
Urgell 28

Superficie: 764m²
Sup. construida: 1.619m²
Any: 1885

Ús: Industrial a l'interior d'illa i residencial

Alçada:19,9m

Amplada de façana: 6,2m

Estat: Bo

Urgell 26

Superficie: 229m²
Sup. construida: 1.291m²
Any: 1895

Ús: Comercial en planta baixa i residencial

Alçada: 22.8m

Amplada de façana: 7,8m

Estat: Rehabilitat, bona conservació.

Urgell 30 (xanfran)

Superficie: 343m²
Sup. construida: 1.293m²
Any: 1864

Ús: sense ús

Alçada: 19m

Amplada de façana: 37,6m

Estat: Mala conservació, finestres

tapiades per a posterior enderroc.

La Carbonera un dels quatre edificis més antics de l’Eixample de

Cerdà, a la cantonada d’Urgell (número 30) amb Floridablanca,

construït el 1864 per el mestre d'obres Antoni Valls Galí. Actualment

està pendent d'enderroc per a la construcció d'un nou edifici

d'habitatges ja que és propietat de BARKLAYS BANK quan ja havia

estat consolidat com a un centre cívic alternatiu al barri.

Ens trobem davant d’una peça única, un rar cas d’edifici en xamfrà,

construït pràcticament al mateix temps que l’eixample iniciava els

seus passos i en un lloc, a més, ple de singularitat, pel fet de ser

l’espai en el qual l’Eixample i la seva regular traça havien de resoldre

la trobada amb les antigues rondes de la ciutat emmurallada.

L’edifici, que durant un temps va tenir quatre façanes, era a quatre

vents, cosa especialment singular no tan sols per aquest fet en si,

sinó també per la seva ubicació, ja que les façanes llargues donaven

una al xamfrà i l’altra, la del darrere, al camí de ronda, una vía

pública històrica que envoltava barcelona. Aquestes dues façanes

tan diferents són com una teoria construïda.

Una façana, la del carrer sobre el xamfrà, devia ser considerada com

una novetat absoluta d’aquest nou Eixample, amb els esgrafiats i la

gentil decoració urbana, és el vestit de gala al carrer. Finestres

simples, sense balcons, disposades regularment sobre un mur ben

plantat però amplificades per la decoració.

1851 Juan Soler i Mestres

1862 Garriga i Montsere

1862 Garriga Roca

1864 situació carbonera

Pànols arxiu. Secció entressol de planta baixa

Una de les característiques principals de l'edificació d'urgell 28 és

que es veu afectada per la alineació parcel·lària que ve donada per

l'edifici adjunt (la carbonera). Així es reflexa en una façana a carrer

de molt poca amplada en comparació amb la superfície de la

parcel·la.

És un edifici amb poca ornamentació per ser de finals del segle XIX.

És un edifici d'habitatges d'estil modernista de final del segle

XIX, té unes característiques comunes d'edificis de

l'eixample. És un edifici amb un alt interès ornamental per la

quantitat de detalls en la façana i es troben en bon estat de

conservació.

Forma part de les parcel·les que es van posar a la venta al

1865 després de l'enderroc de les muralles de la ciutat.

Plànol dels solars posats a la venda procedents de l'enderroc de les muralles, 1865

Parcel·les incloses

dins de l'àmbit

d'actuació:

Comte Urgell 26, 28 i

30

Parcel.lari d'illa

El nostre àmbit d'actuació es troba en una illa típica de l'eixample de Cerdà, situada entre els

carrers Comte Urgell, Florida Blanca, Villaroel i Tamarit.

És una illa de façanes amb bastanta ornamentació en comparació amb les illes d'eixample

del resta del Barri de Sant Antoni, ja que es situa casi en contacte amb la ciutat vella de les

muralles i a finals del segle XIX va formar part de les primeres parcel·les que es van posar a

la venda després de l'enderroc de les muralles.

La illa és característica per la varietat d'alçades edificades de les seves parcel·les, no té un

skyline continuu com passa en moltes pomes degut a les regulacions urbanístiques d'alçada.

Vista aèria de l'interior d'illa

Vista aèria de l'illa

PARCEL·LARI SOBRE ORTOFOTO DE L'ILLA

Escala 1:1.000

PARCEL·LA URGELL 30 (la carbonera)

Anàlisi i història

L’altra façana expressava encara una solució arcaica que, com els vells masos del

nord de Catalunya, està formada per galeries fetes amb arcs de mig punt, avui

cegats però fàcilment restaurables. elements pràctics com són aquests espais

exteriors però a cobert en els quals el sol dóna l’hora a través de l’ombra dels arcs.

Ens adonem que la distància entre la construcció rural i la urbana no era en aquell

moment tan distant

Aquest edifici té la mala sort de no formar part del patrimoni monumental i

extraordinari, sinó de pertànyer a un patrimoni no monumental i en certa mesura

ordinari. Adaptació article de "El Pais". Xavier Montenys

Pànols arxiu.

Secció façana

Pànols arxiu. Planta baixa

Pànols arxiu. Planta entressòl

Pànols arxiu. Planta tipus

Vista actual de façana Plànols arxiu. Façana de carrer

Plànols arxiu. Planta tipus

Vista actual. detall de façana

Plànols arxiu. Planta tipus Plànols arxiu.Façana de carrer

PARCEL·LA URGELL 28

Anàlisi i història

PARCEL·LA URGELL 26

Anàlisi i història
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