
 

 
 
 

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL 
 

HISTORIA i ARQUITECTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTÍN 
Director: BENET MECA ACOSTA 
Convocatòria: Febrer de 2016 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

2 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

3 

PRESENTACIÓ i OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

Aquest Projecte Final de Grau presenta l’estudi i anàlisis de l’edifici de la Residència 
d’Estudiants Ramon Llull, situada en el recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, 
mitjançant l’aixecament arquitectònic i la recerca de la seva història. Tenint com 
objectiu aportar a l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) de l’Escola 
Politècnica d’Edificació de Barcelona (EPSEB), un estudi històric i arquitectònic de l’edifici 
per tal de documentar-lo i així donar-lo a conèixer. Aquest projecte té com a tutor 
responsable al professor de l’EPSEB Benet Meca Costa i com autor l’alumne Carles 
González de Agustin. 

Originalment l’edifici fou destinat per ubicar l’Escola Superior d’Agricultura, i anys 
desprès, entre 1927 i 1929 l’arquitecte Joan Rubió i Bellver el va reformar per adaptar-lo 
com a Residència d’Estudiants. Actualment l’edifici es compartit per tres institucions: per 
una banda la Universitat de Barcelona que gestiona el Col·legi Major Universitari Ramon 
Llull; per una altra, per l’Escola Superior de Relacions Publiques, de la Fundación 
Universitaria Europea de Relaciones Públicas, centre i adscrita a la Universitat de 
Barcelona; i per últim per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). 

La decisió de fer el Projecte Final de Grau sobre aquest edifici amb un valor històric i 
arquitectònic destacable, prové de trobar interessant la proposta realitzada pel 
responsable de l’APAC-Arxiu de Patrimoni de l’EPSEB, el professor Benet Meca Acosta, 
sobre el Patrimoni Arquitectònic Historico-Artístic de la Ciutat de Barcelona. Proposta 
fonamentada en l’estudi de qualsevol dels edificis catalogats per l’Ajuntament de 
Barcelona i que estan inclosos dins del llibre “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la 
ciutat de Barcelona”. 

No hem va costar molt triar un edifici, ja que d’ençà que vaig conèixer la seva capella a 
l’any 2008, sempre m’ha captivat, a més cada dia hi passo moltes vegades per davant 
d’ell i de forma inevitable sempre me’l quedo mirant. També em va captivar, saber que 
l’arquitecte va ser en Joan Rubió i Bellver, el qual d’ençà que el vaig conèixer per 
primera vegada a l’any 2008, hem va despertar la curiositat cap a ell. Un arquitecte 
injustament desconegut, que sempre se l’ha presentat a l’ombra d’altres com Antoni 
Gaudí, Josep Mª Jujol o Puig i Cadafalch. 

El projecte engloba diferents aspectes de l’edifici estudiat, primer fent un breu recorregut 
a través de la història de la nissaga Batlló, del recinte fabril que aquesta família va 
construir al pla de Valldonzella, la fàbrica Can Batlló, i del Recinte de l’Escola Industrial, 
recinte que es va transformar de fàbrica a centre de serveis, i que es on està ubicat el 
nostre edifici a estudiar. La història de l’edifici des de la seva construcció a principis del 
segle XX fins a data d’avui, així com de la biografia de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. 
Coneguda la part històrica, es fa un aixecament arquitectònic de l’edifici, mitjançant 
una memòria arquitectònica del mateix, així com l’elaboració d’una documentació 
gràfica composta per planós de plantes, seccions, alçats i detalls, així com de 
fotografies. I coneguda la part històrica i arquitectònica de l’edifici, s’explica la  

 

 

metodologia de treball de l’aixecament arquitectònic, les eines utilitzades a l’hora de 
treballar i els sistemes emprats per representar gràficament l’edifici en paper. 

Els resultats obtinguts ofereixen una visió objectiva sobre l'edifici fen referència al context 
històric en el moment de la seva execució, a la composició arquitectònica de l’edifici 
tant pel que fa a la seva estructura com als materials utilitzats i a la seva evolució i 
modificacions sofertes al llarg del temps. 
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1. MEMÒRIA 

1.1 ESTUDI HISTÒRIC 
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1.1.1 La nissaga Batlló 
Els Batlló, d’origen olotí, varen ser una nissaga d'industrials del tèxtil a Catalunya durant la 
segona meitat del segle XIX i la primera meitat del XX, els quals van establir la seva 
indústria cotonera a diferents indrets de Catalunya: Cornellà, Monistrol de Montserrat, 
Sitges, Tarragona i la ciutat de Barcelona, on creant diferents fàbriques als barris del 
Raval, l’Eixample (carrer Comte d’Urgell), i Sants (La Bordeta). 

1.1.1.1 ELS ORÍGENS I LA PRIMERA GENERACIÓ 

Pere Batlló i Bisbal era un teixidor de Vacarisses (Vallès Occidental), un poble a prop de 
Barcelona. Casat amb Margarida Barrera i Quatrecases, es van anar a viure a Olot 
(Garrotxa) a començament del segle XIX. El matrimoni va tenir 
set fills: 

• Jacint Batlló i Barrera (Olot, 1803 - 27 d'agost de 1866) 
casat amb una filla de la família Dachs. Va tenir una filla: 
Margarida Batlló i Dachs. 

• Joan Batlló i Barrera (Olot, 7 de novembre de 1812 - 
Barcelona 27 d'octubre de 1892), mai es va casar i, en no 
tenir descendència, va tutelar els seus nebots, fills de 
Domènec, quan aquest va morir, just quan començaven 
la constitució de la societat que faria la fàbrica del carrer 
Urgell. Gran emprenedor. 

• Feliu Batlló i Barrera (Olot, 1819 - Barcelona 5 de març de 
1878), casat amb la seva neboda Margarida Batlló i 
Dachs, filla del seu germà Jacint. El matrimoni hi tingué cinc fills: Enric, Àngel, 
Frederic, Pia i Dolors Batlló i Batlló. 

• Ignasi Batlló i Barrera († 1856). 

• Caterina Batlló i Barrera, casada amb Albert Escubós. 

• Jaume Batlló i Barrera. 

• Domènec Batlló i Barrera († 24-01-1866), casat amb Dolors Sunyol Pujol germana de 
l'escultor Jeroni Sunyol Pujol (1840-1902). El matrimoni Domènec-Sunyol va 
concebre tres fills: Rufí, Domènec i Romà Batlló i Sunyol. 

Quatre dels set germans es van establir a Barcelona on instal·laren la seva indústria. L’any 
1829, Jacint Batlló instal·la una petita indústria de teixits. 

El 1834 es constitueix la societat «Batlló i Escubós» al carrer Sant Pacià de Barcelona, en la 
que participen els altres tres germans: Joan, Feliu i Domènec; un negoci similar al del seu 
germà Jacint. Tots dos negocis es trobaven molt a prop l’un de l’altre al barri del Raval. 

Transcorreguts uns anys, el 1842, la societat «Batlló i Escubós» canvia de denominació i 
passà a anomenar-se «Batlló Germans». Amb el creixement del negoci, entren a formar  

 
 

part els tres germans que restaven a Olot: Ignasi, Caterina i Jaume. Mentre el seu germà 
Jacint continua amb el seu negoci paral·lel. 

Finalment, l'1 de juliol de 1849, tots set germans constitueixen una societat col·lectiva 
amb l'objecte de "crear una o més fàbriques de teixits i filatures". Amb la mort de Ignasi 
Batlló i Barrera al 1856, els germans d’Olot: Caterina i Jaume, cedeixen els seus drets a la 
societat. 

La societat comandada per Feliu, Domènec i Jacint; els quals al 25 de novembre de 
1858 arrenden de Francesc Quer una fàbrica situada a Cornellà de Llobregat, a principis 
de la dècada dels seixanta obren una fàbrica de filats a Monistrol de Montserrat, en 
descobrir els avantatges de la força hidràulica. I creant dues fàbriques més: una a Sitges i 
una Tarragona, mogudes totes dues per màquines de vapor. 

El 24 de gener de 1866 mort Domènec Batlló i Barrera sense testar i deixant com a hereus 
legítims els seus tres fills: Rufí, Romà i Domènec Batlló i Sunyol. Es decideix liquidar la 
societat i la part corresponent als hereus de Domènec. El 20 abril del 1866 els tres 
germans supervivents, Jacint, Feliu i Joan Batlló i Barrera decidiren fundar una de nova 
societat amb la mateixa denominació, «Batlló Germans». 

Un cop constituïda la societat, el 1868, varen 
decidir construir al pla de Barcelona, terme 
municipal de Les Corts, una gran fàbrica 
moguda per vapor on agrupar la producció 
dispersa que tenien fins a aquell moment. Es va 
inaugurar al començament de l’any 1870, 
moment en que tanquen la resta de fàbriques 
que tenien a Monistrol, Sitges i Tarragona. 
Aquesta nova fàbrica serà coneguda con Can 
Batlló (carrer Urgell). Feliu Batllo i Barrera junt 
amb el seu germà Joan va liderar la construcció 
de Can Batlló (carrer Urgell) on exercia les 
funcions d'administració, mentre Joan s’encarregaria, ja que tenia molta experiència, en 
el productes derivats del cotó, cercaria innovacions, nous mercats i matèries primeres. 

De comú acord el 1876 la societat familiar es dissolt, quedant-se Can Batlló (carrer Urgell) 
en mans de Feliu i la seva dona Margarida, mentre Joan Batlló i Barrera vol establir-se pel 
seu compte i actuar com li convingués. 

La nova etapa de la fàbrica amb Feliu, la seva dona i els seus fills tan sols durarà dos 
anys, ja que al 1878 mort Feliu Batlló i Barrera, i els seus fills canvien la denominació per la 
de “Batlló i Batlló”, tal com eren els seus dos cognoms. 

El 1878, Joan Batlló acompanyat dels seus nebots Domènec i Romà, fills del Domènec, 
decidí crear la fàbrica de Can Batlló (la Bordeta) anomenada “Vapor de Sants”, prop 
del que serà la Gran Via barcelonina, que havia de ser competència de la fàbrica 
ubicada a Les Corts. Ell n’és el director. 

Joan Batlló i Barrera 

Marca de l’empresa Batlló Gedrmans 
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1.1.1.2 LA SEGONA GENERACIÓ 

• Rufí Batlló i Sunyol (1855-1885), va estar casat amb la seva cosina Dolors Batlló i 
Batlló.  

• Domènec Batlló i Sunyol casat amb Gumersinda Bofill. Va tenir sis fills: Montserrat, 
Jesús, Pere, Dolors, August, i Immaculada. A més de liderar el negoci de la fàbrica 
de Can Batlló de Sants, va participar en altres activitats empresarials com 
l'empresa "Planas Flaquer" de construcció de maquinaria de la que consta com a 
soci el 1906. 

• Romà Batlló i Sunyol († 22-07-1925), era solter. 

• Margarida Batlló i Dachs († 1883), es va casar amb el seu oncle Feliu Batlló i Barrera. 
Del seu matrimoni neix: l’Enric, l’Àngel, el Frederic, la Pia i la Dolors Batlló i Batlló. 

• Enric Batlló i Batlló (Barcelona 1848 - 26 de desembre de 1925). Va ésser un 
industrial que presidí la Cambra Gremial de la Propietat. Secundà el moviment 
excursionista, els Jocs Florals i el Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (1906). S'adherí al Primer Congrés Catalanista (1880), formà part de la 
comissió que organitzà el Centre Català (1882) i donà suport al Memorial de 
Greuges (1885). I també fou membre de la Lliga de Catalunya (1887), una vegada 
constituïda la Unió Catalanista (1891), fou designat delegat a les Assemblees de 
Manresa (1892), Balaguer (1894), Olot (1895), Terrassa (1901) i Barcelona (1904). 

• Àngel Batlló i Batlló (1848 - ?). 

• Frederic Batlló i Batlló (Barcelona 1854 - Barcelona 28-09-1928). 

• Pia Batlló Batlló († 20 de febrer de 1936), casada amb José Bach Escofet (1854-
1950), propietari urbà i rural, varies vegades membre de la Junta de l'Institut Agrari 
Català de Sant Isidre). Va tenir una filla, Paquita Bach i Batlló, casada amb Josep 
Maria Mir Batllori. 

• Dolors Batlló i Batlló († novembre de 1885), casada amb Rufí Batlló i Sunyol, cosí 
seu, fill de Domènec Batlló i Barrera. 

Amb la mort de Feliu Batlló i Barrera al 
1878, la seva dona Margarida i els cinc 
fills del matrimoni Batlló-Batlló varen 
heretar la fàbrica del carrer Urgell. Però 
bàsicament l'Enric, l'Àngel i la Pia 
Batlló, varen dirigir Can Batlló a partir 
de la mort del seu pare. Aquest varen 
anomenar la nova societat com "Batlló 
i Batlló", una societat que, amb molts 
problemes laborals va durar fins el juny 
de 1889, quan es produí el tancament 
definitiu d’una de les primeres 
fàbriques cotoneres d’Espanya. 

 Quan el negoci del tèxtil tocava a la seva fi, tots tres germans varen encarregar edificis 
a l'arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas i varen optar per invertir en el sector immobiliari 
bastint «cases de renda». La primera va ser la Casa Pia Batlló (1891-1896, edificada a la 
cruïlla de la Rambla Catalunya amb la Gran Via), seguida de la Casa Àngel Batlló (1896, 
Carrer Mallorca, 253-257) i de la casa Enric Batlló (1895-1896, Passeig de Gràcia 
cantonada amb el carrer Mallorca), totes elles existents avui dia. 

Domènec Batlló i Sunyol junt amb el seu germà Romà Batlló i Sunyol va liderar el negoci a 
la mort, el 1892, del seu oncle Joan Batlló i Barrera, solter i sense descendència, sota la 
denominació de "Sobrinos de Juan Batlló". La fàbrica fou en expansió fins a la fi del segle. 

El 1926, morts Domènec i Romà, la societat es va convertir 
en societat anònima sota la denominació de "Nebots de 
Joan Batlló, SA", domiciliada al carrer Trafalgar, núm. 44, 
heretada pels fills de Domènec (Montserrat, Jesús, Pere, 
Dolors, August, i Immaculada Batlló i Bofill) ja que Romà va 
morir sense descendència. 

Durant la dècada del 1960 esclatà la crisi tèxtil i l'empresa 
cotonera dels Batlló va fer fallida. 

Romà Batlló i Sunyol Domènec Batlló i Sunyol 

Marca de l’empresa Juan Batlló 

Imatge gravat de la fàbrica Batlló i Batlló 
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1.1.2 La fàbrica Can Batlló 

La fàbrica de Can Batlló dedicada a les filatures i teixits de cotó i que feia el cicle 
complet (filatura, tissatge, blanqueig, estampació i acabat), va ser creada al 1868 pels 
germans Batlló i Barrera, a l’antic municipi de les Corts de Sarrià (actual barri de les 
Corts), i va ser una de les més importants del segle XIX. 

Can Batlló ha tingut moltes vides en els seus gairebé cent cinquanta anys d’existència. 
Va ser primer una fàbrica tèxtil, desprès un hospital de repatriats de Cuba, fou Universitat 
Industrial a l’època de la Mancomunitat i, posteriorment, quan s’hi traslladà l’Escola 
d’Enginyers Industrials, va ser reconvertit a començaments del segle XX en l'Escola 
Industrial, amb que és conegut per la majoria de la població, depenent de la Diputació 
de Barcelona. 

La longitud temporal fa que per un mateix espai hagin pogut passar Alfons XII i Albert 
Einstein, Enric Prat de la Riba i el Comte de Montseny; que les seves pedres evoquin noms 
com Guastavino, Rubió i Bellver o Baldrich. 

En definitiva, gairebé un segle i mig de vida permet que la seva història es pugui assumir 
com un tot que l’enriqueix i que l’explica. Punt de referència permanent de 
l’arquitectura industrial i també de l’arquitectura catalana en general. 

1.1.2.1 HISTÒRIA 

El 20 abril del 1866 els germans Batlló i Barrera decidiren fundar una de nova societat 
amb la denominació, «Batlló Germans». Un cop constituïda la societat, el 1868, varen 
decidir construir a Barcelona una gran fàbrica de teixits i filatures de cotó, moguda per 
vapor, on concentrar la producció dispersa que tenien fins a aquell moment. 

Els germans Batlló assabentats de l’existència d’un conjunt de finques en venda a la zona 
de l’Eixample, comparen, entre 1867 i 1872, els terrenys als diferents propietaris de les 
quatre finques rústiques que formaven el conjunt, en un indret anomenat “Pla de  

Valldonzella”, antigament "Olivera Rodona", aconseguint ajuntar una superfície 
equivalent a quatre illes de l’eixample de Cerdà, ubicada al terme municipal de Les 
Corts de Sarrià, que no es va integrar a Barcelona com a barri fins el 1897. 

El 1868 s'inicià la construcció de la fàbrica que es va inaugurar al començament de l’any 
1870, moment en que tanquen la resta de fàbriques que tenien a Monistrol, Sitges i 
Tarragona. Aquesta nova fàbrica, que serà coneguda con Can Batlló (carrer Urgell), va 
néixer amb la voluntat de competir amb l'Espanya Industrial de la família Muntadas. 

La fàbrica va ser encarregada al constructor Ramón Mumbrú i Bordas tot seguint el 
disseny de l'enginyer mecànic francès Alexandre Marye, qui va comptar amb la 
col·laboració del mestre d’obres i arquitecte valencià de pares catalans Rafael 
Guastavino i Moreno qui va dirigir la part arquitectònica. 

La construcció resultà esplèndida, presidida per la seva xemeneia octogonal de 62 
metres d’alçada, on s’instal·laren els tallers equipats amb màquines de tecnologia 
francesa mogudes per catorze màquines de vapor que proporcionaven una potència  

 

total de 617 CV i consumien cinc milions i mig de quilos de carbó a l’any. Aquesta força 
de vapor en mans de les 2.450 persones que arribaren a treballar, produïa gairebé tot el 
procés tèxtil o cicle complert: des del filat fins a l’estampat o l’emmidonat, passant -és 
clar- pel teixit. Alhora també s’hi fabricava el midó, produint 10 milions de metres de 
teixits a l’any. 

Tot i la capacitat de crear llocs de treball en una Barcelona en expansió, era un moment 
de forta inestabilitat social i, probablement, les condicions laborals de Can Batlló no 
serien les millors. A més, el sector estava en crisi des de que el 1868 es varen tallar les 
importacions de cotó dels Estats Units pel bloqueig dels ports del sud durant la guerra 
civil. Can Batlló hi tingué greus conflictes socials: va estar tancat uns dies el 1871 "después 
de varias provocaciones" com dirà la nota oficial; el novembre de 1873 es produeixen 
acomiadaments i es produeixen manifestacions fortament reprimides per la policia. Els 
conflictes més forts d'aquesta època varen ser l'agost de 1874 quan varen suspendre el 
torn de nit aturant 600 telers i els treballadors varen exigir repartir-se fraternalment la feina 
sense que s'acomiadés a 
ningú. Els Batlló no ho varen 
acceptar i varen denunciar al 
capità general el risc de 
disturbis aconseguint que les 
tropes s'apoderessin 
militarment de la fàbrica, 
ocupada pels obrers en vaga. 
Aquest fet va provocar una 
vaga de tres mesos i una 
amenaça dels Batlló de 
donar-se de baixa de la 
contribució industrial, que era 
la manifestació de 
tancament. El 1875 són 
acusats de treballar en 
condicions insalubres i 
d'explotació. 

Can Batlló s’enllumenava al començament amb llum de gas i tenia el seu propi 
gasòmetre per a produir-ne. L'any 1876, desprès de valorar la perillositat dels gas en una 
fàbrica tèxtil, s'instal·la l'enllumenat elèctric per part de l'empresa Tomàs Dalmau tant a la 
fàbrica com a les oficines del carrer Barbarà. Can Batlló va ser una de les primeres 
fàbriques a Catalunya que es va il·luminar amb energia elèctrica, juntament amb la de 
les Xocolates Juncosa. 

El 1876, de comú acord, la societat familiar es dissolt, quedant-se Can Batlló en mans de 
la família de Feliu: el propi Feliu, la seva dona Margarida i els seus fills. Mentre Joan Batlló i 
Barrera es va establir pel seu compte. La fàbrica va quedar en mans de la família de 
Feliu, que constituiria la nova societat Batlló i Batlló, propietat de Feliu Batlló i de la seva 
dona Margarida Batlló i, progressivament els seus fills (Enric, Enriqueta, Frederic, Dolors, 
Àngel, Carme i Pia Batlló i Batlló), els quals, amb excepcions, s’anirien incorporant al 

Foto de la fàbrica vista des del Carrer Uregll (any 1873)) 
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negoci a mesura que anirien obtenint la majoria d’edat. Durant la nova etapa de la 
fàbrica, continua l’existència de problemes laborals i conflictes socials. La nova societat 
tan sols durarà dos anys, ja que al 1878 mort Feliu Batlló i Barrera, i els seus fills canvien la 
denominació per la de “Batlló i Batlló”, tal com eren els seus dos cognoms. 

El 1879, any de forta conflictivitat i 
de crisi industrial, tornen els 
conflictes socials i la baixa 
demanda els va portar a reduir el 
treball a quatre dies per setmana 
i, més tard, a tres per setmana. En 
plena Febre d’Or la sensació 
d'eufòria econòmica no es 
corresponia amb la situació 
general del tèxtil. 

El 12 d'octubre de 1882 el director 
de la secció de teixits, l’Armengol 
Porta i Solans, a la sortida de la 
fàbrica, fou assassinat a trets per 
un anarquista i pocs mesos després, el febrer de 1883, es produeix un incendi al 
magatzem de cotó amb clares sospites d'haver estat provocat. Els propietaris varen 
començar a plantejar-se el tancament especialment després de la baixa demanda que 
els obligà a treballar dues setmanes per mes durant l'any 1887. A l’any 1988 la fàbrica 
està aturada. Per acabar-ho d’adobar, el 18 de gener de 1889 es produí un atemptat 
amb un artefacte explosiu a les oficines que tenien a la Rambla Catalunya de 
Barcelona. Aquest fet, que es va produir just davant del despatx d'Enric Batlló, i va causar 
la mort d'un empleat i ferí Enric Batlló, va ser fonamental perquè la família acordes la 
liquidació de l'empresa i el tancament definitiu de la fàbrica. L’octubre d’aquell any els 
germans Batlló i Batlló signaven davant de notari la dissolució definitivament de la 
societat. 

Batlló i Batlló entrà en liquidació i els edificis es varen anar buidant lentament. En el 
període que va estar tancada, la família Batlló va cedir part dels locals per habitar-los 
l’estiu de 1896 com a hospital improvisat de la Creu Roja destinat als soldats malalts i ferits 
que tornaven de la Guerra de Cuba. 

El 21 de novembre de 1906 es va signar l’escriptura de compravenda entre el Patronat 
de l’Escola Industrial i la Societat Batlló i Batlló per adquirir la finca de Can Batlló. 

1.1.2.2 LA CONSTRUCCIÓ 

La fàbrica ocupa l’espai de quatre illes de l’Eixample, entre els carrers Urgell, Viladomat, 
Rosselló i Paris, o el que es el mateix uns 60.000 m², dels quals se n’edificà una tercera 
part. Tipològicament la fàbrica pot inscriure’s en els corrents arquitectònics propis del 
moment a Catalunya i a Europa, on a la majoria dels conjunts fabrils construïen fàbriques 
de pisos o en naus, o bé una solució mixta, el resultat de la seva combinació, com seria 
el cas de Can Batlló. 

La construcció comença al 1867, i l’estructura inicial de la fàbrica constava de dues 
seccions principals independents: l’edifici de la Filatura i l’edifici de la Sala de Tissatge, 
separats tots dos per un carrer de 5m d’amplada, avui anomenat “carrer del Vent”. 
L’obra està realitzada amb la combinació de pedra escairada i maó, aquest últim 
utilitzat principalment a les obertures, a les cornises i als coronaments de les façanes. Tot 
plegat, s’aconseguí un conjunt sobri i equilibrat, que s’ha considerat com uns dels 
exponents més representatius de l’arquitectura fabril del segle XIX. 

L’edifici de Filatura, anomenat actualment "Edifici del Rellotge", es va plantejar com una 
fàbrica de pisos desenvolupada en altura. Va ser l’edifici principal i fou una construcció 
paral·lelepipèdica de maó i maçoneria d’uns 17.500m² repartits en cinc plantes: la baixa 
i quatre pisos; a part cal comptar el sota teulada. És l’edifici que s’ha mantingut més fidel 
a la seva configuració originaria, especialment en el seu espectacle exterior, amb una 
façana orientada cap al carrer Urgell, coronada per dues torres, on s’instal·là en els seus 
orígens un rellotge en el seu frontis, el qual dona actualment el nom a l’edifici. L’interior el 
conformen la juxtaposició de tres cossos allargats de dues crugies cadascun, amb una 
filera central de columnes de ferro colat i jàsseres de fusta perpendiculars sobre les 
columnes per aguantar les voltes de maó de pla rebaixades, atirantades i enguixades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sala de Tissatge, un gran rectangle de més de 7.000 m² de superfície, es trobava en 
una construcció veïna, i es va construir d’una sola planta semisoterrada per tal 
d’esmorteir el soroll, el pes dels telers i poder assolir una temperatura i ventilació 
homogènies. La sala estava construïda per una retícula de columnes de fosa que 
aguantaven uns arcs sobre els quals s’hi disposaren unes voltes bufades de maó de pla 
enguixades i tibades en ambdós sentits, al centre de cada volta hi havia una lluerna 
d’il·luminació i ventilació. 

Dos grans edificis compondrien el conjunt, però al seu servei caldria construir també 
magatzems per a les matèries primes i per als productes comercials i oficines 
d’administració i venda d’aquells productes. Adossat a la Sala de Tissatge, tan a la 
banda de davant com la de darrera, i a nivell de carrer, unes edificacions estretes d’una 
planta d’alçada on s’ubicaran els magatzems i la maquinaria de vapor per al 

Foto gravat d’Agustí Rigalt publicat l’any 1878 

Edifici de Filatures (any 1873-1875) Sala de tissatge any 1908 buida de telers 

Exterior Sala de tissatge, any 1908 
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funcionament dels telers de la sala. Adossat a la part posterior de l’edifici de la Filatura, hi 
havia l’edifici que allotjava les màquines de vapor, que avui es coneix com “Edifici del 
Vagó”. Hi ha dos edificis destinats a les calderes. Les carboneres son subterrànies. I tot el 
conjunt està presidit per la gran xemeneia de maó en forma de piràmide truncada de 
secció octogonal de 62’5 metres d’alçada, amb una base de 64 m² i un diàmetre en la 
seva boca de sortida de 1,95m, que recollia el fums de la combustió de cada un dels 
enginys a través de grans fumerals subterranis construïts amb maó. 

 
Plànol interpretació dels edificis que componien la fàbrica Can Batlló a l’any 1870 

A mesura que s’hi va traslladant més parts del 
cicle integral del coto, el recinte va acollint més 
edificis. S’amplien els magatzems al voltant de la 
sala de Telers i es destina la part nord-est del 
recinte per als processos d’acabat, al que en el 
tèxtil s’anomena “el ram de l’aigua”, es a dir, 
rentats, blanqueig, aprest, etc. El juny de 1873, al 
mig de l’ala nord de la Sala de Tissatge, es 
construeix una capella oberta al públic. Destacar 
també, l’Assecador, edifici alt de tres pisos, on es 
produïa l’assecatge artificial i controlat. 

La fàbrica disposava d’un edifici d’una sola 
planta destinat al control i distribució de gas emmagatzemat al gasòmetre contigu, per 
tal d’alimentar l’enllumenat de tota la fàbrica. Posteriorment, el mes de febrer de 1876, 

fou canviat el gas per la electricitat, el centre de producció i distribució va ser el mateix 
edifici. 

El procés de creixement que es féu sense les indicacions de Guastavino, i moltes sovint al 
marge de l’arquitectura existent, es centra fonamentalment a la banda nord i a la part 
posterior del recinte. 

 
Plànol interpretació dels edificis que componien la fàbrica Can Batlló a l’any 1889 

La fàbrica va funcionar a ple rendiment durant 19 anys, en els quals el recinte va anar 
acollint diverses transformacions, una successió d’afegits, funcionals, però desordenats, 
per adequar-lo a les noves necessitats o a les innovacions industrials que la fàbrica volia 
assumir. 

Un cop liquidada la societat Batlló, i sent encara el recinte propietat dels Batlló, es 
converteix en Hospital. La gran Sala de Telers es convertí en quiròfans i sales de 
reconeixement i l’edifici de la Filatura en dormitoris i sales de convalescència, a més hi 
foren instal·lades cuines, menjadors, safareigs i sales de descans. 

Part posterior de la fàbrica, any 1875 
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1.1.3 Recinte de l'Escola Industrial 
Abans de referir-nos al propi edifici, considerem important mencionar, tot i que sigui de 
forma resumida, el complex on està enclavat, el qual forma part indivisible de ell des del 
moment mateix de la seva construcció, i que no es un altre que el conjunt anomenat: 
Recinte de l’Escola Industrial. 

El recinte de l’Escola Industrial és un conjunt d'edificis modernistes situat al carrer del 
Comte d'Urgell (núm. 187), al barri de l’Esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona, i 
continua ocupant les 4 illes de l’Eixample (entre els carrers Urgell, Viladomat, Rosselló i 
Paris), amb una extensió de 59.742m², en el que els quatre germans olotins Batlló i Barrera, 
hi van construir la seva fàbrica tèxtil de Can Batlló. 

El recinte ha acollit des de telers i selfactines a laboratoris de química i forns de ceràmica, 
escoles de bibliotecàries o de mestres i camps d’agricultura experimental, aprenents 
d’obrers i futurs dirigents d’indústries. El projecte de creació d’un conjunt de centres de 
formació vinculats amb la indústria tèxtil, química i agrícola, entre d’altres, és de l’any 
1904. Amb el pas del temps, el recinte ha potenciat la seva polivalència i ha adaptat els 
seus usos a l’atenció de les noves necessitats de la societat i de les institucions que les 
ofereixen, continuadores en molts casos de la tradició inicial, vinculada a l’ensenyament. 

Actualment el recinte es compon d’un heterogeni conjunt d’edificis d’èpoques diferents i 
amb funcions ben diverses entre si: educatives i administratives, una zona esportiva amb 
camp de futbol, pistes multiesports, un gimnàs i una piscina coberta, àrees enjardinades i 
carrers interiors per a vianants. Tanmateix, en totes les seves activitats hi ha hagut, i hi ha, 
tres denominadors comuns: la qualitat, la innovació i la Diputació de Barcelona. Fils 
conductors de la trama i de la història d’aquest recinte, el qual ha esdevingut un referent 
per a la història de la industria, de l’ensenyament i de l’administració catalana. 

Malgrat les transformacions sofertes al llarg dels temps, encara es conserven gran part de 
les antigues edificacions. Tot el complex aporta al patrimoni arquitectònic barceloní uns 
exemples molt interessants del que va ser l’arquitectura industrial, que tot i emmarcades 
dins d’un MODERNISME TARDÀ, es decanten cap a una sensibilitat artística d’influència 
NOUCENTISTA. En aquest moments, de les construccions originals, es conserven l’edifici 
del telers, cos paral·lelepipèdic de maó i maçoneria amb torretes a la façana, avui 
conegut com "Edifici del Rellotge"; les naus de les Filatures que, semisoterrades, són ara 
els soterranis de l'actual Escola d’Enginyeria Tècnica; i l’altre, la xemeneia de setanta 
metres d'alt i planta poligonal, tota de totxo, que simbolitzen l’origen d’aquests espais. 

La història d’aquet recinte industrial queda lligada a la Diputació de Barcelona, qui, des 
del mateix moment de la seva compra fins els nostres dies, s’ha encarregat de sufragar i 
dirigir les reformes que s’hi ha anat efectuant. 

En la història conjunta de la Diputació de Barcelona i el recinte de Can Batlló es poden 
distingir diferents etapes: 

 

 

 

1.1.3.1 LA COMPRA 

El desenvolupament econòmic de les darreries del segle XIX havia posat de manifest la 
necessitat de renovar i enfortir la formació dels tècnics, amb la creació d’escoles 
professionals. A Barcelona, una sèrie de promotors volien posar en marxa un complex 
d’ensenyament industrial. Desprès d’un llarg període de gestions es crea al 1904 el 
Patronat de l’Escola Industrial, integrat per Foment del Treball, l’Associació d’Enginyers 
Industrials, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

Aquest Patronat es posar, al 9 de juny de 1905, a buscar un terreny on instal·lar l’Escola 
Industrial. Finalment, desprès d’un concurs públic i llargues negociacions successives, van 
considerar que el conjunt d’edificis i solars de l’antiga fàbrica Batlló, com el lloc més 
adient per a la ubicació del gran centre d’ensenyament tècnic. El 21 de novembre de 
1906 es va signar l’escriptura de compravenda entre el Patronat i la Societat Batlló i Batlló 
per adquirir la finca de la fàbrica tèxtil de Can Batlló. Així neix el projecte de l’Escola 
Industrial, que havia estat creada per un Reial Decret del 30 de març de 1904. 

L’adquisició fou pensada per establir al recinte un Centre General d'Ensenyament 
Industrial, on encabir l’Escola d’Enginyers Industrials, L’Escola Industrial Secundaria i 
l’Escola Central Elemental. Un projecte que va mantenir la vigència durant els primers 
temps de la presidència de Part de la Riba, però un seguit de desencontres entre el 
projecte que tenia l’Escola d’Enginyers i el que tenia la Diputació, van ocasionar que el 
trasllat de l’Escola d’Enginyers Industrials no es materialitzés. 
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Desprès de no poder traslladar l’Escola d’Enginyers al recinte, l’aposta de la Diputació va 
anar decantant-se cap a un tipus d’ensenyaments que podríem anomenar alternatius o 
complementaris als oficial, molts lligats al seu projecte de país i a les necessitats industrials 
i socials que aquesta tenia. 

1.1.3.2 LA UNIVERSITAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA 

Coincidint amb l’arribada d’Enric Prat de la Riba a la presidència de la Diputació de 
Barcelona, aquesta va tenir un paper hegemònic dins del Patronat de l’Escola Industrial i 
es començarà a planificar el futur del recinte fabril 

En aquesta etapa calgué fer una important feina d’adaptació per convertir el recinte 
industrial en recinte universitari, netejant els espais exteriors i interiors del recinte, 
enderrocant algunes construccions precàries i projectant la distribució i habilitació dels 
espais de les diferents escoles que havien d’establir-s’hi. 

Mica en mica els edificis fabrils 
s’anaren transformant en centres 
educatius; però com que el Patronat 
no disposava de fiançament per 
sufragar el cos de la instal·lació de les 
escoles, aquest provingueren 
íntegrament de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta, a canvi de les 
seves aportacions anà adquirint la 
propietat de diferents parts del 
recinte per anar-hi instal·lant les seves 
pròpies institucions educatives, a més 
d’aquelles que eren pròpiament 
constituents del que havia de ser 
l’Escola Industrial original. 

En aquesta primera fase, les obres foren realitzades per l’arquitecte Bonaventura Conill i 
Montobio, qui seguint les directrius de Prat de la Riba de no construir res nou i mantenir el 
edificis de Can Batlló i l’apreci a Guastavino, va tractar amb cura els edificis existents i va 
voler mantenir la imatge de la vella fàbrica en les reformes. 

Les primeres escoles pensades per al recinte foren les relacionades amb la indústria tèxtil. 
Dels espais construïts en aquesta època cal destacar: 

- Escola d’Indústries Tèxtils (1909), destinada a formar els comandaments mitjans que 
necessitava aquesta indústria. Ubicada en les oficines i magatzems situats al carrer 
d’Urgell, prèvia ampliació d’us pis i avançament de la façana. 

- Reconversió de la gran Sala de Telers en: Museu Social (1908), Laboratori d’Estudis 
Superiors de Química (19010), laboratoris de l’Escola d’Enginyers Industrials (1911) i 
dependències Escola Superior d’Agricultura. Es realitzar una partició de la sala en 
quatre grans espais i les seves subdivisions. 

- Escola Superior d’Agricultura (1912), pensada sobretot per convertir els fills dels 
propietaris rurals en empresaris agrícoles. Es construeix, a la part posterior del recinte, 
un nou edifici just allà on hi ha un magatzem, del qual aprofita la seva fonamentació. 

- S’instal·la també, on havia hagut la fàbrica de gas, el Laboratori General 
d’Investigacions i Assaig (1909), destinat a l’assaig de materials de construcció. 

Amb la reelecció el 1913 de Prat de la Riba com a president de la Diputació de 
Barcelona, Josep Puig i Cadafalch passà a ser el president de la Comissió d’Instrucció 
Pública i Belles Arts de la Diputació, i formà part del Consell d’Investigació Pedagògica. 
Amb Puig arriba una nova manera d’entendre l’arquitectura al Recinte i integra la 
Universitat Industrial en el debat artístic i arquitectònic del catalanisme, portant a Can 
Batlló arquitectes d’un cert prestigi. Puig encarregà: 

- A l’arquitecte Jeroni Martorell i Terrats, l’adaptació l’antic edifici de Reparació de 
Peces de la fàbrica per ubicar la que havia de ser l’Escola d’Adoberia (març de 
1913). 

- A Francesc de Paula Nebot el condicionament dels baixos del cos central de l’edifici 
a tocar del carrer Urgell (ocupat per les oficines de l’Escola Superior d’Agricultura) per 
ubicar les oficines i la biblioteca del Consell de Pedagogia (desembre de 1913). 

El 1914 es forma la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència d’Enric Prat de la 
Riba. Aquesta, sota la direcció de l’arquitecte Lluís Planas i Calvet, continua amb les 
obres d’adaptació per acollir el projecte de la Universitat Industrial. L’any 1915 es va 
culminar la transferència de la 
propietat de Cant Batlló del 
Patronat a la Diputació. Dels espais 
construïts en aquesta època cal 
destacar: 

- L’obertura de l’Escola Elemental 
del Treball (maig de1914) a les 
antigues naus de Blanqueig i 
Acabats de la fàbrica, sota el 
projecte i la direcció d’obres 
d’adaptació de l’arquitecte 
Josep Goday i Casals. 
Predecessora de l'Escola del 
Treball de Barcelona (que en 
l'actualitat encara està ubicada 
al recinte). 

- La reforma, de l’edifici Gran (antiga Filatura de la fàbrica) per allotjar-hi l’Escola 
d’Enginyers i l’Escola d’Arquitectura (1915) segons projecte de l’arquitecte Lluis Planas 
i Calvet, escoles que finalment es van negar a traslladar-se, fet que condicionà la 
política de la Universitat Industrial, aprofitant l’espai per encabir altres escoles i 
institucions. L’edifici la Filatura acollí l’Escola de Bells Oficis (1915), l’Escola de 
Bibliotecàries (1915), Seminari de Filosofia (1915), el Laboratori de Psicologia 
Experimental i l’Escola de Directors d’Indústries Elèctriques (1917), l’Escola d’Alts 

Fotografia de l’estat del Recinte l’any 1908 

Perspectiva del Recinte de de la cantonada del carrer 
Urgell amb carrer Rosselló (any 1915). 
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Estudis Comercials i l’Escola d’infermeres (1918), entre d’altres institucions i 
organismes. 

- Ampliació, sota la direcció de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, de l’Escola Superior 
d’Agricultura en dues fases: la primera (1918-1919) amb la construcció del cos central 
i els quatre mòduls de l’ala nord; i una segona fase (1920-1927) amb la construcció 
dels altres sis mòduls de l’ala nord. 

- Readaptació dels antics magatzems a tocar del carrer Rosselló com a Laboratori 
General d’Assaig i Condicionament (1922). 

 
Plànol interpretació dels edificis que componien el Recinte de la Universitat Industrial de Catalunya a l’any 1922 

1.1.3.3 EL REAL POLITÉCNICO HISPANO AMERICANA 

Amb l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera, el 13 de setembre de 1923, va 
implicar la dissolució de la Mancomunitat de Catalunya i es transformar els 
plantejaments de la Universitat Industrial. Per Reial Ordre del 18 de març de 1924, es 
decretà la immediata ubicació de l’Escola d’Enginyers Industrials al recinte, raó per la 
qual va haver de ser buidat l’antiga Filatura o edifici del Rellotge i foragitades les 
institucions i escoles que la Mancomunitat hi allotjava en aquest edifici, algunes 
hagueren de trobar noves ubicacions a dins o fora del recinte i d’altres es van tancar o 
simplement liquidar. 

Els quatre anys de Josep Maria Milà i Camps, comte del Montseny, com a president de la 
Diputació de Barcelona (1925-1930), varen resultar els anys de màxima activitat 

constructora a Can Batlló. La Diputació de Barcelona es proposa convertir les diferents 
edificacions de l’antiga Fàbrica Batlló en la Universitat Industrial Hispano Americana. En el 
seu canvi d’ús, la Diputació procurà que totes les dependències que la integraven fossin 
dignes de la monumentalitat que tenien els grans edificis públics de Barcelona. Amb 
Joan Rubió i Bellver com arquitecte, es posa en marxa un ambiciós pla de sistematització 
del conjunt i s’efectuen un seguit d’obres del recinte que li confereixen la fisonomia que 
avui coneixem. 

Rubió serà enormement respectuós amb l’arquitectura original de Guastavino. Dels 

espais construïts en aquesta època cal destacar: 

- Adaptació de l’edifici anomenat “la Llonganissa” a l’altre costat de la façana lateral 
de l’Escola del Treball , en el perímetre nord de l’antiga gran sala de Telers per ubicar 
l’Escola d’Oficis de la Construcció (1924-1925), a càrrec de l’arquitecte Lluís Planas i 
Calvet. 

- Escola Superior de Bells Oficis, destinada a formar artesans, projectada dins de tots 
els edificis a ponent de la gran sala de Telers, davant de l’Escola Superior 
d’Agricultura. Edifici actualment enderrocat. 

- Habilitació de l’edifici del Rellotge per a l’Escola d’Enginyers Industrials (1927), 
predecessora de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 
(encara actualment ubicada en el recinte). 

- Ampliació de l’Escola del Treball, en una planta sobre la part davantera de la nau 
nord al tocar del carrer de la Industria (Avui carrer Paris), es canvia l’aspecte de la 
façana i s’incorpora un nou Hall com a element característic. 

Fotografia aèria del Recinte (any 1927). 

Edifici del Rellotge i l’accés a l’antiga fàbrica 

Panoràmica del recinte a finals de 1928. 
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- Construcció de la piscina allà on hi havia l’antiga bassa de la fàbrica. 

- Construcció d’un edifici adjacent a l’antiga sala de màquines (avui Edifici del Vagó) 
on situaren el Laboratori de Mecànica. 

- Construcció, a càrrec de l’arquitecte Rubió i Bellver, de quatre edificis dels 
anomenats Nous Laboratoris damunt l’antic soterrani de l’antiga Sala de Telers. (1928-
1929) i desmuntatge de la crugia perimetral per construir un pati anglès i minimitzar 
l’enfosquiment de la sala. 

- Adaptació de l’antiga Escola d’Agricultura per al seu ús com a Residència 
d’Estudiants (1928-1929). On es construeix un edifici annex on se situaren la cuina, el 
menjador i la capella, amb la seva interessant estructura d'arcs parabòlics. 

- Reforma del edificis de la façana principal del recinte al carrer Urgell amb el canvi 
d’ubicació del cos dels accessos, amb la construcció d’un nou vestíbul d'embigat 
radial d’accés a les naus centrals i al Paranimf superior (1929), considerades les parts 
més valuoses del conjunt des del punt de vista arquitectònic. 

Plànol interpretació dels edificis que componien el Real Politécnico Hispano-Americano 1929 

Al final de la dictadura de Primo de Rivera, el recinte estava pràcticament construït i 
tenia ja la imatge que té avui. 

 

1.1.3.4 LA ÚLTIMA GRAN REFORMA. DE RECINTE UNIVERSITARI A 
CENTRE DE SERVEIS 

En caure el règim de Primo de Rivera, es proclamà la II República i s’instaurà la 
Generalitat de Catalunya. Amb la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera 
s’impossibilità l’objectiu que la Diputació de Barcelona i el govern de la Mancomunitat 
de Catalunya tenien de conformar una Universitat Industrial catalana centralitzada. Les 
diferents escoles existents serien gestionades per diferents administracions, i tot i que 
havien de compartir un espai físic comú, no hi havia cap mena de coordinació entre 
elles de cara al seu manteniment i als problemes derivats de compartir aquest espai 
comú. Dels espais construïts en aquesta època cal destacar: l’ Auditori (1935). 

La guerra civil fa que els soterranis de la Residència d’Estudiants i a la planta subterrània 
de l’edifici central s’habilitessin com a refugis antiaeris identificats amb els números 38 i 
971 de la Llista de refugis de la Junta de Defensa Passiva de Barcelona. El març de 1938 
els bombardejos sobre la ciutat de Barcelona va causar vuit impactes sobre el recinte 
malmeten la part posterior de l’edifici del rellotge, sobre tot el pisos superiors, i ocasionant 
altres danys a altres parts del recinte. 

Un cop acabada la guerra civil, la Diputació Provincial de Barcelona torna a fer-se 
càrrec de l’Escola Industrial de Barcelona. En el llarg període de la dictadura franquista, 
el recinte de Can Batlló es converteix en un contenidor d’institucions diverses amb 
interessos diferents. Des d’aleshores molts edificis han tingut canvis d’ús, però la seva 
fesomia no ha canviat. L’activitat arquitectònica en aquest període es pot dividí en tres 
etapes:  

1. Etapa primera: Va durar una vintena d’anys, en la que es va reconstruir els 
danys de la guerra i on no va haver-hi construccions noves. En aquesta etapa la 
direcció de l’arquitectura del recinte la continuà fent en Joan Rubió i Bellver fins 
que es jubilà, el 1944. Es realitzaren obres de manteniment i condicionament dels 
espais exteriors comuns. Es reconstruir el malmès edifici del Rellotge, a càrrec de 
l’arquitecte Josep Maria Ayxelà Tarrats. 

2. Etapa central (1944-1966): en la que es porten nous projectes i noves 
edificacions sota la direcció de l’arquitecte provincial Manuel Baldrich i Tibau, qui 
va rellevar a Rubió. Baldrich aportarà una arquitectura moderna i contemporània. 
Dels espais construïts en aquesta època cal destacar: 

- Restauració de la Residència d’Estudiants i la seva capella (1952) coincidint 
amb el Congrés Eucarístic. 

- Adaptació de l’Auditori (1954) per a oficines de la Comandància de les 
Milícies Universitàries. 

- Construcció d’un nou pavelló com a Hogar del Sindicato Español 
Universitario (1954), edifici que avui en dia es el gimnàs. 

- Enderroc de l’antic edifici de l’Escola de Bell Oficis (1959) i en el seu 
emplaçament construeix un nou edifici per a l’Escola del Treball. 
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- Construcció Escola de Pèrits Agrícoles, Tallers de l’Escola d’Oficis Artístics i els 
Serveis Tècnics d’Agricultura.(1961) 

- Ampliació de les dues ales de la planta baixa de l’Escola Tèxtil (1961) amb la 
construcció d’un pis damunt de cada ala. 

- Cobriment de la Piscina (1964-1966) 

3. Etapa final (1967-1977): en que l’activitat va ser exclusivament de 
manteniment sota les ordres de l’arquitecte Camil Pallàs i Arisa. Dels espais 
construïts en aquesta època cal destacar: 

- Reforma l’edifici del Rellotge (1968) per encabir-hi diferents serveis de la 
Diputació de Barcelona, el qual utilitzarà per a les seves necessitats 
institucionals. 

- Construcció d’un edifici annex a l’antic Laboratori d’Hidràulica (1969-1972) 
per establir el Servei Cartogràfic. 

- Restauració de l’antiga xemeneia de la fàbrica Batlló (1972). 

Restaurada la Generalitat de Catalunya i amb el retorn de les institucions democràtiques, 
la Diputació de Barcelona realitza obres per tal de recuperar els diferents edificis de la 
Diputació i adequar-los a les noves necessitats institucionals, actuant amb criteris de 
rehabilitació, conservació i manteniment del patrimoni que representa aquest recinte, 
protegit des de 1979 quan l’ajuntament de Barcelona inclou el recinte dins del Catàleg 
d’edificis d’interès artístic, històric i típic o tradicional de la ciutat. Com a grans 
intervencions destacarem: 

- Remodelatge i ampliació de diferents espais de l’Escola d’Enginyeria Tècnica 
Industrial (1987-1991). 

- Rehabilitació i adequació per a instal·lar-hi oficines de la Diputació de 
Barcelona de l’Edifici del Rellotge (1989). 

- Rehabilitació dels accessos al recinte (1988). 

- Ordenació dels espais exteriors (1989-1991). 

- Rehabilitació diferents espais de l’Escola del Treball (1987-1991). 

- Rehabilitació i adequació per a nous usos institucionals de l’antic Laboratori 
d’Alta Tensió, anomenat ara Edifici Annex a l’Edifici del Rellotge (1992). 

- Rehabilitació i adequació per a nous usos institucionals dels antic laboratoris 
d’Agricultura. (1991-1992) 

- Construcció del gran dipòsit subterrani de la xarxa hidrològica de Barcelona 
situat a la part posterior del recinte, sota el camp de futbol (1997-1998) 

- Rehabilitació i adequació per a nous usos institucionals de l’antiga Escola 
Superior d’Agricultura, actuals edificis 20-25 (2010) 

 

Plànol interpretació dels edificis que componien la fàbrica Can Batlló a l’any 1890 

Amb el pas del temps, el recinte ha potenciat la seva polivalència i ha adaptat els seus 
usos, per donar resposta a les noves necessitats de la societat i de les institucions que 
ofereixen els seus serveis a la ciutadania, molts d’ells, hereus dels deus inicis vinculats amb 
l’ensenyament. Aquest usos els podem dividir en: ensenyament, administratiu, social, 
cultural i esportiu. 

Vista i perspectiva aèria del Recinte (any 1960). 
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El recinte actualment acull diferents equipaments educatius gestionats per diferents 
institucions com l’Institut Escola del Treball (CEB), l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (UPC), l’Escola d’Art del Treball (CEB), el Centre de Formació 
d’Adults Can Batlló i Palau de Mar (CEB), l’Escola Superior de Relacions Públiques (UB) i 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. També acull equipaments esportius com la 
Piscina Sant Jordi, un camp de futbol de gespa artificial amb els seus vestidors soterrats, 
un gimnàs, unes pistes de petanca i un seguit de pistes poliesportives exteriors. També 
acull altres equipaments com un dipòsit d’aigües pluvials situat en el subsòl del camp de 
futbol sota terra, una Estació Transformadora en el subsòl de les pistes de petanca, així 
com una Residència d’Estudiants amb categoria de Col·legi Major Universitari (UB). 

Actualment la Diputació de Barcelona està recuperant la resta d’edificis del recinte per 
tal de traslladar-hi el seus Serveis cap al recinte de l'Escola Industrial. 

Plànol del Recinte Escola Industrial amb els seus actuals usuaris 
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1.1.4 Joan Rubió i Bellver 
Uns dels arquitectes cabdals de la segona generació del 
Modernisme, se’l considera un dels darrers membres dins 
la corrent del Modernisme. Amb ell hi sortiren de l’Escola 
d’Arquitectura en Josep Puig i Cadafalch (titulat al 
1891), Jeroni Granell (també del 1891) i Lluís Muncunill 
(del 1982), tot formant una generació que hauria de 
marcar l’arquitectura de Catalunya com el primer grup 
de deixebles modernistes, vint anys desprès que ho fes 
Lluis Domènech i quinze anys desprès d’Antoni Gaudí. 

La seva figura sempre ha estat a l’ombra del seu mestre i 
amic Antoni Gaudí, relegant-li amb freqüència a ocupar 
un lloc de mer deixeble, motiu pel qual Rubió no ha estat 
prou conegut popularment com ho mereixeria la seva 
important contribució a l’arquitectura de l’època, 
donant-li una nova concepció a l’ús d’aquesta, 
destinant-la a un servei més popular. 

Projectà una nova tipologia residencial per a les famílies benestants, grans obres 
institucionals i diversos projectes tant de nova construcció, com de reforma, ampliació i 
restauració.  

La seva relació no solsament professional, sinó també d’amistat amb Antoni Gaudí, 
marcar a Rubió en tota la seva trajectòria com arquitecte i teòric. No ocultant en cap 
moment la seva admiració al seu metre, es va convertir en un teòric de l’arquitectura, i 
estudiós i defensor de les idees de Gaudí. 

Els seus projectes s’estenen més enllà de la ciutat comtal i abracen tot el territori Català: 
Santa Coloma de Cervelló, Ripoll, Igualada, Manresa, Alforja, Campdevànol, Reus, 
Montserrat, Santes Creus, Sant Feliu de Codines i Raïmat a Lleida (El Segrià), així com a 
indrets de les Illes Balears: Palma de Mallorca, Manacor, Son Servera, Ciutadella, 
Lluchmajor i Sóller; i d’altres de l’estat espanyol: Lleó, Saragossa, Gijón, o Guipúscoa. En 
totes aquestes obres queda representat el seu estil, que constitueix una interpretació 
tradicional utilitzada dins una línia expressionista alhora que tecnològica, amb tots 
aquells coneixements que havia anat adquirint com a col·laborador de Gaudí. 

1.1.4.1 ELS ORÍGENS 

La família Rubió des de principis del segle XVIII, eren pagesos instal·lats en un mas pròxim 
al cas urbà del Vendrell (Baix Penedès). Jaume Rubió ha de marxar del Vendrell cap a 
Reus (Baix Camp) en busca de noves possibilitats de treball degut a l’activitat creixent 
d’aquesta ciutat. Es en aquesta població coneix a Buenaventura Ballvé, filla d’una 
família establerta a Reus i lligada a les activitats comercials reusenques, amb la que es 
casaria. 

 
 

 

1.1.4 Joan Rubió i Bellver (English version) 
Joan Rubió i Bellver was one of the most important 
architects of the Modernist second generation, he is 
considered one of the last members of Modernism. He 
studied in the Architecture School with Josep Puig i 
Cadafalch (graduated in 1891), Jeroni Granell (also 
graduated in 1891) and Lluís Muncunill (in 1982), which 
mark the Catalonian architecture as the first disciples of 
modernism, twenty years before Lluis Domènech was 
graduated and fifteen years before Antoni Gaudí too. 

He have always been a shadow of his teacher and friend 
Antoni Gaudí, and sometimes considered as a simple 
disciple, this is the reason whereby he is not as known as 
he deserve to be known for his important contribution in 
Catalonian architecture, he gave a new conception of 
the use of architecture, giving it a popular service. 

He gives a new life style for rich families making big 
institutional works and some projects of new construction, of remodelling, of increase and 
of restoration.  

His relationship with Gaudí was not only a professional relationship, it was also a friendship. 
This marked the works of Rubió during his entire professional trajectory as architect and 
theorist. He never hid his admiration for his master, he became in a theorist, scholar and 
defender of Gaudí ideas.  

His projects are not built only in Barcelona, he built in all Catalan territory: Santa Coloma 
de Cervelló, Ripoll, Igualada, Manresa, Alforja, Campdevànol, Reus, Montserrat, Santes 
Creus, Sant Feliu de Codines and Raïmat in Lleida (El segrià), and also he built in the 
Balears Islands : Palma de Mallorca, Manacor, Son Servera, Ciutadella, Lluchmajor and 
Sóller. And he built in other parts of Spain as León, Zaragoza, Gijón or Guipúscoa. In all his 
works is represented his style, that constitutes a traditional interpretation used in an 
expressionist and technologic line done with the knowledges that he acquired 
cooperating with Gaudí. 

1.1.4.1 THE ORIGINS 

In the beginnings of XVIII century, Rubió family was farmers that live in a country house 
near to Vendrell (Baix Penedès). Jaume Rubió had to go to Reus (Baix Camp) to search 
new possibilities of job because of the increasing activity in this city. Here, he met 
Bonaventura Ballvé, daughter of a family that works in commercial activity and that was 
living in Reus. He married with her. 

Joan Rubió i Bellver 
Joan Rubió i Bellver 
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Joan Rubió neix a Reus (Baix Camp) el 24 d’abril de 1870, 
del matrimoni format per Jaume Rubió Almirall i de 
Bonaventura Ballvé Tarrats. Fill d’una família de classe 
mitjana entroncada en diverses activitats comercials, és 
germà de Maria i de l’Enginyer Marià; oncle de 
l’arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí i de l’enginyer 
Santiago Rubió i Tudurí; i avi dels arquitectes barcelonins 
Ignasi de Solà-Morales i Rubió i Manuel de Solà-Morales i 
Rubió. 

Va fer els primers estudis a les escoles locals de Reus i a 
l’edat de 15 anys obté el títol de batxillerat al Institut 
Reusenc, títol que li va permetre el ingrés a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona a l’octubre de 1886. La seva 
infància a Reus el va impregnar d’un sentiment i caràcter 
de pertinença al Camp de Tarragona, sentiment que va 
mantenir al llarg de tota la seva trajectòria. 

El fet d’estudiar arquitectura a Barcelona, li obliga a 
traslladar-se a viure a aquesta població, concretament al 
carrer Mendizábal, 12. Dos anys més tard també ho van fer els seus pares, era l’any de la 
Primera Exposició Universal (1888). 

Tot i que va perdre un any perquè va haver de repetir el projecte final de carrera d’un 
imaginari Palau Reial, l’1 de setembre de 1893, quan encara no tenia els vint-i-dos anys, 
es va titular com a arquitecte, moment en que es desvincula per complet de l’Escola 
d’Arquitectura; perquè considera avorrit els programes acadèmics, tot i que admira 
l’exemple de molts dels seus mestres i companys: Domènech i Montaner, Antoni Maria 
Gallissà i Soqué, Jeroni Ferran Granell i Manresa, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Muncunill i 
Parellada, entre d’altres. 

1.1.4.2 L’ARQUITECTE 

Els seus inicis al taller Gaudí 

Sembla ser que, abans que Rubió acabés la carrera d’arquitecte, la seva mare, la Sra. 
Bonaventura, parlà amb l’arquitecte reusenc Antoni Gaudí, amb el que tenia una bona 
amistat, degut a que les seves famílies es relacionaven molt al ser totes dues reusenques, 
i li demanà treball per el seu fill. Gaudí coneixedor del valor del nou arquitecte i 
convençut que no el defraudaria, el va acceptar al seu taller. 

Un cop obtingut el títol d’arquitecte, treballà entre els anys 1893 i 1905 com ajudant i 
deixeble de Gaudí, amb qui no solament coincideix amb la reivindicació de la tradició 
artesana i la cultura popular Catalana, sinó també en els plantejaments teòrics. 

Entre 1983 i 1900 Rubió entra a treballar com a ajudant assalariat de Gaudí, el qui te com 
a mà dreta a Francesc Berenguer i Mestres. A la Colònia Güell, a Santa Coloma de 
Cervelló (Barcelona), Rubió juntament amb Francesc Berenguer, també natural de Reus, 
van participar en el disseny de diferents edificis. Tots dos ajudaven a portar a terme els  

Joan Rubió born in Reus (Baix Camp) the 24th of April of 1870, his parents were Jaume 
Rubió Almirall and Bonaventura Ballvé Torrats. He was the 
son of a middle class family that works in commercial 
activities. He is brother of Maria and the engineer Marià, 
the uncle of the architect Nicolau Maria Rubió i Tudurí and 
the engineer Santiago Rubió i Tudurí, and the grandfather 
of the architects Ignasi de Solà-Morales i Rubió and 
Manuel Solà-Morales i Rubió.  

He studied the first’s years of school in Reus and with 15 
years old he gets the degree in baccalaureate of 
Reusenc Institute, this title permits him to study in the 
Architecture School de Barcelona in October 1886. His 
boyhood in Reus impregnated him with a feeling of 
belonging of Camp de Tarragona, feeling that he have 
during his entire trajectory. 

Because he studied in Barcelona, he had to move to this 
city. He lived in Mendizábal Street, 12. Two years later, his 
parents went to live in Barcelona too, it was the year of 
the First Universal Exposition (1888). 

He lost one year because he had to repeat his final project of degree about an 
imaginary Royal Palace, the 1st of September 1893, when he didn’t be 21 years old yet, 
he get the title as architect. In this moment, he disassociated from the Architecture 
School because he thought that the academics programs were bored, although he 
admired the example of his teachers and schoolmates as: Domènech i Montaner, Antoni 
Maria Gallissà i Soqué, Jeroni Ferran Granell i Manresa, Josep Puig i Cadafalch, Lluís 
Muncunill i Parellada, and others. 

1.1.4.2 THE ARCHITECT 

His beginnings in Gaudí studio 

Apparently, before that Rubió ended the career of architect, his mother, Ms. 
Bonaventura, spoke with the architect from Reus, Antoni Gaudí. She had a good 
friendship with him because their families had a relationship to due to they were both 
from Reus. She asked to Gaudí for a job for his son. Gaudí aware of the value of the new 
architect and convinced that he wouldn't defraud him, accepted him in his Studio. 

Once obtained the title of architect, he worked between 1893 and 1905 as an assistant 
and disciple of Gaudí. Both architects agreed with the recognition of the craft tradition 
and popular Catalonian culture, and also in the theoretical approaches. 

Between 1983 and 1900 Rubió began working as an assistant hired Gaudí, who has as 
right-hand to Francesc Berenguer Mestres. In Colonia Güell, Santa Coloma de Cervelló 
(Barcelona), Rubió and Francesc Berenguer, from Reus also, took part in the design of 
several buildings. Both helped to carry out 

 

Joan Rubió i Bellver i la seva dona 
Maria Roig Joan Rubió i Bellver and your wife 

Maria Roig 
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projectes d’Antoni Gaudí, el qual en moltes ocasions els deixava expressar-se i 
desenvolupar-se amb el disseny d’edificis. 

Les moltes activitats en les quals Rubió va participar li van permetre aprendre l’ofici 
d’arquitecte en tots els seus vessants si bé ell s’anirà especialitzant en les funcions més 
enginyerils degut a la seva destresa com a calculista i estructuralista. Entre les 
col·laboracions més destacades podem citar: 

Convent de les Teresianes (1888-1980) 

Ca l’Ordal, Colònia Güell (1894) 

Casa Calvet (1898-1900) 

Ca l'Espinal, Colònia Güell (1900) 

A partir del 1900 i fins a 1906, anys de gran 
intensitat professional de Rubió per conte 
pròpia, Rubió passa de ser un simple ajudant a 
ser un col·laborador important per el mestre, i 
participa durant uns quants anys en la majoria 
d’obres de Gaudí. En Rubió destaca el vessant 
tècnic, i el seu coneixement estens dels 
mètodes d’estàtica gràfica que permet aportar a les obres el càlcul gràfic estructural 
necessari. Com especialista en càlculs estructurals, col·laborà en diversos projectes al 
costat de Gaudí, sobre tot a:  

Torre Bellesguard (1900-1909) 

Parc Güell (1900-1914) 

Restauració de la Catedral de Palma de Mallorca (1902-1914) 

Santuari de Misericòrdia de Reus (1903) 

Palau del bisbe Grau a Astorga (Lleó) 

Temple Expiatori de la Sagrada Família (1883-1926) 

Casa Batlló (1904-1906)  

Cripta de la Colònia Güell (1908-1916) 

Al 1906 entra a treballar al taller de Gaudí el jove Josep Maria Jujol, que representa 
l’última generació d’arquitectes a la frontera del Modernisme, amb una sensibilitat pel 
detall i l’acabat, però, més preocupat pels problemes plàstics i cromàtics que per la 
construcció. El desacord de Rubió amb alguns plantejaments de l’obra de la Casa Milà, 
en la qual Jujol participa activament, va afavorir que Rubió es desvinculi del taller de 
Gaudí. 

De 1906 a 1926, Rubió treballa amb plena autonomia com arquitecte, tot i que 
col·labora en algunes obres concretes amb Gaudí, i inclús substitueix en algunes obres 

projects of Antoni Gaudí, who often left them express themselves and develop the design 
of buildings. 

The many activities in which Rubió participated, allowed him to learn the profession of 
architect in all aspects. Though, he was specializing in engineering functions due to its 
ability to calculate and structuralism. Among the most important contributions we can 
mention: 

Teresianes Convent (1888-1980) 

Ca l’Ordal, Colònia Güell (1894) 

Calvet House (1898-1900) 

Ca l'Espinal, Colònia Güell (1900) 

From 1900 to 1906, years of intense professional 
story by himself, Rubió goes from being a mere 
assistant to be an important contributor to 
Gaudí. He involved for several years in most 
works of Gaudí. In Rubió stand out the technical 
side, and his extensive knowledge of the 
methods of static graphic that can bring the necessary structural calculation chart. As a 
specialist in structural calculations, he collaborated on several projects with Gaudí, 
especially to: 

Bellesguard Tower (1900-1909) 

Güell Park (1900-1914) 

Restoration of the Catedral of the Palma de Mallorca (1902-1914) 

Misericòrdia Sanctuary of Reus (1903) 

Archbishop's Palace Grau in Astorga (Lleó) 

Atoning temple of the Sagrada Família (1883-1926) 

Batlló House (1904-1906)  

Crypt of the Colònia Güell (1908-1916) 

In 1906, young Josep Maria Jujol began working in the Gaudí Studio. He represents the 
latest generation of architects on the border of Modernism. Josep had sensitivity to detail 
and finishing touch; however, he was more concerned about the plastic and chromatic 
problems than for construction. Rubió's disagreement with some approaches in the Mila 
House's construction, in which Jujol participates actively, favoured the disassociation of 
Rubió with the Gaudí Studio. 

From 1906 to 1926, Rubió works with full autonomy as an architect, although, he did some 
specific works in collaboration with Gaudí and even, he replaces 

Ca l’Espinal. Ca l’Espinal. 
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que el mestre Gaudí abandona, com es el cas de la restauració de la Catedral de 
Palma de Mallorca. Una de les col·laboracions més importants en la carrera de Rubió 
amb Gaudí. 

En canvi, als cap dels anys, desprès de la mort de Gaudí i de la guerra civil, li proposaren 
a Rubió que es fes càrrec de la continuació de les obres del temple, negant-se aquest 
rotundament. 

Les influencies de Gaudí a l’obra de Rubió son múltiples i a tots els nivells, des de el 
mimetisme de certes solucions de detalls o decoratives, fins als aspectes genèrics de 
plantejament global de l’obra. 

El professional independent 

Es a partir de 1900 quan arrenca la seva carrera professional per compte pròpia, deixa la 
col·laboració assídua amb el taller de Gaudí, o al menys una col·laboració fixa, lligada a 
un horari, tot i que no el deixa completament de banda ja que continua fent algunes 
col·laboracions amb ell fins l’any 1926. 

En el decenni 1900-1910, emmarcat dins de la segona generació de la dècada de 
l’esplendor del Modernisme, Rubió amb 30 anys i un cop reconeguda la seva vàlua i 
creixent prestigi, projecta onze torres a la zona alta de la ciutat de Barcelona, que no 
solament marcaran l’arrencada professional independent de Rubió sinó que també 
seran una aportació notable degut a la seva innovació tipològica a l’arquitectura 
residencial catalana i a la forma de creixement de la ciutat Comtal, aportant una 
exploració urbanística pionera. 

Aquestes torres estan englobades dins de la urbanització del Tibidabo, promoguda pel 
Dr. Andreu i projectada pel seu germà Marià, qui actua com a enginyer director de la 
urbanització. Rubió projecta aquestes torres amb voluntat estilística destinades a 
residència de famílies benestants barcelonines i que proposen una fórmula nova de 
l’habitatge als afores d’una ciutat compacta com la de Barcelona, tot buscant la torre 
amb jardí com a opció higiènica, de tranquil·litat i de contacte amb la vegetació, i 
mostren un desig d’innovació culta, de creació d’un estil de vida marcat per la voluntat 
de l’hegemonia, d’exemplaritat i com a imatge de representació social. 

Va guanyar dos cops el Premi Ciutat de Barcelona 
d’Arquitectura atorgat per l’Ajuntament de 
Barcelona al millor Edifici barceloní, els anys 1914, 
per la Casa Roviralta (El Frare Blanc) i al 1918, per la 
Torre dels Pardals, avui desapareguda. 

Simultàniament a la realització de les torres de la 
urbanització del Tibidabo, Rubió també projecta 
algunes cases entre mitgeres a Barcelona, la 
primera fou la Casa Pomar, i alguns pavellons del 
que tenia de ser el Sanatori antituberculós del 
Tibidabo. 

some works that Gaudí left, as the case of the restoration of the Cathedral of Palma de 
Mallorca, one of the most important collaborations in the career of Rubió with Gaudí. 

However, after the death of Gaudí and the Civil Spanish War, Rubió was proposed to 
take charge of the continuation of the work on the Sagrada Familia temple but Rubió 
definitely refused it. 

The influences of Gaudí at Rubió's work are multiple and in all levels, from the mimicry of 
certain details or decorative solutions, to the global generic approaches of the work. 

 

The independent professional  

In 1900 is when his career began on him own. He let the collaboration with Gaudí Studio, 
or at least a regular collaboration linked to a timetable. Though, he didn't leave 
completely aside it because he continued doing some collaboration with Gaudí until 
1926. 

In the decade of 1900-1910, that forms part of the second generation of the decade of 
the splendour of Modernism, Rubió, who was 30 years old and once recognized his worth 
and growing prestige, he projected eleven towers in high zone of Barcelona that not only 
marked the starts of an independent professional career, but also it was a significant 
contribution due to their typological innovation in residential Catalonian architecture and 
in the way that the city was growing, providing an pioneer urban exploration. 

These towers are included in the Tibidabo urbanization, promoted by Doctor Andreu and 
designed by his brother, Marià, who acts as the chief engineer of the urbanization. Rubió 
projected these towers with stylistic will and they are destined for residence of rich families 
from Barcelona and it proposed a new formula of housing on the outskirts of a compact 
city like Barcelona. The tower with garden is presented as a hygienic option of tranquillity 
and of contact with vegetation, and show a desire for cultured innovation to create a 
lifestyle marked by the hegemony, and as an image of social representation. 

He won twice the Ciutat de Barcelona of Architecture Award granted by the City Council 
of Barcelona for the best Barcelona building, in 1914, by the Roviralta Tower (El Frare 
Blanc) and in 1918, the Torre dels Pardals, today it 
doesn't exist anymore. 

Simultaneously with the completion of the 
residential towers in Tibidabo, Rubió also projected 
some terraced houses in Barcelona. The first was the 
Pomar House and some pavilions which had had to 
be the tuberculosis sanatorium of Tibidabo. 

 

Torre Roviralta o rl “Frare Blanc” Roviralta Tower or Frare Blanc” 
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Al 1906, gràcies al prestigi aconseguit amb algunes obres pròpies i a l’amistat fruit de la 
col·laboració política amb Prat de la Riba i Solidaritat Catalana, Rubió fou nomenat 
arquitecte dels Serveis Tècnics de la Diputació Provincial de Barcelona, on romandrà fins 
a la seva jubilació definitiva al 1943. Amb aquest càrrec, participà en nombrosos 
projectes realitzats per aquesta institució: escoles, asils, esglésies restauracions 
monumentals. La més destacable de les obres, es la reforma del Palau de la Generalitat 
de Catalunya, on construí el pont neogòtic que uneix el Palau amb la Casa dels 
Canonges, al carrer del Bisbe, que contribueix a donar caràcter al anomenat "Barri 
Gòtic". 

El 1922 serà nomenat arquitecte del Serveis Generals i Beneficència de la Mancomunitat 
de Catalunya, i romandrà al capdavant de les obres del recinte de la fàbrica de Can 
Batlló entre 1922 i 1944 projectant i construint, entre altres obres, l’Escola de Bells Oficis, 
ampliació a partir del cos central de l’Escola d’Agricultura, habilità l’edifici del Rellotge 
per a l’Escola d’Enginyers Industrials, amplià l’Escola del Treball, construí la piscina, 
projectà i construí els quatre edificis de laboratoris sobre l’antic soterrani de l’edifici Telers 
i reformà el edificis de la façana cel carrer Urgell amb el vestíbul d’accés al Paranimf 
superior. També destacarem que a finals dels anys 20 i principis dels 30 adaptà l’antiga 
Escola d’Agricultura, dins del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, per al seu ús 
com a Residència d’Estudiants, edifici del present estudi. 

També realitza alguna que altre torres a Reus (Torre Serra, 1912), a Ripoll (Casa Bonada, 
1912), al barri d’Horta de Barcelona (Torre Roig o Torre de Pardals, 1915), i a Sant Feliu de 
Codines la impressionant residència castell “Fi-Vallès” o Can Trinxet al 1923. 

La relació bilateral amb les Illes Balears 

La relació entre Rubió i les Illes Balears, documentada per primer cop l’any 1903 i fins el 
1945, fou fonamental, no solament per el desenvolupament del modernisme a l’illa, sinó 
que també suposa un punt d’inflexió decisiva en tota la seva trajectòria professional i 
futura creació arquitectònica i el seu llegat teòric. 

Rubió es va mostrar, al llarg de tota la seva carrera professional, molt vinculat a les Illes 
Balears, en especial a Mallorca. Serà la intervenció en la Catedral de Mallorca juntament 
amb el seu mestre Antoni Gaudí, el que va entaular l’origen de tan estreta relació. Els 
estudis estructurals que va realitzar a la catedral de Palma de Mallorca condicionaran 
moltíssim la seva forma d’analitzar l’evolució 
històrica de la construcció. De igual forma, 
aquestes investigacions el van incitar a buscar 
uns fonaments sòlids per a l’arquitectura del 
seu temps. 

A Rubió se li atribueix una obra pròxima a Maó 
(Menorca), coneguda com a Can Gonyalons, 
datada al 1891, d’autoria una mica dubtosa, 
ja que en aquell any a Rubió encara li falten 
dos anys per presentar el seu projecte final de 
carrera i titular-se com arquitecte. 

In 1906, thanks to the prestige achieved with some own works and with friendship and 
policy collaboration with Prat de la Riba and Solidaritat Catalana, Rubió was appointed 
architect of the Technical Services of the Provincial Council of Barcelona, where he 
remained until his retirement in 1943. In this position, he participated in numerous projects 
undertaken by this institution, such as schools, nursing homes, churches, restorations of 
monuments. The most notable work is the reform of the Palace of the Generalitat of 
Catalonia, where he built the bridge neogothic linking the palace with the Canonges 
House, in Bisbe Street, which helps to give character to the so-called "Barri Gòtic." 

In 1922, he was named architect of Charity General Services for the Mancomunitat of 
Catalonia, and remained at the forefront of the construction of the Can Batlló factory. 
Between 1922 and 1944 projecting and building, among other works, of the Fine Arts 
School, extending from the central building of the Agriculture School, he set up the 
Rellotge building for the Industrial Engineering School, he extend the Treball School, he 
built the pool, he designed and constructed four buildings of labs above the old 
basement of the Telers building and he renovated the facade of the buildings in Urgell 
street and he built the lobby to access the upper Paranimf. We also emphasize that in the 
late 20th and early 30th adapted the Agriculture School, inside the facility of Industrial 
Barcelona School, for use as a Student Residence, this is the building of the present study. 

He also built some other towers in Reus (Serra Tower, 1912), in Ripoll (Bonada House, 1912), 
in the district of Horta in Barcelona (Roig Tower or Pardals Tower, 1915) and in Sant Feliu 
de Codines the impressive castle residence "Fi-Vallès" or Can Trinxet, in 1923. 

Bilateral relationship with the Balearic Islands 

The relationship between Rubió and the Balearic Islands, was documented for first time in 
1903 and until 1945, it was crucial not only for the development of Modernism on the 
island, but also it represents a decisive turning point in the whole his career and in the 
future architectural creation and his theoretical legacy. 

Rubió, throughout his career, was closely linked to the Balearic Islands, especially to 
Mallorca. His intervention in Mallorca Cathedral together with Antoni Gaudí established 
the origin of close relationship. The structural studies performed in the cathedral of Palma 
de Mallorca were conditioned his way of analysing the historical construction. Equally, 
these investigations were prompted to look for a solid foundation for the architecture of 
his time. 

They attributed to Rubió a work close to Maó 
(Menorca), known as Can Gonyalons, dated of 
1891, authored is a bit dubious, because in that 
year, Rubió hadn't presented his final project 
yet and he wasn't degreed as an architect. 

 Catedral de Palma de Mallorca 
Cathedral of Palma de Mallorca 
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Al 1903, Rubió arriba a Mallorca disposat a realitzar alguns estudis in situ per tal de dur 
endavant la restauració de la Catedral de Palma de Mallorca que durà el seu mestre 
Antoni Gaudí. Al juny de 1904 quan comencen les obres, Rubió treballa conjuntament 
amb el seu mestre, assumint des del primer moment la direcció de les obres, 
incrementant-se la seva participació a partir de 1911, moment en que Gaudí comença a 
deixar aquesta obra, prenen les regnes fins la seva finalització a l’any 1923. Es van dur a 
terme el trasllat del cor i recuperació del absis original, decoració del tron episcopal, 
recuperació de la Capella de San Bernardo, disseny i construcció del baldaquí, 
il·luminació elèctrica de les diademes dels pilars octogonals, disseny dels confessionaris 
de fusta.  

Al 1903, si bé es cert que ell no participa activament en la construcció de l’Església de 
Sant Miquel, de Son Carrió, si que va aconsellar en varies ocasions al vicari general 
Alcover per dur el disseny d’aquest temple. 

Al 1905 el vicari general, Antoni Maria Alcover, encarrega a Rubió la construcció de 
l’Església Nova de Son Servera. Al tenir varis projectes en procés simultàniament, Rubió es 
va limitar a dissenyar els plànols originals i dels que posteriorment es van acceptar (28 de 
febrer de 1906), i a controlar esporàdicament l’evolució de l’obra, delegant la direcció 
de la construcció a l’arquitecte Guillem Reynés Forteza i el control de les obres a Gabriel 
Servera. La construcció que comença a finals del mes de febrer de 1906, queda 
abandonada al 1933 degut als malentesos entre Rubió i el seu mestre d’obres i sobre tot 
per la manca de recursos econòmics amb els qui comptava la població. El que si que va 
quedar construït va ser la Capella Fonda (1908-1909), un temple de menor escala 
prolongació de l’estructura principal de l’església. Simultàniament a la construcció de 
Son Servera, Rubió va construir a la població de Manacor el Monestir de la Santa Família, 
avui desaparegut. 

A Palma de Mallorca, també hi construeix un edifici 
de pisos ubicat a la plaça del Ferrocarril (actualment 
Plaça d’Espanya), la Casa Benimelis (1911-1914), 
projecte de caràcter domèstic i particular promogut 
pel senyor Miquel Binimelis, gerent de la fàbrica de 
gas La Económica de la capital de l’illa, on actuar 
com a director constructor l’arquitecte municipal 
Gaspar Bennàssar. 

Durant el període 1904-1912, Rubió actua a dues 
obres a la florent localitat mallorquina de Sóller. 
Comença la reforma de la Parròquia de Sant 
Bartomeu (1904-1945), dotant-li d’un nou aspecte 
amb la construcció d’una nova façana, replantejant 
integralment l’atri, dissenyant la tanca metàl·lica que 
voreja l’església, ampliant l’interior del temple en un 
tram, la Capella del Sagrat Cor de Jesús, i els vitralls. 
La segona obra va la va començar al 1909, on 
enderroca una propietat particular “gòtica per 
projectar el nou edifici del Banc de Sóller (1910-1911),

In 1903, Rubió came to Mallorca willing to do some studies in order to carry out the 
restoration of the Cathedral of Palma de Mallorca that takes his master Antoni Gaudí. In 
June 1904, when they begin the construction, Rubió works with his teacher, assuming the 
direction of the works, he increased his participation in 1911, when Gaudí begins to let this 
work, and he took the reins until its completion, in 1923. The heart was transferred and 
they did the recovery of the original apse and the San Bernardo Chapel, the decoration 
of the episcopal throne, the design and construction of the canopy, they put electric 
lighting in the crowns of the octagonal pillars and they designed of wooden 
confessionals. 

In 1903, although it is true that he wasn't actively involved in the construction of the Sant 
Miquel Church, in Son Carrió, he advised on several occasions at General Vicar Alcover 
to carry the design of this temple. 

In 1905 the General Vicar, Antoni Maria Alcover requested to Rubió the construction of 
the Nova de Son Servera Church. He had several projects in progress simultaneously, so 
Rubió was limited to design original plans that later were accepted (28th of February 
1906), and he sporadically monitor the evolution of the construction, delegating the 
management of construction was requested to the architect Guillem Reynés Forteza and 
the works control was requested to Gabriel Servera. Construction began at the end of 
February 1906 and it was abandoned in 1933 due to misunderstandings between Rubió 
and his foreman and especially to the shortage of financial resources that had the 
population. The Fonda Chapel (1908-1909) was finished, this is a temple of small-scale, is 
an extension of the main structure of the church. Simultaneously with the construction of 
Son Servera, Rubió built in Manacor the Santa Família Monastery that now is disappeared. 

In Palma de Mallorca, also Rubió built a block of flats located in the Ferrocarril Square 
(now it is named Spain Square), the Binimelis House (1911-1914), domestic nature and 
particular project promoted by Mr. Miquel Binimelis, 
manager of La Económica gas factory the capital 
of the island, where the municipal architect Gaspar 
Bennàssar acted as director builder. 

During 1904-1912, Rubió worked in two constructions 
the town of Sóller (Mallorca). He started the reform of 
the Sant Bartomeu Parish (1904-1945), giving it a new 
look with the construction of a new facade, 
rethinking integrally the atrium, designing the metal 
fence that borders the church, extending inside the 
temple in a section, the Sagrat Cor de Jesús Chapel, 
and stained glass. The second work was started in 
1909, he overthrew a particular gothic property to 
project the new building of the Sóller Bank (1910-
1911), 

Banc de Sóller 
Bank of Sóller 
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amb qui va comptar amb el pèrit agrònom Antoni Rullán com a mestre d’obres. 

A la població de Manacor, a 15 km de Son Servera, construeix l’Església del monestir 
benedictí de la Santa Família (1906-1908). 

A Lluchmajor, intervé en el disseny del Rosari del Santuari de Lluc (1909-1913), amb 
col·laboració de l’arquitecte Guillem Reynés. També en aquesta localitat, i a petició del 
seu ajuntament projectà el Monument a Jaume III (1922-1927) i on l’escultor català Josep 
Maria Camps i Arnau s’encarregaria de fondre el bronze del conjunt escultòric i l’escultor 
Tomàs Vila s’encarregà del pedestal de pedra. 

A l’illa de Menorca, Rubió també deixa la seva empremta restaurant la Catedral de 
Ciutadella (1939-1941). 

1.1.4.3 EL POLÍTIC 
A part de la seva professió com arquitecte, tenia, com molt altres arquitectes, un 
compromís més o menys pronunciat amb la política catalanista. El germà gran dels 
Rubió, Marià, té un paper important en el progrés del seu germà Joan. Marià dedicat a 
l’enginyeria civil desprès de deixar la carrera militar com a Enginyer i on va arribar al grau 
de General, aquest va ser contractat pel famós Dr. Andreu, que el posà al front del 
projecte d’urbanització de la muntanya del Tibidabo. Aquest va ser el contacte que va 
permetre que Rubió construís els seus primers projectes a la part alta de Barcelona que li 
servirien, justament amb el mestratge de Gaudí, per relacionar-se amb la burgesia 
adinerada i aconseguir nous clients. 

Militant al sector conservador de la Lliga Regionalista, juntament amb el prestigi personal 
i professional aconseguit amb les seves darreres obres, el portaren a formar part de les 
llistes electorals de les eleccions municipals de 1905, juntament amb l’arquitecte Fèlix 
Cardellach. 

Amb la victòria electoral del 12 de novembre de 1905, fou elegit regidor de l'Ajuntament 
de Barcelona per la Lliga Regionalista. Des d’aquest càrrec assumí la representació dels 
nous ideals i objectius de política urbana formulats ja per Puig i Cadafalch. La seva 
entrada en el camp polític va presentar per a Barcelona un impuls arquitectònic encarat 
a un nou concepte de ciutat. 

Prat de la Riba buscava un arquitecte que es comprometés políticament a la 
recuperació del catalanisme que duia a terme. Desprès de demanar-li a Gaudí, aquest 
declinar la invitació i proposà a Rubió en el seu lloc. Com a militant de la Lliga 
Regionalista Rubió va col·laborar amb Prat de la Riba a la Diputació de Barcelona i més 
endavant a la Mancomunitat de Catalunya. 

1.1.4.4 EL POLIFACÈTIC 

A més d’ocupar càrrecs dintre del món social, Rubió fou una persona polifacètica: 
arquitectes de professió i polític de vocació, també va ser escriptor, aquarel·lista, 
articulista, estudiós i un gran orador. 

in this work he counted on the expert agronomist Antonio Rullán as foreman. 

In the town of Manacor, 15 km from Son Servera, Rubió built the Church of the Santa 
Família Benedictine Monastery (1906-1908). 

In Lluchmajor, he was involved in the design of the Rosary of the Lluc Sanctuary (1909-
1913), in collaboration with the architect Guillem Reynés. Also in this town, and at the 
request of his council, he designed the Jaume III Monument (1922-1927), where the 
catalan sculptor Josep Maria Camps i Arnau was in charge to melt bronze sculpture and 
sculptor Tomas Vila was commissioned to the stone pedestal. 

On the Menorca Island, Rubió also leaves his mark doing the restoration of Ciutadella 
Cathedral (1939-1941). 

 

1.1.4.3 THE POLITIC 

In addition to his profession as an architect, Rubió had, like other architects, more or less 
pronounced commitment with Catalanist politic. The big brother of Rubió, Marià, has an 
important role in the progress of his brother Joan. Marià dedicated to civil engineering 
after leaving the military career as an engineer and in which he got the degree of 
General; he was hired by the famous Doctor Andreu, who stood in front of the 
development project of the Tibidabo Mountain. This allowed Rubió build his first projects in 
the high zone of Barcelona that he used, together with his architectural education with 
Gaudí, to be in contact with rich families and get new customers.  

He was a conservative member of the Regionalist League that led him to join the 
electoral lists for the municipal elections of 1905, for his personal and professional prestige 
that he achieved in their latest works. He was in the list together with architect Fèlix 
Cardellach. 

With the electoral victory of 12 th of November 1905, he was elected municipal councillor 
for the Regionalist League in Barcelona. From this position, he assumed the representation 
of new ideals and objectives of urban policy that was formulated by Puig i Cadafalch. His 
entrance into the political field presents for Barcelona a new architectural boost to make 
a new concept of the city. 

Prat de la Riba was looking for an architect politically committed to the recovery of 
Catalan nationalism that he carried out. He asked Gaudí that declined the invitation and 
suggested Rubió instead of him. As a member of the Regionalist League, Rubió 
collaborated with Prat de la Riba in the Diputació de Barcelona and later in the 
Mancomunitat de Catalunya. 

1.1.4.4 THE MULTIFACETED  

Besides occupying positions in the social world, Rubió was a versatile person: architect for 
profession and political for vocation, he was also a writer, watercolour painter, columnist, 
scholar and great speaker. 
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Rubió va començar a col·laborar, en un moment en què encara estava a l’Escola 
d’Arquitectura, juntament amb Francesc Berenguer i Mestres, en la gestació d’una nova 
metodologia d’anàlisi dels problemes arquitectònics i d’un nou llenguatge. Era prou 
evident que en el context neoartesanal del Modernisme, era important el paper docent 
dels diversos estudis d’arquitectura prestigiosos del moment, enfront de l’ensenyament 
clàssic de l’Escola d’Arquitectura. Al 1896 escriu al diari La Veu de Catalunya, el motiu 
per el qual es desvincula per complet de l’Escola d’Arquitectura. 

Mes enllà de la seva militància política, Rubió va tenir una forta participació activa en 
entitats cíviques, religioses i culturals de l’època com la Congregació Mariana dels 
Jesuïtes, l’Acadèmia Catalanista, el Cercle Artístic de Sant Lluc i l’Associació Espiritual de 
la Mare de Déu de Montserrat; que aglutinaven els intel·lectuals i artistes ideològicament 
pròxims a la Lliga i que estaven relacionades amb el clergue més influent del moment. 

Des de molt jove, es va vincular a cercles d’orientació religiosa i catalanista. Durant els 
primers anys de professió va participar activament en una agrupació, la Congregació 
Mariana dels Jesuïtes, fundada el 1891, i que estava orientada específicament a 
l’orientació dels joves. De la mateixa Congregació en depenia l’Acadèmia Catalanista, 
on Rubió va ser un dels membres de la comissió per crear una Biblioteca Catalana que 
reunís textos dels més prestigiosos escriptors. 

El Cercle Artístic de Sant Lluc, que reunia a un grup d’artistes catòlics format per escultors, 
pintors i arquitectes, giravoltaven entorn de les idees de renovació del Bisbe de Vic, i 
havia nascut per contraposició a altres grups laics i amb l’objectiu d’acollir els artistes de 
tradició catòlica i exercir una profundíssima influència en la definició del catalanisme de 
signe conservador. Per ell hi van passar persones tant diverses com els escriptors Joan 
Maragall i Eugeni d’Ors o els arquitectes Enric Sagnier, Antoni Gaudí, Joan Martorell i 
Montells, Jeroni Martorell i Terrats o Cèsar Martinelli. 

Rubió hi demanà l’alta el 30 de juliol del 1869, 
només tres anys més tard de la fundació del 
cercle, quan també feia tres anys que havia 
finalitzat els seus estudis. Al Cercle, en Rubió hi 
tenir un paper molt significatiu i en va ser dues 
vegades president, entre l’octubre de 1904 i el 
mateix mes del 1906 i el mateix període entre 
1912 i 1914. El primer mandat correspon a un 
moment de molta incidència pública de Rubió, 
doncs era regidor de l’Ajuntament de Barcelona 
i membre molt actiu de l’Acadèmia Catalanista, 
i el 1906 va ser nomenat arquitecte dels Serveis 
Tècnics de la Diputació de Barcelona. El segon 
mandat va coincidir amb l’arrossegament d’una 
forta crisi. 

El tercer ambient en que es van desenvolupar les inquietuds socials de Rubió va ser 
l’Associació Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en la que formà part al igual que 
d’altres arquitectes com Antoni Gaudí. Va ser en aquest entorn on van ser fluides les 
relacions entre Gaudí i Rubió. 

Rubió began to collaborate when he was still at the Architecture School, with Francesc 
Berenguer Mestres, in the creation of a new methodology for analysing architectural 
problems and a new language. It was quite clear that in the context of Modernism 
neocraft was important the educational role of the prestigious architecture at that 
moment, against to the classical teaching of the Architecture School In 1896, he wrote in 
the newspaper La Veu de Catalanya, the reason for which he dissociated himself 
completely from the Architecture School. 

Beyond his political activism, Rubió had a strong active participation in civic, religious and 
cultural entities of that time like the Congregació Mariana dels Jesuïtes, the Acadèmia 
Catalanista, the Cercle Artístic de Sant Lluc and the Associació Espiritual de la Mare de 
Déu de Montserrat; which brings together artists and intellectuals ideologically close to 
the Regionalist League and were related to the most influential cleric of the moment. 

Since he was very young, he joined religious and Catalanisme circles. During the first years 
of occupation, he participated actively in a group, the Congregació Mariana dels 
Jesuïtes, founded in 1891, and it was oriented to young people. The Congregation 
depended of the Acadèmia Catalanista, where Rubió was one of the committee 
members to create a library that reunited Catalan texts of the most famous writers. 

The Cercle Artístic de Sant Lluc brought together a group of catholic artists, formed by 
sculptors, painters and architects, which had the same ideas as Bishop of Vic. This group 
was born as opposed to other lay groups. That group had the objective to accept artists 
with Catholic tradition and exerted a profound influence on the definition of Catalan 
conservative sign. In this group there were so important people as writers Joan Maragall 
and Eugeni d'Ors or architects Enric Sagnier, Antoni Gaudi, Joan Martorell, Jeroni Martorell 
i Terrats or Cèsar Martinelli. 

 

Rubió left the group on 30th July 1869, only three 
years after the foundation of the circle and also 
three years later he had finished his studies. In the 
Circle, Rubió had a very significant role and was 
twice president, between October 1904 and 
March 1906 and the same period between 1912 
and 1914. The first mandate corresponds to a 
moment of great public impact of Rubio, because 
he was councilman of the City Council and very 
active member of the Acadèmia Catalanista, 
and in 1906 was designated architect of the 
Technical Services of the Diputació de Barcelona. 
The second mandate coincided with a strong 
recession. 

The third environment in where the social 
concerns of Rubió were developed was the Associació Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat, in which other architects were part, like Antoni Gaudí. It was in this 
environment where Guadí and Rubió had a fluid relationship. 
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Durant molts anys Rubió es dedicà, des del seu lloc d’arquitecte de l’administració, a 
realitzar un important treball de reflexió teòrica, des de qüestions rurals, com per exemple 
les publicacions sobre la construcció amb pedra seca, fins a publicacions sobre càlculs 
funiculars o d’estabilitat i reflexions sobre el temple cristià. 

Com a orador va pronunciar nombroses conferències, sempre acompanyat d’un públic 
atent i selecte. 

També va ser un teòric de l'arquitectura, bon coneixedor de l'arquitectura gòtica i 
estudiós i defensor de les idees de Gaudí, ja que considerava que els dissenys de l'insigne 
arquitecte superaven els problemes constructius de l'eclecticisme arquitectònic imperant 
abans del paradigma racionalista. Rubió, un dels més importants sintetitzadors de les 
idees arquitectòniques del mestre Gaudí, va exercir des de ben aviat una projecció 
pedagògica de l’anomenada teoria del gaudinisme, centrada en la recerca en la 
natura i en els simbolismes de les formes i els espais i, al mateix temps, en la 
racionalització de les estructures arquitectòniques. 

Articulista reconegut en diferents medis de comunicació, va publicar diferents 
publicacions especialitzades sobre alguns dels edificis en els que va intervindré i també 
sobre altres aspectes relacionats amb la seva professió com arquitecte. 

El llegat escrit de Rubió es magnífic, no sols en quant a quantitat sinó també per la seva 
qualitat i varietat, els quals van ser texts de referència. 

- Lo coronament de la Llotja (El Diario de Mallorca, Mallorca 1904) 

- La Seu de Barcelona, los barceloneses y el público de todo el obispado (Butlletí 
Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona 1906) 

- La Seu de Mallorca (La Veu de Catalunya, Barcelona i Mallorca 1906) 

- El torrent de Parenys (La Veu de Catalunya, Barcelona 1907) 

- Troballa d’una basílica cristiana primitiva a les immediacions del Port de Manacor 
(Anuari d’Estudis Catalans, 1909-1910) 

- La Catedral de Palma (La Veu de Catalunya, Barcelona 1911) 

- El baldaquí de Ripoll (La veu de Catalunya 1912) 

- La Catedral de Mallorca (Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona 1912) 

- Los pilares del Pilar (El Noticiero, Saragossa 1912) 

- Conferencia acerca de los conceptos orgánicos, mecánicos y constructivos de la 
catedral de Mallorca dada con motivo de la excursión oficial de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña (Anuario Asociación de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona 1912) 

- Dificultats per arribar a la síntesi arquitectònica (Anuario de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña, Barcelona, 1913) 

For many years, Rubió worked, from his position as architect of the administration, to 
make an important theoretical work, from rural issues, such as publications about 
building with dry stone, to publications about stability or funiculars calculates and 
reflections on the Christian church. 

As speaker he gave numerous lectures, always accompanied by a select and 
attentive audience. 

He also was theoretician of architecture, scholar and connoisseur of Gothic 
architecture and defender of Gaudí ideas, because he considered that the designs of 
the famous architect exceeded constructive problems of architectural eclecticism 
prevailing before rationalist paradigm. Rubió, one of the most important architectural 
synthesizers of ideas of Guadí, he played early on a projection of pedagogical theory 
called Gaudinism, it focused on research into the nature and the symbolism of shapes 
and spaces and, at the same time, the rationalization of architectural structures. 

Renowned columnist published several publications specialized on some of the 
buildings in which he took part and also in other buildings that have relation with his 
profession as an architect. 

The written legacy of Rubió is superb, not only in terms of quantity but also its quality 
and variety, they were reference texts. 

 

- Lo coronament de la Llotja (Diario de Mallorca, Mallorca 1904) 

- La Seu de Mallorca (La Veu de Catalunya, Barcelona i Mallorca 1906) 

- El torrent de Parenys (La Veu de Catalunya, Barcelona 1907) 

- Troballa d’una basílica cristiana primitiva a les immediacions del Port de 
Manacor (Yearbook Estudis Catalans, 1909-1910) 

- La Catedral de Palma (La Veu de Catalunya, Barcelona 1911) 

- El baldaquí de Ripoll (La veu de Catalunya 1912) 

- La Catedral de Mallorca (Yearbook Association of Architects of Catalonia, 
Barcelona 1912) 

- Los pilares del Pilar (El Noticiero, Saragossa 1912) 

- Conference acerca de los Conceptos orgánicos, mecánicos constructivos and 
Mallorca Cathedral fact excursion with the official reason for the Catalonian 
Association of Architects (Yearbook Association of Architects of Catalonia, 
Barcelona 1912) 

- Dificultats per arribar a la síntesi arquitectònica (Yearbook Association of 
Architects of Catalonia, Barcelona, 1913) 
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- Construccions de pedra en sec (Anuario de la Asociación de Arquitectos de 
Cataluña,1914) 

- Algunas observaciones de la Seu de Mallorca (Última Hora, Palma de Mallorca 
1922) 

- Records d’una nit gloriosa (Revista Juventus, 1923) 

- Taber Mons Barcinonensis (1927) 

- La forma de un templo cristiano (Revista Páginas Escolares, Gijón1943) 

1.1.4.5 CRONOLOGIA 

1870 24 d'abril. Neix a Reus. Es fill de Jaume Rubió i Almirall, comerciant, i de 
Bonaventura Ballvé i Tarrats. 

1871-1884 Infantesa a Reus. 

1885 Obté el títol de batxillerat. 

1886 Ingressa a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, amb el magisteri dels catedràtics F. 
de P. del Villar, director de l'Escola, Joan Torras, Joaquim Bassegoda, Rovira i Rabassa, 
Vilaseca i Domènech i Muntaner. 

1888 Per a poder atendre els estudis dels seus fills, els pares de Joan Rubió i tota la família 
es traslladen a Barcelona, al carrer de Mendizábal, número 12. 

1890-1891 Durant el segon curs de carrera realitza un treball per a la possible 
construcció d'un edifici que havia d'acollir els jutjats municipals. 

1892 Presenta un projecte per a la Borsa, realitzat com a estudiant durant l'últim curs a 
l'Escola d'Arquitectura. El treball final de carrera, un imaginari Palau Reial, no és 
acceptat, per la qual cosa el rectifica i el presenta un altre cop al final del 1892. 

1893 Obté el títol d'arquitecte l'1 de setembre i entra a treballar al taller d'Antoni Gaudi. 
Tot i no tenir cap encàrrec en particular, és present a la majoria dels projectes i 
realitzacions de Gaudí d'aquest període (1893-
1899).  

1894 Intervé en projectes d'habitatges 
cooperatius a la Colònia Güell en col·laboració 
amb Francesc Berenguer i Mestres. Projecta la 
reforma i l'extensió de Ca n'Ordal, casa on 
s’ubica la cooperativa de la Colònia Güell. 
També l’obertura del gran balcó a la façana 
nord de la casa pairal de Can Soler de la Torre 
a la mateixa Colònia Güell. 

- Construccions de pedra en sec (Yearbook Association of Architects of 
Catalonia,1914) 

- Algunas observaciones de la Seu de Mallorca (Última Hora, Palma de Mallorca 
1922) 

- Records d’una nit gloriosa (Revista Juventus, 1923) 

- Taber Mons Barcinonensis (1927) 

- La forma de un templo cristiano (Revista Páginas Escolares, Gijón1943) 

1.1.4.5 CHRONOLOGY 

1870 24th of April. Born in Reus. Son of Jaume Rubió i Almirall, businessman, and of 
Bonaventura Ballvé i Tarrats. 

1871-1884 Childhood in Reus. 

1885 Gets the baccalaureate degree.  

1886 Entered the Architecture School with the teaching of professors F. de P. Villar, 
director of the School, Joan Torras, Joaquim Bassegoda Rovira i Rabassa, Domenech i 
Montaner and Vilaseca. 

1888 In order to attend the studies of their children, the parents of Joan Rubió and the 
whole family moved to Barcelona, on Mendizábal Street, number 12. 

1890-1891 During the second year of their degree he did a project for the possible 
construction of a building that was the place where there the house of municipal courts. 

1892 Presents a project for Borsa, conducted as a student in the final year at the 
Architecture School. The final project, the Royal Palace imagery, is not accepted, so 
grinding and presented again at the end of 1892. 

1893 Gets the title of architect 1 September and began working in Antoni Gaudí Studio. 
Despite having no particular order, is present in most of the projects and achievements of 
Gaudí in this period (1893-1899). 

1894 Takes part in cooperative housing 
projects in Colònia Güell in collaboration with 
Francesc Berenguer Mestres. Projected reform 
and extension of Ca n'Orda, house where the 
cooperative is located in Colònia Güell. Also 
opening wide balcony in the north facade of 
the country house of Can Soler de la Torre in 
Colònia Güell. 

Ca n’Ordal. Colònia Güell. Ca n’Ordal. Colònia Güell. 
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1896 Escriu a La Veu de Catalunya, el motiu pel qual no va voler continuar a l’Escola 
d’Arquitectura. 

1899 Per encàrrec de la família cotonera Canals-Terrats, parents de Rubió, inicia la Torre 
Canals, "Torre dels Matons" (1899-1900), al carrer del Doctor Amigant, cantonada amb el 
carrer de Dolors Montserdà, de la ciutat de Barcelona (avui desapareguda). 

1900. Engega el seu projecte de torre unifamiliar, i concretament, a la Torre Espinal, 
“Casa de l’Administrador” (1899-1900) de la Colònia Güell. Comença la reforma de la 
Catedral de Palma de Mallorca (1900-1916), amb l'ajut directe d'Antoni Gaudí. També 
amb Gaudí, col·labora en el disseny de contraforts i de murs de contenció per a la Torre 
Bellesguard i en els càlculs dels models funiculars per a l’estudi estàtic de l’església de la 
Colònia Güell. 

1901 Finalitza, per encàrrec de l’enginyer de camins 
Macari Golferichs, la Casa Golferichs o "el Xalet", a la 
Gran Via de Barcelona, cantonada amb el carrer de 
Viladomat, per la qual obté la Menció Especial als 
Premis de l'Ajuntament de Barcelona. També construeix 
la Torre Alemany, al carrer del General Vives 29, de la 
capital catalana. Comença la Torre Lluís Sánchez, al 
carrer de les Escoles Pies, cantonada amb el carrer de 
Planella, i la Casa Joan Valls, a la Ronda de Sant Pere, 
cantonada amb el passeig de Sant Joan, sempre a la 
ciutat de Barcelona (amb dues finalitzades l'any següent 
i actualment molt transformades). 

1903 Construeix la Casa Salvador Llobet (avui desapareguda), a la carretera que va de 
la Sagrera a Horta. Projecta la reconversió d’una masia tradicional catalana preexistent 
en una mansió residencial de la família del industrial i financer Teodor Roviralta, la Torre 
Roviralta o "el Frare Blanc" (1903-1913) a l'avinguda del 
Tibidabo, cantonada amb el carrer de Romà Macaya, 
de Barcelona, i l'Edifici de Safareigs i Desinfecció, del 
Sanatori conegut com "el Castell”, tot just al costat de 
Can Cortès (Les Planes), a la mateixa muntanya del 
Tibidabo. Finalitza la Torre Fornells, "la Mona de Pasqua” 
al número 35 de l'avinguda del Tibidabo, de Barcelona. 
Intervingué conjuntament amb Gaudí en el projecte fallit 
de la façana del Santuari de Misericòrdia de Reus.  

1904 Escriu "Lo coronament de la Llotja” a El Diario de 
Mallorca. Projecta a l’eixample barceloní un seguit 
d’habitatges plurifamiliars entre mitgeres, les Cases 
Gènova i Parellada, al carrer de Girona, cantonada amb 
el carrer de Rosselló, de Barcelona, i la Casa Pomar 
(1904-1906), al número 86 del mateix carrer de Girona. 

1896 Wrote in La Veu de Catalunya, reasons for which he didn’t want to continue in the 
Architecture School. 

1899 Commissioned by cotton dealer family, Canals-Terrats, relatives of Rubió, he began 
to build the Canals Tower, "Matons Tower" (1899-1900), in Doctor Amigant street, corner 
with Dolores Montserdà street, in the city of Barcelona (now missing). 

1900 He started his project of single family tower, concretely, in the Espinal Tower, "Casa 
de l'Administrador" (1899-1900) in Colonia Güell. He began the reform of the Cathedral to 
the Palma de Mallorca (1900-1916), with the direct assistance of Antoni Gaudí. With 
Gaudí also collaborated in the buttress and retaining walls design for Bellesguard Tower 
and in the calculations in the funiculars models for the static study of Colònia Güell 
church. 

1901 He ends, commissioned by the engineer Macari 
Golferichs, the Golferichs House or "Chalet", in the Gran 
Via of Barcelona, corner of Viladomat street, for which 
he obtains the Special Mention in the Barcelona City 
Council Awards. He also builds the Alemany Tower, 29th 
General Vives street, in the Catalonian capital. He starts 
the Luís Sánchez Tower, in the street of the Escoles Pies , 
corner with Planella street, and the Joan Valls Tower, in 
the Ronda de Sant Pere, corner with Sant Joan 
promenade, in Barcelona too (both completed the 
following year and now highly processed). 

1903 He builds the Salvador Llobet House (now missing) in the road that goes from 
Sagrera to Horta. He projects the conversion of a traditional Catalan country house pre-
existing in a residential mansion of industrial and financial family, Teodor Roviralta, 
Roviralta Tower or "El Frare Blanc" (1903-1913) on Tibidabo avenue, corner with Romà 
Macaya street, in Barcelona, and the Safareig and 
Desinfecció Building, of the Sanatorium known as "The 
Castle", next to Can Cortés (Les Planes) in the same 
Tibidabo mountain. He ends the Fornells Tower, "la 
Mona de Pasqua" at 35th Tibidabo avenue, in 
Barcelona. He intervened jointly with Gaudí in the failed 
project of the facade of the Sanctuary of Misericòrdia 
in Reus. 

1904 He writes "Lo coronament de la Llotja" in El Diario 
de Mallorca. He projects in "l'eixample" of Barcelona a 
series of multi-family terraced houses, the Gènova and 
Parellada Houses, in Girona street, corner with Rosselló 
street, in Barcelona and Pomar House (1904-1906), 86th 
on the same Girona street. 

 

Casa Pomar 

Casa Golferichs o “el Xalet” 

Pomar House 

Golferichs House or “el Xalet” 
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Treballa en la construcció de la façana de l'Església Sant Bartomeu de Sóller (Mallorca). 
Construeix per la industria Cotonera Canals, propietat de la família Canals-terrats, unes 
naus industrials (avui destruïdes) AL Carrer Pacífic de Barcelona. Amb Gaudí, col·labora a 
la Casa Batlló.  

1905 Ocupa el càrrec de regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Escriu a la Veu de 
Catalunya “En Joan Maragall té rahó”. Fa la reforma interior i xemeneia de l’habitatge 
unifamiliar de Joan Alandí a Santes Creus (Tarragona). Comença la Casa Clarasó (1905-
1906), al carrer d'Enric Granados, número 2, de Barcelona (actualment, molt reformada). 

1906 És nomenat arquitecte dels Serveis Tècnics de la 
Diputació Provincial. Tot i no estar signat, escriu l'article "La 
Seu de Barcelona, els barcelonins i al públic de tot lo 
Bisbal” al Butlletí del Cercle Artístic de Sant Lluc. Escriu a La 
Veu de Catalunya i a La Seu de Mallorca l’article sota el 
títol de “La Seu de Mallorca”. A La Il·lustració Catalana hi 
parla del temple de la Sagrada Família amb l’article “Lo 
temple de la Sagrada Família”. Amb Gaudí, col·labora en 
el primer Misteri de Glòria del Rosari Monumental de 
Montserrat. Projecta a Barcelona la Cotonera Canals 
(1906-1907), al carrer del Pacífic, cantonada amb el carrer 
de Montlau (avui gairebé destruït) i la Casa Dolcet (1906-
1907), a l’avinguda de Vallvidrera, número 44bis. 
Comença el Monestir de la Santa Família (1906-1908), a 
Manacor (Mallorca) i treballa en la reforma de la Casa 
Corbella (1906-1910), a Palma de Mallorca. Es cridat a 
formar part com a arquitecte dels Serveis Tècnics de la 
Diputació Provincial.  

1907 Al setembre escriu sobre "EI Torrent de Pareys I. El rei de les verticals”, “El Torrent de 
Pareys II. La Fosca” i “El Torrent de Pareys III. Al Cercle Excursionista” a La Veu de 
Catalunya. Comença la Torre Casacuberta a l'avinguda del Tibidabo número 56 de 
Barcelona. 

1908 Inicia les obres de la Torre Rialp (1908-1910), al número 14 del carrer dels Dominics, 
de Barcelona; del “Palauet” i el Dispensari Antituberculós de Reus (1908-1910). i de la 
Farmàcia Puig, al carrer d'Azoque, número 4, de Saragossa. Col·labora amb Antoni 
Gaudí a la Cripta de la Colònia Güell. 

1909 Publica un escrit sobre les restes d’una basílica paleocristiana de Manacor 
“Troballa d’una basílica cristiana primitiva a les immediacions del Port de Manacor” a 
l’Anuari d’Estudis Catalans. Treballa a la Torre Ripol (1909-1910) al passeig de la 
Bonanova, número 57,de Barcelona (avui desapareguda) En col·laboració amb un altre 
reconegut arquitecte, Guillem Reynés, construeix el monumental Rosari del Santuari de 
Lluc (1909-1913), a Mallorca.  

1910 És nomenat president del Cercle Artístic de Sant Lluc, càrrec que va exercir fins al 
1914. Dirigeix les obres de la Casa Casasayas (1910-1911), al mateix temps que es 

He works on the construction of the facade of the Sant Bartomeu de Sóller Church 
(Mallorca). He builds for the Canals cotton industry, property of Canals-Terrats family, 
some industrial units (now destroyed) in Pacific Street in Barcelona. And he collaborates 
with Gaudí in Batlló House construction.  

1905 He works as councillor of the City Council. He writes in La Veu de Catalunya the 
article "En Joan Maragall té rahó". He makes a reform in the inside and in fireplace of the 
house of Joan Alandí in Santes Creus (Tarragona). He starts the Clarasó House (1905-
1906), in 2th Enrique Granados Street, in Barcelona (now much renovated). 

1906 He is appointed as architect of the Technical 
Services of the Provincial Council. He wrote the article "La 
Seu de Barcelona, els barcelonins i al públic de tot lo 
Bisbal" in the Bulletin of the Artistic Circle of Sant Lluc. He 
writes to La Veu de Catalunya and to La Seu de Mallorca 
the article "La Seu de Mallorca." To La Il·lustració 
Catalana he spoke about the temple of the Sagrada 
Família with the article "Lo temple de la Sagrada Família". 
With Gaudi, he works in the first Misteri de Glòria del Rosari 
Monumental de Montserrat. He projects in Barcelona the 
Cotton Factory Canals (1906 to 1907), in Pacific Street, 
corner with Montlau Street (now almost destroyed) and 
Dolcet House (1906 to 1907), in 44th bis Vallvidrera 
Avenue. He starts the Monastery of the Santa Família 
(1906-1908) in Manacor (Mallorca) and he works on the 
reform of Corbella House (1906-1910), in Palma de 
Mallorca. He is called to take part of architect Technical 
Services of the Provincial Council. 

1907 In September, he writes about "El torrent de Pareys I. El rei de les verticals", "El Torrent 
de Pareys II. La Fosca" and "El Torrent de Pareys III. Al Cercle Excursionista" on La Veu de 
Catalunya. He starts the Casacuberta Tower in 56th Tibidabo Avenue in Barcelona. 

1908 He starts the construction of the Rialp Tower (1908-1910), the 14th Dominican street 
in Barcelona; the "Palauet" and the Tuberculosis Dispensary of Reus (1908-1910) and Puig 
Pharmacy, 4th Azoque Street, in Zaragoza. He collaborated with Antoni Gaudí in the 
Crypt of Colonia Güell. 

1909 He writes a post of the remains of an early Christian basilica in Manacor "Troballa 
d'una basílica cristiana primitiva a les immediacies dell Port de Manacor" to the Anuari 
d'Estudis Catalans. He works on the Ripoll Tower (1909-1910) on the 57th Bonanova 
promenade, in Barcelona (now missing). In collaboration with another renowned 
architect, Guillem Reynés, they built the monumental Rosary of the Santuari de Lluc (1909-
1913), in Mallorca. 

1910 He is appointed as president of the Cercle Artístic de Sant Lluc, a position he held 
until 1914. He directs the construction of the Casasayas House (1910-1911), at the same 
time 

Casa Corbella. Mallorca Corbella House. Mallorca 
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construeix l'edifici del Banc de Sóller, comença la Esglèsia Nova de Son Severa 
(inacabada) a Mallorca. Col·labora amb Guillem Reynés a les obres per a l'Exposició 
Regional de Productes de les Balears. L’industrial farmacèutic Antoni Serra i Pàmies, 
president del Centre de Lectura, Regidor de l’Ajuntament de Reus, diputat de la 
Diputació de Tarragona i parent de Rubió, encarregà la reforma de la residència rural 
familiar del Mas d’en Perdiu al poble tarragoní del Botarell (Baix Camp). Construeix la 
Residència per a Jesuïtes a la ciutat asturiana de Gijón. 

1911 Es casà al Monestir de Ripoll amb Maria Roig 
Mallafré, també filla de Reus, amb qui va tenir dos fills: 
Montserrat i Joan. Per encàrrec de l’industrial farmacèutic 
Antoni Serra comença la reconstrucció d’uns seguits 
d’edificacions destinades per elaborar vins i alcohols en els 
Laboratoris de Farmàcia Serra (1911-1912), a la carretera 
de Castellvell núm. 22 de Reus (Baix Camp). Comença la 
construcció de la Capella de Sant Miquel de la Roqueta 
(1911-1912) situada al Raval de l’hospital de Ripoll.  

1912 Per un nou encàrrec de l’industrial farmacèutic 
Antoni Serra, construeix la casa d’estiu d’aquest, el Xalet 
Serra (1912-1913) a la carretera de Castellvell núm. 20 de 
Reus (Baix Camp). Construeix la Casa de Miquel Benimelis 
(1912-1913), a la plaça del Ferrocarril, cantonada amb la 
Ronda a ciutat de Palma de Mallorca. Treballa igualment 
en una altre obra a Ripoll, la casa pel doctor Bonada, Torre Bonada (1912-1914), al carrer 
del Progrés, núm. 7. A Ripoll dissenya l’interior del Penó del Sometent (1911-1912) i la porta 
de la sagristia del Monestir de Ripoll. Amb la col·laboració del pintor Joan Llimona i amb 
l’assessorament d’Antoni Gaudí dirigeix el disseny i construcció del Cimbori o Baldaquí 
del Monestir de Santa Maria de Ripoll (desaparegut durant la Guerra Civil). El 2 de maig, 
desprès de les crítiques i polèmiques duríssimes sorgides per la constricció, publica a La 
Veu de Catalunya l’article "EI cibori de Santa Maria de Ripoll”, on explica quin havia estat 
l'objectiu final en realitzar el baldaquí i el que anhelava quan va iniciar el projecte. Dicta 
una conferència sobre “Els conceptes orgànics, mecànics i constructius de la Catedral 
de Mallorca”, publicada a l'Anuario de la Asociocíón de Arquitectos de Cataluña. Escriu 
"Los pilares del Pila I,II i IIIr” a El Noticiero, de Saragossa. 

1913 Publica "Dificultades para llegar a la síntesis arquitectónica” a l'Anuario de la 
Asocioción de Arquitectos de Cataluña. Inicia la construcció de l'Església del Sagrado 
Corazón (1913-1921), a Gijón (Astúries). 

1914 Guanya el Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura atorgat per l’Ajuntament de 
Barcelona al millor Edifici barceloní per la Casa Roviralta o “El Frare Blanc” (1903-1913). 
Publica "Construccions de pedra en sec” a l'Anuario de la Asocioción de Arquitectos de 
Cataluña. Comença en terres de Lleida l'Església del sagrat Cor a la Colònia Raïmat 
(Segrià). 

1915 Publica "Obra Santa", a El Correo Catalan, el 26 de gener, i "Pro-Sagrada Família 
Reacció” a la revista L'Àpat de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), el 31 de juliol del 1915.

that the Bank of Soller is built; he starts the construction of the Son Severa new Church 
(unfinished) in Mallorca. He collaborates with Guillem Reynés in the construction for the 
Regional Exhibition of Balearics Products. The pharmaceutical industrial Antoni Serra i 
Pàmies, president of the Centre de Lectura, Councillor of the City of Reus, deputy of 
Tarragona Council and relative of Rubió, commissioned the reform of rural residence of 
Mas d'en Perdiu in the Tarragona village of Botarell (Baix Camp). He builds the Residence 
for the Jesuits in the Asturian city of Gijón. 

1911 He married to Maria Roig Mallafré, also from Reus, in 
the Monastery of Ripoll, and they had two children, Joan 
and Montserrat. Commissioned by the pharmaceutical 
industrial Antoni Serra, he begins the reconstruction of a 
row of buildings designed to produce wines and spirits in 
the Laboratories of Serra Pharmacy (1911-1912), on 22th 
Castellvell road in Reus (Baix Camp). He begins the 
construction of the Chapel of Sant Miquel de la Roqueta 
(1911-1912) located at Raval Hospital in Ripoll. 

1912 A new commissions from the pharmaceutical 
industrial Antoni Serra, he builds the Antoni Serra's summer 
house, the Xalet Serra (1912-1913) on 20th Castellvell road 
in Reus (Baix Camp). He builds the Miquel Benimelis' House 
(1912-1913), in the Ferrocarril Square, corner with Ronda, in 
Palma de Mallorca. He also worked in another construction 
in Ripoll, the Dr Bonada's house, Bonada Tower (1912-1914), in 7th Progress Street. In Ripoll, 
he designed the inside of the Penó del Sometent (1911-1912) and the sacristy door of the 
Monastery of Ripoll. In collaboration with the painter Joan LLimona and with the advice of 
Antoni Gaudí, he directed the design and construction of the Cimbori or baldaquí of the 
Monastery of Santa Maria de Ripoll (disappeared during the Civil War). On May 2nd, after 
harsh criticism and controversies arising from constriction, he published in La Veu de 
Catalunya an article "EI cibori de Santa Maria de Ripoll," where he explains what had 
been the goal to do the canopy and what he craved when the project begins. He gives 
a lecture on "Els conceptes orgànics, mecànics i constructius de la Cathedral de 
Mallorca", published in the Yearbook Association of Architects of Catalonia. He writes "Los 
pilares del Pila I, II i III" in El Noticiero of Zaragoza. 

1913 He writes the article "Dificultades para llegar a la síntesis arquitectónica" in the 
Yearbook Association of Architects of Catalonia. He starts the construction of the Sagrado 
Corazón Church (1913-1921), in Gijón (Asturias). 

1914 He wins the City of Barcelona Award for Architecture awarded by the City Council 
for the best building in Barcelona, the Roviralta Tower or "el Frare Blanc" (1903-1913). He 
writes "Construccions de pedra en sec" to the Yearbook Association of Architects of 
Catalonia. He begins in Lleida the Sagart Cor Church in the Colònia Raïmat (Segrià). 

1915 He writes "Obra Santa" in El Correo Catalan, January 26th, and "Pro-Sagrada Familia 
Reacció" in the magazine L'Àpat of Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), the 31st July 1915.

Capella de Sant Miquel de la 
Roqueta 

Capella de Sant Miquel de la 
Roqueta 
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Finalitza la Fàbrica Miquel and Vinke de la població gironina de Palafrugell (Baix 
Empordà) i el Penó de l’Apostolat de l’Oració a Ripoll. A Barcelona comença el Pavelló 
Rosa de la Casa de la Maternitat (enllestit el 1924 per Josep Goday) 

1916 Escriu "El Saló d’Arquitectura. L’ensenyança a l'Escola d’Arquitectura I, II i III”, firmat 
amb el pseudònim "Un aficionat” a La Veu de Catalunya. Comença el Foment de Pietat i 
la Biblioteca Balmesiana (1916-1934), al carrer de Duran i Bas, de Barcelona. Al carrer 
progrés, núm. 2 de Ripoll construeix la Casa Siqués o “Casa del Barco” i el Casal de la 
Infància, un edifici destinat a l’educació i amb finalitats científiques i culturals. Es 
contractat per Manel Raventós per construir uns cellers i crear un poble en un espai 
obert, lliure i sense servituds. Així sorgí la Colònia Raïmat de Lleida, començarà per 
l’Església del Sagrat Cor. 

1917 Construeix l'Hospital de Campdevànol (Ripollès) a la carretera de Gombrèn, núm. 
20. Al carrer Catalunya de Barcelona, construeix la Casa Manuel Mariné. 

1918 Finalitza la Torrer Roig o “Torre dels 
Pardals” (avui desapareguda), a l'avinguda de 
la Mare de Déu de Montserrat, al barri 
barceloní d’Horta, per la qual guanya el Premi 
Ciutat de Barcelona d’Arquitectura atorgat 
per l’Ajuntament de Barcelona al millor Edifici 
barceloní. A Lleida, comença la construcció 
l'edifici Celler de les Caves Raventós (1918-
1924) a la Colònia Raïmat (Segrià).  

1919 Projecta la Casa Fontana o "Rupit de la 
Fontana' (1919-1922), a Rupit (Osona), però 
durant l'execució, de la qual Rubió n'és absent, 
l'obra es transforma molt. Construeix la Casa 
Vilella o Residència Helvètica al Passeig Marítim, 21 de Sitges. 

1920 Elabora el projecte per a l’Hospital de Santa Susanna, a Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental), i comença la restauració de la Santa Casa de Sant Ignasi de Loiola a 
Guipúscoa, que s'acabarà l'any següent. Amplia l’Escola Superior d’Agricultura, de la 
Universitat Industrial, amb la construcció del cos central i una petita part de l’ala nord. 

1921 Escriu "Entre el ideal y la técnica I, II i III” a  diferents números de la Revista lbérica. 

1922 Finalitza les obres de reforma de la Casa dels Canonges (habilitada com a 
residència oficial del President de la Generalitat de Catalunya), que fa cantonada amb 
el carrers del Bisbe i el carrer Pietat de Barcelona. A Lleida, restaura a Vallbona de les 
Monges (Urgell) el Monestir de Vallbona de les Monges. Redacta i executa el projecte 
d’acabament de l’edifici destinant a Escola Superior d’Agricultura, del recinte de la 
Universitat Industrial. Serà nomenat arquitecte en cap del Serveis Generals i Beneficència 
de la Mancomunitat de Catalunya. 

1923 Escriu "La forma en un Templo Cristiano”, a Páginas Escolores, de Gijón Comença la 
impressionant residència castell Can Trinxet o “Casa Fi Vallès” (1923-1925), a Sant Feliu de

He ends the Factory Miquel and Vinke in Palafrugell (Baix Emporda) and Penó de 
l'Apostolat de l'Oració in Ripoll. In Barcelona, he begins the Pavelló Rosa of the Casa de 
la Maternitat (completed in 1924 by Josep Goday). 

1916 He writes "El Saló d'Arquitectura. L'ensenyança a l'Escola d'Arquitectura I, II i III", 
signed with the pseudonym "A fan of La Veu de Catalunya. He starts the Foment de Pietat 
and the Balmesiana Library (1916-1934), in Duran i Bas street, Barcelona. In 2th Progress 
Street, in Ripoll he built the Siqués House or "Casa del Barco" and the Childhood House, a 
building for education and scientific and cultural purposes. He is contracted by Manel 
Raventós to build warehouses and create a town in an open, free and without 
easements place. In that way appear the Colònia Raïmat in Lleida; he begins with the 
construction of the Sagrat Cor Church. 

1917 He builds Campdevànol Hospital (Ripollès) on 20th Gombrèn road. In Catalonia 
Street of Barcelona, he builds the Manel Mariné House. 

1918 He finishes the Roig Tower or "Pardals Tower" 
(now missing), In Mare de Déu de Montserrat Avenue, 
in the Horta district of Barcelona, with which building 
he awarded the City of Barcelona Architecture Award 
awarded by Barcelona City Council. In Lleida, he 
begins the construction of the building Winery de les 
Raventós Caves (1918-1924) in Colònia Raïmat 
(Segrià). 

1919 He projects the Fontana House or "Rupit de la 
Fontana" (1919-1922), in Rupit (Osona), but during the 
construction, in which Rubió is absent, the building 
suffers changes. He builds the Vilella House or Swiss residence in 21th Marítim Promanate 
of Sitges. 

1920 He elaborates the project for the Santa Susanna Hospital, in Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental), and he begins the restoration of Sant Ignasi de Loiola Holy House in 
Guipuzcoa, which he will end the following year. He expands the Escola Superior 
d'Agricultura, in Industrial University, with the construction of a central body and a small 
part of the north part. 

1921 He writes "Entre el ideal y la técnica I, II y III" in different numbers of the Revista 
Ibérica. 
1922 He ends the renovations of the Canonges House (designated as the official 
residence of the President of the Generalitat of Catalonia), which do corner with of 
Bishop Street and Pietat Street in Barcelona. In Lleida, He does a restoration in the 
Monastery of Vallbona de les Monges (Urgell). He writes and executes the project 
completion of the building for the Agriculture High Shcool, University Industrial facility. He 
will be appointed chief architect of General Services and the Association of Charity of 
Catalonia. 
1923 He writes "La forma en un Templo Cristiano" in Páginas Escolares of Gijon. He begins 
the impressive castle residence Can Trinxet or "Fi Vallès House" (1923-1925), in Sant Feliu

Torre Roig o “Torre dels Pardals” 

Roig Tower or “ Pardals Tower” 
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Codines (Vallès Oriental). A la població de Lluchmajor (Mallorca) restaura el monument 
de Jaume III. 

1924 Inicia l'execució de la Casa Serra o “Casa Cuadrada” (1924-1926), al Raval de 
Santa Anna, núm. 32, de Reus. Realitza l’ampliació de la Casa dels Canonges del carrer 
de la Pietat de Barcelona. 

1925 Reforma la masia de Can Figueres, a Òrrius (Barcelona) i a Girona, projecta el 
Manicomi de Salt (Gironès). 

1926 Per encàrrec conjunt de l’ajuntament de Reus i de 
la Mancomunitat de Catalunya construeix un annex del 
Hospital Sant Joan de Reus, el Dispensari Antituberculós, al 
carrer Sant Joan núm. 38 de la capital del Baix Camp. 

1927 Publica "Taber Mons Barcinonensis" (observacions 
escrites després de l'exposició púbica de les "Visions del 
Tàber) Projecta el Parc Natural i l'Estació Sanitària del 
Montseny (1927-1929). 

1928 Adaptà l’antiga Escola d’Agricultura, dins del 
recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, per al seu ús 
com a Residència d’Estudiants, edifici del present estudi. 
Construeix el Pont Casa del Canonges (1923-1928), pont 
neogòtic que uneix el Palau de la Generalitat amb la 
Casa dels Canonges, al carrer del Bisbe, al Barri Gòtic de 
Barcelona.  

1929 Fa el projecte general de la Casa de la Caritat 
(Asil i capella de Sta. Faustina) al barri d’Horta de 
Barcelona, transformat posteriorment en les Llars 
Mundet. Construeix la Casa Joan Roig Mallofré al 
carrer Ángel Guimerà de Barcelona. 

1932 Escriu "Rectes i plan I i IIs", i “En defensa de la 
llibertat” tots, a El Matí. 

1936 Comença la construcció de l'Asil d’Avis del Sant 
Crist (1936-1942), al Pla de Sant Agustí d’Igualada 
(Anoia). 

1939 És requerit per a reconstruir les destrosses de la Catedral de Ciutadella (Menorca), 
arranjaments que van durar fins al 1941. 

1940 Comença les obres de l'Església del Carme (1940-1952), a Manresa (Barcelona). 

1943 Escriu "Records d'una nit gloriosa" a la revista Juventus. 

1952 Mor a Barcelona el 30 de novembre.

de Codines (Vallès Oriental). In the town of Lluchmajor (Mallorca), he restores the 
monument of James III. 

1924 He starts the construction of Serra House or "Cuadrada House" (1924-1926), in the 
Raval of Santa Anna, no. 32, Reus. He makes enlargement of the Canonges House in 
Pietat Street of Barcelona. 

1925 He reforms country house Can Figueres, in Òrrius (Barcelona) and he projected 
Mental Hospital in Salt (Girona). 

1926 By assignment of the city Council of Reus and of the 
Mancomunitat de Catalunya, he builds an annex to Sant 
Joan de Reus Hospital, the Tuberculosis dispensary in 38th 
San Joan street of the capital of Baix Camp, Reus. 

1927 He writes "Taber Mons Barcinonensis" (written 
observations after public exposure "Visions del Tàber") He 
projected the Natural Park and Station Health in Montseny 
(1927-1929). 

1928 He adapts the old School of Agriculture, inside the 
facility of the Industrial School of Barcelona, for use as a 
Student Residence, that building is the building studied in 
this project. He builds the Bridge of Canonges House (1923-
1928), neo-Gothic Bridge that connects the Palace of the 
Generalitat with the Casa dels Canonges, in Bisbe Street in 
the Gothic Quarter of Barcelona. 

1929 He does the general project of the Casa de la Caritat 
(Asylum and Chapel of Sta. Faustina) in Horta district in 
Barcelona, later transformed into the Llars Mundet. He 
builds Joan Roig Mallofré House in Àngel Guimerà Street of 
Barcelona. 

1932 He writes "Rectes i plans I i II" i "En defensa de la 
llibertat" in El Matí. 

1936 He begins the construction of Sant Crist Nursing Home 
(1936 to 1942), in Pla de Sant Agustí  in Igualada (Anoia). 

1939 He is required to reconstruct the destruction of the Cathedral of Ciutadella 
(Menorca), arrangements that lasted until 1941. 

1940 He begins the construction of the Carme Church (1940-1952), in Manresa 
(Barcelona). 

1943 He writes "Records d'una nit gloriosa" in the magazine Juventus. 

1952 He died in Barcelona on 30th November. 

Asil d’Avis del Sant Crist 

Bridge Canonges House 
Pont Casa dels Canonges 

Asylum grandparents Sant 
Crist 
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1.1.5 Residència d’Estudiants Ramon Llull 
L’edifici que ens ocupa, forma part del conjunt catalogat del Recinte de l’Escola 
Industrial, antiga fàbrica tèxtil dels germans Batlló. Concebut inicialment per encabir 
l’Escola Superior d’Agricultura, fou remodelat entre els anys 1927 i 1929 per l’arquitecte 
Joan Rubió i Bellver per transformar-lo com a Residència d’Estudiants. 

Actualment l’edifici es compartit per tres institucions: per una banda la Universitat de 
Barcelona que gestiona el Col·legi Major Universitari Ramon Llull; per una altra, per 
l’Escola Superior de Relacions Publiques, de la Fundación Universitaria Europea de 
Relaciones Públicas, centre i adscrita a la Universitat de Barcelona; i per últim per l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). 

La Residència ubicada en un edifici de principis de segle, es de estil modernista i 
comprenent la capella, una obra realitzada íntegrament per l’arquitecte Joan Rubió i 
Bellver, que esta catalogada com una de les obres més representatives del modernisme 
català. 

L’edifici està situat casi en el centre geomètric del Recinte de l’Escola Industrial, contigu 
al camp de futbol i a la gran xemeneia. 

1.1.5.1 HISTÒRIA 

Al llarg de la història, com veurem més endavant, aquest edifici ha tingut molts usos, però 
podem destacar dos d’importants: el d’Escola Superior d’Agricultura, pel qual va ser 
concebut, i el de Residència d’Estudiants, funció la qual actualment segueix realitzant. 
Passem a conèixer aquest diferents usos. 

La Nova Escola Superior d’Agricultura 

L'any 1911 el President de la Diputació Provincial de Barcelona, va promoure la creació 
de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i l'11 de juliol d'aquell any es va aprovar el 
dictamen corresponent. 

El 25 d'octubre següent s'establí el Patronat 
que havia de regir la nova Escola Superior 
d'Agricultura traslladant tot l’ensenyament 
al recinte de Can Batlló on disposava de 10 
hectàrees de camps d'experimentació en 
els terrenys que l'envoltaven. I no es fins el 
21 de març de 1912 que l’arquitecte 
Bonaventura Conill, membre del nou 
Patronat de l’Escola Industrial, presentà uns 
plànols i un pressupost parcial. El dia 26 de 
juny es féu la subhasta adjudicada al 
constructor Francesc Solà i Genè i el 6 de 
setembre s’iniciaren les obres. 

 

 

El 2 de setembre de 1912 fou inaugurada la nova Escola, i el mes següent començaren 
les classes del primer curs lectiu amb set 
alumnes ingressats. 

A l’octubre de 1918 l’escola va ser 
traspassada a la Mancomunitat de 
Catalunya, la qual havia decidit assumir els 
traspassos de competències de les 
Diputacions. Degut, per una banda, a 
l’augment de matricules, cursos i titulacions 
de l’Escola; i per una altre, a la necessitat 
d’instal·lar la Direcció d’Agricultura de la 
Mancomunitat de Catalunya, amb els seus 
serveis tècnics i la conselleria, es decideix 
ampliar l’edifici original. 

L’arquitecte Joan Rubió i Bellver entre els 
anys 1918 i 1920 ampliarà el conjunt amb un nou cos central i menys de la meitat de l’ala 
nord (quatre crugies), degut a la manca de diners. 

Entre 1922 i 1927 amb l’arribada de nous diners, el mateix arquitecte Rubió completarà 
l’ala nord amb les sis crugies restants i el cos extrem corresponent. 

La Residència d'estudiants 

La diputació de Barcelona sota el mandat del comte del Montseny, es proposa convertir 
les diferents edificacions de l’antiga Fàbrica Batlló a la Universitat Industrial 
Hispanoamericana. En las millores que s’han d’introduir en aquest grup d’edificacions 
docents hi ha la necessitat de construir una residència pels estudiants, aquesta no haurà 
de ser menys que les que estan construïdes a les principals ciutats d’Europa. Al setembre 
de 1927 es designa a Luis Rodríguez Moncada, Inspector Administrador de les obres de la 
Universitat Industrial i a Joan Rubió i Bellver, arquitecte dels Serveis Provincials a fer un 
viatge per França i Bèlgica per tal d’estudiar les condicions que ofereixen les residències 
d’estudiants d’aquest països, per poder  projectar una de semblant o millor a Barcelona. 
Un cop tornat Joan Rubió del viatge europeu, pren la decisió de transformar en 
Residència d’Estudiants l’antic edifici de l’Escola Superior d’Agricultura. 

El 15 maig de 1929, sota la dictadura de Primo de Rivera, es va inaugurar com a 
Residencia del Real Politécnico Hispano Americano, sota els auspicis de la Diputació 
Provincial de Barcelona i dirigida fins al 1931 per Francisco Allona Aizpurua. 

En caure el règim de Primo de Rivera, es proclamà la II República i se instauració la 
Generalitat de Catalunya. Al 1930 la residència canvià a mans de la Generalitat i amb 
passà a dir-se Residència d'Estudiants de Catalunya, Ia Residència de la Generaritat. 
Aquesta nova etapa, del 1931 al 1936, fou dirigida també per Miquel Ferrà amb el suport 
imprescindible d'Antoni M. Sbert, qui n'esdevingué el director quant, com a 
conseqüència de la guerra civil, Ferrà quedà aïllat a Mallorca entre els anys 1936 i 1938. 

Façana posterior Escola Superior d'Agricultura ( any 1913) 

Pràctiques de l’Escola Superior d’Agricultura als camps 
d’Experimentació 
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Durant la República l'edifici de la Residència va allotjar institucions cabdals per a la 
cultura i l'ensenyament de l'època com l'Escola Normal de Mestres i Mestresses, el Grup 
Escolar Annex, i l'Escola d'estiu. L’IASUEC, Institut d'Acció Social Universitària i Escolar de 
Catalunya, instal·là també el seu centre d'operacions a l'edifici. Aquestes institucions 
ocuparen gairebé la totalitat de l’edifici, reduint l’espai destinat a Residència 
d’Estudiants només l’últim pis.  

Durant la Guerra Civil fou 
convertida, la major part, en 
escola normal de mestres, la 
capella, en sala d’actes i els 
soterranis s’habilitaren com a 
refugis antiaeris de la Junta 
de Defensa Passiva de 
Barcelona. Acabat el 
conflicte bèl·lic, la corporació 
provincial tornà a fer-se’n 
càrrec, i l’anomena 
Residencia de Estudiants 
Ramon Llull. 

Amb la proclamació de la 
dictadura franquista, el gener 
de 1939 es tancarà la 
residència, malgrat tot, 
l’octubre d'aquell mateix any 
la Residència tornà a obrir les 
seves portes als estudiants, sota el control novament de la Diputació de Barcelona i la 
direcció de Jose Núñez Jover (1939-1940), Rafel Pazos Gimenez (1940-1948), Jaime 
Munné Fite´(1948-1952), Francisco Marsà Gómez (1952-1961), Joaquim Miró Saurí (en 
funcions, de 1961 a 1962), Juan Pablo Martínez de Salinas (1962-1971) i José Maria Ortega 
(1971-1989). El règim dictatorial l’entengué com a lloc de formació i com a institució 
necessària. 

El juny de 1960 s’atorga la categoria de Col·legi Major Universitari a l’actual Residència 
Universitària Ramon Lllull, respectant el projecte d’estatuts, segons els quals els estudiants 
rebran els ensenyaments complementaris de formació humanística i religiosa. 

En instal·lar-se al país la democràcia, la institució es va adaptar als nous temps; després 
de molts entrebancs i de superar dificultats de tota mena va continuar, sota la gestió de 
la Diputació de Barcelona. 

L’any 1989 la Consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya va fer-hi una visita i 
va dir que la gestió del centre no era l’adequada i que era deficitària. Arran d’això es va 
decidir que es tancaria. Però els col·legials de l’època es van mobilitzar i ho van impedir. 
Arrant d’aquest fet, la Diputació no se’n volia fer càrrec, i va ser llavors que la Universitat 
de Barcelona proposà el seu traspàs, iniciant-se les negociacions. Finalment el 17 de 
Juliol d’aquell any 1989 es va signar el Conveni de dret d’usdefruit de la Universitat de 
Barcelona sobre l’edifici e la Residència d’Estudiants Ramon Llull propietat de la 

Diputació de Barcelona. A partir d'aquell moment va canviar el gestor i va passar a mans 
de la Universitat de Barcelona (UB), la qual va posar al capdavant el mateix equip 
directiu que hi havia al Departament de Col·legis Majors Universitaris Montserrat-
Penyafort. Amb la gestió en mans de la Universitat de Barcelona va començar un 
frenètic període d'obres per condicionar l'edifici i garantir-ne la continuïtat com a 
Residència d'Estudiants. L’octubre de 1989 obra amb l’inici del nou curs amb 250 
residents, es en aquell moment que la Residència d’Estudiants esdevé el Col·legi Major 
Universitari Ramon Llull. 

 

D’aleshores ençà aquesta gestió ha permès el bon desenvolupament en les funcions per 
a les quals va ser creada, sent a dia d’avui el Col·legi Major Universitari més antic de 
Catalunya. 

Actualment la residència d’estudiants segueix realitzant la seva funció i la capella, 
s’utilitza com a sala d’actes i sala de concerts de música de cambra. 

  

Façana Principal Ala Dreta, amb la monumental xemeneia al 
fons, any 2014 

Entrada Principal, any 2014 

 

Escola Normal de Mestres i 
Mestresses de la Generalitat 
de Catalunya(1931-1939) 
ocupà les plantes baixa i 
primera i tenia accés pel 
tester de migdia. 

Entrada Principal, any 2014 
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1.1.5.2 EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

6 de setembre de 1912 s’iniciaren les obres de la Nova Escola Superior d’Agricultura. 
L’edifici projectat havia de quedar format per dues ales i un cos central d’unió que 
allotjava l’accés i l’escala principal; les ales eren acabades en l’extrem lliure amb un cos 
més alt que contenia també un accés, una escala i serveis. Seguint els desigs de Prat de 
la Riba d’aprofitar qualsevol construcció existent, es va aprofitar els fonaments d’uns 
magatzems de la fàbrica que eren emplaçats allà mateix, i seguint la mateixa tipologia 
estructural per tal de permetre l’aprofitament de part de la construcció existent. 

Fase Inicial (1912-1913) 

En aquesta primera etapa només es va construir l’ala sud-est (ala esquerra), la qual tenia 
la porta d’accés al seu extrem, sobre la façana principal i no sobre el tester. La edificació 
aïllada en forma de T, disposa de una longitud de 10 crugies i un tester, s’estructurava a 
partir d’una simetria longitudinal.  

El tester serveix com a nucli central 
de comunicació vertical i accés 
principal a l’edifici. Aquest consta 
de planta baixa, planta primera y 
planta segona. La part central del 
edifici en canvi consta de planta 
baixa y planta primera, tots ells 
aixecats sobre un forjat sanitari. 

L’estructura interna de l’edifici era 
molt flexible gràcies a disposar tres 
crugies longitudinals sobre pilars 
d’obra. L’interior amb una alçada entre forjats considerable, era igual com s'ha 
conservat fins a dia d’avui: un ample passadís central amb aules a banda i banda, que 
rep claror per unes llargues targes de vidre col·locades a la part alta dels envans i fins 
arran de sostre, de quatre metres d’alt. A la planta baixa s’instal·laren els primers 
laboratoris i al primer pis les aules. 

 

 

 

Plànol de la planta baixa de l’Escola Superior d’Agricultura (any 1912) 

 

Alçat principal Escola Superior d’Agricultura (Any 1919) 

 

Secció longitudinal Escola Superior d’Agricultura (Any 1919) 

Fase 1a ampliació (1918-1922) 

A l’any 1918, sota la direcció de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver s'amplià l'edifici original 
amb la construcció del cos central, i un any més tard es comença la construcció de 
quatre crugies de l’ala nord (dreta). 

El cos central pren l’empremta de 
l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, mentre que 
a la continuació de l’ala nord es manté el 
projecte de l’arquitecte Bonaventura Conill i 
Montobbio, tot i que en aquesta ala nord 

Plànol de la Planta Baixa de l’Escola d’Agricultura (Any 1919) 

Laboratori de la planta baixa.             Aula del primer pis 
Escola Superior d’Agricultura (any 1913) 

Façana principal Escola Superior d’Agricultura (any 1913) 
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s’hi construirà una tercera planta, sent més alta que la banda sud existent, amb la 
conseqüent asimetria general de l’edifici. 

El nou cos central tenia la intenció de permetre estructurar l’edifici en una nova simetria 
tranversal, la qual articularia l’edifici simètricament en dues ales iguals, però com que 
només es dur la construcció de quatre crugies d’aquesta nova ala, tenint a més a més 
aqueta nova ala una planta més, fes que aquest eix no fos simètric al 100%. 

Aquest cos central articulava un nou nucli central de comunicació vertical, la caixa 
d’escala principal, i també es construiria l’accés principal a l’edifici. Amb aquesta nova 
construcció anuncia el plantejament arquitectònic que Rubió i Bellver proposarà per el 
conjunt final de l’edifici. 

 
 

Gravat Escola d’Agricultura on s’aprecien les diferencies entre les dues 
ales(any 1920) 

 

Obres d’ampliació de l’Escola Superior d’Agricultura 
(Any 1919). La Façana de maó va restar sense revestir 
durant uns anys. 

Es continuava mantenint la simetria longitudinal gracies al passadís central, que tenia la 
funció d’interconnectar les diferents estances que hi havien a banda i banda d’ell. 

 
Plànol de la planta baixa de l’Escola Superior d’Agricultura (any 1922) 

 

Alçat principal Escola Superior d’Agricultura (Any 1922) 

 

Secció longitudinal Escola Superior d’Agricultura (Any 1922) 

Fase 2a ampliació (1922-1927) 

Al juny de 1922 l’arquitecte Joan Rubió i Bellver redacta un projecte sota el nom de 
“Projecte d’acabament de l’edifici destinant a Escola Superior d’Agricultura” per enllestir 
els sis mòduls o crugies restants i el cos extern corresponent. 

També es preveu la construcció de soterranis en substitució del forjat sanitari que fins 
llavors s’havia construït. Una altra variació es produeix en el cos annex extern, en el qual, 
a més de variar la seva composició, es renúncia a tot accés. 

Les obres seran adjudicades al 1923 a la constructora Ribas i Pradell, i suspeses al 1924 
quan es portava realitzada dos terceres parts del projecte. L’any 1926 es tornarà a 
reprendre les obres de acabament  de l’ala nord. Finalment el 1927 es donen per 
acabades les obres. 

  
Plantes soterrani i Baixa. Plànols projecte original de l’any 1922 realitzats per Joan Rubió i Bellver. 
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Plantes soterrani, Baixa, Primera i Segona, façanes Longitudinal i Transversal, Secció. Plànols projecte original de l’any 1922 realitzats per 
Joan Rubió i Bellver 

 

  
Fotografia aèria de l’Escola Superior d’Agricultura, l’estiu de 1926, on s’hi poden 
veure les obres d’acabament de l’ala nord. 

Fotografia aèria de l’Escola Superior d’Agricultura, 
l’any 1927, on s’hi pot veure acabada l’ala nord. 

 

Vista posterior de l’Escola d’Agricultura (any 1927) on s’aprecia la asimetria entre ales 

En aquesta nova ampliació es crea un nou eix de comunicació vertical entre planta 
baixa i soterrani, ubicat entre l’edifici existent i la nova ampliació, en una de les crugies 
de nova construcció. 

 
Plànol de la planta baixa de l’Escola Superior d’Agricultura (any 1927) 

 
Alçat principal Escola Superior d’Agricultura (Any 1927) 

 

Secció longitudinal Escola Superior d’Agricultura (Any 1927) 

Fase Final (1928-1930) 

El 1928 Joan Rubió adapta l'edifici de l'Escola d'Agricultura en Residència d’Estudiants, 
sent realitzades les obres per l’empresa Ribas i Pradell, empresa que realitzà l’anterior 
ampliació. 

Aquesta adaptació comporta la construcció nova d’una part de l’edifici, i el 
condicionament intern de l’edificació existent. 

Com a nova construcció, s’aixeca un nou pis a l’ala sud per igualar l’alçada de l’edifici i 
assimilant-la en la mesura possible a la nova ala nord, tal com va estar projectat a l’any 
1923. Això suposà desmuntar la coberta i tornar-la a muntar un cop afegida la nova 
planta i realitzades diferents obres al cos extrem existent. 
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Gravat de la solució que dona Joan Rubió al 1923 per acabar l’edifici. S’hi observa la proposta 

d’aixecament d’un pis a l’ala sud. 

També es construeix un edifici annex afegit a la part posterior del cos, per poder encabir 
els grans espais que la residència necessitava (menjador i cuina especialment). A 
l’ampliació posterior del cos central, al soterrani va instal·lar-hi una grandiosa cuina que 
no solament donava servei als estudiants sinó que també servia per a les pràctiques dels 
alumnes de l’Escola Professional d’Hostaleria. Instal·là a la planta baixa el menjador amb 
capacitat per a 250 comensals; i damunt del menjador s'hi construí la capella, 
remarcable obra arquitectònica, que és una peça única per la seva decoració feta 
directament sobre l'obra vista i que sobreviu havent estat restaurada només molt 
parcialment. 

 

Plànol de l’aixecament de la Residència Ramon Llull realitzat el 1958. Aquest plànol mostra la planta del primer pis i la seva 
connexió amb la capella, tal cm ho va deixar l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. 

 

 

  

El nou edifici annex a la Residència d’Estudiants, tot d’obra vista. La Capella de la Planta Primera edifici 
annex. 

 

  

La Cuina de la Planta Subterrània edifici annex. El Menjador de la Planta Baixa edifici annex. 

El condicionament interior consisteix en substituir les aules i els seminaris, a banda i banda 
del passadís central, per habitacions de 21,25m² (4,25mx5,00m) com a mínim. Canviar 
portes i finestres, afegí les instal·lacions i refer els revestiments interiors. 

  

El Vestíbul de la Planta Baixa. Arribada de l’escala a la Primera Planta. 
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Passadís de distribució de la Planta Primera. Interior d’una habitació de la Planta Baixa. 

També es va actuar a l’acabat de les façanes per tal d’homogeneïtzar els paraments 
exteriors construïts en temps diferents. S’utilitzà l’obra vista, l’arrebossat i l’esgrafiat. S’opta 
per expressar la planor dels paraments tot dotant-los d’una seria de motius que 
ressaltaven la idea classicista, sobre un sòcol encoixinat. 

  

Façana any 1920 de maó sense revestir. Façana any 1929 amb els esgrafiats. 

El resultat final d’aquesta intervenció es una edificació aïllada en forma de T invertida 
(┴), que s’estructura a partir de dues simetries, una longitudinal i una de transversal. La 
transversal, s’estructura a partir del seu cos central, el qual articula l’edifici simètricament 
en dues ales iguals; l’ala dreta (nord-oest) i ala esquerra (sud-est), que serveix com a 
nucli central de comunicació vertical i accés principal a l’edifici. La simetria longitudinal, 
s’estructura a partir d’un passadís central, que recorre longitudinalment cada una de les 
ales de l’edifici, on als extrems d’aquestes dues ales, hi trobem uns testers. 

 
Plànol de la planta baixa de l’Escola Superior d’Agricultura (any 1931) 

 
Alçat principal Escola Superior d’Agricultura (Any 1931) 

Alçats façanes laterals Escola Superior d’Agricultura (Any 1931 

 

Secció longitudinal Escola Superior d’Agricultura (Any 1931 
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Últimes reformes (1931-1992) 

Al novembre 1939 la biblioteca estava instal·lada provisionalment en una habitació del 
2on pis, dins d’una sala de reduïdes 
dimensions. Al maig de 1940 es trasllada a 
la biblioteca actual, situada al primer pis , 
enfront de l’escala de pujada a la 
residència. 

Al 18 de novembre de 1957 es duu la 
restauració del vestíbul d’entrada i 
l’escala principal fins a la sala d’actes a 
l’última planta de la Residència. On es 
realitzen treballs de substitució de 
paviments i graons, així com el pintat de 
parets sostres i baranes. 

Al setembre de 1973 es duu a terme la 
instal·lació d’una nova cuina, així com les necessàries escomeses de gas ciutat, d’aigua i 
de força elèctrica i les seves respectives instal·lacions interiors.  

Al 1975 dins del projecte de Modernització de la Residència Ramon Llull a La universitat 
Industrial, realitzats pel Servei d’Arquitectura i Planificació Urbana de la Diputació de 
Barcelona i dirigit per l’arquitecte Jorge Querol Piera, es construeix una nova instal·lació 
de força exclusivament destinada a dotar d’endolls les habitacions d’estudiants i així 
poder utilitzar la instal·lació elèctrica existent per us d’enllumenat. També es reforma 
varies dependències com el menjador i lavabo de planta baixa, lavabos de planta 
primera i segona, sala d’actes ubicada a la segona planta i cuina de planta soterrani, 
així com els dormitoris. On es realitzaran treballs de Substitució dels paviments; formació 
d’una solera de 20cm de gruix a la planta baixa; enderroc del fals sostres existents, i 
col·locació d’altres nous a menys 
alçada (3,55m.); modificació de 
l’amplada dels passadissos, passant dels 
5m. als 3m., augmentant la profunditat 
de les habitacions en 1m. més; reposició i 
substitució d’alicatats; substitució de 
aparell sanitaris; millora de les instal·lació 
elèctrica i calefacció, així com la 
substitució de tota la instal·lació de 
fontaneria i sanejament; instal·lació d’un 
arrambador de fusta i el folrat de les 
jàsseres a la sala d’actes; pintat total de 
parets, sostres, fusteries i de tots elements 
metàl·lics(reixes, radiadors, tubs,...); 
neteja de la façana amb repàs d’estucs 
i serigrafiats, així com la reposició de 
peces d’obra vista; repàs de les 
cobertes, incloent canals i baixants. 

ALA ESQUERRA

(sud-Est)

COSA CENTRAL Vestíbul, Barberia, Mentarols, Aseos, dormitoris cambreres i sala visites

ALA DRETA

(Nord-Oest)

ALA ESQUERRA

(sud-Est)

COSA CENTRAL Sales de lectura, Biblioteca, Capella i Magatzem

ALA DRETA

(Nord-Oest)

ALA ESQUERRA

(sud-Est)

COSA CENTRAL Safreigs, Bar i Sala d'Actes

ALA DRETA

(Nord-Oest)

Residència del Sr. Director

Dormitoris i Sanitaris

Gimnàs, Sala TV, Sales diverses, Bar, Sala Reunió, Direcció, Oficines, Secretaria, Magatzem i 

dormitori conserje.

Escuela Administración de Empresas

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

Secretaria, Direcció, Oficines, Dormitoris i Sanitaris

Dormitoris, Sanitaris i Sala de Costura

 

Distribució de la Residència d’estudiants entre els anys 1973 i 1975 

Al 1976 es modernitza la instal·lació de calefacció i del grup productor d’aigua calenta 
sanitària. També es reforma la instal·lació sanitària, actuant a baixants, desaigües i 
claveguerons, així com en les humitats de paraments verticals i horitzontals. També 
s’amplia i es condiciona a la normativa de baixa tensió la instal·lació elèctrica. 

Al 1977 es realitzen obres de reforma a les instal·lacions sanitàries de les habitacions dels 
residents, on es realitzen treballs de fontaneria, revestiments de rajola, repàs de pintura i 
col·locació d’estants i tovallolers de porcellana encastats a paret, lavabos amb aixeta i 
miralls. 

Degut a una saturació de l’ET actual de FECSA, per un augment de consum, entre el juny 
de 1977 i el gener de 1978 s’instal·la un ramal de subministrament en Baixa Tensió (BT) des 
de l’ET d’ENHER, ubicada a la cantona del carrer París amb carrer Viladomat, fins al 
edifici de la Residència d’Estudiants i la zona esportiva, donant-li servei a aquests dos 
espais. 

Al juny de 1979 es realitzen els treballs de confecció i col·locació de 20 reixes a les 
finestres de planta baixa de l’edifici, on està ubicat l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Gener de 1980 es realitzant treballs de conservació i manteniment de pintura al sostres i 
parets de les diverses aules i departaments de la planta baixa de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC). També aquest mateix any i a l’IEFC, al febrer es realitza 
la substitució de la línia d’alimentació general i el condicionament de tota la instal·lació 
elèctrica, per tal de complir amb el Reglament de Baixa Tensió. 

L’any 1982 es realitzen treball de pintura a tota l’escala (de planta baixa a planta 
segona), vestíbul i 10 habitacions, així com a la totalitat de la segona planta (passadissos, 
habitacions, dutxes i lavabos). Entre l’agost i l’octubre d’aquest mateix any, es realitzen 
obres de condicionament i reforma total dels serveis sanitaris. 

Degut a la rebentada a finals de l’any 1980 de la caldera de la instal·lació d’aigua 
calenta i calefacció i davant que no hi ha possibilitat d’una reparació que reuneixi 
condicions de seguretat i bon funcionament, entre el novembre de 1982 i el gener de 

Interior Biblioteca desprès del trasllat de 1940 

Plànol de la Residència amb els noms que els estudiants feien 
servi per designar cada planta, any 1975 
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1983 es substitueix una de les dues calderes de calefacció, existents des de abans de 
l’any 1956. 

Entre febrer i juliol de 1983, es realitzen treballs de pintura interior a la totalitat de la planta 
baixa de la Residència d’Estudiants Ramon Llull, a la totalitat de la planta primera i 
algunes dependències de la planta segona, incloent parets, sostres, finestres, 
arrambadors, sòcols, radiadors i tubs d’aigua i calefacció. Entre el juliol i el novembre, es 
condicionen i pinten els exterior de les finestres. 

Entre els mesos de febrer i març de 1984 es realitzen treballs de reparació i substitució dels 
baixants de fossa de ferro i fibrociment per P.V.C., així com la reparació i substitució de 
les teules en mal estat. Es neteja els canals perimetrals de la coberta, i es segellen les 
lluernes de vidre. 

PLANTA SUBTERRÀNIA

Cuina

Institut Fotogràfic de Catalunya

PLANTA BAIXA

Residència d'Estudiants

Escola Relacions Públiques

Institut Fotogràfic de Catalunya

PLANTA PRIMERA

Residència d'Estudiants

PLANTA SEGONA

Residència d'Estudiants  
Distribució de la Residència d’estudiants any 1987 

L’estiu de l’any 1989 es va arreglar la teulada, canviar les instal·lacions de calefacció, 
electricitat, aigua i telefonia interior i es van substituir gran part dels terres i del mobiliari. 

L’any 1990 es condiciona la instal·lació de calefacció i A.C.S. existents, substituint les 
calderes existents de fueloil per altres modulars de gas natural, així com reforçar tota la 
calefacció (dimensionat dels radiadors) existents als dormitoris, passadissos i sales, i al 
mateix temps zonificar-la per un millor aprofitament i per últim calefactar les quatre sales 
de dutxes ubicades a la planta primera i segona. 

L'any 1992, Jaume Laporta i Francesc Fuentes Albi, amb la intervenció tècnica de Jordi 
Puig, arquitecte de la Universitat de Barcelona, dirigiren el pla de recuperació de la 
planta baixa i intentaren ser fidels a la primera versió de les pintures, basant-se en 
fotografies de finals dels anys 20, acabat. d'estrenar l'edifici en la seva funció de 
"Residencia de Estudiantes". La seva actuació es va centrar a fet unes al·lusions 
ornamentals en parets i sostres i en la recuperació de l'arrambador estucat de l'escala i 
de les parets del vestíbul, així com la descoberta de les arcades dels finestrals que 
estaven tapiades. Cal destacar el caràcter artesanal de les tècniques que s’utilitzaren 
tant pel que fa a la pintura de les parets i les sanefes –realitzades emprant tècniques 
tradicionals- com pel que fa a l'estucat de l’arrambador. L'estucat és una tècnica que 
avui dominen molt pocs artesans: el planxat al foc fet amb fogons i carbó d'alzina li dóna 
l'aspecte de superfície lluent i una durada gairebé il·limitada. 

Després del 92, el rescat gairebé miraculós a un magatzem de desballestament dels tres 
vitralls modernistes de cinc metres d'alçada que representen les figures de Ramon Llull, 
Balmes i Monturiol i la seva instal·lació a la seva ubicació original, a l'escala d'accés al 
primer pis, ens permeteren donar per completada la reconstrucció/restauració del 
vestíbul. 

Entre els anys 1993 i 2003 s’ha 
continuat la tasca de reelaboració 
de la vella i bella estètica de la 
Ramon Llull. Tots els passadissos, les 
escales d'accés al segon pis, la sala 
d'estudi i la Biblioteca estan ja pintats 
amb les sanefes característiques de 
l’època de la seva construcció; s'han 
instal·lat llums com els de llavors, 
encarregats a un artesà a partir 
d'antigues fotos, s'han substituït alguns 
dels vitralls de la capella que s'havien 
trencat i s'ha descobert l'enteixinat de 
la sala d'estudi, amagat sota un fals 
sostre i d’un estil tan singular que 
mereixerà un estudi acurat per part 
dels experts en història de l'art. 

Queda encara una gran assignatura pendent, fins ara no s'ha pogut intervenir a la 
façana, una de les poques de primers de segle que resten intactes a l'Eixample. 

 

Foto actual del Vitrall modernista amb les figures 
de Ramon Llull, Balmes i Monturiol 
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1. MEMÒRIA 

1.2 ANÀLISI DE L’EDIFICI 
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1.2.1 Dades Generals 
1.2.1.1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’edifici està situat en el nº 187 del carrer Comte d’Urgell, a l’eixample de la ciutat de 
Barcelona, dins del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona. 

El recinte, que ocupa quatre illes de l’eixample d’Ildefons Cerdà, limita al nord-est pel 
carrer Urgell, al sud-est pel carrer Rosselló, al sud-oest pel carrer Viladomat i al nord-oest 
pel carrer París, tot ocupant una superfície total de 59.742 m². 

Coordenades UTM 31N(ED50):  E (X): 428856.0m 

      N (Y): 4582375.5m 

Coordenades UTM 31N(ETRS89): E (X): 428761.9m 

      N (Y): 4582171.2m 

 

Tot el recinte està catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic i Catàleg del Districte 2 (Eixample) per l’ajuntament de Barcelona, amb 
Identificador 1436 i número de Parcel·la 0215550-001. 

La parcel·la on esta ubicat el nostre edifici a estudi, amb orientació nord-sud, està 
situada al centre del recinte de l’Escola Industrial, i es paral·lel al carrer Comte d'Urgell, i 
està disposada entre els accessos del carrer Rosselló i del carrer París. Te una altitud  

 

 

d’entre 42,43m (nord-oest) i els 36,57m (Sud-est) sobre el nivell del mar, amb una 
topografia que presenta una pendent uniforme d’un 2,5% en el sentit nord-oest. Llinda 
pel costat sud-est amb un aparcament de vehicles institucionals de la Diputació de 
Barcelona i amb la imponent xemeneia, al costat nord-est amb un carrer peatonal d’una 
amplada de 11,50m, al costat nord-oest amb una placeta pública del propi recinte, al 
costats sud i oest amb les instal·lacions esportives del gimnàs, vestidors i camp de futbol. 

 

1.2.1.2 DADES URBANÍSTIQUES 

 
Planejament vigent Pla General Metropolità 

Pla Pla Especial d’ordenació del sector Sud-oest de 
l’Antiga Fàbrica Batlló, situada a l’illa delimitada pels 
carrers de Comte d’Urgell, Rosselló. 

Qualificació del sòl Sòl Urbà de l’Eixample 

Usos admesos Sistema d’Equipaments i dotacions Actuals 

Clau 7a 

Àmbit BE187 
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1.2.1.3 CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 

L’edifici a estudi, forma part del Conjunt del Recinte de l'Escola Industrial (antiga fàbrica 
Batlló), conjunt inclòs en el Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de la ciutat de 
Barcelona, amb el número identificador 1436. 

L’edifici a estudi, segons l’ordenança es troba dividit en dos sectors, cada un dels quals 
està protegit amb una categoria diferent, tot i que en tots dos sectors, tan sols està 
permès realitzar intervencions de manteniment. 

Sector o Edifici Categoria de protecció 

Residència Ramon Llull Nivell B 
Capella Nivell A 

Nivell A. Béns culturals d’interès nacional: Són els edificis més representatius de Catalunya 
i estan protegits per la Generalitat (abans anomenats “Monumentos Histórico-Artísticos 
de Interés Nacional”). 

Nivell B. Béns culturals d’interès local: Són aquells elements més rellevants per a 
l’arquitectura de la ciutat. Formen part del Catàleg del patrimoni Cultural i Català i es 
regeixen per les determinacions de la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 

   

Plànol Urbanístic                  Plànol Protecció d’Edificis del Pla Especial Antiga Fàbrica Batlló. 
Ajuntament de Barcelona, any 2013                    Ajuntament de Barcelona, any 1990 

 

 

 

1.2.1.4 ÚS CARACTERÍSTIC 

L’edifici que ens ocupa, actualment acull majoritàriament el Col·legi Major Universitari 
Ramon Llull, que gestiona la Universitat de Barcelona. Però també es compartit per dues 
institucions més: per una banda per l’Escola Superior de Relacions Públiques, de la 
Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, centre adscrita a la Universitat 
de Barcelona; i per una altre, per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). 

Se li dona un ús residencial estudiantil a la planta baixa de l’ala esquerra i al cos central, 
així com la totalitat de les plantes primera i segona, i edifici annex al cos central. I un ús 
docent a la planta subterrània, planta baixa i planta altell de l’ala dreta. 

 
Plànol de la Secció de l’Escola Superior d’Agricultura 

L’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, ocupa la planta soterrani, planta baixa i 
planta altell de les últimes quatre crugies de l’ala dreta, i te l’accés pel tester d’aquesta 
ala dreta o nord-oest. Amb una tipologia a tres vents o tres façanes, limita al sud-est amb 
l’Escola Superior de Relacions Públiques. 

La Escola Superior de Relacions Públiques, ocupa set crugies de la planta baixa i planta 
altell de l’ala nord, i te l’accés sobre la façana principal. Amb una tipologia entre 
mitgeres, limita al nord-oest amb l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i al sud-est 
amb el Col·legi Major Universitari Ramon Llull. 

EL Col·legi Major Universitari Ramon Llull, ocupa la resta de l’edifici: soterrani cos central, 
ala esquerra i cos central de la planta baixa, així com tota la totalitat de la planta 
primera i segona. 

 
Plànol de la planta soterrani de l’Escola Superior d’Agricultura 
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Plànol de la planta baixa de l’Escola Superior d’Agricultura 

Plànol de la planta altell de l’Escola Superior d’Agricultura  

 
Plànol de la planta primera de l’Escola Superior d’Agricultura 

Plànol de la planta segona de l’Escola Superior d’Agricultura 
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1.2.2 Memòria Descriptiva 

1.2.2.1 CRITERIS FUNCIONALS i COMPOSITIUS 

Ens trobem davant d’una edificació aïllada de grans dimensions en forma de T invertida 
(┴), que s’estructura a partir de dues simetries, una longitudinal que coincideix amb l’eix 
del carrer Comte Borrell i paral·lel al carrer Comte d’Urgell; i una de transversal que 
coincideix amb l’eix del carrer Rosselló. La transversal, s’estructura a partir del seu cos 
central, el qual articula l’edifici simètricament en dues ales iguals; l’ala dreta (nord-oest) i 
ala esquerra (sud-est), que serveix com a nucli central de comunicació vertical i accés 
principal a l’edifici. La simetria longitudinal, s’estructura a partir d’un passadís central, que 
recorre longitudinalment tot l’edifici, des del qual s’interconnecta a banda i banda les 
diferents dependències de l’edifici. Els extrems d’aquestes dues ales acaben amb uns 
testers que inclou altres accessos de caràcter secundari. 

 
Plànol eixos de simetria de l’Escola Superior d’Agricultura 

En planta es presenta com un edifici predominantment lineal, amb 117,81m de llargada i 
18,86m d'amplada màxima. En la part posterior del cos central, s'hi adossa un edifici 
annex, cos singular de planta quadrada amb una profunditat de 36,48m i una amplada 
màxima de 24,80m, on està ubicat el menjador, la cuina i la singular Capella de la 
Residència d’Estudiants. Ocupant una superfície en planta de 2822,70 m². L’accés 
principal a l'edifici es realitza per la seva part o cos central, mitjançant un viari d’ús públic 
de trànsit restringit. 

Pel que fa a l’alçada, es desenvolupa en quatre plantes sobre rasant i una sota rasant: 
Baixa, Altell, Primera, Segona i Soterrani (tan sols a la part de l’ala dreta i cos central), 
l’alçada de la cornisa de coberta sobre el nivell de l’accés es de 14,60m, mentre que la 
part més alta de la coberta, el carener, està a la cota 18,45m. 

En el nucli central existeix un pati interior que serveixen, a més a més, per il·luminar i 
ventilar, com a nexe d’unió entre el cos longitudinal de la Residència d’Estudiants i el cos 
de planta quadrada de la Capella. Aquest pati va des del soterrani fins a la coberta. 

L’edifici, tal com s’ha especificat anteriorment, es compartit per tres institucions, cada 
una d’elles amb el seu espai autònom i accés independent des del carrer. 

 

 

Els nuclis de comunicació vertical entre plantes estan localitzats al nucli central 
(comunicació principal) i al tester del extrem de l’ala esquerra o sud-est (comunicació 
secundaria). L’accés a les plantes superior es realitza per una escala situada al mig 
d’aquest cos central. La planta baixa i primera es unida per una escala de tres trams. 
Una altre escala uneix la planta pis amb la planta segona, dona accés a les habitacions 
de la residència, així com a la biblioteca i a la sala d’estudis. L’edifici també disposa 
d’una rampa i una escala de planta baixa a planta soterrani, així com d’una escala de 
servei amb un muntacàrregues tradicional, que uneixen el magatzem amb la cuina. 
També existeix un accés al menjador des de la façana oest. 

Planta Subterrània 

Dividida en dos sectors, està destinada en el sector del cos central a sala de màquines, 
magatzem de cuina, bugaderia i gimnàs. En el sector de l’ala dreta està destinada a 
aules de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Tots dos sectors son autònoms 
i amb accessos independents des de la planta baixa. 

 

El sector del cos central s’articula al voltant del pati de llums. Aquest sector disposa 
d’una rampa i una escala de planta baixa a planta soterrani, per càrrega i descàrrega 
del magatzem de la cuina. I d’una escala de servei amb un muntacàrregues tradicional, 
format per plataforma i politja a l’ull de l’esca, sistema avui automatitzat, que uneix el 
magatzem amb la cuina.  

El sector de l’ala dreta les dependències s’articulen al voltant del hall d’arribada de 
l’escala metàl·lica procedent de planta baixa. Aquest sector compta amb una sortida 
d’emergència per la façana principal de l’edifici. 

Planta Baixa 

Es pot accedir a ella per diversos accessos, l’accés principal a l’edifici es realitza per la 
façana principal d’aquesta planta, que desemboca a un ampli vestíbul principal, d’on 
s’inicia un nucli central d’escala que dona accés a les plantes superiors. A la façana 
principal, existeix també un altre accés, en aquest cas es el que dona entrada a l’Escola 

Plànol de planta Subterrània 
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Superior de Relacions Publiques, el qual es troba a peu del carrer al mig de l’ala dreta 
del edifici. A cada tester també existeixes ambdues entrades, la de l’ala esquerra es 
troba elevada sobre el nivell de carrer i per això s’accedeix a ella mitjançant una escala 
doble; l’entrada del tester de l’ala dreta es troba a peu de carrer i es utilitzada per 
accedir a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. A la part posterior de l’edifici hi 
trobem dos accessos, un a l’extrem de l’ala esquerra, el qual serveix com accés a la 
escala secundaria de l’edifici i l’altre el trobem a la part central de l’ala dreta, el qual 
serveix com a sortida d’emergència de l’Escola Superior de Relacions Publiques. 

 

Dividida en tres sectors ben diferenciats: Residència d’Estudiants Ramon Llull, l’Escola 
Superior de Relacions Publiques, i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Residència d’Estudiants Ramon Llull ocupa la major part d’aquesta planta, part central i 
ala esquerra. La part central es vertebra a partir d’un gran hall des del que s’accedeix a 
l’escala principal, nucli que connecta l’edifici verticalment i que accedeix a la part 
posterior d’aquest cos central on trobem el menjador i la cuina d’aquesta residència. 
L’ala esquerra te un desenvolupament lineal amb un passadís central que uneix i 
interconnecta les diferents peces d’aquesta ala: despatxos de secretaria i direcció, bar-
cafeteria, lavabos, sales d’oci i d’estudi, etc. El seu tester alberga l’antiga escala de 
comunicació vertical entre plantes, del edifici inicial. 

El sector de de l’Escola Superior de Relacions Publiques també te un desenvolupament 
lineal a partir del seu hall d’entrada mitjançant un passadís central que distribueix a 
banda i banda les diferents estances d’aquest sector: aules, secretaria, direcció, 
lavabos, etc. 

El sector ocupat per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya s’articula a partir d’un 
gran hall d’entrada que dona continuïtat amb una sala d’exposicions centrals, des d’on 
s’accedeix a les diferents peces: secretaria, direcció, aules, lavabos, magatzem, etc. 

Planta Altell Baixa 

Majoritàriament aquesta planta està construïda dins de l’ala dreta de l’edifici i està 
destinada a ampliar la superfície útil de la doble alçada de la planta baixa de l’edifici. 
Dividida en dos sectors: el sector de l’Escola Superior de Relacions Publiques esta destinat 
a albergar tres petits espais aïllats l’un de l’altre(Direcció, Sala de professors i Biblioteca 
digital) amb accés independent mitjançant escales. 

 

 

El sector ocupat per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya s’articula al voltant d’un 
patí sobre la planta baixa, al qual s’accedeix mitjançant una escala metàl·lica des 
d’aquesta. Les dependències destinades a Biblioteca i arxiu, i despatxos de coordinació i 
cap d’estudis, entre d’altres, tenen ventilació a la façana principal, façana posterior i 
façana lateral. 

A l’ala esquerra hi trobem un petit espai destinat a l’habitatge de l’antic conserge de la 
Residencia d’Estudiants.  

Planta Primera 

Aquesta planta esta ocupada al 100% per la Residència d’Estudiants Ramon Llull, i està 
destinada a allotjar els estudiants de sexe masculí. 

 

Dividida en tres sectors, la part central es vertebra a partir d’un nucli d’escales, des del 
qual s’accedeix des de planta baixa mitjançant una escala a la catalana de tres trams a 
escaire. Des d’aquesta escala s’accedeix a un gran hall que connecta aquest cos 
central amb les dues ales laterals i a un altre nucli d’escales que dona accés a les 
plantes superiors mitjançant dues escales independents de quatre trams a escaire. Des 
d’aquest altre nucli d’escales es dona accés a un altre tram d’escales que donen accés 
a l’església. Simètricament, a l’altra ala, la dreta, també existeix aquest tram d’escales 
que originalment servia per accedir a la Capella, però avui aquest accés es troba tapiat 
i l’espai està ocupat per la sala de planxa i costura. 

Plànol de planta Baixa 

Plànol  Altell de planta Baixa 

Plànol de Planta Primera 
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Aquest sector central està destinat a albergar la biblioteca, una sala d’estudis i una sala 
de planxa i costura. 

Tan el sector de l’ala dreta com el de l’ala esquerra està destinat a albergar els 
dormitoris, banys i dutxes masculines. Totes dues ales son gairebé simètriques, a excepció 
dels testers, ja que el tester de l’ala esquerra alberga l’antiga escala de comunicació 
vertical entre plantes, del edifici inicial, mentre que el tester de l’ala dreta no existeix cap 
escala. Totes dues ales tenen un desenvolupament lineal amb un passadís central que 
uneix i interconnecta les diferents peces de cada una de les ales. Aquest passadís te una 
il·luminació zenital que accentua aquest caràcter articulador. 

Planta Segona 

Aquesta planta esta ocupada al 100% per la Residència d’Estudiants Ramon Llull, i ha 
diferencia de la planta inferior, aquesta està destinada a allotjar les estudiants de sexe 
femení. 

Com tota la distribució de l’edifici, aquesta planta també te un desenvolupament lineal, i 
també la podem dividir en tres sectors: el cos central i les respectives ales esquerra i 
dreta. 

 

L’ala esquerra manté els dos nuclis verticals de connexió, l’original ubicat al tester i el del 
cos central. Així com el passadís central que uneix les diferents peces, que com en la 
planta inferior te una il·luminació zenital. L’ala dreta es gairebé simètrica a l’esquerra. 

La part central, que es troba a una cota més elevada que les ales laterals, està 
connectat a ambdues ales mitjançant un petit tram d’escala recte. Aquest cost alberga 
una gran aula d’estudi a dos nivells. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

Planta

Subterrània 757,24 m²

Baixa 2.330,46 m²

Altell 469,69 m²

Primera 2.392,31 m²

Segona 2.392,31 m²

Coberta 2.168,28 m²

Total 10.510,29 m²

Sup. Construïda

 

1.2.2.3 QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

Planta

Subterrània 561,67 m²

Baixa 2.062,35 m²

Altell 381,69 m²

Primera 2.032,93 m²

Segona 1.934,08 m²

Coberta m²

Total 6.972,72 m²

Sup. Útils

 

Superfícies útils planta subterrània 

Estança Estança Estança

Passadís + Escales 78,07 m² Instal·lacions 4,73 m² Gimnàs 25,29 m²

Manteniment 29,67 m² Bugaderia 17,59 m²

Total 107,74 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI RAMON LLULL

 

Estança Estança Estança

Hall + Passadís 66,25 m² Aula O.Barnack 47,03 m² Aula F.T.Nadar 49,80 m²

Laboratori 1 31,95 m² Aula J.N.Niepce 38,68 m² Magatzem 3 5,49 m²

Aula J.Harschall 19,07 m² Aula T.Wadgwood 21,39 m² Aula J.M.Cameron 36,97 m²

Laboratori 2 13,07 m² Manteniment 15,84 m² Aula J.H.Lartigue 44,00 m²

Magatzem 1 5,73 m² Magatzem 2 5,43 m² Magatzem 4 5,59 m²

Total 406,29 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

 

Plànol de Planta Segona 
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Superfícies útils planta baixa 

Estança Estança Estança

Vestíbul d'entrada 30,56 m² Arxivador 8,35 m² Sala Informàtica 22,50 m²

Hall 151,52 m² 4,88 m² Manteniment Informà 22,84 m²

Consergueria 23,6 m² 2,93 m² Sala Descans 22,88 m²

Sala Piano 23,60 m² Magatzem neteja 34,02 m² Direcció 22,79 m²

Magatzem 5,63 m² Cuina Bar 15,74 m² Administració 22,94 m²

Antic Locutori 8,13 m² Bar 100,25 m² Sostdirecció 22,73 m²

Magatzem 23,74 m² Menjador Bar 46,07 m² Sala Juntes 22,96 m²

Escala Principal 66,54 m² Sala Projeccions 70,94 m² Sala TV 46,08 m²

Accès Menjador 32,23 m² Escala 12,88 m² 1,68 m²

Passadís accès Menja 49,74 m² Antic Habitatge Cons 15,16 m² Neteja 1,56 m²

Lavabo Homes 20,22 m² Sala d'Estudis 33,04 m² Lavabo Dones 5,94 m²

Infermeria 14,74 m² Passadís 221,80 m² Lavabo Homes 13,29 m²

Vestidor Neteja 11,02 m² Sala Arquitectura 37,13 m²

Total 1.292,65 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI RAMON LLULL

 

Estança Estança Estança

Passadís+Hall 101,15 m² Claustre 34,72 m² 4,60 m²

Biblioteca Digital 30,02 m² Aula 1 58,64 m² Magatzem 3,02 m²

Secretaria 32,96 m² Aula 2 59,32 m² Lavabo Adaptat 3,23 m²

Informàtica 14,13 m² Aula 3 52,70 m² Lavabo Dones 8,62 m²

1,65 m² Aula 4 36,55 m² Lavabo Homes 5,71 m²

0,91 m² 9,24 m² m²

Total 457,17 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

ESCOLA DE RELACIONS PÚBLIQUES

 

Estança Estança Estança

Hall 34,24 m² Control Projecció 7,28 m² Aseo 1,56 m²

Secretaria 28,15 m² Magatzem 7,85 m² Neteja 1,51 m²

Magatzem Secretaria 10,76 m² Fototeca 25,45 m² 2,90 m²

Direcció 16,86 m² Laboratori 9,74 m² Lavabo Dones 8,17 m²

Sala Exposicions 60,76 m² Arxiu Fotogràfic 38,88 m² Lavabo Homes 8,52 m²

Aula Steichen 47,67 m² 2,24 m² m²

Total 312,54 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

 

Superfícies útils planta altell baixa 

Estança

Antic habitatge Conserge 14,18 m²

Magatzem 32,25 m²

Total 46,43 m²

Sup. Útil

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI RAMON LLULL

 

Estança Estança

Sala de Professors 37,73 m² 4,47 m²

Direcció 10,11 m² Biblioteca Digital 24,61 m²

Total 76,92 m²

Sup. Útil Sup. Útil

ESCOLA DE RELACIONS PÚBLIQUES

 

Estança Estança Estança

Sala d'Exposicions 35,78 m² 8,99 m² Cap d'Estudis 17,19 m²

2,75 m² Arxiu Tècnic 19,98 m² Serveis Informàtics 14,85 m²

Biblioteca 50,15 m² Coordinació Estudis 23,44 m² Sala Professors 17,03 m²

Magatzem Biblioteca 20,76 m² Afers Culturals 14,45 m² m²

Hemeroteca 8,77 m² Passadís 24,20 m²

Total 258,34 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA

 

Superfícies útils planta primera 

Estança Estança Estança

Escala Central 48,56 m² Habitació 211 23,08 m² Habitació 221 22,61 m²

Escala Ala Dreta 33,02 m² Habitació 212 23,08 m² Habitació 222 22,80 m²

Hall Esglèsia 27,54 m² Habitació 213 23,02 m² Habitació 223 23,26 m²

Accès Esglèsia 23,33 m² Habitació 214 23,13 m² Habitació 224 22,75 m²

Dutxes Ala Esquerra 22,56 m² Habitació 215 22,97 m² Habitació 225 22,94 m²

Lavabos Ala Esquerra 22,33 m² Habitació 216 23,08 m² Habitació 226 23,48 m²

Habitació 201 22,91 m² Habitació 217 23,30 m² Habitació 227 24,40 m²

Habitació 202 23,15 m² Habitació 218 22,99 m² Habitació 228 38,45 m²

Habitació 203 22,99 m² Passadís Central 68,83 m² Habitació 229 26,14 m²

Habitació 204 22,82 m² Sala d'Estudis 19,97 m² Habitació 230 38,62 m²

Habitació 205 23,05 m² Biblioteca 71,79 m² Habitació 231 25,20 m²

Habitació 206 22,87 m² Sala Biblioteca 24,07 m² Habitació 232 24,26 m²

Habitació 207 22,99 m² Despatx Biblioteca 24,03 m² Habitació 233 23,70 m²

Habitació 208 22,93 m² Magatzem Biblioteca 19,97 m² Habitació 234 23,50 m²

Habitació 209 23,86 m² Escala Ala Dreta 33,57 m² Habitació 235 24,04 m²

Habitació 240 37,59 m² Sala de Planxa Costur 27,69 m² Habitació 236 23,56 m²

Habitació 241 25,37 m² Dutxes Ala Dreta 21,52 m² Habitació 237 23,36 m²

Habitació 242 23,27 m² Lavabos Ala Dreta 22,08 m² Habitació 238 23,76 m²

Escala 2 Ala Esquerra 9,98 m² Passadís Ala Dreta 210,18 m² Habitació 239 23,84 m²

Passadís Ala Esquerra 221,62 m² Habitació 219 22,99 m² Terrassa 50% 41,16 m²

Habitació 210 24,59 m² Habitació 220 22,99 m² Balcons 50% 9,64

Total 2.023,49 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI RAMON LLULL
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Superfícies útils planta segona 

Estança Estança Estança

Habitació 301 40,24 m² Habitació 310 22,66 m² Habitació 327 21,53 m²

Lavabo Ala Esquerra 22,32 m² Habitació 311 22,37 m² Lavabos Ala Dreta 12,37 m²

Habitació 302 23,60 m² Habitació 312 22,84 m² Habitació 328 10,99 m²

Habitació 303 22,77 m² Habitació 313 22,58 m² Habitació 329 12,12 m²

Habitació 304 22,76 m² Habitació 314 22,62 m² Habitació 330 10,51 m²

Habitació 305 22,69 m² Habitació 315 22,62 m² Habitació 331 12,42 m²

Habitació 306 22,72 m² Habitació 316 22,75 m² Habitació 332 13,37 m²

Habitació 307 22,92 m² Habitació 317 22,75 m² Habitació 333 14,14 m²

Habitació 308 22,53 m² Dutxes Ala Esquerra 22,15 m² Passadís Ala Dreta 208,86 m²

Habitació 309 22,73 m² Escala Ala Esquerra 40,67 m² Habitació 334 26,31 m²

Banys Ala Esquerra 22,70 m² Sala d'Estudis 189,49 m² Habitació 335 25,19 m²

Habitació 343 21,53 m² Escala Ala Dreta 40,67 m² Habitació 336 24,58 m²

Habitació 344 12,98 m² Habitació 318 19,64 m² Habitació 337 24,38 m²

Habitació 345 29,48 m² Habitació 319 26,27 m² Habitació 338 24,96 m²

Habitació 346 21,35 m² Habitació 320 23,02 m² Habitació 339 24,35 m²

Escala 2 Ala Esquerra 8,00 m² Habitació 321 22,85 m² Habitació 340 23,37 m²

Habitació 347 9,70 m² Habitació 322 23,85 m² Habitació 341 23,53 m²

Habitació 348 7,19 m² Habitació 323 24,44 m² Habitació 342 22,96 m²

Neteja 1,58 m² Habitació 324 23,88 m² Banys Ala Dreta 22,47 m²

Pati Gaudí 20,79 m² Habitació 325 24,06 m² Habitació 300 39,37 m²

Passadís Ala Esquerra 208,50 m² Habitació 326 24,65 m² Terrassa (50%) 41,16

Total 1.934,85 m²

Sup. Útil Sup. Útil Sup. Útil

COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI RAMON LLULL
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1.2.3 Memòria Constructiva 
1.2.3.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Fonaments 

El terreny sobre el que s'assenta la fonamentació està dins del denominat “Pla de 
Barcelona” format per sediments de dipòsits col·luvial i edat pleistocena (quaternari 
antic) compost essencialment per argiles vermelles, llims, crostes calcàries i graves, així 
com sorres de pissarra. 

Ens trobem davant una fonamentació basada fonamentalment per sabates corregudes 
que suporten els murs de càrrega. I excepcionalment ni ha petites sabates per a suport 
de pilars de maó massís. Les rases dels fonaments estan omplerts de formigó en massa, 
realitzat de aglomerants de graveta matxucada a mides de 2 a 5 cm Ø màx. i ciment 
Portland. 

Els murs de contenció que estan en contacte amb el terreny a planta soterrani han estat 
construïts de maçoneria amb carreus de pedra arenisca compacta i homogènia, d’una 
cara vista, col·locada amb morter de calç. 

Estructura portant 

La tipologia estructural existent de l’edifici està construïda per dos sistemes ben 
diferenciats. Per una banda per murs de càrrega de fàbrica de maó massís de diferents 
gruixos, les quals funcionen com a parets de tancament de façana, parets de càrrega i 
parets de trava. I per una altre, a l’interior de l’edificació les parets de càrrega son 
substituïdes per pilars de maó massís, que suporten jàsseres de ferro laminat dolç. 

Tots dos sistemes estan realitzats amb maó massís manual de 29x15x4cm., rebut amb 
morter de ciment Pòrtland de 4-6mm. de gruix. Cal mencionar l’excepció que es 
produeix amb les dues columnes existents al hall del vestíbul d’entrada, estan construïdes 
de pedra, son d’ordre dòric amb un fust de 36cm. de diàmetre. 

Els gruixos de les parets de façana son diferents i disminueixen a mesura que anem 
guanyant alçada. El gruix de les parets a la planta soterrani es de 50cm., el de la planta 
baixa i planta primera son de 30cm., i el de la segona planta es de 18cm. Les parets de 
façana de planta soterrani, baixa i primera estan executats mitjançant un aparell anglès 
o de maó de pam i mig, on s'alternen filades al llarg i en punta, donant una espessor d'1 
peu. 

 

 

 

Els gruixos de les parets de càrrega son també variables, tenim parets de càrrega amb 
gruixos de 30cm. i de 15cm. Les parets amb gruix de 15cm. estan executats mitjançant 
un aparell pel llarg o de maó de tres quarts, on els costats del mur es formen amb el llarg 
del maó, té una espessor de mig peu. Mentre que les parets amb gruix de 30cm. estan 
executades amb l’aparell anglès, al igual que les parets de façana d’aquest mateix 
gruix. 

Les obertures a les façanes s’han solucionat utilitzant llindes de maó massís manual de 
29x15x4cm., rebut amb morter de ciment Pòrtland de 4-6mm. de gruix. Tots els llindes 
s’han realitzat amb la tècnica de Plec de Llibre i majoritàriament s’han utilitzat llindes 
amb arc corb, tot i que també s’han utilitzat llindes d’arc poligonal com el llinda d’arc 
pla i l’angular. Els llindes utilitzats han estat: 

Llinda d’arc de mig punt Llinda d’arc pla Llinda d’arc rebaixat escarser 

  
 

 

Llinda d’arc angular Llinda d’arc rebaixat 

  

 Aparell anglès o de maó de pam i mig. Aparell pel llarg o de maó de tres quarts 
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Estructura horitzontal 

L’estructura horitzontal està formada per forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques 
amb volta a la catalana recta i rebaixada de rajola manual ceràmica, al sostres entre 
plantes i amb encavallades de fusta i corretges de fusta a la coberta. 

Les bigues i biguetes dels forjats unidireccionals son de ferro laminat dolç manejable en 
fred i en calent, de gra fi, rebudes a l’obra amb 2 capes de pintura de mini de ferro. Les 
voltes a la catalana de fàbrica de maó son 
tabicades, i contenen tres gruixos de rajola 
manual ceràmica i una de maó, construint-se 
el primer gruix amb guix i els altres amb ciment. 
Per arribar a la cota de nivell superior es 
realitzaven transversalment i equidistants entre 
si uns petits envanets ceràmics fins arribar a la 
cota desitjada, servint de base a la solera 
formada per dos gruixos de rajola manual 
ceràmica, omplint-se els espais amb peces 
ceràmiques mal cuites a mode d’alleugeridors. 
Les llums de les voltes son de 4’30m i les fletxes 
son de 45cm per a les voltes construïdes al sostres de planta baixa i primera, i de 54cm 
per les voltes construïdes al sostre de la planta soterrani. Algunes d’aquestes voltes estan 
atirantades mitjançant tirants metàl·lics. 

L’estructura de la coberta inclinada que 
cobreix el cos central i les ales està 
construïda per encavallades de fusta de 
cinc nusos de 7,40m. i 6m. de llum, 
corretges de fusta de secció rectangular 
de 90x60mm de 4’30m. de longitud i 
intereix de 60cm, cabirons de fusta de 
secció quadrada, que sustenten una 
solera ceràmica, amb un acabat exterior 
de teula àrab. Separació entre 
encavallades de 5’80m. per l’estructura 
del cos central i de 4,25m. per 
l’estructures de totes dues ales.  

L’estructura de la coberta inclinada que cobreix els testers està construïda per 
encavallades senzilles de 6m. de llum, corretges de fusta de secció rectangular de 
100x70mm de 4’30m. de longitud i intereix de 70cm, cabirons de fusta de secció 
quadrada, que sustenten una solera ceràmica, amb un acabat exterior de teula àrab. 

ESCALES 

Existeixen diferents escales que degut a que cada una ha estat construïda en 
període diferents, cada una ha fet servir un sistema constructiu i materials diferents. 

 

Tipus escala Localització Característiques 

 

Escala de connexió entre 
planta soterrani y planta 
baixa de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Escala metàl·lica recta de dos trams 
seguits sobre muntants, de 1’40m 
d’amplada, estesa de 28cm. i 
contrapetjada de 18cm. Construïda 
amb 2 suports amb perfils d'acer 
laminat inclinats seguint el pendent de 
l’escala, esglaons de planxa 
metàl·lica amb relleu antilliscant, 
conformada amb plecs frontals i 
posteriors, de 2 mm de gruix. 

 

Escala principal, connecta 
planta baixa, amb planta 
primera i planta segona. 

Escala a la Catalana o de tres trams a 
escaire, d’amplària variable de 2’52 a 
2’03m., estesa de 35cm. i 
contrapetjada de 15cm. Construïda 
amb biguetes metàl·liques, i revoltons 
de rajol, petita volta que va de 
bigueta a bigueta, feta amb un o dos 
gruixos de rajol. El primer full col·locat 
amb morter de guix, i el segon, el 
doblat, col·locat amb morter de calç 
o de ciment, es recolzen directament 
a les biguetes. Les bigues metàl·liques 
es disposen perpendiculars al sentit de 
l’escala i es recolzen per una banda 
sobre parets de càrrega i per una altre 
sobre una biga metàl·lica transversal 

 

Escala secundaria, 
ubicada al tester de l’ala 
esquerra. Connecta 
planta baixa, amb planta 
primera i planta segona. 

Escala a la Catalana sobre aresta de 
dues vingudes, de 0’90m. d’amplada, 
estesa de 30cm. i contrapetjada de 
15cm. Construïda amb volta d'escala 
o volta a la Catalana. Es tracta d'una 
volta sobre la qual es col·loquen els 
graons. Construïdes amb dos gruixos 
de rajol pla. 

Les voltes d’escala estan recolzades 
les unes en les altres i en les parets de 
les caixes d’escala. 

   

   

   

Foto detall construcció Volta Catalana 

Encavallades de fusta sota coberta inclinada. 
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Tipus escala Localització Característiques 

 

Escala de connexió entre 
els passadissos centrals de 
les ales dreta i esquerra 
amb la sala d’estudi de la 
segona planta. 

Escala massissa recta d’un sol tram, de 
2’00m. d’amplada, estesa de 30cm. i 
contrapetjada de 15cm. Construïda 
directament damunt d'un massís 
d'obra. 

 

Escala de connexió entre 
planta baixa y planta altell 
de l’Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Escala d’obra recta d’un tram, de 
0’90m. d’amplada, estesa de 28cm. i 
contrapetjada de 16cm. Construïda 
mitjançant llossa que suporta els 
graons construïts d’obra. 

 

Escala de connexió entre 
planta baixa y planta altell 
de l’Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Escala metàl·lica recta d’un tram 
sobre muntants, de 0’76m d’amplada, 
estesa de 23cm. i contrapetjada de 
18cm. Construïda amb 2 suports amb 
perfils d'acer laminat inclinats seguint 
el pendent de l’escala, esglaons de 
vidre amb relleu antilliscant, de 2 mm 
de gruix. 

 

Escala de connexió entre 
planta baixa y planta altell 
de l’Escola Superior de 
l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya 

Escala a la Catalana o de tres trams a 
escaire, de 1’15m d’amplada, estesa 
de 30cm. i contrapetjada de 20cm. 
Construïda amb 2 suports amb perfils 
d'acer laminat inclinats seguint el 
pendent de l’escala, esglaons de 
planxa metàl·lica amb relleu 
antilliscant, conformada amb plecs 
frontals i posteriors, de 2 mm de gruix. 

   

Tipus escala Localització Característiques 

 

Escala de connexió entre 
planta baixa y planta altell 
de l’Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Escala metàl·lica recta d’un tram 
sobre muntants, de 0’88m d’amplada, 
estesa de 23cm. i contrapetjada de 
18cm. Construïda amb 2 suports amb 
perfils d'acer laminat inclinats seguint 
el pendent de l’escala, esglaons de 
vidre amb relleu antilliscant, de 2 mm 
de gruix. 

BALCONS 

L’estructura des balcons es independent 
de l’estructura de l’edifici. El sistema 
constructiu utilitzat es el d’una llosana de 
formigó en massa reforçada amb 4 perfils 
d’acer d’ala estreta col·locats 
perpendiculars a façana. El balcó es 
recolza en unes grans mènsules d’obra 
ceràmica encastades en els murs de 
façana. Es suposa que els perfils es van 
col·locar sobre un llit de rajoles presses 
amb guix que van fer d’encofrat d’una 
llosana de formigó. 

1.2.3.2 SISTEMA ENVOLVENT 

Façanes 

L’edifici, com edificació aïllada, consta de quatre façanes: façana nord-est, façana 
nord-oest, façana sud-oest i façana sud-est. Totes quatre son originaries de la gran 
reforma que va dur a terme Joan Rubió i Bellver durant els anys 1928-1930. Pel que fa a 
l’alçada, es desenvolupa en tres plantes. 

Degut a que els paraments exteriors han estat construïts en temps diferents, per tal 
d’homogeneïtzar els paraments, d’optat per una combinació de tècniques, diferenciant 
dos solucions d’acabats, façana revestida i façana d’obra vista, en molt casos amb un 
acabat esgrafiat. Tant a la planta baixa com a la planta primera, s’ha optat per una 
revestiment de color realitzat a base d’arrebossat llis de morter de ciment i calç, amb un 
acabat decoratiu a base d’esgrafiats d’estuc de cal i sorra de marbre. En canvi a la 
planta segona i totes les façanes de l’edifici annex (part posterior del cos central). Tot i 
que a primera vista no ho sembli, s’ha aplicat tres colors diferenciats a la façana que 
correspon un per a cada planta. 

Vista inferior balcó Detall mènsula d’obra 
ceràmica 
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S’observa l’existència d’una jerarquia vertical en les obertures, ja que a mesura que 
pugem de nivell, les obertures van disminuint la seva superfície d’il·luminació. Totes les 
obertures s’han solucionat utilitzant llindes de maó realitzats amb la tècnica de Plec de 
Llibre i majoritàriament s’han utilitzat llindes amb arc corb, tot i que també s’han utilitzat 
llindes d’arc poligonal. Les obertures de planta baixa estan protegides amb reixes 
metàl·liques. 

Les baranes del balcons i terrasses superiors transitables estan realitzades per ampits 
d’obra, format per balustres de petites dimensions separades entre si, sòcols i 
cantonades massisses, coronat amb dos filades de maó i una de rajola. Els balcons es 
recolzen en unes grans mènsules d’obra ceràmica encastades en els murs de façana. 

Els paraments inferiors, quan entren en contacte amb el terreny es troben protegits per 
un sòcol compost per totxo arrebossat i esgrafiat amb acabat de carreus de punta de 
diamant imitant carreus de pedra que formen un encoixinat. 

Façana nord-est: Aquesta és la façana principal, on s’ubica l’accés més important per 
entrar a l’edifici. Es una façana lineal d’uns 118m de llargada, dividida en tres parts a 
partir d’un eix de simetria: ala esquerra, cos central i ala dreta. Totes dues ales son 
pràcticament idèntiques. El cos central s’avança sobre la resta de la façana, 
independitzant-se de la resta de la façana i agafant un aire de gran importància, no 
solament per aquest avançament de la línia de façana, sinó també per la seva 
geometria i tractament en els acabats, que poc te que veure amb les façanes de les 
ales que te a banda i a banda. 

Les façanes de les ales dreta i esquerra adopten una tipologia horitzontal, accentuada 
per unes impostes o faixes horitzontals de maons vist que sobresurten del pla de la 
façana i que creuant transversalment la façana diferenciant les diferents plantes en que 
s’estructura l’edifici; i una simple composició de repetició d’un mòdul vertical que va de 
planta baixa a coberta on existeix una jerarquització vertical de les obertures. Es defuig 
de la planeïtat gràcies a la diferenciació de obertures i pany massissos, els diferents 
materials, textures i colors en els tancaments de façana, elements que reforçant 
l’expressivitat del conjunt.  

El mòdul de repetició hi trobem que a la planta 
baixa s’ha construït una doble finestra d’arc 
angular amb brancal i llindes de maó vist, 
separada per un pilar també de maó vist, i 
emmarcada d’un esgrafiat de formes 
geomètriques i en un timpà amb esgrafiats de 
motius vegetals. El pas entre plantes es realitza 
amb una faixa molt treballada. A la planta 
primera, centrada en el pany de revestiment 
llis, hi trobem una única finestra reculada de la 
línia de façana, amb llinda d’arc rebaixat 
escarser de maó vist, i remarcada per uns 
esgrafiats en el seu interior de motius vegetals, 
que realcen la seva importància i defuig de la 
planeïtat d’aquet pany de paret. El pas entre plantes es realitzat mitjançant una sanefa 

esgrafiada amb formes geomètriques repetitives i un balustre format per peces 
ceràmiques de petites dimensions distanciades entre si, que accentua molt més aquesta 
horitzontalitat de la façana. A la planta segona, també hi trobem centrada una única 
finestra d’arc de mig punt recolzada amb columnes de maó, però en aquest cas 
vorejada per uns altres arcs cecs de mig punt recolzats en pilastres de maó i pany interior 
esgrafiat amb motius florals, formant un conjunt horitzontal d’arcades, que donen una 
major profunditat i sumptuositat a l’espai. 

El conjunt està coronat per un ràfec decoratiu corregut, format per filades de maó massís 
col·locades en avançament progressiu en vertical i posats en diverses posicions per 
formar una composició decorativa. 

El cos central s’avança al pla de façana trencant la planimetria d’aquesta, emfatitzant 
la importància d’aquest cos. Cal remarcar que el cos central es una façana apart i que 
es regeix per una simetria vertical, on hi trobem l’accés principal del edifici dins d’una 
portalada de maó vist amb esgrafiats directament sobre el maó. 

La planta baixa comença amb un sòcol de maó vist, 
seguir d’un esgrafiat de carreus de punta de diamant, 
per continuar després de una faixa de maons que 
augmenten la seva mida conforme avancen en 
alçada, tot seguit hi trobem una obertura de amb arc 
angular amb brancals i llindes de maó, i remarcada per 
uns esgrafiats de motius vegetals, per acabar en una 
altre faixa de maó, que dona continuïtat amb la part 
inferior del voladís del balcó i que marca la separació 
del pany de la primera planta.  

La planta primera, està dominada pel balcó que 
cobreix la portalada d’entrada principal, amb la seva 
porta balconera i on a cada extrem de la balustrada 
del balcó hi trobem un gran esgrafiat vertical tot imitant 
un gran gerro de flors o un gran canelobre amb un 
peveter en el seu extrem. A banda i banda del balcó 
està ocupada per una altre finestra d’arc angular on 
només els llindes son de maó, aquesta obertura esta 
emmarcada d’una sanefa esgrafiada amb elements de formes geomètriques. Destacar 
que la continuïtat lineal del balcó amb el pany es solventa amb l’esgrafiat d’un sòcol 
format per formes geomètriques repetitives. 

El canvi entre plantes es realitzar amb una safena esgrafiada amb figures geomètriques 
en ziga-zaga, més una faixa de tres filades de maó vist. La planta segona, d’obra vista, A 
la planta segona apareix un gran i alt finestral d’una certa estructura gòtica, tot imitant el 
conjunt d’arcs arcbotants de les catedrals gòtiques, i creant veritables traceries amb els 
maons, que accentua la importància d’aquesta façana principal. A cada costat 
d’aquest finestral central, s’han creat dos esgrafiats circulars especialment decorats, 
com si fossin sols, els quals s’han esgrafiat directament sobre obra vista, donant un toc 
eclèctic i exòtic al conjunt. 

Ala Esquerra, façana principal 

Cos Central, façana principal 
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Aquest cos central esta coronat amb un capcer inclinat en el 
seu ràfec, tot i que la decoració sota d’aquest, es una 
decoració de maó vist esglaonada, donant una perspectiva 
de capcer esglaonat. 

Al extrems de les ales, hi trobem els testers, els quals la seva 
façana, al igual que el cos central, s’avança sobre la línia de 
façana i segueix una simetria vertical. Aquest cos es coronat 
amb un capcer que imita el coronament de les catedrals 
gòtiques, amb un glabet i un parell de petits pinacles en el seu 
extrem. Cal remarcar el gran pany llis que cobreix planta baixa 
i primera i que envolta a l’element característic d’aquesta 
façana que es el balcó balustrat amb grans mènsules de maó i 
la seva balconera d’arc angular amb brancal i llinda de maó 
vist. La segona planta el tancament es d’obra vista com la 
resta de les façanes de l’edifici on trobem dues finestres d’arc 
rebaixat amb llinda de maó vist i una obertura cega al mig de 
la façana amb l’interior esgrafiat amb motius florals. 

Façana nord-oest: A la façana nord-oest o façana lateral dreta, hi trobem una altre de 
les entrades a l’edifici. En aquesta façana molt més reduïda, no existeixen grans 
esgrafiats. Existeix un cos, el de la porta d’entrada, que s’avança sobre la línia de façana 
i que només te doble alçada, a diferencia de la façana general que presenta tres 
alçades. Aquest cos avançat es coronat amb un capcer inclinat i dos petits pinacles 
d’obra vista. 

En aquesta façana predomina molt més els 
panys d’arrebossat llis, tot i que el treball de 
maó vist de dels brancals i llindes de portes, 
finestres, cornises i faixes, tret característic de 
l’arquitectura de Joan Rubió, continua sent 
molt utilitzat com a recurs decoratiu. 

Al igual que la façana principal, te un sòcol 
esgrafiat amb acabat de carreus de punta de 
diamant que formen un encoixinat. 

Les obertures de planta baixa i planta primera 
estan emmarcades d’una sanefa esgrafiada 
amb elements de formes geomètriques. Les obertures de planta baixa estan realitzades 
amb un doble arc angular i les de planta primera per un arc rebaixat escarser. 

La tercera planta es completament d’obra vista i en ella es combina les obertures amb 
finestres i les obertures cegues, totes elles estan realitzades amb arcs rebaixats. Les 
obertures cegues, el seu interior està esgrafiat amb motius florals. 

Al igual que la resta de façanes, el conjunt està coronat per un ràfec decoratiu corregut, 
format per filades de maó massís col·locades en avançament progressiu en vertical i 
posats en diverses posicions per formar una composició decorativa. 

Façana sud-oest: La façana sud-oest o façana posterior, es una façana simètricament 
idèntica a la façana principal, on s’adopta una expressió volumètrica diferenciant les 
diferents plantes en que s’estructura l’edifici, gracies a la utilització d’obertures i panys 
massissos més o menys grans, la diferenciació de materials i colors, així com la utilització 
en brancals, llindes, faixes, cornises i balustres de maó 
vist. 

Al igual que la façana principal, aquesta adopta una 
tipologia d’obertures de proporció horitzontal, on la 
planimetria que comporta una façana d’aquestes 
característiques es trencada amb la utilització de 
maó vist en planta coronament, la combinació 
d’estucs i esgrafiats de diferents motius, la imitació de 
carreus de pedra amb punta de diamants pel sòcol 
de la planta baixa, la utilització d’esgrafiats de motius 
florals en obertures cegues i sanefes lineals en 
emmarcaments d’obertures. 

 Aquesta façana a diferencia de la principal, no té us 
cos central monumental, però te un cos afegit que 
sobre surt de la línia de façana casi de forma aïllada, 
es l’edifici annex, que per si sols te un tractament ben 
diferenciat de la resta de façanes de l’edifici, on s’ha 
optat l’obra vista per revestir la totalitat de les seves 
façanes, ha excepció de les parts baixes dels murs en 
contacte amb el terreny, on s’ha optat per un 
l’arrebossat llis de morter de ciment, formant un sòcol 
d’un metre d’alçada. Com que l’edifici annex 
alberga la capella, la façana d’aquest edifici fa 
al·lusions directes a aquest tipus d’edificació religiosa, 
utilitzant gran quantitat de finestres coronella amb les 
seves traceries amb maó. 

Façana sud-est: La façana sud-est o façana lateral esquerra, presenta tres alçades, i al 
igual que la resta de façanes del edifici presenta estucats i elements de maó vist com 
brancals i llindes, faixes, cornises i balustres. Aquí hi trobem un altre dels accessos a 
l’edifici. 

Existeix un eix de simetria vertical a tota la façana, a excepció de les obertures de planta 
primera, on a una banda hi trobem una gran obertura amb arc rebaixat escarser, 
mentre que a l’altre costat hi trobem quatre petites obertures rectangulars. 

Es una façana amb un toc més classista i auster, en la que es trenca la planor dels 
paraments amb l’ornamentació dels elements característics fets servir en la resta de 
façanes, l’estucat, els treballs de maó en brancals i llindes de portes i finestres i 
l’emmarcat amb sanefes esgrafiades de les obertures. La planta de coronament, al igual 
que tota la façana s’ha resolt amb la utilització de l’obra vista, amb paraments refosos 
als brancals i obertures cegues esgrafiades al seu interior amb motius vegetals. 

Tester ala Esquerra, façana 
principal 

Façana Nord-Oest o lateral dreta 

Ala Esquerra, façana posterior 

Façana edifici annex. 
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Al igual que a la façana nord-oest o lateral 
dreta, existeix un cos, el de la porta d’entrada, 
que s’avança sobre la línia de façana i que a 
diferencia de la seva façana homònima 
presenta 3 alçades. I al igual que la resta de 
façanes, a la base s’ha creat un sòcol de 
carreus esgrafiats amb acabat de punta de 
diamant i el coronament de coberta s’ha resolt 
amb un ràfec decoratiu corregut, format per 
filades de maó massís. 
 
 
 

 

TANCAMENTS 

Els tancaments de façana coincideixen amb els murs estructurals de façana, i s’han 
resolt mitjançant obra de fàbrica ceràmica de maó massís, de dimensions 29x15x4cm., 
rebut amb morter de ciment Pòrtland de 4-6mm. de gruix. 

El tancament no disposa ni de cambres d’aire, ni d’aïllament tèrmic, ni tampoc 
d’aïllament acústic. Els gruixos de les parets de façana disminueixen a mesura que anem 
guanyant alçada. El gruix de les parets a la planta soterrani es de 50cm., el de la planta 
baixa i planta primera son de 30cm., i el de la segona planta es de 18cm. Les parets de 
tancament de planta soterrani, baixa i primera estan executats mitjançant un aparell 
anglès o de maó de pam i mig, on s'alternen filades al llarg i en punta, donant una 
espessor d'1 peu. Les parets de tancament de planta segona estan executats mitjançant 

un aparell pel llarg o de maó de tres quarts, on els costats del mur es formen amb el llarg 
del maó, té una espessor de mig peu. 

Es diferencien dos solucions d’acabats pels tancaments de façana: façana d’obra vista i 
façana revestida. Tant en els tancaments de planta baixa com els de planta primera, 
s’ha optat per una revestiment realitzat a base d’arrebossat llis de morter de ciment i 
calç, amb un acabat decoratiu a base d’esgrafiats d’estuc de cal i sorra de marbre. En 
canvi pels tancaments de planta segona i tots els tancaments de l’edifici annex (part 
posterior del cos central), s’ha optat per l’obra vista, ha excepció de les parts baixes dels 
tancaments en contacte amb el terreny d’aquest edifici annex, s’ha optat per un 
l’arrebossat llis de morter de ciment, formant un sòcol un metre d’alçada. 

OBERTURES 

La funció principal en aquesta edificació es la de generar passos cap a l’interior de 
l’edifici i donar lluminositat, ventilació i aportació d’aire a les diferents estances de 
l’edifici. Les obertures son variades en formes i mides segons la seva disposició. 

Les obertures a les façanes s’han solucionat utilitzant llindes de maó massís manual de 
29x15x4cm., rebut amb morter de ciment Pòrtland de 4-6mm. de gruix. Tots els llindes 
s’han realitzat amb la tècnica de Plec de Llibre i majoritàriament s’han utilitzat llindes 
amb arc corb, tot i que també s’han utilitzat llindes d’arc poligonal com el llinda d’arc 
pla i l’angular. Els ampits estan confeccionats amb rajola ceràmica fina de 29x14x1cm. 

FUSTERIA EXTERIOR 

La totalitat de les fusteries de finestres i balconeres exteriors s’han resolt amb fusta 
massissa pintada a l’esmalt setinat, color marró xocolata, sobre bastiments de doella i 
dues fulles batents amb quarterons de vidre simple, per un buits d’obra de mides 
variables. Gran quantitat de finestres i balconeres disposen de porticons interiors 
emplafonats de fusta enganxats als bastiments o marcs de la porta o finestra. 
L’envidrament de les fusteries exteriors son de vidre senzill. 

Les finestres i balconeres es troben protegides per persianes enrotllables tipus alacantines, 
també conegudes com a persianes de “cadeneta”, de fusta pintada (color marró 
xocolata), penjades del bastiment superior, accionades mitjançant corda central de 
cànem. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

La façana es presenta en un estat original gairebé intacte. La manca 
de manteniment i les agressions atmosfèriques al llarg de tot aquest 
temps, han provocat un avançat estat de degradació. 

- Brutícia superficial de pols. No s'observen dipòsits de crostes. 
Alteració generalitzada. 

- Rentat superficial de l'esgrafiat provocant pèrdues de la llisor de la 
superfície original, amb variacions de color i deixant al descobert 
l'àrid del morter. Alteració força generalitzada. 

- Humitats en llocs resguardats i en les parts baixes de l'edifici 
provocant l'aparició d'elements bioalteradors, alguns 
bombaments de l'esgrafiat del sòcol i pèrdues d' adherència, així 
com l' aparició d' eflorescències salines. Alteració localitzada. 

- Esquerdes, fissures i pèrdues de revestiment en àrees molt 
localitzades. 

- Fusteries malmeses per les radiacions solars i per l’aigua de pluja. 

Ala Esquerra, façana principal 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

65

Tipus finestres Localització Característiques 

 

Planta baixa, façana principal 
i posterior, ales laterals. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 110x263x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de tres 
quarts, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents, fulla de 
50x249x8cm acordada al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura clàssica, 
rivets, tapajunts perimetral de fusta 
massissa de 70x15 mm i abocador 
d'aigües en el perfil inferior. 
Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Porticons de fusta massissa 
emplafonada pintada de 41x230cm. 

 

Planta baixa, façana 
principal, cos central. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic amb tarja superior 
fixa, per a un buit d'obra de 
118x249x8cm., obertura cap a 
l’interior, amb bastiment de doella, 
formada per dues fulles batents amb 
quarterons de vidre senzill 
transparents, fulla de 56x168x8cm 
acordada al bastiment de forma 
ressaltada. Motllura clàssica, rivets, 
tapajunts perimetral de fusta massissa 
de 70x15 mm i abocador d'aigües en 
el perfil inferior. Ferraments de penjar, 
tanca i obertura mitjançant falleba 
de palanca de ferro pintat. 

Tarja superior fixa amb quarterons de 
vidre senzill transparents i en forma 
d’arc angular. 

 

Planta baixa, façana lateral 
dreta. 

Finestra fixe de fusta pintada amb 
esmalt sintètic color gris per a un buit 
d'obra de 88x224x8cm., de vidre senzill 
imprès opac. Motllura clàssica, rivets, 
tapajunts perimetral de fusta massissa 
de 70x15 mm i abocador d'aigües en 
el perfil inferior. 

   

Tipus finestres Localització Característiques 

 

Planta primera, façana lateral 
dreta, ales laterals. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 235x230x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de 
doella, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents, fulla de 
112x220x7cm acordada al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura clàssica, 
rivets, tapajunts perimetral de fusta 
massissa de 70x15 mm i abocador 
d'aigües en el perfil inferior. 
Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Porticons de fusta massissa 
emplafonada pintada de 107x215cm. 

Protecció solar amb doble persiana 
de cadeneta. 

 

Planta primera, façana 
principal, cos central 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic amb tarja superior 
fixa, per a un buit d'obra de 
120x249x8cm., obertura cap a 
l’interior, amb bastiment de doella, 
formada per dues fulles batents amb 
quarterons de vidre senzill 
transparents, fulla de 56x162x7cm 
acordada al bastiment de forma 
ressaltada. Motllura clàssica, rivets, 
tapajunts perimetral de fusta massissa 
de 70x15 mm i abocador d'aigües en 
el perfil inferior. Ferraments de penjar, 
tanca i obertura mitjançant falleba 
de palanca de ferro pintat. 

Tarja superior fixa amb quarterons de 
vidre senzill transparents i en forma 
d’arc angular. 

 

Planta primera, façana 
principal i posterior, ales 
laterals. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 111x226x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment 
d’envà, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents i imprès opac, fulla 
de 50x217x7cm acordada al 
bastiment de forma ressaltada. 
Motllura clàssica, rivets, tapajunts 
perimetral de fusta massissa de 70x15 
mm i abocador d'aigües en el perfil 
inferior. Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
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palanca de ferro pintat. Porticons de 
fusta massissa emplafonada pintada 
de 45x212cm. 

Protecció solar amb doble persiana 
de cadeneta. 

 

Planta primera, façana 
posterior. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 235x202x10cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de 
doella, formada per tres fulles batents 
amb quarterons de vidre senzill 
transparents, fulla central de 
88x120x7cm i fulles laterals de 
72x120x7cm acordades al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura clàssica, 
rivets, tapajunts perimetral de fusta 
massissa de 70x15 mm i abocador 
d'aigües en el perfil inferior. 
Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Triple tarja superior practicable 
oscil·lant d’eix inferior amb quarterons 
de vidre senzill transparents i en forma 
d’arc rebaixat escarser. 

 

Planta segona, façana 
principal, finestral catedralici 
cos central. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 83x135x8cm., obertura cap 
a l’interior, amb bastiment de doella, 
formada pe una fulla batent de vidre 
senzill transparents de 71x130x7cm, 
acordades al bastiment de forma 
ressaltada. Motllura clàssica, rivets, 
tapajunts perimetral de fusta massissa 
de 70x15 mm i abocador d'aigües en 
el perfil inferior. Ferraments de penjar, 
tanca i obertura mitjançant falleba 
de palanca de ferro pintat. 

 

Planta segona, façana 
principal i posterior, banys ales 
laterals. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 120x237x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment 
d’envà, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents i imprès opac, fulla 
de 54x232x7cm acordada al 
bastiment de forma ressaltada. 
Motllura clàssica, rivets, tapajunts 
perimetral de fusta massissa de 70x15 
mm i abocador d'aigües en el perfil 
inferior. Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Tipus finestres Localització Característiques 

 

Planta segona, façana 
principal i posterior, 
habitacions ales laterals. 

 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 120x237x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment 
d’envà, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents i imprès opac, fulla 
de 54x232x7cm acordada al 
bastiment de forma ressaltada. 
Motllura clàssica, rivets, tapajunts 
perimetral de fusta massissa de 70x15 
mm i abocador d'aigües en el perfil 
inferior. Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Porticons de fusta massissa 
emplafonada pintada de 49x227cm. 

Protecció solar amb persiana de 
cadeneta. 

 

Planta segona, façana 
posterior. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 115x179x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de 
doella, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents, fulla de 
51x174x7cm acordada al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura clàssica, 
rivets, tapajunts perimetral de fusta 
massissa de 70x15 mm i abocador 
d'aigües en el perfil inferior. 
Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

 

Planta segona, façana 
principal i lateral dreta, testers. 

Finestra practicable de fusta pintada 
amb esmalt sintètic, per a un buit 
d'obra de 102x223x8cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de 
doella, formada per dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents i imprès opac, fulla 
de 49x214x7cm acordada al 
bastiment de forma ressaltada. 
Motllura clàssica, rivets, tapajunts 
perimetral de fusta massissa de 70x15 
mm i abocador d'aigües en el perfil 
inferior. Ferraments de penjar, tanca i 
obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Porticons de fusta massissa 
emplafonada pintada de 44x209cm. 
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Protecció solar amb persiana de 
cadeneta. 

Tipus balconera Localització Característiques 

 

Planta primera, façana 
principal, cos central. 

Balconera practicable de fusta 
pintada amb esmalt sintètic, per a un 
buit d'obra de 135x336x10cm., 
obertura cap a l’interior, amb 
bastiment de doella, formada per 
dues fulles batents amb quarterons de 
vidre senzill transparents, fulla de 
67x319x5cm acordada al bastiment de 
forma ressaltada. Motllura clàssica, 
rivets, tapajunts perimetral de fusta 
massissa de 70x15 mm i abocador 
d'aigües en el perfil inferior. Ferraments 
de penjar, tanca i obertura mitjançant 
falleba de palanca de ferro pintat. 

 

Planta primera, façana 
principal, testers. 

Balconera practicable de fusta 
pintada amb esmalt sintètic, per a un 
buit d'obra de 143x346x7cm., obertura 
cap a l’interior, amb bastiment de 
doella, formada per dues fulles batents 
amb quarterons de vidre senzill 
transparents, fulla de 71x329x5cm 
acordada al bastiment de forma 
ressaltada. Motllura clàssica, rivets, 
tapajunts perimetral de fusta massissa 
de 70x15 mm i abocador d'aigües en 
el perfil inferior. Ferraments de penjar, 
tanca i obertura mitjançant falleba de 
palanca de ferro pintat. 

Porticons de fusta massissa 
emplafonada pintada de 67x325cm. 

Protecció solar amb persiana de 
cadeneta. 

Les portes d’entrada son variades en formes i mides segons la seva funció: 

Tipus porta Localització Característiques 

 

Entrada principal Residència 
d’Estudiants Ramón Llull. Cos 
central. 

Porta emplafonada, tipus Castellana, 
de fusta massissa envernissada de 
300x433x8cm, fulla tipus castellana, 
amb plafons, galzes, i tapajuntes de 
fusta massissa, envernissada. 
Ferraments de penjar, tanca i 
manovella de ferro forjat. 

Tipus porta Localització Característiques 

 

Entrada lateral. Tester ala 
esquerra, Residència 
d’Estudiants. 

Porta emplafonada, tipus Castellana, 
de fusta massissa envernissada, de 
210x390x8cm, fulla tipus castellana, 
amb plafons, galzes, i tapajuntes de 
fusta massissa, envernissada. Uns dels 
quarterons superiors es de vidre senzill 
opac. Ferraments de penjar, tanca i 
manovella de ferro forjat. 

 

Entrada Escola Superior de 
Relacions Públiques. Ala 
esquerra. 

Porta emplafonada de fusta massissa 
per a pintar de 95x228x4cm., amb un 
únic plafó, bastiment de base de 
30cm d’amplada i 60mm de gruix. 

Tarja superior fixe de 114x152x6cm., de 
vidre senzill translúcid. 

 

Entrada Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 
Tester ala esquerra. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada, de 90x234x8cm, amb 
vidre senzill opac, amb plafons, galzes, 
i tapajuntes de fusta massissa, 
envernissada. Ferraments de penjar, 
tanca i manovella de ferro forjat. 

Targes vidriera a l’anglesa laterals fixes 
de 234x26x8cm i tarja vidriera a 
l’anglesa superior fixe de 54x144x8cm 

Cobertes 

Es diferencien tres tipologies bàsiques de coberta: per una banda els terrats o coberta 
plana transitable, per una altra, les cobertes inclinades, i les cobertes de vidre. 
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Plànol amb les tipologies de cobertes 

COBERTA PLANA TRANSITABLE: les trobarem a les terrasses de les plantes primera i segona. 
La seva tipologia es d’una “Coberta a la Catalana” amb formació de pendents amb 
envanets de sostremort i solera d'encadellat de ceràmica amb una capa de morter, 
capa separadora, làmina impermeable amb material asfàltic i acabat de terrat amb 
paviment format per dues capes de rajola ceràmica de color vermell de 28x14cm, 
col·locades sobre capes de regularització de morter de ciment i rejuntades també amb 
morter de ciment, presentada l’última capa amb un acabat en forma d’espiga. 

   

Coberta plana planta primera Coberta plana planta segona. Forats ventilació coberta a la 
catalana. 

Els paviment dels balcons està format per una xapa de morter que a posteriori es va 
pintar amb una pintura impermeabilitzant. 

COBERTA INCLINADA: En diferencien dos tipologies: la coberta a dos aigües i coberta a 
quatre aigües. La recollida d’aigües es fa mitjançant canaló perimetral i amb baixants 
per l’interior de l’edifici. 

La coberta de dos aiguavessos, la trobarem cobrint el cos central, així com els 
testers de les ales laterals, amb pendents del 70% (35º) i del 55% (29%) 
respectivament.  

La seva formació s’aconsegueix amb encavallades de fusta, cabirons de fusta de 
secció rectangular, enllatat amb llates de fusta de secció quadrada, que sustenten 
una solera formada per dos gruixos de rajola ceràmica col·locades sobre solera de 
morter de ciment i acabat exterior de teula ceràmica de color vermell, col·locada 
amb morter. No disposa ni d’aïllament ni d’impermeabilització. Amb formació de 

careners mitjançant teula ceràmica del mateix estil i color que la resta de teules de 
la coberta. 

Existeixen dos tipus d’acabat per aquesta tipologia de coberta, les cobertes dels 
testers estan acabades amb teula plana d’encaix i la coberta del cos central està 
acabada amb teula àrab. 

La coberta a quatre aiguavessos, la trobarem cobrint les ales laterals, amb pendents 
del 49% (26º). La seva formació s’aconsegueix amb encavallades de fusta, cabirons 
de fusta de secció rectangular, enllatat amb 
llates de fusta de secció quadrada, que 
sustenten una solera formada per dos gruixos de 
rajola ceràmica col·locades sobre solera de 
morter de ciment i acabat exterior de teula 
plana d’encaix ceràmica de color vermell, 
col·locada amb morter. En aquesta coberta hi 
trobem setze petites lluernes rectangulars 
formades per 18 (6x3) teules planes d’encaix de 
vidre, que permeten el pas de llum al passadís 
central de la planta sota coberta. No disposa ni d’aïllament ni d’impermeabilització. 

Amb formació de careners mitjançant teula angular ceràmica del mateix color que 
la resta de teules de la coberta. 

  

Coberta de teula àrab i coberta de teula plana d’encaix. Detall carener teula plana d’encaix. 

 
Plànol amb els acabats de cobertes inclinades 

Lluerna de vidre i detall formació coberta 
inclinada 
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COBERTA DE VIDRE: 

El pati de llums interior i el pati Gaudí de la segona plana (ala esquerra) estan coberts per 
uns llanternons de tres i de dos aigües respectivament, formats de diverses peces 
rectangulars de vidre armat translúcid entravessats per perfilaria autoportant de ferro 
pintat. 

   

Vista exterior patí Gaudí. Vista interior Patí Gaudí. Vista interior Patí de llums interior. 

XEMENEIES: 

L’edifici posseeix dos grans xemeneies d’obra, transcorren per 
l’interior del patí interior fins a coberta de planta primera que surt 
a l’exterior, en aquest tram les xemeneies estan construïdes amb 
obra vista i tenen una alçada sobre rasant de 20,86m. El seu 
coronament es realitza amb un petit ràfec decoratiu, format per 
tres filades de maó massís 

Defenses 

BARANES I AMPITS 

Les defenses del balcons i terrasses superiors transitables estan realitzades per ampits de 
0,99m. d’alçada i 20cm. de gruix, format per balustres formats per peces ceràmiques de 
petites dimensions separades entre si. Els sòcols i les cantonades del balcó son massisses 
de maó ceràmic cara vista massís d'elaboració manual, color vermell, de 29x15x4cm., 
col·locat de llarg i rebut amb junts de 2 cm. amb morter de ciment. Coronat amb dos 
filades de maó i una de rajola. 

Les baranes dels forats de ventilació de la planta subterrània en forma corba, de 97cm 
d’alçada i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment, estan 
formades per: passamà de platina de perfil massís de ferro forjat de 40x10mm., travessers 
horitzontals de perfil massís de ferro forjat de Ø10mm. i muntants verticals de platines de 
perfil massís de ferro forjat amb retorçat salomònic de 30x10mm amb una separació de 
70cm. entre elles. 

   

Barana balustrada balcó. Barana balustrada terrassa superior Barana metàl·lica forat ventilació 
planta baixa. 

REIXES 

Les finestres de planta baixa tenen reixa metàl·lica composada per barrots horitzontals 
de platina de perfil massís de ferro de 35x8mm. amb una separació de 76cm. entre ells, i 
barrots verticals de secció rodona massissa de ferro de Ø14mm. amb una separació de 
13cm. entre ells. Fixada a bastiments de fusta mitjançant cargols i soldadura per fixació 
dels mateixos. 

Algunes de les finestres de la façana posterior de la planta baixa tenen reixa metàl·lica 

de malla de simple torsió i bastidor de platina de perfil massís d'acer de 20x6 mm. 

   

Reixa metàl·lica de barrots horitzontals i 
barrots verticals façana principal. 

Reixa metàl·lica de malla de simple 
façana posterior 

Reixa metàl·lica de barrots horitzontals 
i barrots verticals façana lateral dret. 

1.2.3.3 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 

Envans 

Els paraments verticals interiors de l’edifici estan composats per dos tipus de parets: les 
parets de càrrega, i els envans divisoris. Tots dos sistemes estan amb acabat superficial 
de guix a les zones seques i enrajolat a les zones humides. 

Les parets de càrrega estan construïdes amb maó massís manual de 29x15x4cm., 
executats mitjançant un aparell pel llarg o de maó de tres quarts i col·locats amb morter 

Detall xemeneies. 
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de ciment Pòrtland de 4-6mm de gruix. Aquestes parets de càrrega estan lligades amb 
les parets de façana amb el sistema de trava. 

Els envans divisoris estan construïts amb maó massís manual de 29x15x4cm., col·locats de 
cantell i presos amb morter de ciment Pòrtland. 

A tots dos sistemes es procedeix a l’enguixat a bona vista i al pintat. 

Fusteria interior 

Encara es conserven les fusteries que es van col·locar des de l’inici de la construcció. Les 
portes interiors de l’edifici son variades en quan a formes, mides i materials, tot i que la 
majoria son completament de fusta, també hi han d’altres mixtes de fusta i vidre. Hi 
trobem majoritàriament portes interior de fusta envernissada, però també hi trobem de 
fusta per a pintar. 

Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta subterrània, aula O. 
Barnack, aula J. N. Niepce, 
aula J. M. Cameron i aula J. 
H. Lartigue, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, per a un buit d'obra de 
110x209x3,5cm., amb bastiment per 
a envà, de dues fulles batents una 
de 80cm d’ampla i una segona de 
30cm d’amplada, de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. 

 

Planta subterrània, aula F. T. 
Nadar, aula T. Wedgwood i 
aula J. Herschell, Institut 
d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulla batent 
de fusta per a un buit d'obra de 
80x209x3,5cm., amb bastiment per 
a envà, fulla batent de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. 

 

Planta subterrània, Aula 
Laboratori 1, Institut 
d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulla batent 
de fusta per a un buit d'obra de 
1000x209x3,5cm., amb bastiment 
per a envà, fulla batent de tauler 
de fusta amb ànima alveolar de 
paper kraft i tapajunts de fusta. 
Frontisses, manetes, poms i 
elements de tancament de llautó. 

Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta baixa, Fototeca 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Porta vidriera de fusta pintada amb 
esmalt sintètic, per a un buit d'obra 
de 80x210x3,5cm., amb bastiment 
per a envà, de fulla batent de fusta 
amb vidre pla senzill. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. 

 

Planta baixa, despatx 
Direcció i aula Steichen, 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Porta emplafonada de fusta 
massissa pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulles batents 
de fusta per a un buit d'obra de 
115x268x10cm., amb bastiment per 
a envà, fulles batents de 
57x260x8cm. i tapajunts de fusta 
massissa. Frontisses, manetes, poms 
i elements de tancament de llautó. 

 

Planta baixa, aules 1, 2 , 3, 4 
i secretaria, Escola Superior 
de Relacions Públiques. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, per a un buit d'obra de 
130x209x3,5cm., amb bastiment per 
a envà, de dues fulles batents una 
de 87cm d’ampla i una segona de 
43cm d’amplada, de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. Tarja superior 
fixe de vidre. 

 

Planta baixa lavabos Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulles batents 
de fusta per a un buit d'obra de 
70x210x3’5cm., amb bastiment per 
a envà, fulla batent de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. 
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Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta baixa, biblioteca 
digital, Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Porta bandera d’acer inoxidable, 
amb porta practicable d’una fulla 
de 85x210cm. i finestra fitxa d’acer 
inoxidable de 354x90cm., perfilaria 
d’acer inoxidable i vidre doble. 
Frontisses, manetes, poms i 
elements de tancament d’acer 
inoxidable. 

 

Planta baixa, entrada 
principal, Residència 
d’Estudiants. 

Triple porta vidriera a la anglesa de 
fusta envernissada, per a un buit 
d'obra de 488x456x7cm., amb 
bastiment per a envà. Porta central 
de 238x360x7cm., dues fulles 
batents amb quarterons de vidre 
senzill transparents. Dues portes 
laterals de 110x307x7cm., fulla 
batent amb quarterons de vidre 
senzill transparents. Plafons, galzes, i 
tapajuntes de fusta massissa, 
envernissada. Ferraments de 
penjar, tanca i manovella de ferro 
forjat. Tarja superior fixa de vidriera 
a la anglesa.  

 

Planta baixa, consergeria i 
sala piano, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada, de 120x270x8cm, 
amb bastiment de doella, dues 
fulles amb quarterons de vidre 
senzill transparent, amb plafons, 
galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa envernissada. Ferraments 
de penjar, tanca i manovella de 
ferro forjat. 

 

Planta baixa, consergeria, 
sala piano, accés menjador 
i antic locutori, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada, per a un buit d'obra 
de 115x270x8cm, amb bastiment 
d’envà, dues fulles amb quarterons 
de vidre senzill transparent, amb 
plafons, galzes, i tapajuntes de 
fusta massissa envernissada. 
Ferraments de penjar, tanca i 
manovella de ferro forjat. 

Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta baixa i planta 
primera. Totes les portes de 
les estances amb entrada 
des del passadís, 
Residència d’Estudiants. 

Porta emplafonada de fusta 
massissa pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulles batents 
de fusta per a un buit d'obra de 
115x268x10cm., amb bastiment per 
a envà, fulles batents de 
57x260x8cm. i tapajunts de fusta 
massissa. Frontisses, manetes, poms 
i elements de tancament de llautó. 

 

Sala d’estudis , i accés 
passadís ala dreta, i 
magatzem ala esquerra 
planta baixa, passadissos 
planta primera, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada amb dues targes 
laterals i una superior fixa, per a un 
buit d'obra de 286x417x7cm., amb 
bastiment de tres quarts. Porta 
central de 170x330x7cm., dues 
fulles batents amb quarterons de 
vidre senzill transparents. Dues fulles 
laterals fixes de 58x376x7cm. 
Plafons, galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, envernissada. Ferraments 
de penjar, tanca i manovella de 
ferro forjat. Tarja superior fixa de 
vidriera a la anglesa. 
 

 

Planta baixa, aula 
informàtica i sala 
arquitectura, Residència 
d’Estudiants. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulla batent 
de fusta per a un buit d'obra de 
100x230x3’5cm., amb bastiment per 
a envà, fulla batent de fusta i de 
tauler de fusta amb ànima alveolar 
de paper kraft i tapajunts de fusta. 
Frontisses, manetes, poms i 
elements de tancament de llautó. 
Tarja superior fixe de vidre senzill 
transparent de 100x30x3,5cm. 

 

Planta altell, sala de 
professors, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya.  

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, amb porta de fulles batents 
de fusta per a un buit d'obra de 
75x210x3’5cm., amb bastiment per 
a envà, fulla batent de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. 
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Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta primera, accés 
Capella i sala de planxa i 
costura, Residència 
d’Estudiants. 

Porta emplafonada, tipus 
Castellana, de fusta massissa 
envernissada per a un buit d'obra 
de 248x285x30cm, amb bastiment 
per envà, fulla tipus castellana, 
porta central de 156x285x7cm., 
dues fulles batents amb plafons, 
galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, envernissada. Ferraments 
de penjar, tanca i manovella de 
ferro forjat. 
Dos dels plafons s’han substituït per 
vidre senzill translúcid i porticons de 
fusta massissa emplafonada 
envernissada de 145x65cm 
Targes laterals emplafonades fixes 
de 45x265x7cm.  

 

Biblioteca, Sala d’Estudis i 
Magatzem Biblioteca, 
planta primera, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada amb dues targes 
laterals i una superior fixa, per a un 
buit d'obra de 220x407x5cm., amb 
bastiment d’envà. Porta central de 
98x330x5cm., una fulla batent amb 
quarterons de vidre senzill 
transparents. Dues fulles laterals 
fixes de 61x407x5cm. Plafons, 
galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, envernissada. Ferraments 
de penjar, tanca i manovella de 
ferro forjat. Tarja superior fixa de 
vidriera a la anglesa. 

 

Planta primera, sala 
d’estudis, sala biblioteca, 
magatzem biblioteca i 
despatx biblioteca, 
Residència d’Estudiants. 

Porta vidriera a la anglesa de fusta 
envernissada, per a un buit d'obra 
de  315x230x5cm, amb bastiment 
per envà, amb vidre senzill imprès 
translúcid, amb plafons, galzes, i 
tapajuntes de fusta massissa, 
envernissada. Ferraments de penjar, 
tanca i manovella de ferro forjat. 
Targes vidriera a l’anglesa laterals 
fixes de 120x230x5cm. 

 

Planta primera, lavabos i 
dutxes, Residència 
d’Estudiants. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, per a un buit d'obra de 
122x268x4cm., amb bastiment per a 
envà, de dues fulles batents una de 
80cm d’ampla i una segona de 
40cm d’amplada, de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta. Frontisses, 
manetes, poms i elements de 
tancament de llautó. Tarja superior 
fixe de fusta pintada amb petita 
finestra de vidre senzill opac de 
100x18x4cm 

Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta segona, Residència 
d’Estudiants. 

Porta de fusta envernissada amb 
vidriera al seu voltant. Conjunt de 
285x275x16cm., amb bastiment per 
envà, porta batent envernissada de 
114x206x5cm, de tauler de fusta 
amb ànima alveolar de paper kraft 
i tapajunts de fusta envernissada. 
Frontisses, manetes, poms i elements 
de tancament de llautó. 

Tarja superior fixe de 114x53x5cm., 
de vidre senzill transparent. 

Vidriera lateral de 147x265x5cm, 
dividida en tres parts, de vidre senzill 
transparent. 

 

Planta segona, habitacions 
300 i 301, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera amb sòcol de fusta 
pintada amb tarja fixe superior, per 
a un buit d'obra de 121x260x7cm., 
amb bastiment d’envà. Porta de 
120x240x7cm., de dos fulles batents 
amb quarterons de vidre senzill 
imprès opac. Plafons, galzes, i 
tapajuntes de fusta pintada. 
Ferraments de penjar, tanca i 
manovella de ferro forjat. 

Tarja superior fixa de vidriera a la 
anglesa. 

 

Planta segona, banys 
passadís, Residència 
d’Estudiants. 

Porta de fusta pintada amb esmalt 
sintètic, per a un buit d'obra de 
120x275x7cm., amb bastiment per a 
envà, de dues fulles batents una de 
80cm d’ampla i una segona de 
40cm d’amplada, de tauler de 
fusta amb ànima alveolar de paper 
kraft i tapajunts de fusta pintada. 
Frontisses, manetes, poms i elements 
de tancament de llautó.  

Tarja superior fixe de fusta pintada 
de 120x50x7cm., amb petita finestra 
de vidre senzill opac de 
120x18x7cm. 
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Tipus porta interior Localització Característiques 

 

Planta segona,  habitacions 
passadís, Residència 
d’Estudiants. 

Porta emplafonada, de fusta 
massissa pintada per a un buit 
d'obra de 120x275x7cm, fulla tipus 
castellana de 60x225x7cm., amb 
plafons, galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, pintada. Ferraments de 
penjar, tanca i manovella de ferro 
forjat. 

Tarja superior vidriera fixa de 
120x34x7cm. dividida en 3 parts. 

 

Planta segona, lavabo 
tester ala dreta, Residència 
d’Estudiants. 

Porta vidriera amb sòcol de fusta 
pintada amb dues targes laterals i 
una superior fixa, per a un buit 
d'obra de 145x275x7cm., amb 
bastiment d’envà. Porta central de 
70x210x7cm., una fulla batent amb 
quarterons de vidre senzill imprès 
opac. Dues fulles laterals fixes de 
38x210x7cm., amb quarterons de 
vidre senzill imprès opac. Plafons, 
galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, pintada. Ferraments de 
penjar, tanca i manovella de ferro 
forjat. 

Tarja superior fixa de vidriera a la 
anglesa. 

 

Planta segona, Sala 
d’Estudis, Cos Central, 
Residència d’Estudiants. 

Porta vidriera amb sòcol de fusta 
envernissada amb dues targes 
laterals fixes, per a un buit d'obra de 
181x215x17cm., amb bastiment de 
tres quarts. Porta central de 
86x215x5cm., una fulla batent amb 
quarterons de vidre senzill imprès 
opac. Dues fulles laterals fixes de 
47x215x7cm., amb quarterons de 
vidre senzill imprès opac. Plafons, 
galzes, i tapajuntes de fusta 
massissa, envernissada. Ferraments 
de penjar, tanca i manovella de 
ferro forjat. 

 

Tipus finestra interior Localització Característiques 

 

Aules, Planta baixa Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Finestra fixe de fusta pintada amb 
esmalt sintètic, per a un buit d'obra 
de 371x66x12cm., de vidre senzill 
transparent. 

Tipus finestra interior Localització Característiques 

 

Secretaria, Planta baixa 
Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

Finestra fixe de fusta pintada amb 
esmalt sintètic, per a un buit d'obra 
de 230x170x6cm., de vidre senzill 
transparent, dividida en 3 
quarterons. 

 

Biblioteca Digital, Planta 
baixa Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Finestra fixe d’acer inoxidable, per a 
un buit d'obra de 354x115x15cm., 
de vidre senzill transparent. 

 

Passadís, planta baixa, 
Residència d’Estudiants. 

Finestra fixe de ferro pintada amb 
esmalt sintètic, per a un buit d'obra 
de 369x210x7cm., formada per 
dotze quarterons de vidre senzill 
imprès opac. 

 

Sala professors, planta altell, 
Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

Finestra fixe d’acer inoxidable, per a 
un buit d'obra de 240x90x6cm., de 
vidre senzill transparent. 

 

Passadissos, planta primera, 
Residència d’Estudiants. 

Finestra fixe de ferro pintada amb 
esmalt sintètic, per a un buit d'obra 
de 369x210x7cm., formada per vint-
i-quatre quarterons de vidre senzill 
imprès opac. El dos quarterons 
centrals son abatibles. 

 

Passadissos, planta segona, 
Residència d’Estudiants. 

Triple finestra practicable de fusta 
pintada amb esmalt sintètic, per a 
un buit d'obra de 385x155x7cm., 
obertura cap a l’interior, amb 
bastiment d’envà, formada per 
dues fulles batents amb quarterons 
de vidre imprès opac, fulla de 
62x145x7cm acordada al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura 
clàssica, rivets, tapajunts perimetral 
de fusta massissa pintada. 
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Tipus finestra interior Localització Característiques 

 

Planta segona Finestra practicable de fusta 
pintada amb esmalt sintètic, per a 
un buit d'obra de 134x70x7cm., 
obertura cap a l’interior, amb 
bastiment d’envà, formada per 
dues fulles batents amb quarterons 
de vidre senzill imprès opac, fulla de 
60x60x7cm acordada al bastiment 
de forma ressaltada. Motllura 
clàssica, rivets, tapajunts perimetral 
de fusta massissa pintada. 

Defenses 

Les baranes de les escales interiors son variades en quan a formes, mides i materials. 

Tipus barana Localització Característiques 

 

Escala principal, de planta 
baixa a planta segona, 
Residència d’Estudiants. 

Barana metàl·lica d'acer de 94 cm 
d'alçada i fixada mitjançant rebut 
en obra de fàbrica amb morter de 
ciment, amb bastidor doble, es ta 
composta per passamà de platina 
de perfil massís de ferro forjat de 
75x7mm., per rebre fusta, subjecte a 
bastidor format per platina de perfil 
de ferro superior i inferior de 
75x7mm; muntants verticals de 
40x40mm disposats al final de cada 
tram, barrots verticals de 25x25mm, 
cada 32 cm i barrots verticals de de 
15x15mm, col·locats cada 10 cm i 
soldats entre sí, amb passamà de 
fusta blana envernissada, de 80x40 
mm de secció, fixat mitjançant 
cargols al bastidor. 
 

 

Escala secundaria, de 
planta baixa a planta 
segona, tester ala esquerra 
Residència d’Estudiants. 

Barana metàl·lica d'acer de 94 cm 
d'alçada i fixada mitjançant rebut 
en obra de fàbrica amb morter de 
ciment, per rebre fusta, subjecte a 
bastidor format per platina de perfil 
de ferro superior de 45x7mm; 
muntants verticals de ferro forjat 
decoratiu de Ø400mm disposats al 
final de cada tram, barrots verticals 
de ferro forjat decoratiu de Ø15mm, 
col·locats cada 10 cm i rebuts 
directament paviment, amb 
passamà de fusta blana 
envernissada, de 50x20 mm de 
secció, fixat mitjançant cargols al 
bastidor. 
 

Tipus barana Localització Característiques 

 

Escala altell Escola Superior 
de Relacions Públiques. 

Ampit format per muret de fàbrica, 
de maó ceràmic revestit i pintat, de 
0,70m de alçada i de 9cm de gruix, 
amb passamans metàl·lic de ferro 
de Ø40mm.; peça superior de 
coronació de fusta de 120x40mm,, 
fixació del passamà metàl·lic 
mitjançant rebut en obra de fàbrica 
amb morter de ciment. 

 

Escala altell Escola Superior 
de Relacions Públiques. 

Barana metàl·lica i vidre de 95cm. 
d'alçada, composta de passamà 
d’acer inoxidable de Ø40mm. fixat 
amb pipes soldades a muntants 
verticals de 40x20mm. disposats 
cada 90 cm i plafó de vidre 
transparent subjecte a bastidor 
format per de doble perfil en U de 
20x20x3mm; fixació en obra de 
fàbrica mitjançant tacs i cargols 
d'acer. 

 

Escala soterrani i altell 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Barana metàl·lica d'acer de 98cm. 
d'alçada, composta de tub superior 
de Ø60mm. que fa de passamans, 2 
barres horitzontals de secció 
rectangular de 18x12mm. 
distanciades entre sí 30cm. i amb el 
passamà 30cm., muntants verticals 
de secció rectangular de 36x18mm. 
disposats cada 100cm. i soldats 
lateralment als muntants metàl·lic 
d’escala. 

1.2.3.4 SISTEMA D’ACABATS 

Arrebossats, enrajolats i revestiments 

Tots els paraments verticals com els paraments horitzontals estan enguixats a bona vista 
amb guix i acabat lliscat, pintat amb pintura plàstica. 

En els paraments verticals de les cambres humides que l’enrajolat no cobreix la totalitat 
del parament, les parets estan revocades de ciment, lliscades de cal hidràulica, pintat 
amb pintura plàstica. 
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Cal fer un esment especial a l’arrimador estucat al foc mitjançant 
l'aplicació manual sobre un parament vertical interior, prèviament 
arrebossat amb acabat arremolinat, de tres capes de morter de 
calç amb sorra de finor creixent cap a l'exterior, de dosificació 1:4 
la primera i dosificació 1:3 les dues restants. Acabat superficial: 
s'aplicarà una mà de sabó amb diferents tonalitats i imitacions, 
acabant per últim amb l'atapeït amb planxes calentes. Bicolor de 
1,25m. d’alçada,  sòcol de peces de terratzo de microgra de color 
negre de 50x30cm. Aquest arrimador revesteix tant els paraments 
verticals del vestíbul de la planta baixa com els que delimiten la 
caixa d’escala de l’escala principal de planta baixa a planta 
primera, així com el hall i passadís central de la planta primera.  

Detall decoratiu arrambador 
estucat al foc. 

ENRAJOLATS 

Els paraments verticals, parets i envans de les cambres humides estan enrajolades sobre 
arrebossat de morter de ciment, amb una gran varietat de tipologies i colors per a cada 
bany i lavabo, ja que degut a que l’edifici te usos diferents i està gestionat per institucions 
diferents, no s’han seguit criteri homogenis. 

Tipus enrajolat Localització Característiques 

 

Lavabos, planta baixa, 
Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

Enrajolat ceràmic de rajola de 32x32cm., 
amb peces decoratives de rajola 
ceràmica de 10x10cm., tot rebut amb 
morter de ciment i/o amb adhesiu per a 
rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. 

 

Hall d’entrada, passadís i 
aules, planta baixa, Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Arrimador ceràmic, de rajola de 60x30cm., 
enrajolat a junt seguit en vertical. Coronat 
amb perfil en L de fusta. 

   

Tipus enrajolat Localització Característiques 

 

Lavabos, planta baixa, Institut 
d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Enrajolat ceràmic de rajola de 32x20cm., 
enrajolat a junt seguit en vertical, amb 
sanefa decorativa formada per llistell 
inferior i superior de 20x5cm i rajola 
ceràmica llisa de 34x20cm., tot rebut amb 
morter de ciment i/o amb adhesiu per a 
rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. 

 

Passadís accés menjador, 
planta baixa, Residència 
d’Estudiants. 

Arrimador ceràmic de 1,5m., de rajola de 
20x20cm., enrajolat amb les peces 
disposades a cartabó. Amb sòcol ceràmic 
de 20x20cm. amb coronament arrodonit, 
sanefa inferior de rajola ceràmica llisa de 
20x8cm. i llistell llis de 22x8cm., sanefa 
superior de llistell llis de 22x8cm. i rajola 
ceràmica de 10x10. Coronat amb llistell 
ceràmic de 20x7cm. de mitja canya. 

 

Lavabo passadís menjador, 
planta baixa, Residència 
d’Estudiants. 

Enrajolat ceràmic fins a 2,80m. de rajola 
de 20x20cm., color marró xocolata amb 
rajoles de color balnc per creació de 
sòcol i sanefa superior, enrajolat a junt 
seguit, rebut amb morter de ciment i/o 
amb adhesiu per a rajola ceràmica i 
rejuntat amb beurada. Coronat amb perfil 
en U de fusta pintada. 

 

Lavabo passadís ala esquerra 
planta baixa, cabines inodors 
i dutxes planta primera, 
Residència d’Estudiants. 

Enrajolat ceràmic fins a 2,80m. de rajola 
de 20x20cm., color blanc amb rajoles de 
color verd ampolla per creació de 
sanefes, enrajolat a junt seguit, rebut amb 
morter de ciment i/o amb adhesiu per a 
rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. 
Coronat amb perfil en U de fusta pintada. 
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Tipus enrajolat Localització Característiques 

 

Lavabos passadís, planta 
primera, Residència 
d’Estudiants. 

Enrajolat ceràmic fins a 2,80m. de rajola 
de 20x20cm., color blanc, enrajolat a junt 
seguit, rebut amb morter de ciment i/o 
amb adhesiu per a rajola ceràmica i 
rejuntat amb beurada. Coronat amb perfil 
en U de fusta pintada. 

 

Lavabo dutxes, planta 
segona, Residència 
d’Estudiants. 

Enrajolat ceràmic fins a 2,80m. de rajola 
de 20x20cm., color blanc amb rajoles de 
color marró per creació de sanefes, 
enrajolat a junt seguit, rebut amb morter 
de ciment i/o amb adhesiu per a rajola 
ceràmica i rejuntat amb beurada. 

REVESTIMENTS DE FUSTA 

Tipus arrimador Localització Característiques 

 

Claustre, planta baixa, Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Arrimador de fusta de 2,2m. d'alçada, 
acabat amb tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques fabricat per procés sec 
MDF, de 19.mm de gruix, col·locat adherit 
sobre enllatat de fusta. Coronat amb perfil 
en L de fusta. 

Tipus arrimador Localització Característiques 

 

Bar, planta baixa Residència 
d’Estudiants. 

Arrimador de fusta envernissada de 1,2m. 
d’alçada, col·locat adherit sobre enllatat 
de fusta. Coronat amb perfil en L de fusta 
envernissada. 

 

Consergeria, planta baixa, 
Residència d’Estudiants. 

Arrimador de fusta emplafonada pintada 
de 1,25m. d’alçada, col·locat adherit 
sobre enllatat de fusta. Coronat amb 
motllura decorativa de fusta. 

 

Sala informàtica, sala 
d’arquitectura i manteniment 
informàtica, planta baixa, 
Residència d’Estudiants. 

Arrimador de plafons de fusta 
envernissada de 1,2m. d’alçada, col·locat 
adherit sobre enllatat de fusta. Coronat 
amb perfil en L de fusta envernissada. 

Paviments 

Ens trobem tota una diversitat de tipologies de paviments per a cada una de les 
estances de la Residència d’Estudiants, ja que ens trobem davant d’un edifici de grans 
dimensions, amb usos diferents i gestionat per institucions diferents, les quals no han seguit 
un criteri igualitari per a tot l’edifici.  

Hi trobem tant paviments d’origen, com de recents. Les tipologies utilitzades son: 
paviments hidràulics, paviments continus de ciment, paviments de terratzo, paviments de 
peces ceràmiques, paviments de fusta i paviments sintètics. 

PLANTA SUBTERRÀNIA 

En aquesta planta hi trobem una gran varietat de paviments, tenim paviment de 
terratzo a les estàncies de l’àrea de connexió amb l’edifici annex, al subterrani de 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya  hi trobem paviments de peces 
ceràmiques de models i mides diferents, així com paviment sintètic. 
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Paviment de terratzo de gra 
gros, de 40x40cm., enrajolat 
a junt seguit. A tota la planta, 
Edifici annex Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 60x60cm., enrajolat a 
junt seguit. A casi tota la 
planta, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 40x40cm., enrajolat a junt 
seguit. Laboratori, Institut 
d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Paviment sintètic de llosetes 
de 60x60cm., a junt seguit. 
Aula F.T. Nadar, Institut 
d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

PLANTA BAIXA 

En aquesta planta també hi trobem una gran varietat de paviments, de mides i 
colors molt diferents. L’entrada, hall i escala principal de la Residencia d’Estudiants 
es de paviment de terratzo, altres paviments que hi trobem en aquesta part de 
l’edifici son els ceràmics, continuo de ciment, de fusta, de pedra natural i el 
paviment sintètic. La part ocupada per l’Escola Superior de Relacions Públiques està 
realitzada amb paviment de fusta a excepció de les cambres humides que son 
revestides per paviment ceràmic. A l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya a 
excepció del hall d’entrada que està revestit de paviment sintètic, la resta esta 
revestit de paviment ceràmic. 

    

Paviment continu de terratzo 
de microgra, rajola de 
50x50cm., enrajolat a junt 
seguit. A tot el vestíbul 
d’entrada, Hall i Escala 
Principal, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x30cm., enrajolat a 
junt seguit, amb rajoles d’un 
color i rajoles decorades 
per formació de sanefes. 
Passadís, Sala de 
Projeccions, Sala pianos, 
Sala d’Estudis, Sala Descans 
Residència d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 40x40cm., enrajolat a junt 
seguit. Consergeria 
Residència d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 42x42cm., enrajolat a 
junt seguit.  Bar i menjador 
bar, Residència d’Estudiants 

    

Paviment continu de ciment 
imprès, mitjançant escardejat 
de ciment Porland, tramat de 
punta o diagonal. Accés al 
menjador, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment de pedra natural, 
graons de granit tipus 
terratzo. Escala Accés 
Menjador i Escala 
Secundaria, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 44x44cm., enrajolat a junt 
seguit. Despatxos 
administració, direcció i sos-
direcció Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
hexagonal de 42x33cm. Sala 
TV Residència d’Estudiants. 

    

Paviment sintètic de llosetes 
de 100x100cm., a junt seguit. 
Sala Informàtica i Aula 
Arquitectura Residència 
d’Estudiants. 

Paviment de fusta de 
lamel·les encadellades de 
1200x190mm. d’aspecte 
roure. disposició de les posts 
a l’anglesa. Sala 
Manteniment Informàtica 
Residència d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x20cm., enrajolat a junt 
seguit. Lavabo i dutxes 
passadís Residència 
d’Estudiants. 

Paviment de pedra natural 
de travertí rajola de 
40x40cm. enrajolat a junt 
seguit. Cabines lavabo 
passadís ala dreta, 
Residència d’Estudiants. 

    

Paviment ceràmic de rajola 
de 20x10cm. Lavabo 
menjador, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment de fusta de 
lamel·les encadellades de 
1200x190mm., d’aspecte 
faig natural. disposició de 
les posts a l’anglesa. A casi 
tota la planta, Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 40x40cm., enrajolat a junt 
seguit. Lavabo Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Paviment sintètic de llosetes 
de 100x100cm., a junt seguit. 
Hall entrada, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

  

  

Paviment ceràmic de rajola 
de 60x60cm., enrajolat a junt 
seguit. A casi tota la planta, 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 40x40cm., enrajolat a 
junt seguit. Fototeca, 
Laboratori i Arxiu Fotogràfic, 
Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

  

PLANTA ALTELL 

L’altell de l’Escola Superior de Relacions Públiques està revestit per paviment de 
fusta a excepció del despatx de direcció que està revestit per paviment ceràmic. 
Novament a l’altell de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya hi trobem una 
varietat de paviments que van des del paviment sintètic a casi tota la planta a 
excepció de petits despatxos revestits amb paviment ceràmic i paviment de fusta. 

 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

78

    

Paviment ceràmic de rajola 
de 20x10cm., enrajolat a junt 
seguit. I paviment de fusta de 
parquet flotant, disposició de 
les posts a l’anglesa. Escala i 
despatx direcció, Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Paviment de fusta de 
lamel·les encadellades de 
1200x190mm., d’aspecte 
faig natural, disposició de 
les posts a l’anglesa. A casi 
tota la planta, Escola 
Superior de Relacions 
Públiques. 

Paviment sintètic de llosetes 
de 60x60cm., a junt seguit. A 
casi tota la planta, Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 40x40cm., enrajolat a junt 
seguit. Despatx Coordinació 
d’Estudis, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

 

   

Paviment de fusta de 
lamel·les encadellades de 
1200x190mm., d’aspecte 
roure, disposició de les posts a 
l’anglesa. A casi tota la 
planta, Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

   

PLANTA PRIMERA 

En aqueta planta hi ha més homogeneïtzació de paviments, hi trobem els 
paviments continus de terratzo, els paviments ceràmics i els paviments hidràulics. La 
majoria de superfície d’aquesta planta està revestit amb el mateix paviment a 
excepció de les cambres humides. Algunes estances de l’edifici hi conserva el 
paviments originals, i mostren un bell i disseny de paviment hidràulics, on es 
combinen els colors negre i gris. 

     

Paviment continu de terratzo 
de microgra, rajola de 
50x50cm., enrajolat a junt 
seguit. Escala Principal i zones 
de pas comunicació vertical, 
Residència d’Estudiants. 

Paviment hidràulic rajola de 
20x20cm., decorades amb 
dibuixos variats per formar 
mosaic, enrajolat a junt 
seguit. Biblioteca, escala 
secundaria Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x30cm., enrajolat a junt 
seguit, amb rajoles llises i 
decorades amb dibuixos 
variats per formar mosaic. 
Passadís, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x30cm., enrajolat a junt 
seguit, Habitació tipus, 
Residència d’Estudiants. 

    

Paviment ceràmic rajola de 
20x20cm., enrajolat de punta. 
Capella i sala planxa i 
costura Residència 
d’Estudiants. 

Paviment hidràulic rajola de 
20x20cm. enrajolat a junt 
seguit. Biblioteca, sala 
d’estudi i despatx 
biblioteca Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic rajola de 
30x20cm., enrajolat a junt 
seguit. Lavabo i dutxes 
passadís Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic rajola de 
10x10cm., enrajolat a junt 
seguit. Cabines dutxes i àrea 
rentamans lavabos passadís 
Residència d’Estudiants. 

PLANTA SEGONA 

Al igual que a la planta inferior, en aqueta planta hi ha una homogeneïtzació de 
paviments, hi trobem els paviments continus, els paviments ceràmics i els paviments 
hidràulics. La majoria de superfície d’aquesta planta està revestit amb el mateix 
paviment a excepció de les cambres humides i la Sala d’Estudi. Algunes estances 
de l’edifici hi conserva el paviments originals, i mostren un bell i variat repertori de 
dissenys de paviments hidràulics, on es combinen els colors, vermell, marró, gris i 
verd. 

    

Paviment continu de terratzo 
de microgra, rajola de 
50x50cm., enrajolat a junt 
seguit. Escala Principal i zones 
de pas comunicació vertical, 
Residència d’Estudiants. 

Paviment hidràulic rajola de 
20x20cm., decorades amb 
dibuixos variats per formar 
mosaic, enrajolat a junt 
seguit. Biblioteca, escala 
secundaria Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x30cm., enrajolat a junt 
seguit, amb rajoles llises i 
decorades amb dibuixos 
variats per formar mosaic. 
Passadís, Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic de rajola 
de 30x30cm., enrajolat a junt 
seguit, Habitació tipus, 
Residència d’Estudiants. 

    

Paviment continu de terratzo 
de gra petit, rajola de 
50x50cm., enrajolat a junt 
seguit. Sala d’Estudis, 
Residència d’Estudiants. 

Paviment ceràmic rajola de 
20x20cm., enrajolat a junt 
seguit. Lavabo i dutxes 
passadís Residència 
d’Estudiants. 

Paviment ceràmic rajola de 
10x10cm., enrajolat a junt 
seguit. Cabines dutxes i àrea 
rentamans lavabos passadís 
Residència d’Estudiants. 

Paviment hidràulic rajola de 
20x20cm., decorades amb 
dibuixos variats per formar 
mosaic, enrajolat a junt 
seguit. Passadís tester ala 
dreta Residència 
d’Estudiants. 
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Paviment hidràulic rajola de 20x20cm., decorades amb 
dibuixos variats per formar mosaic, enrajolat a junt seguit. 
habitacions tester ala dreta Residència d’Estudiants. 

Paviment hidràulic rajola de 20x20cm., decorades amb 
dibuixos variats per formar mosaic, enrajolat a junt seguit. 
Lavabo tester ala dreta Residència d’Estudiants. 

Cel ras 

La majoria dels paraments horitzontals estan enguixats a bona vista, amb guix, acabat 
lliscat i pintat amb pintura plàstica. Hi trobem una gran varietat de colors, tal com 
veurem a l’apartat de pintures. 

També hi trobem cels rasos registrables i continus de tipologies diverses, els quals 
numerem a continuació. 
 

Tipus cel ras Localització Característiques 

 
 

Aula T.Wedgwood i passadís 
sortida emergència, planta 
subterrània, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Cel ras registrable de placa d'escaiola, 
fissurada, de 600x600mm. i 15mm. de 
gruix, recolzada sobre perfileria vista 
color blanc amb sola de 24m mm. 
d'amplària, suspesa del sostre 
mitjançant perfileria d'acer galvanitzat. 

 
 

Aules i zones de pas, planta 
baixa, Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Cel ras registrable, de panell acústic 
autoportant de llana de roca, de 
mòduls de 2400x600x20mm., amb la 
cara vista revestida, acabat llis en 
color blanc, suspès del forjat 
mitjançant perfilaria vista de color 
blanc. 

 
 

Aula J.N.Niepce de planta 
subterrània, secretaria, 
magatzem i aula Steichen planta 
baixa, Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Cel ras registrable, de placa acústica 
de fibra, de 1200x600x15mm, acabat 
llis en color gris recolzada sobre 
perfileria vista de color blanc, suspesa 
del sostre mitjançant perfileria d'acer 
galvanitzat. 

 

Hall, planta baixa, Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Cel ras continu, de placa de escaiola 
semiperforada, de 400x600mm. i 
15mm. de gruix, recolzada sobre 
perfileria oculta amb sola de 15mm. 
d'amplària, suspesa del sostre 
mitjançant perfileria d'acer galvanitzat. 

   

Tipus cel ras Localització Característiques 

 

Despatx direcció, planta baixa, 
Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 

Cel ras de lamel·les de tauler de fibres 
de fusta i resines sintètiques de densitat 
mitjana (MDF), recobert amb paper 
melamínic superfície llisa, color blanc, 
amb cantell rectangular, de 185mm. 
d'amplària, 16mm. de gruix, muntades 
en posició horitzontal, clavat a llistons 
de fusta, fixats amb cargols sobre el 
parament vertical. 

 
 

Fototeca i Arxiu Fotogràfic, planta 
baixa, Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 

Cel ras de placa d'escaiola, 
granulada,  
de 600x600mm. i 15mm. de gruix, 
recolzada sobre perfileria vista de color 
blanc amb sola de 24 mm d'amplària, 
suspesa del sostre mitjançant perfileria 
d'acer galvanitzat. 

 
 

Manteniment informàtica, planta 
baixa Residència d’Estudiants. 

Cel ras de plaques Armstrong de 
1220x610mm., recolzada sobre 
perfileria vista esmaltada de color 
blanc, amb lluminària incorporada. 

 
 

Sala projeccions, planta baixa, 
Residència d’Estudiants. 

Cel ras continu, de plaques nervades 
d'escaiola, de 600x600mm., amb 
cantell recte i acabat granulat i 
perforat llis, suspeses del forjat 
mitjançant estopades penjants 
repartides uniformement, amb 
lluminària incorporada. 

 

Habitacions passadís, planta 
segona, Residència d’Estudiants. 

Cel ras continu d’encanyissat, revestit 
de guix i pintat amb pintura plàstica 
de color blanc, suspès per cabirons de 
fusta fixats a les encavallades de 
coberta. 
 

Pintures 

Hi trobem una gran varietat de tipologies i colors, per entendre millor aquest gran edifici 
ho dividirem en tres parts, les quals numerem a continuació. 
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ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 

Els paraments verticals estan pintats amb pintura plàstica mate de color blanc amb 
acabat llis. Els pilars de fabrica de maó i els seus capitells estan pintats amb pintura 
plàstica mate de color ocre groc. 

Els paraments horitzontals estan pintats amb pintura plàstica mate de color blanc amb 
acabat llis. 

La fusteria interior de fusta esta pintada amb capa d'esmalt sintètic, color blanc, acabat 
setinat. Les fulles de les portes estan pintades amb elements decoratius de color marró 
xocolata. L’interior de la fusteria exterior de fusta esta pintada amb capa d'esmalt 
sintètic, color blanc, acabat setinat. 

L’estructura i baranes metàl·liques de les escales estan pintades amb esmalt sintètic, 
color gris clar, acabat setinat.  

   

Pintat de paraments verticals i pintat dels 
pilars i capitells de la planta baixa.. 

Pintat fusteria interior. Pintat interior fusteria exterior i paraments 
horitzontals altell. 

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA 

Els paraments verticals tenen pintat un arrimbador de 1,20m. d’alçada amb pintura 
plàstica textura llisa, color gris clar, acabat setinat. La resta de paraments estan pintats 
amb pintura plàstica mate de color blanc amb acabat llis. Els pilars de fabrica de maó i 
els seus capitells estan pintats amb pintura plàstica mate de color gris fosc. 

Els paraments horitzontals estan pintats amb pintura plàstica mate amb acabat llis, als 
passadissos estan pintats de color gris fosc, a les oficines de planta altell estan pintats de 
color, el de les aules de planta subterrània estan pintats de color gris fosc. 

La fusteria interior de fusta estan pintades amb capa d'esmalt sintètic, acabat setinat. A 
la planta baixa i altell estan pintats de color gris clar, a la planta subterrània estan 
pintades de color salmó. L’interior fusteria exterior de fusta pintada amb capa d'esmalt 
sintètic, color gris clar, acabat setinat. 

L’estructura i baranes metàl·liques de les escales estan pintades amb esmalt sintètic, 
acabat setinat. Color gris clar per muntants i barrots, i de color saló per passamans. 

   

Pintat paraments verticals, horitzontals, 
baranes metàl·liques, pilars i fusteria 
interior de la planta subterrània. 

Pintat paraments verticals, horitzontals, 
baranes metàl·liques, pilars i capitells de 
la planta altell. 

Pintat de paraments verticals, paraments 
horitzontals, fusteria interior, pilars i capitells 
de la planta baixa 

RESIDENCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL 

Basant-se en fotografies dels primers anys com a Residencia d’Estudiantes (finals dels 
anys 20) s’ha realitzat una gran tasca de reelaboració de la vella i bella estètica de la 
Ramon Llull, s’ha intentat que les pintures dels paraments verticals i horitzontals de totes 
les plantes mantinguessin les mateixes característiques i fossin els més fidels a la versió 
original. 

Es juga amb els canvi de colors i tonalitats, així com l’emmarcat, per donar importància 
a elements com els pilars i els seus capitells, les voltes dels sostres i els buits de portes i 
finestres. 

Les fusteries interiors de fusta estan pintades amb capa d'esmalt sintètic, acabat setinat, 
color marró xocolata. A excepció de les fusteries del Hall d’entrada de la planta baixa, 
escala principal i passadís central de la planta primera que estan envernissades amb 
vernís sintètic. 

A la planta baixa hi trobem els paraments verticals pintats amb pintura plàstica mate 
amb acabat llis, de color blanc. Els paraments horitzontals estan pintats també amb 
pintura plàstica mate amb acabat llis, però de color beix. Les voltes dels sostres com els 
capitells dels pilars estan emmarcats amb sanefes de diferents gruixos i colors (blanc, beix 
i marró xocolata). Els capitells tenen en el seu interior una decoració vegetal composada 
preferentment de fines fulles i espigues de blat. 

  

Passadís planta baixa. Detall decoració planta baixa. 
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Cal fer un esment especial a la pintura imitant esgrafiat del vestíbul de la planta baixa, 
on per monumentalitzar aquest espai s’omple parets i sostres amb una rica decoració 
vegetal composada preferentment d’enramades i al·lusions iconogràfiques amb un cert 
aire cal·ligràfic convencional. Es localitza preferentment a les zones altes, pilars i capitells i 
emmarcant d’obertures de pas. Es tracta de sanefes on predominen els motius vegetals 
realitzats de forma esquemàtica, sòbria i repetitiva imitant les formes geomètriques 
arabesques però en menor grau de complexitat. 

Tant els paraments verticals del vestíbul de la planta baixa com els de l’escala principal, 
estan revestits amb un arrimador estucat, acabat lluent, elaborat amb la tècnica 
tradicional del planxat al foc fet amb fogons i carbó d'alzina. 

   

Hall d’entrada i escala principal planta 
baixa. 

Detall decoratiu emmarcament obertura 
de pas al Hall d’entrada. 

Detall decoratiu arrimador estucat. 

A la planta primera els paraments verticals i horitzontals estan pintats amb pintura 
plàstica mate amb acabat llis, de color blanc. Les voltes dels sostres estan emmarcades 
d’una sanefa de motiu vegetal de color indi (“añil”). Els pilars i jàsseres estan pintats de 
color salmó. 

A les habitacions i cambres humides tant els paraments verticals com els horitzontals es 
trobem pintats amb pintura plàstica mate amb acabat llis, de color blanc. 

  

Passadís planta primera. Detall decoració planta primera. 

Els paraments verticals de la Biblioteca del primer pis, es troben pintats amb pintura 
plàstica mate amb acabat llis, color salmó amb emmarcament de paraments i obertures 
amb sanefa del mateix gruix i color blanc. Els paraments horitzontals es troben pintats 

també amb pintura plàstica mate amb acabat llis, però de color indi amb sanefa 
vegetal de color blanc. També hi ha pintada una cornisa de color blanc.  

Cal destacar el passadís central, on hi trobem al igual que al hall de la planta baixa, 
pintat imitant esgrafiats, emmarcament de paraments i obertures amb sanefa del mateix 
gruix; i arrimador estucat, acabat lluent, elaborat amb la tècnica tradicional del planxat 
al foc fet amb fogons i carbó d'alzina. 

  

Detall decoració passadís central planta primera. Detall decoració Biblioteca planta primera. 

Els paraments verticals de la planta segona, es troben pintats amb pintura plàstica mate 
amb acabat llis, color blanc fins alçada de 3,5m., on canvia a color blau cel. També hi 
ha pintada una un arrimador amb cenefes de color blau cel. Els paraments horitzontals 
es troben pintats també amb pintura plàstica mate amb acabat llis, de color blau cel 
emnmarcats amb sanefa de diferents gruixos i de diferents colors (blanc i salmó).  

   

Passadís planta segona. Detall decoració encavallades, corretges i 
cabirons de coberta Sala d’Estudis. 

Detall decoració Sala d’Estudi planta 
segona 

1.2.3.5 EQUIPAMENTS 

Banys 

Els aparells sanitaris dels banys i lavabos son de porcellana blanca de marques i models 
molts variats. 

Hi trobem aixetes monobloc, monocomandament i amb mescladors temporitzats. 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

82

Els rentamans poden ser amb pedestal o murals. Els inodors tenen les cisternes tant 
penjades com de motxilla. 

Els plats de dutxa son de 800x800 amb aixetes monocomandament. 

Els abocadors son Roca model “Garda” amb aixetes cromades de broc llarg, reixeta 
cromada i coixinet de goma. 

Els urinaris modelo Mural de la mar Roca de 46x33x72cm amb entrada d’aigua superior. 

   

Rentamans de paret o mural i vàter de 
peu amb dipòsit tipus motxilla. Lavabo 
passadís planta baixa. 

Urinaris de peu. Lavabo menjador planta 
baixa. 

Rentamans de peu amb pedestal. 
Lavabos passadís de planta primera i 
planta segona. 

   

Urinaris de paret o mural. Lavabos 
passadís de planta primera i planta 
segona. 

Plat de dutxa. Dutxes passadís de planta 
primera i planta segona. 

Rentamans de peu amb pedestal i vàter 
de peu amb dipòsit tipus motxilla. Lavabo 
tester planta segona. 
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1. MEMÒRIA 

1.3 REPORTATGE FOTOGÀFIC 
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1.3.1 Planta Subterrània. 

   
Hall i escala metàl·lica d’accés. Aula J.H. Lartigue. Laboratori 1. 

 

 

 

Aula F.T. Nadar.  Aula J.N. Niepce. 

 

 

 

Aula T. Wedgwood.  Aula O. Barnack. 
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1.3.2 Planta baixa. 

   

Hall entrada Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Sala d’exposicions Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Passadís Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

  
 

Claustre Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

Aula 3 Escola Superior de Relacions 
Públiques. 

Hall i escala principal Residència 
d’Estudiants. 

   

Escala principal Residència 
d’Estudiants. 

Hall Residència d’Estudiants. Sala piano Residència d’Estudiants. 

   

Bar Residència d’Estudiants. Lavabo passadís Residència d’Estudiants. Lavabo Homes accés menjador 
Residència d’Estudiants 

   

   

   

Passadís ala esquerra Residència 
d’estudiants. 

Detall decoració volta passadís 
Residència d’estudiants. 

Sala de descans Residència 
d’Estudiants. 

   

Sala d’Estudis Residència 
d’Estudiants. 

Sala Informàtica Residència d’Estudiants. Sala projeccions Residència 
d’Estudiants. 

 

 

 

Sala TV Residència d’Estudiants. Despatx sots-direcció Residència 
d’Estudiants. 

Despatx Direcció Residència 
d’Estudiants. 

 



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

88



RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

89

1.3.3 Planta Altell Planta Baixa. 

   

Biblioteca Digital Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Sala de Professors Escola Superior de 
Relacions Públiques. 

Sala d’exposicions Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

   

Despatx coordinació d’Estudis Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Despatx Afers culturals Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Despatx Cap d’Estudis Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

  

 

Sala de Professors Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 

Biblioteca Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya. 
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1.3.4 Planta Primera. 

   

Arribada escala principal Residència 
d’Estudiants. 

Escala principal Residència 
d’Estudiants. 

Passadís ala esquerra Residència 
d’Estudiants. 

   

Passadís ala dreta Residència 
d’Estudiants. 

Passadís central Residència 
d’Estudiants. 

Hall passadís central Residència 
d’Estudiants. 

   

Lavabos passadís Residència 
d’Estudiants. 

Finestra lavabo passadís Residència 
d’Estudiants. 

Habitació tipus Residència 
d’Estudiants. 

   

Biblioteca Residència d’Estudiants. Sala Biblioteca Residència 
d’Estudiants. 

Hall Església Residència d’Estudiants. 

   

   

   

Despatx Biblioteca Dutxes passadís Església 

 
 

 

Habitació tipus Escala secundaria tester Escala d’accés planta segona 
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1.3.5 Planta Segona. 

   

Arribada escala a planta segona 
Residència d’Estudiants. 

Escala a planta segona Residència 
d’Estudiants. 

Passadís ala esquerra Residència 
d’Estudiants. 

 

  

Passadís Residència d’Estudiants. Aula d’Estudi Residència d’Estudiants. Aula d’Estudi Residència 
d’Estudiants. 

   

Sostre Aula d’Estudi Residència 
d’Estudiants. 

Pati Gaudí Residència d’Estudiants. Coberta de vidre patí Gaudí 
Residència d’Estudiants. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Paviment hidràulic habitació 
Residència d’Estudiants. 

Passadís ala dreta Residència 
d’Estudiants. 
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1.3.6 Planta Coberta. 

   

Trobada cos central amb ala dreta. Unió de coberta ampliació any 1927. Coberta inclinada tester ala dreta. 

   

Coberta plana transitable planta 
segona. 

Xemeneies. Coberta planta transitable planta 
segona i coberta inclinada ala dreta. 

 

  

Coberta plana transitable planta 
primera. 
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1.3.7 Façanes. 

   

Tester ala esquerra façana Principal. Pany central ala esquerra façana 
Principal. 

Unió Cos Central amb ala dreta 
façana Principal. 

   

Part superior Cos Central façana 
Principal. 

Portalada Cos Central façana 
Principal. 

Balcó Cos Central façana Principal. 

   

Finestral catedralici Cos Central 
façana Principal. 

Obertures segona planta façana 
Principal. 

Coronament tester ala dreta façana 
Principal. 

   

Balcó tester ala dreta façana 
Principal. 

Façana lateral dreta. Porta d’entrada façana lateral dreta. 

   

   

   

Finestres planta baixa façana lateral 
dreta. 

Finestra segona planta façana lateral 
dreta. 

Planta segona façana lateral dreta. 

   

Ala dreta façana Posterior. Façana Posterior Edifici Annex. . Façana Posterior Edifici Annex. 

   

Ala esquerra façana Posterior Detall faixes ala dreta façana 
posterior. 

Detall obertures planta segona ala 
dreta façana posterior. 

   

Façana lateral esquerra. Obertures planta baixa façana 
lateral esquerra. 

Obertures planta segona façana 
lateral esquerra. 
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1. MEMÒRIA 

1.4 METODOLOGIA DE TREBALL 
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Tal com diu Antonio Almagro al seu llibre Levantamiento arquitectónico, “Un 
levantamiento arquitectónico puede desarrollarse con diferentes objetivos, lo que da 
lugar a diferentes resultados en cuanto a contenidos, aun así se debe entender como 
una forma de conocimiento y por ello, se debe un análisis del edificio que ayude a 
comprender y documentar, tanto constructiva como formal y funcional”. Es per això que 
aquest treball no consisteix solament en la producció de plànols. 

La metodologia que vaig seguir per l’elaboració del projecte han estat: un treball 
d’investigació o recerca històrica, un treball de camp o aixecament arquitectònic i 
treball d’oficina o procés de digitalització. 

Baix interessar-me per un anunci publicat a la pàgina web de l’Escola Politècnica 
Superior d’Edificació de Barcelona en la que el responsable de l’APAC-Arxiu de Patrimoni 
de l’EPSEB, el professor Benet Meca Acosta, sobre el Patrimoni Arquitectònic Històrico-
Artístic de la Ciutat de Barcelona. Proposta fonamentada en l’estudi de qualsevol dels 
edificis catalogats per l’Ajuntament de Barcelona i que estan inclosos dins del llibre 
“Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona”. 

Desprès d’un primer contacte via correu electrònic amb el promotor d’aquest projecte i 
professor d’Expressió Gràfica Arquitectònica II, en Benet Meca Acosta, i una posterior 
trobada en les defenses del projecte d’altres companys tutoritzats també pel professor 
Meca, vaig decidir assumir les exigències i tirar endavant amb el projecte. 

1.4.1 Metodologia de la Recerca Històrica 
La recopilació d’informació històrica així com la recerca de material ha estat una part 
important del treball, ja que un projecte d’aquestes característiques es molt més que un 
aixecament gràfic de l’edifici. He utilitzat diferents medis tals com biblioteques, Internet i 
arxius documentals. 

Un cop decidit a realitzar el Projecte Final de Grau sobre la història i aixecament gràfic 
de l’edifici de la Residència 
d’Estudiants Ramón Llull, vaig 
decidir començar el treball 
d’investigació per tal de poder 
redactar l’estudi històric de 
l’edifici. Consulto la fitxa del 
Patrimoni Arquitectònic de 
l’Ajuntament de Barcelona via 
online i la Fitxa Cadastral a 
l’Oficina Virtual del Cadastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de documentar-me, d’una forma més genèrica, vaig optar per visitar les 
Biblioteques Municipals de Barcelona Francesc Candel i Esquerra de l'Eixample - Agustí 
Centelles, així com la Biblioteca Municipal Plaça d'Europa de L’Hospitalet de Llobregat 
per tal d’aconseguir el màxim de llibres que fessin referència a la Residència d’Estudiants 
Ramon Llull, a la família Batlló, a la Universitat Industrial, les fàbriques cotoneres de 
Barcelona i Catalunya, així com de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. 

Mentre consultava els diferents llibres vaig començar a buscar informació arquitectònica 
més detallada (projectes, plànols, etc.), per tal de conèixer amb més detall aquest 
edifici. Començo per visitar l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, de 
l’Ajuntament de Barcelona, la recerca es nul·la, ja que no tenen cap documentació 
sobre els projectes realitzats ja que son edificis propietat de la Diputació de Barcelona, i 
m’adrecen a l’arxiu de la Diputació. 

Abans de visitar l’arxiu de la Diputació, vaig visitar el Departament d'Informació i 
Documentació de l’Ajuntament de Barcelona i més concretament la seva Oficina 
d'Informació Urbanística, per tal d’informar-me sobre les qualificacions urbanístiques, els 
paràmetres d´edificació (zones afectades, possibilitats d´edificació, alçades i numero de 
plantes, ocupació etc.), i el planejament vigent tant de l’edifici com del recinte on està 
ubicat. Aquí vaig tenir més sort i vaig poder consultar el Pla Especial d’ordenació 
urbanística de l’Antiga Fàbrica Batlló. 

També vaig fer una visita al Centre de documentació, Arxiu Històric d’Arquitectura del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Barcelona). On es pot consultar el 
fons documental de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. Vaig poder fer-me amb uns plànols 
en suport paper de l’església de la Residencia d’Estudiants Ramón Llull. Fitxa Cadastral, estreta de de l’Oficina Virtual 

del Cadastre 

Recopilació alguns dels llibres 
consultats. 

Fitxa del Patrimoni Arquitectònic 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Finalment hem vaig dirigir a l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Vaig haver 
d’omplir una instància per tal de poder consultar tot tipus de documentació existent que 
hem pogués ajudar a ampliar la meva informació en referencia a l’edifici en estudi. De 
l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, hem concentro en buscar el màxim 
d’informació arquitectònica de la Residència Ramon Llull, abans Escola Superior 
d’Agricultura. Vaig poder accedir al fons fotogràfic i al fons d’Obres, infraestructures, 
béns immobles, on vaig poder consultar el Projecte d’Acabament de l’edifici ala Nord-
oest destinat a Escola Superior d’Agricultura, projectat per Rubió a l’any 1922 així com 
infinitat de projectes de reforma i condicionament d’anys posteriors. Vaig aconseguir uns 
plànols de les diferents plantes, seccions i façanes de l’edifici, dels projectes originals i 
d’aixecament realitzats el novembre de 1987. Son molt senzills, però m’han servit de base 
per poder realitzar l’aixecament arquitectònic. 

També vaig consultar els diferents expedients de l’Arxiu de Construccions Civils de la 
Diputació de Barcelona, dels diferents projectes realitzats a l’edifici a partir de l’any 1957 
fins a l’any 1990. 

1.4.1.1 ENTITATS VISITADES 

Arxiu Contemporani de Barcelona 

L'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) és el centre responsable de l'ingrés, custòdia, 
tractament i difusió de la documentació produïda i rebuda pels òrgans de govern i administració de la 
ciutat de Barcelona des del primer terç del segle XIX fins a l'actualitat. Així mateix, també desenvolupa les 
mateixes funcions pel que fa a altres fons documentals institucionals del mateix període que es consideren 
d'interès per a la història de la ciutat de Barcelona. 

Adreça: Carrer del Bisbe Caçador, 4, 08002 Barcelona  
Telèfon: 932 56 27 47 
Correu electrònic: arxiucontemporani@bcn.cat 
Web: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/ 
 

Departament d'Informació i Documentació - Oficina d'Informació Urbanística. 

L’Oficina del Departament d’Informació i Documentació Urbanística, informen presencialment amb cita 
prèvia sobre: Qualificacions urbanístiques, paràmetres d´edificació (zones afectades, possibilitats 
d´edificació, alçades i numero de plantes, ocupació etc.) Consulta del planejament vigent i exposició 
pública del planejament en tràmit (aprovacions inicials fase al·legacions). Consulta exposició pública 
expedients de gestió del Sector. Emeten certificats, informes urbanístics i plànols d’alineacions. 

Adreça: Av Diagonal, 230, 2 planta. 08018 Barcelona. 
Telèfon: 932914406/ 93 291 44 44 
Correu electrònic: urbanisme@mail.bcn.es 
Web: http://guia.bcn.cat/oficina-d-informacio-urbanistica-departament-d-informacio-i-
documentacio_92294102052.html 
 

Centre de documentació. Arxiu Històric d’Arquitectura. COAC. 

L'Arxiu Històric preserva els fons antics i una col·lecció sistemàtica de tots els arxius d'arquitectes catalans 
notables conservats fins llavors en els respectius àmbits familiars. Existeix un gran fons documental sobre 
l'Arquitectura catalana dels segles XIX i XX. 

Adreça: Arcs 1-3, 4a planta. 08002 Barcelona 
Telèfon: 93.306.78.43 
E-mail: arxiuh.bcn@coac.net 
Web: http://www.coac.net/home/frames/fhomebiblioteca.htm 
 

Arxiu Històric Diputació de Barcelona 

L'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona conserva documentació en diferents formats i suports 
(fotografies, negatius, plànols, plaques de vidre, imatges digitals, etc.) que ha anat generant al llarg dels 
seus 200 anys d'història, com a recolzament i fruït de les seves actuacions. L'Arxiu Històric ens ofereix accedir 
als fons documentals, Orientació especialitzada en la consulta del nostre fons i Reproducció de documents 

Adreça: Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona 
Telèfon: 934 022 665 
Correu electrònic: arxiu@diba.cat 
Web: http://www.diba.cat/web/arxiu/inici 

 

 

Desprès d’una primera revisió tutoritzada per presentar l’esquema del projecte i gran part 
del estudi històric realitzat, així com els plànols obtinguts en suport paper per poder fer 
l’aixecament arquitectònic. Veient que l’edifici es d’unes dimensions importants i 
decidim que tan sols faré la meitat de l’edifici, ja que es un edifici simètric, per tal 
d’acotar el projecte a presentar.  

Arxiu Històric Diputació de Barcelona Arxiu Contemporani de Barcelona 
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1.4.2 Metodologia de l’Aixecament 
Arquitectònic 

Per poder començar el treball de camp per l’aixecament arquitectònic de l’edifici, calia 
posar-se en contacte amb els responsables per poder obtenir l’autorització per entrar a 
l’edifici i començar a prendre mides. Tot i que l’edifici acull majoritàriament el Col·legi 
Major Universitari Ramon Llull, que gestiona la Universitat de Barcelona, també es 
compartit per dues institucions més: per una banda per l’Escola Superior de Relacions 
Públiques, de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, centre adscrita 
a la Universitat de Barcelona; i per una altre, per l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC). Calia doncs demanar autorització a tres institucions per separat. Via 
telèfon i desprès correu electrònic demano permís a cada un dels directors. Ningú em va 
posar cap entrebanc per començar a treballar i em van animar a assolir el meu objectiu. 

Com que una part de l’edifici fa funcions 
docents i l’altre es una residencia 
d’estudiants, vaig haver de compatibilitzar 
les visites amb les classes i els horaris 
d’estada i estudi dels alumnes. Vaig poder 
entrar tantes vegades com vaig necessitar, 
sempre que avises amb antelació i sempre i 
quan respectés el funcionament normal de 
les hores d’activitats, els treballadors i 
mantingués un degut silenci durant la meva 
estada. La bona disposició dels 
responsables i treballadors em va permetre 
moure’m lliurament per l’edifici. 

Cartes autorització directors institucions i instancia per fer la  
consulta  a l’Arxiu Històric 

1.4.2.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Va ser el punt de partida del treball. Amb una càmera fotogràfica digital, vaig 
començar a fer les fotografies de gran qualitat per a poder treballar amb elles i plasmar 
perfectament els detalls de l’edificació.  

Vaig realitzar dos tipus de fotografia: una de caire general, que s’han utilitzat per aportar 
una bona memòria fotogràfica, i una altre realitzades per l’elaboració de diversos detalls, 
com les fotografies frontals per l’aixecament dels esgrafiats de les façanes. 

1.4.2.2 PRESA DE DADES 

Aquest projecte s’ha elaborat a partir de l’aixecament de plànols obtinguts dels 
amidaments in situ, prenent com a base els plànols en format paper facilitats per l’Arxiu 
Històric de la Diputació de Barcelona i la realització dels croquis de cadascuna de les 
plantes, façanes i detalls de l’edifici, així com les posteriors acotacions mitjançant 
l’extracció de fotografies per tal de poder elaborar els plànols en format digital  

 

 

 

mitjançant el programa de disseny AutoCAD. També cal dir que alguns croquis fan ser 
realitzat a partir de les fotografies realitzades amb anterioritat. 

   
Plànols en suport paper que m’han ajudat a fer els amidaments 

Vaig començar per les plantes ja que tenia els plànols en paper. Degut a les gran 
dimensions de l’edifici i que l’escala del plànol no hem permetia mesurar amb gran 
detall, no era pràctic fer croquis de tota la planta sencera, així que vaig decidir dividir la 
planta en tres parts: ala dreta, ala esquerra i cos central. Tot i així vaig haver de 
croquitzar sectors concrets per poder obtenir una acurada informació. El primer que vaig 
fer va ser mesurar les cotes exteriors de les façanes per tal de delimitar la planta 
exteriorment. Amb l’ajuda del làser de mesurar, la cinta mètrica de 30m, i el flexòmetre 
de 8m, així com l’ajut d’una persona de suport, vaig mesurar cada una de les façanes 
de l’edifici, tan en longitud total com en parcials. Tot seguit vaig començar a mesurar 
l’interior de l’edifici, utilitzant tant làser per mesurar com el flexòmetre per les petites cotes 
com marcs de portes, finestres, espais reduïts, etc. 

Un cop vaig tenir la planta baixa totalment acotada, la vaig utilitzar de base per les 
plantes següents, encara que vaig seguir mesurant tots i cada un dels racons de cada 
planta per tal de tenir unes mides el més acurades possibles. 

Amb les plantes acotades, vaig procedir a mesurar les seccions, ja que hem facilitaria 
l’aixecament posterior de les façanes, ja que gràcies a les mides de l’alçada de l’interior 
de l’edifici vaig poder situar molts punts de la façana, que des de la mateixa eren difícils 
de mesurar o impossibles. Les cotes horitzontals ja estaven preses de les plantes, així que 
només calia acotar verticalment. Per fer l’aixecament de les seccions m’he ajudat d’una 
copia del plànol de secció del projecte original de l’any 1922 facilitada per l’Arxiu Històric 
de la Diputació de Barcelona, també m’he ajudat de les nombroses fotografies 
realitzades. 
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Croquis planta Baixa Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Croquis porta i finestres planta baixa façana 
lateral dreta. 

Amb les plantes i les seccions, ja només calia aixecar les façanes. Les cotes horitzontals ja 
estaven preses de les plantes, i moltes de les verticals també amb la secció, així que 
només calia acotar aquells elements de façana que hi faltaven. No va ser una tasca 
senzilla, però es va poder realitzar mitjançant el flexòmetre de 8m, el làser de mesurar i la 
mira estadimètrica per quan amb el flexòmetre i el làser de mesurar eren impossibles de 
fer servir. En llocs molt concrets de la façana s’ha tingut, a partir d’una fotografia, contar 
els totxos un per un per poder deduir les mesures. Per fer el detalls dels esgrafiats i d’altres 
detalls de la façana em vaig ajudar molt de la fotografia ja que prendre mides era 
impossible, mètode que explicaré en l’apartat següent. Dir que per aixecar la façana 
hem faig ajudar dels plànols de façana del projecte original de l’any 1922 facilitats com 
he dit abans per l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, i al igual que les seccions 
m’he ajudat de les nombroses fotografies realitzades. 

1.4.2.3 PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ 

Un cop preses les mides sobre els plànols i croquis realitzats durant el treball de camp, 
vaig començar el procés de digitalització en dues dimensions amb el programa 
informàtic AutoCAD 2012 de Autodesk, transcrivint a format digital totes les dades 
obtingudes. La creació dels plànols amb el programa informàtic ha estat una de les parts 
del projecte que ha requerit més hores de treball i major esforç. 

La transcripció de totes a les dades a suport informàtics ha estat alternat amb el treball 
de camp, això a permès que en visites posteriors pogués comprovar o prendre noves 
mides, ja que de tant en tant m’he adonava al passar els croquis a CAD, que et falten 
mides o que les que havia pres hem portaven a confusió (cotes que no coincideixen o 
simplement surten gruixos de parets diferents als que tu has acotat in situ). 

  
Digitalització de la planta baixa               Digitalització secció 

Per la realització dels detalls més complexos o de difícil accés per acotar-los i sobre tot 
per dibuixar els esgrafiats, he utilitzat el procés de calcar en AutoCAD a partir d’una 
fotografia. El procés ha consistit en insertar la imatge, prèvia correcció de les 
deformacions, del detall com a referència externa a l’AutoCAD i mitjançant la eina 
polilínies, spline, i d’altres eines, s’ha dibuixat a sobre la fotografia resseguint les formes 
(calcar), obtenint la major similitud amb la realitat. Després s’escalat el resultat a la seva 
mida real, prenen com a referència mides de elements que coneixia les seves cotes 
reals. En quant a les imatges inserides a l’AutoCAD, moltes havien de ser editades per 
modificar-ne la llum o corregir la perspectiva creada per l’angle que es forma quan es 
pren una fotografia. 

  

Digitalitzant els esgrafiats de la façana principal amb el comandament Spline de l’Autocad. 

Si era el cas, es convertia el detall en un bloc per poder-lo repetir o moure’l sense que 
patis modificacions. El fet de crear blocs també era útil en cas de haver-lo de modificar, 
ja que un cop fet la modificació, s’aplicava a totes les copies fetes d’aquell bloc. 

La configuració de les presentacions es va fer dins l’espai Paper de l’AutoCAD, ja que a 
partir d’un sol element: planta, alçat, secció, etc., s’han creat els diferents plànols o 
presentacions. 
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2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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Plànol Títol del plànol Escala 

   

01 SITUACIÓ. 1/10.000 

02 EMPLAÇAMENT. 1/1.000 

03 PLANTA SUBTERRÀNIA. Distribució. Gràfica 

04 PLANTA BAIXA. Distribució. Gràfica 

05 PLANTA ALTELL BAIXA. Distribució. Gràfica 

06 PLANTA PRIMERA. Distribució. Gràfica 

07 PLANTA SEGONA. Distribució. Gràfica 

08 PLANTA COBERTA. Distribució. Gràfica 

09 PLANTA SUBTERRÀNIA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

10 PLANTA BAIXA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

11 PLANTA ALTELL BAIXA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

12 PLANTA PRIMERA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

13 PLANTA SEGONA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

14 PLANTA COBERTA. Distribució Ala Dreta. 1/200 

15 SECCIÓ LONGITUDINAL A-A’. Gràfica 

16 SECCIÓ LONGITUDINAL A-A’. Ala Dreta. 1/200 

17 SECCIÓ LONGITUDINAL B-B’. Ala Dreta. 1/200 

18 SECCIÓ LONGITUDINAL C-C’. Ala Dreta. 1/200 

19 FAÇANA PRINCIPAL. Gràfica 

20 FAÇANA PRINCIPAL. Ala Dreta. 1/200 

21 FAÇANA LATERAL. Ala Dreta. 1/200 

22 FAÇANA POSTERIOR. Gràfica 

23 FAÇANA POSTERIOR. Ala Dreta. 1/200 

24 PLANTA SUBTERRÀNIA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

25 PLANTA BAIXA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

26 PLANTA ALTELL BAIXA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

27 PLANTA PRIMERA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

28 PLANTA SEGONA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

29 PLANTA COBERTA. Cotes Ala Dreta. 1/200 

30 SECCIÓ LONGITUDINAL A-A’. Cotes Ala Dreta. 1/200 

31 SECCIÓ LONGITUDINAL B-B’. Cotes Ala Dreta. 1/200 

32 SECCIÓ LONGITUDINAL C-C’. Cotes Ala Dreta. 1/200 

   

   

   

   

Plànol Títol del plànol Escala 

 .  

33 PLANTA BAIXA. Detalls Hall entrada 1/200 /100 

34 PLANTA PRIMERA. Detalls Paviment. 1/50 1/20 1/10 

35 PLANTA SEGONA. Detalls Paviment. 1/50 1/20 1/10 

36 PLANTA SEGONA. Detalls Sostre Cos Central. 1/20 1/10 

37 FAÇANA PRINCIPAL. Detall 1 Cos Central. 1/100 

38 FAÇANA PRINCIPAL. Detall 2 Cos Central. 1/50 

39 FAÇANA PRINCIPAL. Detall 1 Ala Dreta. 1/50 

40 FAÇANA PRINCIPAL. Detall 2 Ala Dreta. 1/50 

41 DETALLS FAÇANES. Porta Planta Baixa. 1/40 

42 DETALLS FAÇANES. Finestres Planta Baixa. 1/40 

43 DETALLS FAÇANES. Finestra Planta Primera. 1/40 

44 DETALLS FAÇANES. Finestra Planta Segona. 1/40 

45 DETALLS FAÇANES. Porta Planta Baixa IEFC. 1/40 

46 DETALLS FAÇANES. Esgrafiats. 1/40 1/20 

47 DETALLS. Porta accés Capella. 1/40 

48 DETALLS CONSTRUCTIUS. 1/20 1/10 

49 EVOLUCIÓ HISTÒRICA. Recinte Escola Industrial S/E 

50 EVOLUCIÓ HISTÒRICA. Residència d’Estudiants. S/E 

51 USOS CARACTERÍSTICS Gràfica 









































































































RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS RAMON LLULL. Historia i Arquitectura. 

PROJECTE FI DE GRAU. Febrer de 2016    Projectista: CARLES GONZÁLEZ DE AGUSTIN 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ    Director: BENET MECA ACOSTA 

159
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3.1 Documentació urbanística. 

A continuació adjunto la fitxa cadastral emesa per la Dirección General del Catastro i la 
Fitxa del Patrimoni Arquitectònic i Plànol Urbanístic emesos per l’Ajuntament de 
Barcelona en referencia al Recinte de l’Escola Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa cadastral. Dirección General del Catastro. 

 

 

 

 

Pàgina 1. Fitxa del Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament de Barcelona.
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Pàgina 2. Fitxa del Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Plànol Urbanístic. Ajuntament de Barcelona. Hi podem veure en verd els edificis catalogats com a Béns 
Immobles d’Interès Local (BCIL) 
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3.2 Retalls de Premsa 

A continuació adjunto una sèrie d’articles, extrets de diferents diaris, que fan referència 
tant a la nissaga Batlló, a la Fabrica Can Batlló, a la Residència d’Estudiants Ramon Llull, 
com al Recinte de l’Escola Industrial. 

 
      “El petardo de ayer”. La Vanguardia. Barcelona, 18 de gener de 1889 

 

 

 
         Glosa de Joan Batlló i Barrera. Eco de la Montaña. Olot, 6 de Novembre de 1892 
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                 20 minutos. Barcelona, 31 de Maig de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     La Vanguardia. Barcelona, 8 de Juny de 2008 
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                  El Punt Avui+. Barcelona, 7 de Gener de 2010 

 

 

 

 

                  ultimahora.es. Mallorca, 20 de Gener de 2012 
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      Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Barcelona 9 de Maig de 2011 

 

       Ara.cat. Barcelona 10 de Maig de 2011 
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4. CONCLUSIONS 
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Amb la realització d’aquest Projecte Final de Grau, he pogut conèixer de primera mà 
l’edifici de la Residència d’Estudiants, avui, Col·legi Major Ramon Llull de la ciutat de 
Barcelona. No tan sols l’edificació en sí, sinó que també he conegut la seva història al 
llarg dels anys. 

Realitzar aquest projecte ha suposat moltes hores de dedicació, per no dir mesos, ja que 
ha estat necessari conèixer perfectament l’edifici per poder fer un aixecament gràfic el 
més ajustat a la realitat. L’aixecament no ha estat fàcil, ja que s’ha tractat d’un edifici de 
grans dimensions i alçada. 

Crec que amb aquest projecte es crea un document complet d’alt valor pel que 
representa un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, del qual, a diferència 
de la resta d’edificacions existents al Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, no es 
disposava d’una informació extensa i concreta, especialment en format gràfic. 

El fet que l’edifici aixecat formi part d’una Universitat ha suposat certes facilitats d’accés 
a aquest, sobretot alhora de presentar la proposta a la direcció del centre. En 
contrapartida, el caràcter de residència d’estudiants i d’escola, ha dificultat en part les 
visites i les preses de dades tenint en compte que s’havien de respectar els horaris de 
l’alumnat així com els períodes de vacances (durant aquest períodes la residencia ha 
estat tancada totalment), per accedir a totes les dependències de l’escola. 

A nivell personal, aquest projecte m’ha aportat coneixements que abasteixen diferents 
aspectes d’un projecte arquitectònic, així com coneixements a nivell cultural. També 
m’ha servit per aplicar els coneixement adquirits en diverses assignatures al llarg de la 
carrera com història, materials, expressió gràfica, construcció, projectes tècnics, 
estructures..., així com ampliar i millorar alguns d’aquests coneixements. 

Una proposta de continuació a aquest projecte podria ser un estudi patològic de les 
façanes de l’edifici, ja que es troben en un estat de conservació molt deficient. 

Realitzar aquest Projecte Final de Grau ha estat una experiència molt satisfactòria i 
enriquidora.
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Agraeixo la col·laboració de l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, per la seva 
amabilitat i bona predisposició que han mostrat en tot moment per recercar material útil 
al projecte, proporcionar-me tota la bibliografia i documentació que tenien disponible. 

S’agraeix la col·laboració, l’amabilitat i la bona predisposició per part de la direcció i de 
tot el personal tan del Col·legi Major Universitari Ramon Llull, com de l’Escola Superior de 
Relacions Públiques, i com no de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), els 
quals m’han donant totes les facilitats per poder moure’m lliurament per tot l’edifici a 
l’hora de fer l’aixecament gràfic de plànols. 

Agrair també al meu tutor Benet Meca Acosta per tota l’ajuda i consells que m’ha donat 
al llarg d’aquest Projecte Final de Grau, per tal obtenir el millor resultat possible. 

També agrair a la Marina González per l’ajut prestat en la traducció a l’anglès del text, 
així com per a l’exposició oral. 

I per últim agrair a la meva dona Carme i les meves dues filles Marina i Judith pel seu 
recolzament al llarg d’aquest projecte i també al llarg de tota la carrera. 
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El CD d’aquest Projecte Final de Grau, amb el nom de “RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS 
RAMON LLULL. HISTORIA i ARQUITECTURA”, consta de tres arxius en format pdf: 
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