jiménez, Pere. L’Abans. Cornellà de Llobregat. 
Recull fotogràfic 1890-1965. El Papiol, Editorial Efadós, 2002, ISBN 8495550083.
Fig. 53. Vista actual des del carrer Rubio i Ors. L’edifici del Cinema resulta més difumat ja que ha 
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Fig. 67. Alçat original número 24 . [fotografia] A: Street View, Google. [En línea] Cornellà de Llobregat 
[Decembre 2021] Disponible a: https://www.google.es/maps/
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