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CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El present treball ha tingut com a objectiu la realització de l'estudi documental i la valoració patrimonial 

de l’edifici que acollia, fins temps recents, la Llar Betània, antigament conegut com Hotel Buenos Aires, 

situat al Carrer Mont d’Orsà 31-33, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'estudi ha estat 

encarregat pel Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Direcció de Serveis 

d'Arquitectura Urbana i Patrimoni (Gerència d'Ecologia Urbana) de l’Ajuntament de Barcelona. El treball 

ha vingut motivat per la necessitat de conèixer els valors patrimonials de l’edifici prèviament a la seva 

possible intervenció arquitectònica per part de la promotora London Private Company S.L.U.  

A l’hora de generar l’estudi s’ha pogut accedir a la major part de dependències de l’edifici, amb algunes 

excepcions, creiem, d’escassa rellevància. Per tant, les tasques de camp han permès visitar el gruix 

principal dels espais patrimonials de la construcció, gràcies a la bona disposició del col·lectiu veïnal “Casa 

Buenos Aires” que actualment s’allotgen a l’edifici i que han facilitat l’accés als espais i a les informacions 

històriques de les que disposen.  

Aquest treball de camp, junt amb les consultes als principals arxius particulars i de referència de la ciutat 

han permès generar totes les imatges fotogràfiques incloses en les pàgines següents, realitzades el mes 

de juny del present any 2019. Les planimetries emprades en la descripció de l’edifici han estat facilitades 

pel mateix col·lectiu veïnal i van ser realitzats el 1990 per l’arquitecte tècnic Miquel Calvet i Gallart.  

En aquest volum es presenten les dades i informacions recollides i interpretades durant els mesos de 

juny i juliol de 2019, condensades en un breu capítol de Notícies històriques. En el seu marc s’ha buscat 

els orígens i l’evolució de l’edifici, al mateix temps que s’ha documentat el màxim possible els projectes 

arquitectònics i modificacions que van donar lloc a la creació i modificacions dels seus elements 

patrimonials més significatius. Amb aquesta voluntat s'ha recollit i ordenat tota la documentació 

històrica vinculada a l’edifici de l’Antic Hotel Buenos Aires en un annex gràfic i un annex documental que 

recullen transcripcions i reproduccions. Aquesta documentació s’ha recol·lectat a través d’una recerca 

completa en diferents arxius de referència de la ciutat, però també s’ha comptat amb els fons fotogràfics 

privats de Julio Vives Chillida, a qui agraïm la seva col·laboració desinteressada. 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Consideracions Prèvies 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

4 

La realització d’aquest treball s’ha basat en la interpretació dels materials fotogràfics i documentals 

localitzats fins l’actualitat per tal de conèixer els elements patrimonialment més destacables i la seva 

evolució amb el pas del temps. Tanmateix, es recomana que qualsevol actuació realitzada a l’edifici no 

menystingui la possibilitat que emergeixin capes històriques latents no detectades en aquest estudi.  

L’apartat de conclusions que tanca aquest treball inclou una valoració patrimonial en la qual s’esmenten 

els elements més rellevants i representatius de l’edifici, que va ser àmpliament remodelat durant la 

segona meitat del segle XX. Basada en criteris objectius, aquesta valoració pretén identificar els  

elements representatius que responen als projectes arquitectònics històrics i la seva significació dins 

d’un context cronològic i estructural.  

 

Els autors 
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LOCALITZACIÓ 

 

Presentació   

L’antic Hotel Buenos Aires de Vallvidrera, construït originalment en estil eclèctic, va ser projectat l’any 

1885 per l’arquitecte Joan Bruguera i Díaz i ampliat per l’arquitecte Joan Freixe i Mallofré l’any 1892. 

Tanmateix, l’edifici adquirí la seva volumetria actual entre 1908 i 1909, quan l’arquitecte Jeroni Granell i 

Manresa (Barcelona, 1868 – Barcelona, 1931) es va encarregar de la seva reforma i ampliació. Aquest 

edifici s’emmarca en el context d’urbanització de la muntanya de Collserola als voltants de l’antiga vila 

de Vallvidrera que es produí a tombants de segle arrel del creixement de la ciutat de Barcelona, la millora 

de les infraestructures de transport i la puixança del fenomen de l’estiueig.  

En aquella època la població de Barcelona i dels antics pobles del Pla acudien als espais naturals de 

l’entorn en els seus moments d’oci, ja fos per acudir a les famoses fontades i romeries que se celebraven 

a la falda de Montjuïc, com per prendre les aigües i l’aire al voltant dels berenadors de Collserola. 

Aquella costum, alineada amb les corrents higienistes del moment, va contribuir a la popularització 

d’aquestes zones perifèriques en les que proliferarien tot tipus de restaurants, fondes i hotels. Aquests 

últims, dirigits a les classes més benestants.  

A Vallvidrera, com a d’altres zones de Collserola (Les Planes, el Tibidabo i l’Arrabassada) van aflorar, a les 

acaballes del s. XIX, els hotels amb més renom i que van consolidar-se a principis del s. XX gràcies a 

l’arribada del tramvia i del funicular entre d’altres. L’hotel Buenos Aires n’és un dels exemples més clars: 

nascut com a restaurant d’una sola planta creat a iniciativa de Josep Juanet i Camps l’any 1885, va ser 

transformat en un petit hotel amb habitacions pels seus fills, els germans Juanet i Dustó l’any 1892. Poc 

temps després, els mateixos promotors van convertir aquest establiment en un gran hotel gràcies a la 

reforma menada per Jeroni Granell i Manresa.  
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El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes s’estén a través d’un ampli territori de la serra de 

Collserola situat a la depressió anomenada Coll de Vallvidrera, a 363 m sobre el nivell del mar i amb un 

clima molt humit i boscós. Aquest espai queda vertebrat per la presència de la carretera de Barcelona a 

Sant Cugat del Vallès i l’antiga capçalera de la riera de Vallvidrera, un petit afluent del Llobregat que s’hi 

entrega a l’alçada de Molins de Rei. Les fonts que se situen als vessants de la riera de Vallvidrera van ser 

antigament importants llocs de trobada i d’esbarjo i, juntament amb d’altres factors que s’exposaran 

més endavant, van donar lloc a la proliferació de torres i casetes privades d’estiueig, així com d’espais 

d’oci comunitari com els berenadors, les fondes i els hotels1. 

 

L’església de Santa Maria de Vallvidrera és el testimoni més antic de la presència de població a la vall de Vallvidrera. Al fons 
d’aquesta postal girada el 1905 i produïda per Xavier Llobet Hewitson també s’hi veu la casa pairal de Vil·la Joana (Font: AFB. 
ALB055/0297) 

 
1 Luna (2013) p. 24 

Molt abans, però, els nuclis poblats de Vallvidrera van mantenir un lligam molt estret amb la xarxa viària 

d’origen tardoromà que unia Barcelona amb Molins de Rei passant pel terme de Santa Creu d’Olorda2.  

En aquell territori llavors boscós i despoblat es va fundar l’església de Santa Maria de Vallvidrera, la 

primera notícia de la qual data de l’any 987, quan encara depenia de la parròquia de Valldoreix. No va 

ser fins el s. XII que Santa Maria de Vallvidrera esdevingué parròquia i, més tard, ja sota jurisdicció dels 

canonges de la Catedral de Barcelona, s’edificà el temple actual entre 1540 i 1587, en estil gòtic tardà. Al 

llarg de l’edat mitjana, els habitants de la zona van estar sota la jurisdicció de diferents senyors feudals, 

com els Olorda, els Deslloc o els Requesens, fins que finalment passaran a mans de la Corona. Segons el 

fogatge de 1359 Vallvidrera estava habitada per un centenar de veïns aproximadament, una població 

que es mantingué pràcticament estancada durant els segles següents, com es destil·la dels fogatges 

realitzats als segles XV i XVI3.  

Si en el segle XVII hi havia documentades tan sols onze masies, en el padró realitzat el 1877 es determina 

que el nombre de masos i cases pairals ja depassava la cinquantena, habitades per més de 250 

llebrencs4. I és que el desenvolupament d’aquest petit nucli rural no es va produir fins a la segona meitat 

del segle XIX, quan les antigues cases de la zona viurien el seu esplendor convertides en cases d’estiueig. 

És el cas, per exemple, de Vil·la Joana, la que seria última residència de mossèn Jacint Verdaguer, o de 

Can Rectoret, Mas Guimbau i Mas Sauró, situades ja a Les Planes. A mitjan s. XIX els llebrencs basaven la 

seva activitat econòmica en l’explotació de la fusta dels boscos, els conreus de secà (bàsicament cereals i 

vinya) i la ramaderia caprina5.  

L’assumpció dels principis higienistes a la ciutat de Barcelona, arrel de la caiguda de les muralles i la 

millora de les comunicacions que se’n va derivar, va tenir un gran impacte en la urbanització de 

Vallvidrera. En aquell context, entre 1850 i 1864 l’arquitecte Elies Rogent va construir el Pantà de 

Vallvidrera amb la finalitat d’abastir d’aigües la veïna Vila de Sarrià. L’any 1888, en el marc de la 

 
2 Portabella (2006) p. 15 
3 Portabella (2006) p. 16 
4 Portabella (2006) p. 17 
5 Alberch (1997) p. 354 
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urbanització de la Carretera de l’Arrabassada, es va construir la carretera d’accés a Vallvidrera cap al 

Tibidabo, que començava a perfilar-se com un indret d’excursionisme.  

 

El tramvia blau al seu pas per la carretera de les Aigües abans d’arribar a Vallvidrera segons una fotografia de 1905 realitzada 
per Adolf Mas (Font: AFB. AFB3-117 Editorial López 56462) 
 
 
La bellesa del seu paisatge i la important quantitat de fonts naturals que brollaven a la zona va fer que la 

gent benestant de Sarrià (primer) i de Barcelona (més endavant) construïssin les seves segones 

residències per passar-hi les èpoques més caloroses de l’any.  

“Es un mirador espléndido para, desde allí, contemplar contemplar Barcelona y 

sus pueblos agregados, con el sinfin de calles, plazas y paseos, las dilatades 

llanuras del Llobregat y otros puntos que la vista descubre [...] Al llegar a 

Vallvidrera se nota un cambio brusco en la temperatura, por lo que es 

conveniente tomar precauciones para evitar un contratiempo en la salud, 

máxime si la subida se ha hecho con fatigosa precipitación.” (Barcelona 

Atracción, 1924)6 

Llegint aquesta descripció no és d’estranyar que personalitats com el farmacèutic Salvador Andreu 

(promotor de la urbanització del Tibidabo) o el metge Joan Ribas i Perdigó (fundador del Sanatorio del 

Tibidabo S.A.), hi establissin la seva residència; com també ho faria Ramon Miralles, l’alcalde de Sarrià 

sota el mandat del qual es va annexionar Vallvidrera a la Vila de Sarrià, l’any 18907. Avançant-nos en el 

temps, cal apuntar que la Vila de Sarrià – i amb ella el barri de Vallvidrera – es convertí el 1921 en el 

darrer poble del pla en ser agregat íntegrament a Barcelona.  

El 1902, es va construir la carretera de les Aigües, un camí destinat a la distribució d’aigües als vessants 

orientats cap a Barcelona. Poc temps després, el 1905, es va inaugurar el Tramvia Blau, que feia el 

recorregut des del Tibidabo fins a Vallvidrera. El 1906 encara es va inaugurar el funicular que unia el barri 

amb les línies del ferrocarril de Sarrià, existent des de 1863. En aquest context es va construir, a l’actual 

Plaça de Vallvidrera, dues estacions modernistes a càrrec de l’arquitecte llebrenc Bonaventura Conill i 

Montobbio, de les quals només se’n conserva la superior. L’any 1908 es va crear el Mina Grott, un trenet 

de trenta-dues places que circulava entre el pantà i la drecera de Vallvidrera. En sis minuts els visitants 

recorrien 400 metres de túnel i de seguida es va convertir en una atracció d’oci. Pocs anys després, el 

Mina Grott es convertí en el tren que feien servir els obrers que construïen el túnel que connectà el 

ferrocarril de Sarrià amb Les Planes.  

Tot aquest entramat de nous eixos viaris i serveis van venir donats a inicis del s. XX per l’obertura del 

Parc d’Atraccions del Tibidabo i l’evident proliferació de fondes, hostals i hotels a les zones boscoses de 

Vallvidrera. Quan s’hi instal·laren els primers hotels no hi havia pràcticament sistema de comunicacions. 

Tant és així que  

“quan una família burgesa volia celebrar un esdeveniment a l’hotel Buenos Aires, 

passaven a deixar l’encàrrec a una botiga de queviures de la Rambla, que tenia 

 
6 Alberch (1997) p. 324 
7 Portabella (2006) p. 19 
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L’estació superior de Vallvidrera durant un aplec de la Sardana realitzat el 1910 segons el fotògraf J.Castells. (Font: AFB. AFB3-
117 Editorial López 61729) 
 
 

coloms missatgers. Una tartana duia els aliments fins allà. Quan passà a formar 

part de Sarrià, un servei de cotxes jardinera et portava a través de la carretera de 

5km i plena de corbes que es va inaugurar el 1885”.8 

 
La millora de les comunicacions va provocar que Vallvidrera explotés a inicis del s. XX com una mena de 

ciutat jardí destinada al descans9. En aquell moment hi havia bàsicament tres maneres d’estiuejar a 

Vallvidrera: construint-se una torre, llogant una caseta o allotjar-se en les fondes i hotels que 

començaven a perlar la vall llebrenca. Els estiuejants s’hi instal·laven pels volts de Sant Joan i s’hi estaven 

 
8 Alberch (1997) p. 239 
9 Fernández (2004) p.  

 

Vista de la plaça de Vallvidrera segons fotografia d’Enric Castellà datada vers el 1912. A mà esquerra s’hi veu l’Hotel 
Restaurant Sant Jordi (obra de l’arquitecte Jeroni Granell) i la fonda Casa Trampa. (Font: AFB. AFB4-212 C_002_487) 
 

fins a finals de setembre i la seva presència suposà un impuls econòmic i un canvi de vida per un barri 

fins llavors humil i mancat d’indústria, tret d’alguna bòbila i alguna planta d’embotellament d’aigua. Tot i 

que l’Hotel Buenos Aires, objecte d’aquest estudi, és un dels darrers edificis hotelers que resten 

dempeus a la zona, es pot afirmar que, al tombant del s. XX, el barri de Vallvidrera va viure una explosió 

hotelera sense precedents. En poc temps van obrir les seves portes establiments com l’Hotel Panorama, 

l’Hotel La Lealtad, l’Hotel El Rabasalet i l’Hotel Baldiró (també conegut posteriorment com Monte 

Amaya). Menció especial mereixen altres establiments com l’Hotel-Restaurant Sant Jordi (després Hotel 

Nice) que es trobava a la Plaça de Vallvidrera i que va ser reformat pel mateix arquitecte que remodelaria 

l’Hotel Buenos Aires: Jeroni Granell10. Just al seu costat hi havia la fonda de Can Trampa, que tenia un 

 
10 Casanova (2018) p. 272 
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Plànol del barri de Vallvidrera realitzat l’any 1925 per J. Marquina. D’esquerra a dreta s’hi ha ressaltat l’Hoel Buenos Aires, 
l’Hotel Panorama, l’Hotel Sant Jordi i, a l’altra banda de l’estació del funicular, l’Hotel Baldiró (Font: AHCB. C02.03 
Subcol·lecció de plànols zonals 02516) 

mirador sobre la Plaça de Vallvidrera que era el seu principal reclam. També cal mencionar l’Ideal 

Pavillon, inaugurat el 1908 com un simple quiosc que acabaria convertit en un luxós hotel de quatre 

plantes amb jardins, fonts i una pista de tennis segons projecte de l’arquitecte Antoni Coll i Fort (1871-

1958)11. L’Hotel Vallvidrera, edificat en estil noucentista l’any 1929, va ser l’últim del barri en tancar les 

seves portes, ja a la dècada de 1970. 

 
L’hotel Ideal Pavillon va ser reformat seguint aquest projecte de Josep Coll i Fort l’any 1908, just quan Granell també estava 
realitzant la remodelació de l’Hotel Buenos Aires  (Font: AMDSG. 6.7 Llicències d’obres particulars. 1908/0023). 
 
 
Deixant de banda el nucli de Vallvidrera, altres establiments hotelers proliferaren arreu de la vall: A la 

zona del Tibidabo s’hi van instal·lar l’Hotel Tibidabo, l’Hotel La Rabassada (a l’antic complex del Casino de 

l’Arrabassada), l’Hotel La Florida i l’Hotel Restaurant Coll. Per la seva banda, Les Planes no s’escapà 

d’aquest procés, encara que de manera més tardana, amb l’obertura de l’Hotel Elèctric (el primer de 

l’Estat Espanyol en disposar de cuines elèctriques), la Fonda de Cal Rectoret, el Versalles i Can Serra.  
 

11 Sala (201) p. 237 
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L’hotel Florida vers el 1925. Molt interactuat amb el pas dels anys, el que és el darrer hotel històric en funcionament de la zona 
de Vallvidrera i el Tibidabo, presentava un aspecte força similar al de l’Hotel Buenos Aires (Font: AMDSG C-26_0196). 
 
 
L’univers hoteler que va donar caràcter al paisatge de Vallvidrera i els seus voltants a les darreries del s. 

XIX i inicis del s. XX es va veure estroncat arran de la crisi dels anys trenta i, sobretot, de la Guerra Civil 

Espanyola. Durant el Desarrollismo, a partir de la dècada de 1950 es va viure un repunt en la construcció 

i urbanització de Vallvidrera, que tanmateix havia passat de ser un indret d’estiueig per convertir-se en 

una zona residencial suburbana amb una població cada cop més estable. La proximitat i les bones 

connexions amb la capital van fer de Vallvidrera el barri actual, en què hi conviuen les torres antigues 

amb alts immobles d’habitatges fruit del creixement generalitzat de la població a l’àrea metropolitana 

durant els anys setanta i vuitanta. En aquest marc l’Hotel Buenos Aires s’erigeix orgullós com un dels 

darrers vestigis d’aquella Vallvidrera puixant que a finals del s. XIX passava de ser una senzilla zona rural i 

boscosa a una exclusiva àrea de repòs i d’oci cobejada pels barcelonins.  

 

El carrer del Mont d’Orsà durant la nevada de febrer de 1931 segons fotografia de Josep Maria Sagarra Plana. (Font: AFB3-129 
JMSP 42845) 
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Ubicació   

             

Sobre aquestes línies, plànol parcel·lari de la zona (esquerra) i detall de l’edifici de l’Hotel Buenos Aires. 
(Font: Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona. BCNPIC) 

 

L’edifici de l’Hotel Buenos Aires és una construcció aïllada amb façanes a quatre vents, situada al Barri de 

Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes dins del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. La parcel·la, de forma irregular, 

ocupa el tram central del costat més occidental de l’illa de cases delimitada pel Carrer Mont d’Orsà (a 

l’Oest), la carretera de Sarrià a Vallvidrera (a l’Est) i la carretera de Santa Creu d’Olorda (al Sud). Com es 

pot veure en els plànols parcel·laris i urbanístics adjunts, es tracta de la parcel·la número 012 de l’illa de 

cases 05 34723.  

En el mateix plànol s’hi pot apreciar que segons el Pla General Metropolità (PGM) la finca disposa d’una 

qualificació urbanística “20a/10” és a dir, zones d’ordenació en edificació aïllada, subzona unifamiliar VII. 

Tot i els seus valors històrics i paisatgístics, l’edifici no gaudeix de cap nivell de protecció patrimonial. 

 

Sobre aquestes línies, plànol urbanístic del sector de Vallvidrera, amb la parcel·la objecte d’estudi ressaltada en vermell. 
(Font: Portal d’Informació Urbanística BCN) 
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Sobre aquestes línies, plànol urbanístic centrat a la finca 31-33 del carrer Mont d’Orsà.  
(Font: Portal d’Informació Urbanística BCN) 
 

El Cadastre del Ministeri d’Hisenda referencia la parcel·la a l’adreça Mont d’Orsà 31 (08017) i el codi 

referencial 5148512DF2854G0001JD. La mateixa font defineix la finca com un terreny urbà d’ús sanitari i 

benèfic de 3.922 m2 i una superfície edificada de 2.109 m2.  

Aquest edifici no forma part del Catàleg Arquitectònic de la ciutat i, per tant, no gaudeix de cap nivell de 

protecció patrimonial. Tanmateix, existeixen a l’entorn del Carrer del Mont d’Orsà i de la Plaça de 

Vallvidrera, diverses finques amb construccions patrimonialment protegides.  

 

 

Localització de l’antic Hotel Buenos Aires (Font: Sede Electrónica del Cadastro) 
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En aquesta pàgina, quatre vistes a vol d’ocell del sector on es troba l’antic Hotel Buenos Aires. (Font: Bing maps) 
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En aquesta pàgina, diverses vistes d’algunes de les finques catalogades 
que formen el nucli de Vallvidrera.  
 
Seguint el sentit horari:  
- Edifici d’Habitatges. Alcalde Miralles, 14. (Nivell C. Identificador 2182) 
- Edifici d’Habitatges. Alberes, 5-7. (Nivell C. Identificador 2181) 
- Casa Vilardaga. Pl. Vallvidrera, 6. (Nivell C. Identificador 2511) 
- Vil·la Consol. Pl. Vallvidrera, 9. (Nivell C. Identificador 2512) 
- Torre Sansalvador. Camí de la T. Sansalvador, 9 (Nivell C. Id. 2425) 
- Vil·la Anita. Mont d’Orsà, 35. (Nivell C. Identificador 2336) 
- Ca n’Algaba. Turó 5-7. (Nivell C. Identificador 2488) 
- Can Vilardaga. Pl. Vallvidrera, 1. (Nivell C. Identificador 2509) 
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DESCRIPCIÓ 

L’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires és una construcció formada per un sol volum de superfície 

rectangular el costat més occidental del qual queda flanquejat per dos petits cossos retranquejats que 

sobresurten del plom de la façana principal, donant a aquest flanc una superfície en forma d’”U” a 

l’entorn d’un petit pati d’accés. Tot el volum està format per PB + 3 plantes + soterrani i el seu sistema de 

coberta és una teulada a quatre aiguavessos. Es tracta d’un edifici a quatre vents i que, per tant, 

presenta quatre façanes independents, totes elles amb obertures que permeten la ventilació i 

il·luminació dels seus interiors.  

L’edifici presenta tan sols dos accessos: el principal, a nivell de carrer, presideix l’eix d’axialitat de la 

façana oest. El posterior, a nivell de soterrani, mena directament al jardí a un dels costats de la façana 

est. Cal remarcar, però, que no sempre havia estat així: en un origen, el nivell soterrani no s’obria a 

l’exterior i la planta baixa estava associada a una terrassa-jardí (parcialment desapareguda) a través de 

nombrosos portals. Aquells portals han arribat a l’actualitat reconvertits en finestres o parcialment 

cegats a causa de la construcció, la dècada de 1970, del cos adossat que les Filles de la Caritat utilitzaven 

com a capella.  

Pel que fa els interiors, cal apuntar que l’edifici ha perdut la major part d’evidències materials que puguin 

ser associables a la seva fase projectual. Deixant de banda el Saló principal o antic menjador de l’Hotel 

Buenos Aires, que ha arribat a l’actualitat amb un meritori estat de conservació, la resta de dependències 

van ser totalment refetes al llarg del s. XX en un seguit d’intervencions que n’han canviat no només la 

fesomia, sinó també la seva estructura i lògica circulatòria. 

En les següents pàgines es descriu l’edifici de manera sumària per tal d’identificar els principals espais 

que el formen. S’hi ha utilitzat una petita part del reportatge fotogràfic realitzat el mes de juny de 2019 

per Riosta Barcelona durant el treball de camp motivat per la present recerca. Al treball s’hi ha adjuntat 

un pendrive amb tot el reportatge complet i classificat per àrees, per tal de consultar amb més detall la 

configuració espacial i material de cadascuna de les dependències.  
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Els exteriors   

Pel que fa la seva composició, es pot dir que la major part de façanes (a excepció de la nord) conserva la 

seva disposició ritmada i ordenada d’obertures i elements de suport, encara que els balcons originals han 

patit nombroses transformacions (especialment a la façana sud).  

Tota la construcció està realitzada amb obra de maó revestida i no s’observen elements petris ni de cap 

mena als angles de l’edifici ni als emmarcaments de les obertures. Pel que fa les obertures es pot 

generalitzar dient que la planta baixa es manifesta a l’exterior en forma de finestres allindanades, 

mentre que la planta primera i segona ho fa a través de balcons allindanats i la tercera per mitjà de 

finestres bífores coronades amb arquets de mig punt.  

Pel que fa els balcons, cal remarcar que els de la planta primera mostren una volada d’obra revestida 

amb morter en forma de motllura de tall clàssic, mentre que les de la segona presenten una motllura 

mitjançant dos bordons arrodonits. Tots els flancs de l’edifici queden rematats pel potent ràfec de la 

coberta, a base de biguetes metàl·liques i revoltons ceràmics revestits i pintats.  

Totes les façanes presenten el mateix acabat: revestiments de calç de dos gruixos, seguint la tècnica de 

l’esgrafiat. Actualment aquests esgrafiats han arribat molt repintats, per bé que conserven la seva 

composició original. Aquests esgrafiats es manifesten de tres maneres: a base de frisos de roses 

entrellaçades que remarquen els nivells de forjat d’una banda; a base de reganyols convergents en un 

ram de roses damunt les llindes dels balcons de la planta baixa i tercera; i, per últim, en forma de llistons 

lineals que emmarquen cadascuna de les obertures.  

Com s’ha dit més amunt, la façana principal, orientada a occident, destaca per la seva composició en tres 

plans per tal d’acollir el petit pati rectangular que ofereix accés al recinte, acabat amb rajola moderna de 

gres i tancat amb una reixa de barrots de secció quadrangular de forja contemporània. La planta baixa 

acull, al bell mig, el portal principal en forma d’arc escarser, flanquejat per dues finestres allindanades i 

tancades el mateix tipus de reixa. La superfície parietal ha arribat a l’actualitat pintada de color blanc. 
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La planta primera es manifesta a l’exterior per mitjà de balcons allindanats que han patit modificacions a 

causa de la instal·lació de les caixes de persiana i noves fusteries de tancament. En el cos central, aquests 

balcons queden comunicats per un balcó corregut de gran volada fet a base de biguetes metàl·liques 

unides per revoltons. Flanquegen aquest balcó corregut dos balcons ampitadors sense projecció que 

contrasten amb els balcons dels frontals dels dos cossos avançats, que son de volada moderada. Tots 

ells, però, destaquen per l’acabat de les seves baranes modernistes, a base de reganyols entrellaçats i 

amb rosetes de ferro forjat i passamans pla.  
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Per la seva banda, la planta primera s’obre a la façana de carrer per mitjà de tres balcons de volada 

reduïda bordonats amb motllures arrodonides i tancats amb baranes seriades a base de barrots de ferro 

colat. El mateix tipus de balcó es pot observar als frontis dels dos cossos avançats. Noti’s, però, que els 

laterals d’aquests cossos han perdut les seves obertures originals i que, en el seu lloc, encara s’hi poden 

intuir els perfils cegats d’aquelles antigues obertures.  

Com s’ha dit anteriorment, la planta segona articula les seves obertures emparellades, en forma de 

finestrons de desenvolupament vertical coronats per arquets de mig punt. El seu principal interès és que 

conserven les seves persianes originals, a base de lames de fusta de tipus llibret i decoració a base de 

reganyols entrellaçats. 
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La façana sud conserva en bona mesura la seva aparença històrica d’ençà de la reforma feta per Jeroni 

Granell durant el període modernista. En aquest sentit, no s’observen canvis substancials en la 

distribució ni morfologia de les seves obertures, més enllà de la conversió dels antics portals de planta 

baixa en finestres de menors proporcions.  

Un altre canvi important respecte el projecte original és el canvi de ritme que van viure els balcons a la 

planta primera: en un origen es tractava de balcons individualitzats, però molts d’ells van ser arrencats i, 

els menys, substituïts per balcons correguts de cronologia contemporània. Amb aquesta actuació es van 

perdre molts treballs de forja i de ferro colat de les baranes, que van ser remplaçades per barrots 

quadrangulars de forja contemporània durant la intervenció realitzada a mitjan de la dècada de 1970. En 

aquell mateix moment es va construir un altre balcó corregut a la planta tercera, on fins llavors no n’hi 

havia hagut cap. Per ala confecció d’aquest darrer balcó es van reutilitzar baranes d’altres zones de 

l’edifici i es va instal·lar escotilles metàl·liques per al seu desallotjament en cas d’incendi. 
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La dissemblança de nivells de forjat existent entre el nucli central de l’edifici i la crugia més oriental es 

tradueix, en façana, en certes incongruències en les obertures més properes a la cantonada de l’angle 

més meridional de l’edifici, on els balconets de la planta primera esdevenen grans portals allindanats 

tancats amb persiana mallorquina i on la planta segona es manifesta en un nivell més elevat mentre la 

planta tercera perd la seva projecció en obertures.  

Aquest canvi de ritme es fa evident, també, en les solucions decoratives d’aquesta façana: d’una banda, 

trobem incongruències compositives en l’esgrafiat, les franges del qual queden sobtadament 

interrompudes entre una zona i l’altra. També es detecta una dissemblança entre els barrots dels balcons 

del nucli central i els de la crugia oriental, fets de ferro colat els primers i de barrots helicoidals de ferro 

forjat els segons.  

 

 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Descripció 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

21 

La façana nord presentava projectualment les mateixes característiques que la façana sud i, de fet, 

conserva millor la distribució original d’obertures de l’època de Granell. En aquesta façana tots els 

balcons conserven llurs llosanes i baranes de ferro colat intactes i, com les altres, també queda rematada 

pels arquets bífors de la planta tercera. Tanmateix, amb el pas del temps i els canvis d’usos que ha patit 

l’edifici, aquest frontis ha passat a acollir les sortides de fums de les cuines i dependències de servei, que 

n’han desvirtuat la visió. Així mateix, cal remarcar que l’any 1962 es va construir el garatge dels pares 

Paüls, que encara avui es conserva dempeus, adossat de manera matussera a la meitat més occidental 

de la planta baixa.  
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La façana oriental, que alguns han convingut en anomenar principal pel fet d’estar orientada a la ciutat i, 

en un origen, a la terrassa arbrada que presidia els jardins de l’Hotel Buenos Aires, desenvolupa el seu 

propi llenguatge, ben diferenciat al de la resta de façanes. Efectivament, el fet que la crugia est presenti 

uns nivells de forjat diferents als de la resta de l’edifici es tradueix en alçat: la planta tercera limita les 

seves obertures a falses llucanes practicades a la teulada (i no en arquets bífors) i que tota la façana 

quedi mediatitzada pels grans balcons de la planta segona i primera. Per la seva banda, la planta baixa, 

antany nivellada amb la terrassa del jardí, es conserva parcialment amagada pel cos que les Filles de la 

Caritat van construir com a Capella, provablement a finals de la dècada de 1970.  

Pel que fa els acabats d’aquest frontis, cal destacar que es conserven els esgrafiats originals de l’època de 

Martorell, així com el rellotge mecànic, de la fàbrica de Josep Bessas. Les fusteries no han viscut la 

mateixa sort i totes van ser refetes en època de la comunitat de monges paüles.  
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El gran saló o menjador principal de l’edifici s’obre a aquesta façana a través de cinc grans portals 

allindanats que menen a un ampli balcó en volada fet a base de biguetes metàl·liques i revoltons 

revestits. Mereix una menció especial la barana d’aquest balcó, feta a base de barrots helicoidals i 

florons de ferro forjat. Aquesta va ser alterada per tal de col·locar la rampa d’accés al terrat de la capella 

adossada a la planta baixa.  

La planta segona es manifesta a l’exterior a través de cinc balcons de volada reduïda amb la llosana 

bordonada i tancats per baranes seriades de ferro colat. Sobre aquests balcons es conserven les finestres 

conilleres o respiradors del nivell sota teulada, que centralitzen la decoració en esgrafiat de les sobre 

portes.  
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La planta tercera s’obre a l’exterior a través de llucanes planes practicades a la teulada. Es tracta de 

finestrelles rectangulars que retallen el perfil inclinat de la coberta, desenvolupant una superfície plana 

revestida de rajola borda disposada a la mescla. Per la seva banda, la coberta està configurada amb 

teules encaixades de tipus àrab en els vessants i amb careners ceràmics als angles. Al cim de la teulada 

s’hi conserven els parallams originals, així com la campana del rellotge que presideix la façana est. 

  

La capella de les Filles de la Caritat és una modesta edificació de planta rectangular adossada a l’angle 

més meridional de la façana est. Coberta amb un terrat pla transitable, es tracta d’una construcció feta a 

base de maó calat i panots de vidre. Al seu flanc més occidental hi ha un petit porxo adossat a la zona del 

presbiteri, on una obertura en forma de creu ritma la seva façana revestida amb ciment de pòrtland.  
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La Planta Baixa  

Malgrat que la planta baixa és l’origen constructiu de la primera “fonda” Buenos Aires i que, per tant, és 

la part més antiga del conjunt, aquesta ha arribat totalment transformada pel que fa els seus acabats. 

Malgrat que la distribució dels seus murs de càrrega es conserva pràcticament intacta, la seva circulació 

interna s’ha vist molt alterada a mesura que l’edifici s’ha anat adaptant a nous usos. En termes generals, 

es pot afirmar que la major part de forjats, fets en origen de bigueta de fusta i revoltons ceràmics, van 

ser refets l’any 1948 amb noves biguetes de formigó. Tot i que aquests forjats es conserven amagats rere 

cel-rasos plans fets a base de plafons quadrangulars d’escaiola contemporània, caldria examinar quin va 

ser l’abast real d’aquesta substitució estructural a les plantes soterrani, baixa i primera.  

Pel que fa els murs de càrrega, son fets d’obra de maó disposada a trencajunt de pla, mentre que els 

envans que distribueixen les sales d’estar i d’administració, així com els dormitoris i la cuina, van ser fets 

amb maó calat disposat de cantell. Tots aquests elements estan en l’actualitat enguixats i emblanquinats 

i no s’ha detectat, a ull nu, cap vestigi de decoració pictòrica o d’arrimadors originals en tota la planta 

baixa.  

Els paviments originals van ser arrencats en el marc de la intervenció realitzada pels Paüls segons 

projecte de 1975 i substituïts per l’actual enllosat, consistent en: paviment de rajola quadrangular de 

vibrazolit polit de color grana i disposat a junt seguit (a les zones de pas i dependències comunes) i 

paviment de terratzo quadrat de color cru (a les estances més privades i els dormitoris). El cancell 

d’accés, tancat amb una fusteria contemporània amb vidres esmerilats, conté l’únic paviment de marbre 

de l’edifici.  

Pel que fa els acabats, cal apuntar que totes les fusteries, tant interiors com exteriors, son de factura 

nova. El mateix succeeix amb serveis com els lavabos, aplacats amb rajola ceràmica contemporània 

vidrada de color blanc i blau i amb sanitaris moderns. Aquests lavabos es localitzen entre habitació i 

habitació i presenten dues portes, ja que eren estances compartides amb accés des de les dues cambres 

adjacents.  
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En aquesta pàgina, diverses vistes i detalls del vestíbul central de la 
planta baixa, distribuïdor de totes les dependències de l’edifici.  
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En aquesta pàgina, vistes i detalls de la sala d’espera de l’antiga Llar 
Betània (a mà dreta) i de la secretaria de la institució (a mà esquerra).  
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Diversos detalls de l’antic Office de treballadors de la Llar Betània, situat 
en el cos més septentrional de l’edifici.  
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Al sector més meridional-oriental de l’edifici les dependències estan 
interconnectades per una xarxa de passadissos.   



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Descripció 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

30 

 

 

 

 

  

Els dormitoris situats a la planta baixa presenten tots les 
mateixes característiques: planta quadrada, una porta d’accés, 
una única finestra al jardí i una porta que comunica amb el wàter 
i dutxa que comparteixen amb l’habitació contigua. Cada 
dormitori està equipat, a més, amb una pica i un armari encastat.  
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L’única escala que comunica verticalment totes les plantes de l’edifici es localtiza al flanc més 

septentrional del vestíbul d’accés, en una caixa d’escala de planta quadrangular. Es tracta d’una 

escala de tres trams per planta construïda sobre volta catalana rampant. Conserva llurs baranes 

de barrots de ferro colat, els angulars dels quals presenten un desenvolupament helicoidal. Dita 

barana reposa sobre un entornpeu de fusta i queda protegida per un passamans del mateix 

material. Els graons, com els replans, son fets de lloses de marbre de color cru.  

Al replà de la planta tercera neix una escala afegida durant les darreres intervencions a l’edifici 

amb la finalitat d’accedir a la sala de màquines de l’ascensor. Està realitzada amb bigues 

metàl·liques tipus IPN amb graons i baranes de fusta de pi.  
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A la crugia més septentrional es troba la zona de cuines, un espai amb acabats contemporanis 

que compren la zona de cuina, la cambra frigorífica i un magatzem d’utensilis que es troba a 

l’altra banda d’un petit distribuïdor. Aquests espais presenten cel-rasos d’esscaiola que amaguen 

els forjats de bigueta metàl·lica i revoltó ceràmic (visible en una cala practicada en un dels 

angles) i les parets estan aplacades amb rajola vidrada contemporània. El paviment està fet amb 

rajoles antilliscants disposades a junt seguit.  

 

 

 

  

A mà dreta, diverses vistes de la cuina i la cambra frigorífica. Sota aquestes línies, imatge general 
del distribuïdor i el magatzem d’utensilis annexos a la cuina.  
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A través del distribuïdor del magatzem de la cuina s’accedeix, mitjançant una obertura 

practicada a la façana septentrional, a un espai adossat l’any 1962 i que havia de servir de 

garatge dels Paüls. S’accedeix a aquest espai per mitjà de tres graons de granit que salven el 

desnivell existent entre l’interior del cos meridional i aquest espai de nova creació. Es tracta 

d’una estructura simple, un cobert fet a base de biguetes de formigó armat que sosté un forjat 

de maó calat. L’espai presenta les parets emblanquinades i un senzill paviment de rajola vidrada. 

En el racó més meridional hi ha, tancat amb uns envanets, un sanitari de servei de factura 

contemporània, amb totes les superfícies enrajolades.  

 

 

 

  

En aquesta pàgina, vistes del garatge que es va 
construir entre la façana nord i la tanca nord del jardí 
com un cos adossat a l’edifici principal.  
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A l’angle més meridional de l’edifici, adossat a la façana est, s’hi troba la capella que van 

construir les Paüles en un nou cos situat on antigament hi havia la terrassa principal del jardí. 

Aquest espai, al que es pot accedir directament des del porxo del jardí i des d’un dels portals de 

l’antiga façana, està cobert amb un forjat de formigó amagat per un cel-ras registrable a base de 

perfils d’alumini i plaques de fibra. Les parets estan revestides i estucades de color blanc, mentre 

que el paviment està fet amb lloses quadrangulars de terratzo. La zona del presbiteri conté una 

tarima de marbre de color cru, sobre el que reposa una ara d’altar de marbre gris. Pel que fa les 

obertures, el presbiteri presenta un finestral cruciforme fet a base de blocs rectangulars de vidre 

de colors. Aquest mateix material s’utilitzà pels tres finestrals de la “nau”, on els blocs resen les 

paraules “Llum” i “Pau” flanquejant l’anagrama de Maria.  

 

  La capella de l’antiga residència estudiantil dels paüls es troba en un altre cos annex adossat a 
la planta baixa pel seu flanc més meridional.  
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La Planta Primera  

En pujar a l’escala s’arriba a un distribuïdor que dona accés al que és, sense cap dubte, l’espai més 

important de tot el conjunt: l’antic menjador de l’Hotel Buenos Aires. Situada a la crugia més oriental i 

amb una planta rectangular de gran llargària, es tracta de l’estança més àmplia i lluminosa de l’edifici. 

Les seves principals característiques són l’alçada del seu forjat i la presència de fins a set enormes 

balcons (cinc al mur longitudinal est i un a cada mur transversal nord i sud) que omplen l’espai de llum i 

paisatge. La pràctica transparència dels seus murs de tancament fan que el cel de Vallvidrera i les vistes 

que ofereix sobre la ciutat de Barcelona s’integrin com un element més de l’espectacular programa 

decoratiu d’aquest saló. 

Malgrat que també ha estat objecte d’intervencions i reformes, l’antic menjador preserva de manera 

gairebé intacta els seus acabats originals de la reforma que Jeroni Granell va programar l’any 1908. En 

aquest sentit, l’espai queda mediatitzat per la presència de ceràmica vidrada en sostres i arrimadors, així 

com de vitralls de colors en el coronament dels balcons, de paviments de mosaic hidràulic ornamental al 

terra i de llums de ferro forjat i vidre de colors.  

 

 

 

 

  

La sala principal o menjador de l’antic Hotel 
Buenos Aires és el darrer vestigi de la reforma 
modernista que va viure l’edifici l’any 1908. Tot i no 
conservar-se del tot intacte, manté els seus 
evidents valors patrimonials.  
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Com es pot observar en aquesta fotografia feta per Frederic Ballell (AFB), el sostre del menjador ha 

conservat la seva curiosa configuració original, que combina forjat i volta catalana: Cada quatre metres hi 

ha dues parelles de jàsseres metàl·liques de doble T que contenen, en el seu interior, un revoltó ceràmic 

revestit de rajola vidrada de color verd, crema, grana, blanc i blau cel formant franges ornamentals. 

Sobre aquestes jàsseres transversals hi ha les bigues longitudinals que sostenen el forjat de la planta 

segona, totes elles bordonades i sostenint un revoltó pla. Malauradament aquests revoltons ja no 

mostren la decoració pictòrica original, que potser queda latent sota la pintura ocre actual.  

 

 

 

  

En aquesta pàgina, diversos detalls del sostre, que manté la 
seva configuració original a base de volta catalana combinada 
amb forjats plans. 
 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Descripció 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

37 

Un element que es conserva íntegrament de la reforma de Granell és, com es pot veure comparant amb 

les fotografies antigues documentades, l’arrimador ceràmic, fet a base de rajoles vidrades del taller de 

Sebastià Ribó i que combina models motllurats amb motius florals, llistells i marxapeus motllurats i rajola 

plana de diferents colors. Aquest element només es va veure posteriorment alterat amb la instal·lació 

d’un dels radiadors del menjador i l’obertura de la porta que mena a l’office, on les peces ceràmiques 

van ser retirades.  

 

 

  

Vista general de l’arrimador del menjador i detall 
de cadascuna de les peces ceràmiques 
procedents de la fàbrica de Sebastià Ribó.  
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Un altre acabat original de la reforma de Granell és el paviment hidràulic, fet amb motius ornamentals en 

forma de palmeta granada amb fruits blancs sobre fons gris disposat de junt seguit. Aquest model de 

rajola de ciment va ser molt popular al tombant del segle i aquest model en concret pertany al catàleg de 

la fàbrica Orsolà, Solà i Cia. de 1909 amb el codi 633 i és un disseny del decorador Antoni Saurí. 

En algunes fotografies antigues com les que va fer Lucien Roisin (IEFC) s’hi pot veure que l’entrega del 

mur amb el forjat estava decorat pictòricament amb motius florals inspirats en el paviment hidràulic de 

Saurí. No es descarta, doncs, que sota les capes pictòriques donades pel temps pugui aflorar aquesta 

antiga decoració.  

  

 

 

 

  

El terra del menjador és l’únic de tot l’edifici que conserva el seu 
acabat original. Es tracta d’un mosaic de ciment hidràulic de la 
fàbrica Orsolà i Solà.  
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Pel que fa les fusteries que tanquen aquest saló cal apuntar que son totes fetes de fusta de pi. Afegir que 

només es conserva la porta original d’accés al menjador, per bé que aquesta ha estat desposseïda dels 

vitralls que antigament ornaven els seus plafons translúcids, avui amb un vidre laminat. De manera 

inversa, i com es pot veure en la fotografia de F. Ballell (AFB) els set balcons que s’obren al jardí 

conserven els vitralls antics de la fàbrica Rigalt, Granell i Cia amb motius florals de color groc i vermell 

davant d’un drapejat de color rosa. Malgrat tot, aquests vitralls han estat recentment muntats en unes 

noves fusteries tipus climalit que reprodueixen de manera molt fidel els models originals. Pel que fa la 

fusteria exterior, les antigues persianes mallorquines de fusta van ser substituïdes recentment per 

persianes de llibret d’alumini granat.  

 

  Sota aquestes línies, comparativa entre els vitralls modernistes que 
originalment ornaven el portal d’accés al gran saló i els vidres laminats que s’hi 
poden observar en l’actualitat.  
A mà dreta, diversos detalls de la nova fusteria moderna que acull els vitralls 
de la prestigiosa companyia Rigalt, Granell i Cia.  
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Completant el conjunt és important destacar la presència dels antics llums d’aranya de ferro forjat, el 

disseny i la confecció dels quals no ha transcendit durant la fase documental de l’estudi. Es tracta de tres 

llums tipus salomó, fet a base de cadenes i barrots arrissats de ferro colat fent motius “coup de fouet” i 

espirals. D’ells pendulen medallons de vidres de colors encaixats en un perfil circular. D’aquests llums, 

directament fixats a les bigues de fusta del forjat, només se’n conserven tres dels cinc que hi havia 

originalment, tal i com mostren les fotografies antigues com la de Frederic Ballell (AFB). També s’han 

perdut les cinc parelles de globus que complementaven cadascuna de les aranyes per banda i banda i 

que feien, en el seu moment, que tot el forjat quedés poblat de ferros i llums decoratius.  

 

  
El menjador principal conserva tres dels cinc llums de forja  que, des de la 
reforma de Granell, il·luminen i ornamenten el sostre de l’estança. El repertori 
ornamental d’aquests elements de forja es poden reconèixer en altres 
projectes dirigits per Granell.  
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Deixant de banda el saló principal, la resta de la planta baixa presenta uns 
acabats contemporanis pràcticament idèntics als exposats a la planta baixa.  
 

Deixant de banda el Saló central o antic menjador de l’antic Hotel Buenos Aires, que conserva la seva 

estructura i programa decoratiu modernista, la resta de la planta primera presenta uns acabats moderns 

que s’assimilen molt als que s’han analitzat en parlar de la planta baixa. En termes generals es pot dir 

que els sostres estan recoberts amb plafons quadrangulars d’escaiola de factura contemporània. Les 

parets, emblanquinades, no presenten vestigis aparents de decoració original. Els paviments estan 

configurats amb lloses quadrades de vibrazolit granat. Pel que fa els serveis de tota la planta i l’office 

presenten els seus murs revestits de rajola vidrada blanca i blava i sanitaris de porcellana contemporanis. 

L’Office destaca per la presència d’un passa plats modern que comunica amb la resta de plantes. 
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A mà esquerra, vista del passadís de la 
crugia septentrional i detalls d’una de les 
seves habitacions i lavabos.  
A mà dreta, algunes vistes de l’office 
annex al menjador, on millor es pot 
observar la presència del passa plats que 
comunica les cuines de planta baixa amb 
el menjador principal i les habitacions de 
les plantes superiors. 
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La Planta Segona  

A través de l’escala central de l’edifici s’accedeix al vestíbul central de la planta segona, que centralitza 

tots els passadissos que, des de la reforma de 1975, distribueix les quinze habitacions destinades a 

allotjar els ancians de la Llar Betània. Deixant de banda els murs de càrrega, la distribució d’aquesta 

planta és fruit dels projectes contemporanis de rehabilitació. Per aquest motiu es pot tornar a trobar de 

nou cel-rasos fets de plafons seriats d’escaiola, murs revestits i emblanquinats, paviments de terratzo 

polit tipus vibrazolit i fusteries modernes, totes elles pintades de verd. Com en la resta de plantes, els 

serveis presenten revestiments de rajola vidrada blanca i blava i sanitaris moderns. Les habitacions de la 

crugia sud es caracteritzen per la presència de lavabos compartits, mentre que les de la resta de la planta 

no disposen de més lavabos que els comunitaris, situats al vestíbul i a l’extrem de la crugia septentrional. 

Totes les fusteries exteriors van ser refetes, en aquesta planta, d’alumini blanc tipus climalit.  

La principal característica d’aquesta planta, com també es veurà en descriure la planta tercera, és el 

desnivell existent entre el nucli principal de l’edifici i la crugia oriental. Aquest desnivell, salvat per una 

única escala situada al vestíbul, es deu a l’alçada dels forjats del saló principal o antic menjador de l’Hotel 

Buenos Aires, que amb la seva magnificent volumetria altera la circulació de les plantes superiors.  
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Sobre aquestes línies, diverses vistes dels lavabos col·lectius de la 
segona planta, amb sanitaris contemporanis i una dutxa adaptada.  
 
Sota aquestes línies, mostra d’una de les habitacions situades al 
corredor meridional del cos central.  
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En aquestes pàgines, diversos detalls que descriuen la crugia 
septentrional. Com en la resta de plantes, els corredors 
desenvolupen un joc d’entrants i sortints per tal d’acollir les portes 
adaptades que donaven accés a les habitacions del geriàtric.  
Com es pot veure, en aquesta zona les habitacions i els serveis 
presenten els mateixos acabats que a la resta de l’edifici.  
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A mà dreta, vista del 
corredor de la crugia 
oriental.  
A mà esquerra, detalls de 
dues habitacions: amunt, 
una habitació sense serveis. 
A sota, l’habitació 
cantonera, que conté un 
bany complet. Tot amb els 
mateixos acabats 
contemporanis que la resta 
de la planta.  
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En aquesta pàgina, diverses vistes del vestíbul 
central de la planta tercera, que presenta la 
mateixa configuració material que la resta de 
plantes.  
 

La Planta Tercera  

La tercera planta o planta sota coberta presenta unes característiques molt similars a les de la planta 

segona. A través del vestíbul central s’accedia a cinc habitacions destinades a geriàtric (a la crugia sud), 

mentre que la resta de la planta estava destinada a allotjar la comunitat de monges de la Congregació de 

Sant Vicenç de Paül que aquests darrers anys gestionava la Llar Betània. Les seves dependències 

comptaven amb un oratori annex al vestíbul central, un despatx, cinc dormitoris (a la crugia nord), un 

office i un menjador comunitari (a la crugia est).  

Totes aquestes estances van ser resultat de l’àmplia campanya d’obres menada l’any 1975, i per aquest 

motiu s’identifiquen els mateixos cel-rasos plafonats d’escaiola, murs pintats de blanc i paviments de 

vibrazolit granat. Totes les fusteries interiors son modernes i pintades de color rosa marronós, mentre 

que les exteriors, tot i estar aïllades amb climalit d’alumini contemporani, conserven les seves gelosies 

originals de fusta, amb formes que s’adapten a les finestres bífores coronades per arquets de mig punt.  
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A mà esquerra, tres detalls del petit oratori adjacent al 
vestíbul central. A l’entorn d’aquestes línies, diverses vistes del 
corredor de la crugia meridional.  
 

En un espai annex al vestíbul central s’hi troba l’oratori, un petit espai quadrangular amb el sostre en 

pendent, adaptant-se a la forma de la teulada i revestit amb plaques d’escaiola. S’accedeix a aquest espai 

a través d’una porta feta de fusteria d’alumini i plafons de fòrmica i vidre laminat. Mentre les parets 

laterals estan entapissades amb arpillera i un fris decoratiu de fusta de faig amb creus en relleu, la paret 

frontal està empostissada amb làmines de fusta de faig. Al centre d’aquest mur s’hi troben dues 

finestrelles tancades amb vitralls de colors emplomats amb símbols marians, just davant d’una ara d’altar 

de fusta amb la base en forma de “V”. 
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En aquesta pàgina, diversos detalls de l’habitació destinada a 
geriàtric localitzada a l’extrem de la crugia meridional. 
Destaca per la presència de les seves finestres bífores amb 
gelosies originals tancades amb alumini contemporani. Noti’s 
que, com en la resta de plantes, aquestes habitacions també 
disposen de lavabo compartit.  
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La crugia nord acollia, fins fa poc temps, les 
dependències privades de la comunitat de 
Paüles que regia el centre geriàtric. 
Aquestes dependències presenten els terres 
de vibrazolit grana i els sostres escaiolats i 
en pendent, adaptant-se a la forma de la 
coberta. Com en la resta de l’edifici, les 
estances es vertebren a l’entorn d’un 
corredor amb àmplies entrades a cada 
estança.  
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La zona de l’office de la comunitat de Paüles és 
especialment interessant en tant que permet 
veure, alterat, el sistema de bigues originals 
que configuren la coberta dissenyada per Jeroni 
Granell.  
 
En el petit magatzem annex a l’office s’hi pot 
comprovar com el planxer ceràmic de la 
teulada reposa sobre cabirons i bigues de pi, a 
excepció feta de la cantonada, amb una gran 
jàssera metàl·lica de doble “T”. 
 

La tercera planta és la única que presenta dos accessos, per mitjà d’escales, a la crugia més meridional. 

La primera d’elles, relacionada amb les dependències privades de la comunitat, mena a un office – sala 

d’estar que, tot i presentar els mateixos paviments granats i cel-rasos que la resta, encara manté a la 

vista les bigues originals de fusta de pi que configuren la teulada. En un petit magatzem annex situat a la 

cantonada més septentrional s’hi pot observar com aquesta coberta està realitzada amb bigues de fusta 

massissa que sostenen els cabirons transversals del mateix material. El planxer, fet de rajoles bordes 

lligades amb guix disposades de cantell, serveix de base a teulada exterior. Tot es presenta repintat de 

color blanc. L’element més destacat, però, és la potent jàssera metàl·lica tipus IPN que configura els 

angles de la coberta.  
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A través de la segona escala que comunica el nucli central amb la crugia est de l’edifici s’accedeix al 

menjador de la comunitat, un espai que, tot i conservar també la trama d’embigats de la coberta, 

aquesta queda coberta per un cel-ras que només permet veure l’entrega de les bigues de fusta al mur 

perimetral de la construcció. Tanmateix, a través d’un petit finestró es pot accedir al nivell sota coberta 

on es troba la maquinària del rellotge que presideix la façana. Allà s’hi pot veure, sense cap revestiment, 

l’estructura a base de bigues i cabirons de fusta i el planxer de rajola borda que configura la teulada.  
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La Planta Soterrani  

A través de l’escala que neix al costat del vestíbul de la planta baixa, feta a base de graons de marbre cru 

amb materials contemporanis, s’accedeix a la planta soterrani, que presenta una superfície irregular que 

no abraça les mateixes dimensions que les plantes superiors. En la seva configuració material s’hi pot 

deduir que ha patit nombroses intervencions de reforma i ampliació, com es veurà en les següents 

pàgines. El distribuïdor central de la planta, així com la sala annexa on es troba l’ascensor, presenta els 

sostres plans, amb un cel-ras d’escaiola, i els paviments enrajolats amb gres contemporani de color blanc 

grisós.  
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Les estances que es troben sota la crugia est es destaquen per presentar l’estat més original de 

la seva configuració material. Tant als lavabos que s’hi va construir amb la intervenció de 1975 

com en la sala darrerament emprada de gimnàs, així com en el corredor que les separa, s’hi pot 

veure la mateixa tipologia d’acabats: els sostres estan configurats per mitjà de forjats de bigueta 

metàl·lica amb revoltó ceràmic, tot emblanquinat. D’altra banda, els paviments estan fets de 

lloses quadrangulars de terratzo gris disposat de junt seguit.  
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La zona soterrània situada sota la crugia nord es caracteritza per tenir els acabats més moderns 

de tota la planta: el sostre està cobert amb un cel-ras pla de guix que entrega directament als 

murs, totalment revestits de rajola vidrada de color blanc disposada de junt seguit. Pel que fa els 

paviments estan fets de gres modern. A través d’aquest espai s’accedeix a un cobert que 

presenta els mateixos acabats pel que fa el terra, però els tancaments de la qual estan fets 

d’alumini i coberta de xapa corrugada. Al costat d’aquest cobert hi ha un petit espai excavat 

cobert amb revoltons moderns de totxana calada sostinguts per bigues de formigó armat.  
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L’angle més meridional del soterrani conté una estança antigament coneguda com dipòsit o sala 

de difunts. Arranjat recentment, aquest espai presenta un cel-ras tècnic a base de perfils 

d’alumini i plafons registrables de fibra i un paviment a base de rajoles de gres contemporani de 

color blanc. Antigament aquesta estança estava directament relacionada amb la sala contigua, 

com es pot deduir de l’observació dels seus murs, coronats per un arc escarser que avui queda 

partit per un envà de separació.   
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES 

 
1 Vegeu Annex Documental (Doc. 1) p. 88. 

Buenos Aires: de fonda a hotel 

La història de l’antic Hotel Buenos Aires arrenca, segons s’ha pogut saber en consultar els fons del Registre 

de la Propietat i els Protocols Notarials de Barcelona, el 23 de desembre de 1884. Aquell dia Francesc Pau 

Pey i Morè, un mariner veí de Sarrià, va fer un establiment per mitjà del qual cedia el domini útil d’una 

parcel·la de 2.675,3 m2 situada a Vallvidrera en favor de Josep Juanet i Camps.  Aquella parcel·la formava 

part d’una finca de majors proporcions coneguda antigament com “Lo Arch” o “Bosc del Arch”, que Pey i 

Morè havia obtingut per domini directe de Rafael de Senjust i Amat, Baró de Maldà i Maldanell, que al seu 

temps l’havia heretat de la seva mare Maria de Senjust i de Planella1. 

 

 

Plànol de la finca que Francesc Pau Pey va otorgar a Josep Juanet i Camps l’ay 1884 (Font: AHPNB) 
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Josep Juanet i Camps, també veí de Sarrià i fondista de professió, va demanar un préstec a Josep Bofill i 

Mas per a la construcció d’un edifici en aquell terreny de Vallvidrera, ja que la primera condició d’aquell 

establiment era que la parcel·la havia de ser millorada per mitjà de la construcció d’una edificació. Segons 

la documentació, Bofill li prestà 15.000 pessetes a canvi d’hipotecar aquell edifici que, segons diu 

explícitament la documentació, ja es trobava en procés d’edificació, tot i que no especifica quan havien 

començat les obres. Juanet tenia un termini de fins a quatre anys per a retornar l’import, que havia de ser 

satisfet en diversos terminis: abans de la construcció (3.500 ptes), després de la seva coberta (3.000 ptes), 

després d’haver-ne fet les compartimentacions interiors (7.000 ptes) i un cop l’edifici ja fos habitable 

(1.500 ptes)2. Les mateixes fonts permeten conèixer el nom del contractista que es va encarregar de dirigir 

les obres: el paleta Domènec Rocabert i Dustó, que rebé uns honoraris de 20.122 pessetes3.  

 

Primer projecte de la Fonda Buenos Aires, dibuixat el 1885 per Joan Bruguera i Díaz.  (Font: AMDSG) 
 

Aquell préstec, signat el 31 de Juliol de 1885 davant el notari Miquel Martí Sagristà, coincideix en data amb 

la sol·licitud del permís d’obres que el mateix Josep Juanet presentà a l’Ajuntament de Sarrià per edificar 

d’una “casa fonda”. Així doncs, cal remarcar que els permisos d’obres s’estaven demanant en el mateix  

 
2 Vegeu Annex Documental (Doc. 2) p. 93. 
3 Vegeu annex Documental (Doc. 4) p. 98. 

 

Joan BRUGUERA I DÍAZ  

Mestre d’obres eclecticista que va rebre el títol a Barcelona l’any 1872. No 

se’n coneixen massa dades biogràfiques, més enllà que va estar en actiu a 

la ciutat entre 1874 i 1906. Es va especialitzar en el disseny i projecció 

d’altars i monuments funeraris. De fet, la única obra destacada i ben 

documentada d’aquest constructor és el Panteó de la Família Bohigas i 

Ferrer, instal·lat al Cementiri de Montjuïc el 1905 i, actualment, l’edifici 

primigeni de la Fonda Buenos Aires. 

 

 

moment en que els treballs ja havien començat, prèviament a l’aprovació del projecte arquitectònic. 

Aquella sol·licitud anava acompanyada d’un senzill projecte dibuixat pel mestre de cases Joan Bruguera i 

Díaz en el que només es descrivia la façana principal i el perfil de la planta de l’edifici4. Aquest va ser 

precisament el motiu pel qual, el 12 d’agost de 1885 l’arquitecte municipal de Sarrià, Francesc Mariné, va 

desautoritzar la concessió dels permisos, donat que considerava insuficients els plànols presentats .  

Tot i no comptar amb els permisos necessaris, la construcció d’aquell edifici va continuar endavant i el 

projecte de Joan Bruguera, consistent en un cos aïllat de només planta baixa i un altell, es va materialitzar 

de manera bastant ràpida. Aquella primera edificació en forma de “U” ja presentava una superfície 

quadrada i dos cossos avançats flanquejant la façana principal, orientada al Carrer de Sant Pere Màrtir 

(actualment conegut com Carrer del Mont d’Orsà). El fet que el projecte de Bruguera no comptés amb una 

memòria descriptiva i la seva informació gràfica fos insuficient, dificulta tanmateix la descripció d’aquell 

edifici primigeni de 1885.  

El fet és que les obres es van realitzar, com s’ha dit més amunt, amb certa celeritat, perquè el 22 d’abril 

de 1886 la “Fonda Buenos-Aires” ja s’anunciava al Diario de Barcelona. En aquella publicitat es feia 

4 Vegeu Annex Documental (Doc. 3) p. 96. 
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referència als menjars que oferia l’establiment, així com el fet que les reserves o comunicacions amb 

l’establiment s’havien de realitzar a la ferreteria de Martí Hermanos y Cia, situada al número 11 del Carrer 

de la Boqueria, al centre de la ciutat5.  

El mes de maig de 1889 Josep Juanet i Camps ja es trobava en situació de retornar el préstec que Josep 

Bofill i Mas li havia fet quatre anys abans per a la construcció de la seva fonda. El mateix dia que es tancava 

aquell préstec, però, Juanet en demanava encara un altre a Rafael Rabell i Patxot, que ascendia a 21.000 

ptes i que suposava que s’hipotequés la finca i la fonda recentment construïda, sense que hagi transcendit 

el motiu d’aquella nova injecció de diners al negoci d’en Juanet. El mateix dia en què Juanet solucionava 

tots aquests assumptes econòmics davant del notari va aprofitar per fer testament en favor dels seus fills 

Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet Dustó, però fent usufructuària de les seves propietats la seva 

esposa Paula Dustó i Gràcia6.  

Tot sembla indicar, tanmateix, que la Fonda Buenos Aires no regularitzaria la seva situació fins l’any 1889, 

quan, el 7 d’agost, Josep Juanet i Camps tornaria a sol·licitar un permís d’obres de l’edifici que ja s’havia 

edificat seguint els projecte de Bruguera sense comptar amb les llicències necessàries7. Aquella sol·licitud 

venia acompanyada d’uns plànols dibuixats pel mestre d’obres Joan Freixe i Mallofré, que va fer un 

aixecament planimètric de la parcel·la i de l’edifici que s’adaptaven, aquest cop sí, als requeriments de 

l’Ajuntament de Sarrià. Aquells plànols reprodueixen exactament la façana que havia dibuixat Bruguera el 

1885 i adjunten una descripció detallada de la distribució de la planta baixa, malgrat que l’edificació estava 

“compuesta en parte de sotanos en la parte posterior de la misma, bajos, y sobre parte de los mismos en 

la crujía posterior de la casa un primer piso y desvan”.  

 

 

Segon projecte (o projecte de legalització) de la Fonda Buenos Aires, dibuixat el 1889 per Joan Freixe i Mallofré.  (Font: AMDSG) 

 
5 Vegeu Annex Documental (Doc. 5) p. 100. 
6 Vegeu Annex Documental (Doc. 6) p. 101. 

 

 

7 Vegeu Annex Documental (Doc. 7) p. 106. 
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Joan FREIXE I MALLOFRÉ  

Mestre d’obres modernista que va centrar la seva producció constructiva a la ciutat de Barcelona durant el tombant 

de segle. Es tracta d’edificis de segona categoria, però que s’inscriuen de ple en la frontissa entre l’eclecticisme i el 

modernisme. 

Obres realitzades:  

Casa Ramon Mallà (Avinyó, 22) 

Casa Esteve Huguet, ampliació (Consell de Cent, 285) 

Casa Bosch (Consell de Cent, 602) 

Cases Joan Romaní (Gran Via, 529-531) 

Casa Joan Galmés, ampliació (Mallorca, 450) 

Casa Tomàs Marquès (Sant Miquel, 16) 

Casa Maria Pera (Santa Anna, 22) 

Casa Francesc Muzas (Viladomat, 94) 

 

 

En analitzar els plànols es pot veure que la planta baixa constava de fins a quatre menjadors, un “gran 

comedor”, “cocinas”, “despensa” i una “sala de piano”. Tenint en compte que el “desván” de la planta 

primera, que ocupava només la crugia orientada a l’est, era de petites dimensions, és provable que en 

aquell moment la Fonda Buenos Aires fos un restaurant amb possibilitat de dormir-hi, més que no pas un 

hotel a l’ús, ja que no disposava de les instal·lacions necessàries per allotjar nombrosos clients. Fos com 

fos, la situació d’irregularitat en la que es trobava l’establiment des de la seva obertura, es va veure 

revertida quan, el 14 d’agost de 1889, l’arquitecte municipal de Sarrià Francesc Mariné donà la seva 

conformitat al projecte de Freixe. El 6 de setembre del mateix any l’alcalde de Sarrià Ramon Miralles Vilalta 

concedí permís definitiu per a la “construcció” de l’edifici que ja estava en ús des de tres anys abans.  

 
8 Vegeu Annex Documental (Doc. 8) p. 112.  

Poc temps després de fer testament, Josep Juanet i Camps degué morir, donat que la documentació 

referent a la Fonda Buenos Aires passa a estar signada pel seu fill, Josep Juanet i Dustó en representació 

d’ell mateix i dels seus germans Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet i Dustó.  

Efectivament, és Josep Juanet i Dustó qui tornarà a sol·licitar un permís d’obres a l’Ajuntament de Sarrià 

per tal d’ampliar la Fonda Buenos Aires per mitjà de l’addició d’un nou nivell de forjat. Aquesta sol·licitud, 

presentada el 21 de gener de 1891, demanava precisament “levantar sobre los bajos existentes un primer 

piso y desvan alto, enlazado con el trozo de primer piso ya existente en la parte posterior del edificio”, és a 

dir, ampliar en alçada i superfície el “desván” primigeni per tal de convertir-lo en una planta sencera 

practicable i construir un nou “desvan alto” sobre seu8.  

Aquella sol·licitud venia acompanyada dels plànols signats, de nou, pel mestre de cases Joan Freixe i 

Mallofré. En analitzar l’alçat es pot comprovar com les golfes que fins llavors coronaven la planta baixa 

només en el cos central van ser substituïdes per una planta tota sencera, la qual havia de ser coronada 

encara per unes noves golfes que també cobririen tota la superfície de l’edifici. Quan es fa la mateixa anàlisi 

de la planta dibuixada per Freixe es pot confirmar que aquell creixement es devia a la construcció de fins 

a tretze dormitoris, un menjador, una “salita de lectura” i una “sala piano”. D’aquesta manera es pot 

deduir que els fills de Josep Juanet i Camps havien decidit fer créixer el negoci familiar, que passaria de ser 

una petita fonda a un hotel modern, amb habitacions i serveis amplis per allotjar els nombrosos hostes 

que en aquell moment venien a estiuejar a Vallvidrera.  

La proposta d’ampliació de l’edifici va ser atesa per l’Ajuntament de Sarrià amb certa lentitud, ja que no 

va ser fins al cap d’un any, el 22 de gener de 1892, que l’arquitecte municipal Francesc Mariné donà la seva 

conformitat al projecte. Amb tot, els permisos d’obres no van ser concedits per l’alcalde Ramon Miralles 

fins el 10 de febrer de 1892. Tanmateix, les obres no es deurien dilatar en el temps, perquè en fotografies 

datades el 1896 ja s’hi pot veure com el nou edifici de Freixe s’alçava entre els boscos de Vallvidrera.  
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Vista de la Fonda Buenos Aires poc després de l’ampliació que en va fer Joan Freixe, en una foto feta per Frederic Bordas i 
Altarriba vers el 1896.  (Font: AFCEC) 
 

Després de la intervenció de Freixe realitzada el 1892 ens trobem amb un edifici format per un soterrani i 

una zona de restaurant a la planta baixa (tal i com ja l’havia edificat en el seu moment Joan Bruguera) al 

que s’afegí una zona d’habitacions a la planta primera i un altell a la planta segona. Les façanes d’aquell 

edifici presentaven les seves obertures ben ordenades i en destaca la zona d’altell, caracteritzada per 

obertures geminades en forma d’arc de mig punt i coronada per una potent cornisa ornamental de motius 

eclecticistes. La planta baixa s’obria a les vistes de la ciutat per mitjà de portals que comunicaven amb una 

terrassa arbrada que permetia fitar el pla de Barcelona. La resta de la finca va ser poblada amb bosquets 

de pins i arbusts i s’hi va construir un curiós cobert de fusta coronat amb una cúpula que deuria ser una 

espècie de menjador d’estiu o sala d’esdeveniments.  

 

 

A mà esquerra, projecte d’ampliació de lla Fonda Buenos Aires per a la seva conversió en un “hotel” en el sentit modern del 
terme, dibuixat el 1891 per Joan Freixe i Mallofré.  (Font: AMDSG) 
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Vista de la Fonda Buenos Aires vers l’any 1900, on s’hj pot veure amb major precisió la nova volumetria de l’edifici sorgida de 
l’ampliació de Freixe, així com la presència de l’esplanada arbrada i el cobert de fusta que dominaven els seus jardins.  (Font: 
Arxiu Particular) 
 

El 29 de novembre de 1905 Josep Juanet i Dustó sol·licità permís per “cercar con espino parte de su finca 

lindante en la calle San Pedro Martir en una extension de diez y siete metros” en un moment en que la 

urbanització d’aquell sector de Vallvidrera començava a generalitzar-se. Aquella petició va ser atesa pocs 

dies després, quan el 29 de desembre del mateix any l’Alcalde de Sarrià, Carles Xiró Jordà, va donar permís 

a la construcció d’aquesta tanca que havia de servir per a delimitar els jardins de l’establiment9.  

Poc temps després, els titulars de la Fonda Buenos Aires, els germans Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim 

Juanet i Dustó van decidir construir la seva pròpia torre d’estiueig en el solar de la seva propietat situat al 

mateix carrer de Sant Pere Màrtir, just davant del seu establiment (on actualment es troba la seu de la 

Fundació Aspasim d’atenció a la discapacitat psiquiàtrica). 

 
9 Vegeu Annex Documental (Doc. 9) p. 118. 

  

Planta i alçat de la torre que els germans Juanet van fer construir davant la seva fonda en el primer encàrrec que farien a 
l’arquitecte Jeroni Granell i Manresa. Projecte de 1907.  (Font: AMDSG) 
 

El 6 de setembre de 1907 van presentar la sol·licitud del permís d’obres a instàncies de l’Ajuntament de 

Sarrià, adjuntant els plànols que el prestigiós arquitecte barceloní Jeroni Granell i Manresa havia dissenyat 

i signat10. Aquell projecte preveia la construcció d’una torre a quatre vents formada per dues plantes sota 

coberta, envoltada de jardins i tancada per un clos. La revisió dels plànols de Granell, així com la 

visualització de les fotografies antigues de la zona, permeten afirmar que aquella casa s’inseria de ple en 

l’estil modernista imperant. A més, aquesta torre estava en sintonia amb les característiques bàsiques de 

l’arquitectura de Granell, especialment pel que fa als seus gràcils models compositius i a les gràcils i 

sinuoses corbes que formaven els esgrafiats que ornaven les seves façanes. Les obres de la casa deurien 

començar immediatament després de la concessió del permís d’obres per part de l’alcalde Carles Xiró, el 

26 de setembre del mateix 1907.   

10 Vegeu Annex Documental (Doc. 10) p. 120. 
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Vista general del Carrer de Mont d’Orsà vers la dècada de 1930, amb detall de la torre que Jeroni Granell i Manresa va 
dissenyar el 1907 com a torre d’estiueig per als germans Juanet. (Font: Arxiu Particular) 
 

Per bé que aquesta notícia no es refereix directament a l’esdevenir de la Fonda Buenos Aires, és igualment 

important a l’hora de remarcar la nova relació contractual que s’establiria entre la família Juanet i 

l’arquitecte Granell. I és que a Granell es deu, com es veurà tot seguit, la més important campanya edilícia 

de l’antic Hotel Buenos Aires, una radical transformació de l’edifici que li confegí l’actual volumetria i 

aspecte exterior. El fet que els Juanet es construïssin una torre, sumat a la voluntat d’ampliar la fonda i 

que, per a fer ambdues coses, comptessin amb  un arquitecte de prestigi relatiu indica que a inicis del segle 

XX el negoci familiar vivia bons temps.   

 

Jeroni Francesc GRANELL I MANRESA 

(Barcelona, 7 de gener de 1868 – 9 de març de 1931) 

Fill del mestre de cases Jeroni Granell Mundet. L’any 1890 va fundar, junt amb el mestre vitraller Antoni Rigalt i 

Blanch, la famosíssima empresa de vitralls artístics Rigalt, Granell & Cia. 

Va rebre el títol d’arquitecte a Barcelona el 19 de setembre de 1891. En tant que arquitecte va centrar gran part de 

la seva producció en la construcció d’immobles a l’Eixample, per bé que també destaquen, entre la seva producció, 

algunes torres a Sarrià. Una de les principals característiques de la seva arquitectura és, com no, la utilització de 

vitralls artístics en les obertures; així com una especial predilecció pels acabats esgrafiats amb motius florals seriats 

a les façanes i els emmarcaments de portes i finestres d’aparença cartilaginosa.  

Obres realitzades:  

Cases Rossend Capellades (Bailèn, 126 i 127) 

Casa Antoni Miquel, reforma (Balmes, 54) 

Cases Granell (Balmes, 65 i Roger de Llúria, 84) 

Casa Joan Palmerola (Casp, 45) 

Casa Leonor Matas (Còrsega, 260) 

Cases Jeroni Granell (Girona, 122; Gran Via, 582; Mallorca 184-188; i Provença 209) 

Casa Santaló (Gran de Gràcia, 35) 

Casa Elisa Bremon d’Espina (Gran de Gràcia, 61) 

Casa Antoni Par (Gran de Gràcia, 262-264) 

Torre Gabriel Argenault (Iradier, 34) 

Torre José Duara (Lleó XIII, 20) 

Casa Pere Moré, reforma (Mallorca, 32) 

Casa Dolors Orpí (Mallorca, 190) 

Casa Rigalt (Mallorca, 219) 

Casa Enric Vilalta (Pàdua, 75) 

Casa Maguerico Puertas (Pg. Bonanova, 60) 

Casa Jaume Forn (Roger de Llúria, 82) 

Casa Leonor Matas (Rosselló, 293) 

Casa Ana de Mora de Bacardí i de Moré (Sor Eulalia Anzizu, 41) 
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El dia 17 de setembre de 1908, quan la torre dels germans Juanet encara deuria estar en construcció, Josep 

Juanet i Dustó tornà a sol·licitar permisos d’obres a l’Ajuntament de Sarrià, aquest cop per a procedir a 

una ambiciosa intervenció d’ampliació del seu establiment11. Utilitzant arguments molt a la línia dels 

corrents higienistes que regien la urbanització i construcció del moment, els Juanet demanaven fer obres 

per a millorar la ventilació i il·luminació de la segona planta de la seva fonda. Resulta evident, però, que la 

realització d’aquell projecte no només milloraria les instal·lacions de la fonda, sinó que en doblaria la seva 

capacitat, convertint-la en un veritable hotel com els que s’estaven alçant per tota la vall. No és casual, 

doncs, que els expedients referents a aquest projecte citin la finca per primer cop com “Hotel Buenos 

Aires”. Tanmateix, tals obres implicaven una gran despesa que va ser satisfeta gràcies a un nou préstec, 

aquest cop de 30.000 pessetes, concedit per Miquel Navas i Benito12.  

El projecte de Granell, aprovat l’1 d’octubre de 1908, va suposar una transformació a gran escala de l’edifici 

que Bruguera i Freixe havien configurat tan sols dues dècades abans. Si s’observa les planimetries 

proporcionades pel mateix Granell es pot enumerar a grans trets els canvis volumètrics que suposà 

aquesta intervenció en relació a la seva aparença externa: La segona planta, que fins llavors havia allotjat 

unes golfes, es va reforjar de nou per tal d’obtenir sostres més alts i poder substituir els antics arquets 

geminats que l’obrien a l’exterior per amplis balcons i finestrals allindanats similars als de les plantes 

inferiors.  

Com es pot observar a la planta adjunta al projecte, aquesta transformació de la segona planta va permetre 

augmentar la capacitat de l’hotel amb fins a vint noves habitacions a l’entorn d’un vestíbul central del que 

naixien la xarxa de corredors vers les habitacions i dos wàters per planta.  A més, es va construir de bell 

nou la tercera planta, que s’obria a l’exterior per mitjà d’arquets de mig punt i que estava coberta per la 

potent teulada a base de bigues de fusta que encara es conserva en l’actualitat. Segons el projecte original, 

la caixa d’escala havia de sobresortir de la coberta, coronada per un badalot cobert amb una teulada 

piramidal i amb una galeria d’arcs que permetés il·luminar la comunicació interna de l’edifici. Aquest 

badalot, però, no arribà a edificar-se.  

 
11 Vegeu Annex Documental (Doc. 11) p. 124. 

  
 

 

12 Vegeu Annex Documental (Doc. 12) p. 129. 

Alçat i planta del projecte d’ampliació de l’Hotel Buenos Aires, pel qual es dotà de la seva actual volumetria, segons projecte 
de Jeroni Granell signat el 1908. (Font: AMDSG) 
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Façana oest de l’Hotel Buenos Aires després de la reforma de Jeroni Granell, segons foto de Roisin c.1915  (Font: AMDSG) 
 
 
 
La reforma menada entre 1908 i 1909 va suposar grans canvis pel que fa els exteriors de l’edifici, que van 

perdre la seva ornamentació eclecticista per uns nous acabats modernistes de tall esquemàtic, a la línia 

del que es realitzava en aquell moment a d’altres capitals europees com Viena. Totes les façanes van ser 

revestides de bell nou per tal d’unificar les diverses fases constructives de l’edifici amb un esgrafiat blanc 

i grana que ha perdurat fins l’actualitat. Aquest esgrafiat, a base d’emmarcaments lineals a les obertures i 

de sanefes horitzontals de rosetes entrelligades i reganyols que ressalten horitzontalment les plantes baixa 

i tercera, son força característics de la producció arquitectònica de Granell. Aquestes sanefes es veien 

interrompudes, en totes les façanes, per unes grans lletres publicitàries que retolaven “Hotel Buenos 

Aires” en relleu. L’obertura de nous finestrals i balcons va suposar, també, l’addició de noves baranes de 

ferro forjat igualment ornades a base de rosetes i reganyols a la planta primera (façanes est i oest), així 

com baranes de ferro colat a la resta d’obertures. En aquell mateix moment es van realitzar les fusteries 

que tancaven les obertures, de les quals només es conserven actualment les persianes mallorquines de la 

tercera planta.  

 

Façana est de l’Hotel Buenos Aires després de la reforma, segons foto de Frederic Ballell c.1915 (Font: AFB) 
 
 
 
També és important remarcar que, ja des del moment en que Granell reformà l’edifici, el seu front oest 

quedà presidit per un rellotge mecànic de ferro esmaltat, produït pel rellotger barceloní Josep Besses, el 

taller del qual es trobava al número 37 de la Ronda Universitat.  

Pel que fa la crugia oest, orientada a la ciutat, va viure una enorme transformació a causa de la construcció 

del nou menjador principal de l’hotel, del que es parlarà tot seguit. Aquell nou espai de grans dimensions 

s’aconseguí elevant el nivell del forjat per tal de formar un nou sostre més alt, a base de bigues  

metàl·liques i revoltons ceràmics. Aquest canvi estructural del forjat del saló principal es traduí en la 

possibilitat de generar portals de major llum i alçada que els anteriors, però també donà lloc a la 

discontinuïtat que actualment es fa aparent entre la façana oest i les seves veïnes nord i sud, així com els 

desnivells existents a l’interior de les plantes segona i tercera, que encara avui se salven per mitjà d’escales 

i replanets als vestíbuls de dites plantes.  
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El menjador del nou Hotel Buenos Aires, segons foto de Frederic Ballell de la dècada de 1910 (Font: AFB) 

 

El menjador de l’Hotel Buenos Aires té la particularitat de ser un dels darrers menjadors modernistes 

hotelers conservats a Barcelona, junt amb el de la Fonda España que Domènech i Montaner construí al 

Carrer de Sant Pau. Cal puntualitzar, a més, que el seu estat de conservació és força bo i en termes generals 

manté intacta la seva aparença original de 1909.  

Per a la configuració d’aquest espai, Granell va comptar, com ve essent habitual en tots els seus projectes, 

amb la col·laboració dels principals tallers de materials arquitectònics del moment: Pel que fa el paviment, 

la famosa fàbrica “Orsolà, Solà y Cia” va proporcionar-li les rajoles de ciment hidràulic dissenyades pel 

decorador Antoni Saurí i Sirés (1871-1942), que tot just acabava de presentar en el seu catàleg de 1909 

(referència núm. 633). Els arrimadors, fets de ceràmica vidrada motllurada a base de motius florals, van 

ser realitzats a la fàbrica “Sebastià Ribó”, que també havia col·laborat en la decoració del vestíbul de la 

Casa Joan Palmerola, que el mateix Granell havia edificat al Carrer de Casp, 45. Pel que fa el portal d’accés 

al saló, així com els seus balcons, van ser tancats amb elegants plafons de vidre de color elaborats per la 

fàbrica de vitralls que el propi Granell havia cofundat l’any 1890, “Rigalt, Granell & Cia”. 

 

El menjador de l’hotel segons foto de Lucien Roisin de la dècada de 1910 (Font: IEFC) 

 

Els forjats de l’estança també estaven decorats amb rajola vidrada i alguna decoració pictòrica de la que 

se’n desconeix l’autoria. El mateix succeeix amb els sis grans llums i els dotze aplics que les 

complementaven, fets a base de barres helicoidals de ferro forjat. Aquest mateix motiu de forja 

ornamental en espiral es troba en balcons d’altres edificis de Jeroni Granell, com la Casa Dolors Orpí 

(Mallorca, 190) o la Casa Granell (Gran Via, 582), el que permet deduir que Granell treballava amb un 

forjador de confiança, del qual no s’ha pogut encara documentar el nom.  

Com es pot veure en les fotografies antigues, el conjunt d’arts aplicades que configuraven el menjador de 

l’Hotel Buenos Aires es cloïa amb elements de mobiliari tipus vienès, és a dir, a base de barres corbades 

de fusta de faig, amb models de cadira de “Jacob & Josef Kohn” i penjadors-paraigüers de la cèlebre fàbrica 

“Gebrüder Thonet”. Amb tot, resulta del tot innegable la vàlua patrimonial d’aquest espai, tot i més quan, 

malauradament, es tracta del darrer interior representatiu que es conserva intacte en relació a la reforma 

de Granell.
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La sala d’actes del Colegio Mayor Alfonso XIII, antic menjador de l’Hotel Buenos Aires, i menjador estudiantil agençat l’any 1928 
(Font: BC)

 
13 Vegeu Annex Documental (Doc. 13) p. 131. 

D’hotel a col·legi major 

Després de la important campanya d’obres realitzada el 1909, l’Hotel Buenos Aires gaudí d’un èxit 

relativament fugaç, ja que la darrera referència documental que es disposa de l’establiment dels Juanet 

data de 1925, en un plànol del barri de Vallvidrera on s’hi grafia l’edifici amb aquesta nomenclatura13. Però 

malauradament, i sense que n’hagin transcendit els motius, l’hotel tancà les seves portes al cap de poc 

temps de la publicació d’aquest plànol, de manera que l’edifici quedà, per primera vegada, pendent 

d’acollir nous usos.  

Encara que no s’ha pogut documentar bé el procés, els Juanet van llogar o cedir l’edifici a la Universitat de 

Barcelona, que a inicis de 1928, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, hi instal·là el “Colegio Mayor 

Alfonso XIII”. Aquella va ser la primera residència universitària de Barcelona, destinada a allotjar estudiants 

selectes de fora de Barcelona i a la celebració de cursos d’estiu per a estrangers. Inspirada de la tradició 

dels “colleges” britànics, aquella residència situada en un lloc certament privilegiat pretenia que la 

convivència entre els estudiants interns i el professorat anés més enllà de les aules, per tal d’assegurar la 

rectitud del seu comportament. A més, aquell centre naixia amb la voluntat d’organitzar activitats 

científiques, culturals i d’aprenentatge d’idiomes. 

L’acte inaugural del Col·legi Major Alfons XIII es va celebrar la tarda del 12 de març de 1928 a l’antic 

menjador de l’Hotel Buenos Aires, que a partir de llavors seria la sala d’actes i conferències del nou col·legi 

major. El règim vestí aquella cerimònia amb la major rellevància institucional: presidit pel mateix Primo de 

Rivera, a l’acte hi van assistir el ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts, el Governador civil Milans del 

Bosch, l’Alcalde de Barcelona Baró de Viver, el Bisbe Miralles, el President de la Diputació Marquès del 

Montseny i el rector de la Universitat Dr. Eusebi Díaz14. 

La morfologia compartimentada de l’antic Hotel Buenos Aires deuria semblar idònia a les autoritats 

educatives, ja que permetia allotjar els estudiants en habitacions individuals i confortables sense haver de 

realitzar costoses intervencions arquitectòniques. Amb tot, però, sembla que es van agençar dependències 

14 Vegeu Annex Documental (Doc. 15) p. 136. 
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Sobre aquestes línies, despatx del director de la residència i aula de docència (Font: BC) 

  

 

Sobre aquestes línies, dormitori tipus i cuina de la residència.  
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com la biblioteca i la sala de lectura, així com una sala de descans amb piano i jocs, sales de visita i 

menjadors. No es coneix l’abast de les intervencions de conversió de l’hotel en residència estudiantil, però 

no sembla que aquestes anessin més enllà de redistribuir algunes estances i reformular el mobiliari.  

A la  Biblioteca de Catalunya s’hi conserva el llibret de presentació del col·legi major, en el que s’hi recull 

el reglament de la institució, es descriuen les instal·lacions i s’hi adjunten nombroses imatges de l’interior 

de l’edifici15. Tot i que daten de 1928 i, per tant, no reflecteixen al cent per cent l’edifici primigeni, aquestes 

imatges son de gran valor perquè permeten veure com eren els interiors dissenyats per Granell, 

especialment pel que fa els rics acabats de sostres, arrimadors i paviments que, més enllà del menjador 

principal, no s’han conservat fins l’actualitat. Val a dir que el menjador, reconvertit en sala d’actes, va ser 

compartimentat amb cortinatges i que es van retirar els dotze llums laterals que complementaven les 

aranyes del sostre.  

També s’hi va adaptar algunes habitacions com a aules i despatxos, per bé que la major part de l’edifici 

passà a acollir els dormitoris i alguns banys, tots ells amb paviments de rajola hidràulica ornamentada avui 

desapareguts i que devien derivar de la reforma de Granell. Una de les imatges més interessants és la del 

menjador estudiantil, en la que es veu un espai ben agençat, amb decoració motllurada a les escòcies del 

sostre i un potent arrimador de fusta i ceràmica a les parets. Com que l’edifici ha estat molt transformat 

en els darrers decennis, es fa difícil precisar on deuria estar ubicat aquest espai, que amb tota seguretat ja 

venia donat pel període en que l’edifici era hotel, com es pot deduir de les seves elegants formes 

modernistes.  

Pel que fa els exteriors, l’edifici no va viure cap transformació important, més enllà de la retirada dels 

antics rètols que anunciaven l’hotel a les façanes. D’aquest període data una de les millors imatges que 

descriuen l’angle més meridional de l’edifici, actualment molt transformat. En aquella època la planta baixa 

encara s’obria, per mitjà de portals, a una terrassa arbrada que oferia als residents unes nítides vistes sobre 

la ciutat. Actualment, aquesta antiga terrassa està ocupada per un cos edificat que es va adossar a la façana 

durant la dècada de 1960, dificultant el diàleg entre els interiors i els exteriors enjardinats de la finca.  

 
15 Vegeu Annex Documental (Doc. 16) p. 138. 

 

Vista del col·legi major Alfonso XIII des de la terrassa arbrada antigament situada al flanc meridional de l’edifici. Més enllà de 
canvis en la retolació del mateix, el canvi d’usos de l’edifici no afectà la seva estructura exterior (Font: AFB). 
 

.  
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Façana i menjador de la nova Casa d’Exercicis del Sagrat Cor l’any 1934 (Font: Arxiu Particular) 

 
16 Vegeu Annex Documental (Doc. 17) p. 145.  

De retir espiritual a casa de refugiats i asil 

El recorregut històric del col·legi major Alfons XIII va ser molt breu, donat que a només sis anys d’haver 

inaugurat la seva seu a l’antic Hotel Buenos Aires, aquell edifici ja havia passat a allotjar un nou ús. 

Efectivament, el mes de novembre de 1934 el bisbat de Barcelona i l’Obra de los Ejercicios Parroquiales 

van prendre possessió de la finca, que esdevindria la segona casa d’exercicis espirituals que l’Obra fundava 

a Barcelona, sota l’advocació del Sagrat Cor16.  

L’edifici i les seves habitacions van passar a allotjar “militantes católicos” en les seves jornades de reflexió 

i en ell s’hi celebraven activitats culturals i religioses de tot tipus. A l’hemeroteca del diari La Vanguardia 

s’hi poden trobar notícies referents, per exemple, a jornades de retir espiritual per a joves organitzades 

per la Parròquia del Pilar i celebrades el 10 d’abril de 1935 o a jornades de reflexió per a mestres catòlics 

realitzades el juny de 1936. 

Malauradament, no s’ha localitzat informació rellevant referent a aquest període i no es coneix massa 

l’impacte que aquest nou canvi d’ús tingué en relació a l’estructura de l’edifici. Existeixen, però, algunes 

postals que permeten deduir que ni els interiors ni els exteriors de l’edifici van patir massa canvis. Pel que 

fa els interiors es pot veure que alguns espais com l’antic menjador d’estudiants del Col·legi Major Alfons 

XIII va ser repintat i la seva decoració simplificada, per bé que es mantingueren els arrimadors de fusta i 

ceràmics i els paviments hidràulics originals de la reforma modernista de Granell. 

Aquestes fotografies testimonien, també, que algun dels grans salons de la planta baixa van ser 

reconvertits en capella per mitjà de la construcció d’un retaule dedicat al Sant Crist i l’entapissat de les 

seves parets. Es va respectar, però, els arrimadors de fusta i ceràmica originals de l’hotel. Una altra 

fotografia dona a conèixer, a més, l’existència d’una “capella petita” presidida per les imatges del Sagrat 

Cor, de la Mare de Déu i de Sant Ramon de Penyafort. La naturalesa d’aquest espai és difícilment 

identificable amb algun espai interior de l’antic hotel, però no es pot descartar que es tractés d’alguna 

construcció aïllada, provablement al jardí.  
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La “Capella Gran” i la “Capella petita” de la Casa d’Exercicis del Sagrat Cor el 1934 (Font: Arxiu Particular) 

 
17 Vegeu Annex Documental (Doc. 18) p. 146. 
18 Vegeu Annex Documental (Doc. 19) p. 148.  

En esclatar la Guerra Civil Espanyola molts centres religiosos van dissoldre’s en un context en què les 

comunitats catòliques, tant canòniques com seglars, es dissolien a causa de la persecució i l’exili. La Casa 

d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor de Vallvidrera no deuria ser una excepció. La documentació que 

d’aquest període es conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani apunta que, a les acaballes del conflicte, 

l’edifici va ser utilitzat com a allotjament de “refugiados de la guerra”. 

De fet, el 14 de setembre de 1939, el llavors titular de la finca Joaquim Juanet i Dustó va sol·licitar permís 

per a “reconstruir tàbiques y otros deperfectos ocasionados por bombardeo en la finca Hotel Buenos Aires, 

sito en Vallvidrera”17. Tan sols cinc dies després, l’edifici va ser inspeccionat per l’auxiliar municipal, que 

va certificar que a l’interior de l’edifici s’havien ocasionat, efectivament, sense detallar-los massa. 

Tanmateix, no descrigué sinistres causats directament pel conflicte, sinó pel fet que l’edifici va patir 

algunes alteracions pel que fa la distribució interior d’envans en el moment de convertir-se en casa 

d’acollida de refugiats. 

Lamentablement, el fil d’aquesta documentació està estroncat i no es coneix l’abast real d’aquestes 

intervencions que vingueren a transformar l’interior de l’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires durant la 

Guerra Civil. Tot i això, es pot deduir que no deuria ser tan gran quan, l’any 1943, l’edifici ja estava preparat 

per a rebre nous usos. El 4 d’abril d’aquell mateix any apareixia un anunci a La Vanguardia en què 

s’anunciava que l’antic Buenos Aires es posava a lloguer per a la instal·lar-hi un hotel o col·legi18. De l’edifici 

en detallava que tenia un sistema de calefacció central modern i que disposava de cent habitacions i 

140.000 pams de jardí.  

Tot i la publicació d’aquest anunci, cal avançar fins el 1945 per tal de tornar a trobar notícies referents a la 

finca, que ja era utilitzada per la Diputació de Barcelona com a “Asilo de Matrimonios Ancianos”19. És 

evident, doncs, que els Juanet havien llogat a aquella institució el seu edifici per tal que allotgés un geriàtric 

públic. És precisament el 16 de març d’aquell any 1945 que l’arquitecte Manuel Baldrich presentà la seva 

memòria per a la realització d’obres de gran abast a l’interior de l’edifici. Argumentant que els forjats de 

19 Vegeu Annex Documental (Doc. 20) p. 149. 
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fusta de les plantes soterrani, baixa i primera presentaven una resistència estructural deficient i, en alguns 

casos, fins i tot estaven podrits, Baldrich projectà la substitució parcial i el reforç dels forjats mitjançant la 

construcció de nous embigats de formigó armat. Completava el projecte una reforma de distribució del 

sector de les cuines, així com l’aixecament de nous envans interiors, cel-rasos i tots els treballs d’acabat 

que tals obres implicarien. La memòria es complementava amb un seguit de plànols que mostren, no tan 

sols l’abast de la remodelació de forjats, sinó la distribució i els usos de cadascun dels espais: així, a la 

planta baixa hi havia les cuines, i magatzems, una sala d’estar, una sala de labors i el menjador. Per la seva 

banda, l’antic menjador principal de l’Hotel Buenos Aires, a la planta primera, passava a acollir la capella i 

la sagristia de l’asil. La resta de la planta, dormitoris i una infermeria.  

 

 

Sota aquestes línies, projecte de reforma i consolidació de forjats i compartimentació de les plantes soterrani, baixa i primera 
executat l’any 1946 (Font: AMCB) 
 

El projecte degué estar un temps en el calaix, perquè no és fins al cap d’un any, el 28 de març de 1946, que 

es presenta oficialment la sol·licitud dels permisos d’obres davant l’administració. Aquesta documentació 

és transcendent pel fet que el propietari sol·licitant ja no porta el cognom Juanet, sinó que és Pedro Pascual 

Zurita. Malauradament, tot i consultar el registre de la propietat i l’arxiu de protocols notarials, no s’ha 

pogut localitzar la data exacta en la que Zurita es faria amb la propietat de l’antic Hotel Buenos Aires i, 

encara menys, quina relació tenia aquest amb la Diputació de Barcelona. Fos com fos, l’arquitecte en cap 

de l’ajuntament va aprovar les obres de reforma de l’edifici l’11 d’abril del mateix 1946 i les obres es van 

realitzar, perquè s’ha localitzat fins i tot el pagament dels drets de les obres.  

La residència anava destinada a allotjar ancians sense fills ni família i estava gestionada per una comunitat 

de vuit religioses vigatanes de la congregació de les Filles de Sant Josep, un parell de metges i un capellà.  
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La residència d’estudiants dels Pares Paüls 

L’asil de “Matrimonios Ancianos” deuria cessar la seva activitat a inicis de l’any 1958, sense que n’hagin 

transcendit els motius. Poc després, el 5 de juny de 1958, La Vanguardia tornava a anunciar que s’oferia 

l’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires per a la seva compra o lloguer20. 

L’edifici restà poc temps en desús, perquè el 28 de març de 1960 la Congregación de la Misión de San 

Vicente de Paúl ja havia formalitzat la compra de l’edifici i registrava la finca al seu no al registre de la 

propietat. La congregació dels Paüls va adquirir la finca amb una finalitat molt concreta des del principi: 

fundar una residència d’estudiants. 

Poc temps després d’haver adquirit la finca, el pare superior dels Paüls, Jaume Binimelis Oliver, va 

encarregar al despatx d’arquitectes Vilardaga Roig la redacció d’una memòria per a la remodelació de 

l’edifici, la qual va ser presentada  a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona el 20 de maig de 196021. 

L’obra, descrita com una “ligera modificación interior”, va suposar, en la realitat, una important 

transformació estructural i d’acabats de les plantes baixa i primera: es va variar la seva distribució per mitjà 

de l’enderroc i nova construcció d’envans, la refacció dels paviments, la substitució d’acabats pictòrics 

interiors i la modificació d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i els sanitaris. A més, es farien de nou les cuines 

i es donaria una nova solució a l’arrencada de l’escala a la planta baixa, per tal que passés a tenir un únic 

tram.   

L’arquitecte en cap va autoritzar les obres el 5 de juliol del mateix 1960 i es deurien realitzar en acabar 

l’estiu. Amb tot, el pressupost ascendia a 70.000 ptes i va comportar, a la planta baixa, la compartimentació 

del vestíbul d’accés, l’enderroc de les estances de la crugia sud per a la construcció d’una capella i la 

reformulació dels espais de magatzem i cuina. A la planta primera es van construir uns nous lavabos i es 

va reformular les habitacions de la crugia nord. Tanmateix, l’antic menjador de l’Hotel Buenos Aires va 

quedar fora de tota intervenció, com es pot veure en els plànols, en els que ni tan sols es grafia l’estança.  

 
20 Vegeu Annex Documental (Doc. 23) p. 158. 

 

  

21 Vegeu Annex Documental (Doc. 24) p. 159. 

Planta Baixa i Primera de la nova residència d’estudiants dels 
Pares Paüls. Signats el 1960 per l’arquitecte Vilardaga Roig, 

en groc s’hi grafien els enderrocs i en vermell les noves 
construccions.  (Font: AMCB) 
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Quan les obres de remodelació de l’edifici per a la seva reconversió en residència d’estudiants encara 

estava en curs, l’arquitecte Vilardaga Roig va ser cridat de nou per al disseny i construcció d’un garatge per 

a guardar-hi la furgoneta Renault 2cv de la institució22. Aquesta obra, projectada el 2 de novembre de 1960 

i autoritzada el 24 de desembre del mateix any, va suposar la construcció del cos annex que, encara avui 

s’adossa a la façana nord de l’edifici. Es tracta d’una obra molt senzilla, de nul valor arquitectònic ni 

patrimonial, que consistí en la cobertura de 30 m2 de la superfície existent entre la façana i la tanca de la 

finca i l’obertura d’una porta que permetés la connexió d’aquest espai amb les cuines de la planta baixa. 

Aquest cobert es va realitzar amb materials contemporanis, a base de totxana calada i biguetes de formigó 

armat.  

 

Sobre aquestes línies, projecte de construcció del garatge adossat a la façana nord, signat el 1960 per l’arquitecte Vilardaga 

Roig. A mà dreta, projecte del mateix arquitecte per a la contenció de terres del flanc est de la finca, signat el 1962. (Font: AMCB) 

 
22 Vegeu Annex Documental (Doc. 25) p. 163. 

La relació contractual entre els pares Paüls i el despatx de Vilardaga Roig no va acabar amb la construcció 

del garatge del carrer Mont d’Orsà. El setembre de 1962, a petició del nou Pare Superior de la Congregació, 

David Bartolomé San Millá, encara va realitzar una intervenció que afectà directament als antics jardins de 

l’Hotel Buenos Aires, que ja deurien presentar un estat de deixadesa important. La intervenció consistí en 

la reformulació dels bancals que configuraven la parcel·la aterrassada original per mitjà de la construcció 

de nous murs de contenció de terres i l’aixecament de les tanques que, encara actualment, tanquen la 

parcel·la en el seu flanc més oriental23. Els nous murs de contenció acabaren de transformar l’aparença de 

l’antic jardí, no tan sols pel que fa la seva distribució de vegetació, sinó també pel que fa els materials: 

murs de formigó sobre els que reposa una tanca a base de puntals de formigó armat i envanets de totxana. 

L’obra va ser autoritzada per l’arquitecte en cap de l’ajuntament el 13 de desembre de 1962 i deuria ser 

realitzada aquell mateix hivern.  

 

  

23 Vegeu Annex Documental (Doc. 26) p. 166. 
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Llar Betània de les Filles de la Caritat 

A grans trets es pot afirmar que durant el darrer quart del s. XX es produirien les transformacions més 

importants de la finca, amb un seguit d’obres que conferirien a l’edifici el seu aspecte actual, si més no pel 

que fa interiors.  

L’any 1974 la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül va cedir la seva seu de Vallvidrera a la branca 

femenina de l’orde, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, amb la finalitat que les monges regissin 

un nou establiment geriàtric a les antigues dependències de l’Hotel Buenos Aires. Així naixia la Llar Betània. 

Encara que aquella operació no es traduiria en un canvi de propietat de la finca, el traspàs entre comunitats 

va suposar un punt d’inflexió en l’esdevenidor arquitectònic de l’edifici objecte d’estudi, que va ser sotmès 

a unes agressives i generalitzades obres de reforma interior que vingueren a canviar l’estructura i 

l’aparença de la majoria de dependències interiors de l’edifici. 

El projecte, signat el desembre del mateix any 1974 pel despatx d’arquitectes R. Farré Escofet, E. De la 

Fuente i P. Rabassa, suposà una remodelació integral de l’edifici que implicà la recomposició d’estances 

de totes les plantes, amb l’única excepció de l’antic menjador de l’Hotel Buenos Aires24. L’acció d’aquell 

projecte també va suposar la refacció generalitzada d’instal·lacions d’electricitat i d’aigua i la imposició de 

nous acabats interiors, especialment pel que fa la pintura i els paviments de totes les plantes, que van ser 

substituïts per l’actual enllosat de terratzo tipus vibrazolit de color grana. 

En el marc d’aquestes obres l’edifici adquirí la seva distribució actual d’espais interiors, per mitjà de la 

demolició d’envans, pilars i murs de càrrega, així com la supressió d’alguns forjats per tal d’encabir 

l’ascensor i el passa-plats que, des de llavors, comuniquen totes les plantes. En aquesta intervenció es va 

procedir, també, a la refonamentació i redistribució de la planta soterrani, on s’hi va substituir l’antiga 

escala d’accés des del vestíbul central per la que s’utilitza encara en l’actualitat. Així mateix, es va renovar 

de manera integral la zona de cuines, l’office i els magatzems d’utensilis de cuina i menjar actuals. També 

es va construir, a totes les plantes, nous sanitaris, tant pel que fa els serveis comunitaris localitzats als 

 
24 Vegeu Annex Documental (Doc. 27) p. 169 

vestíbuls com els de les habitacions, cadascuna d’elles equipada amb rentamans i, algunes, amb wàter 

compartit. Pel que fa les escaletes que salvaven el desnivell existent entre la crugia est i la resta de l’edifici 

en les plantes segona i tercera, també van ser reformulades per tal que ocupessin menys espai.  

Segons la memòria redactada pel mateix despatx d’arquitectes R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. 

Rabassa, també es va procedir a la consolidació i renovació d’alguns acabats exteriors de pintura, així com 

la substitució d’antigues fusteries interiors i exteriors per d’altres de major aïllament.  

La memòria redactada per a sol·licitar els permisos d’obres venia acompanyada de tres plecs de plànols 

que descriuen totes les intervencions que s’hi va realitzar i com s’hi havia de procedir: en el primer plec 

s’hi va grafiar en color groc totes les estructures que calia demolir; en el segon plec s’hi plasmava, en color 

vermell, totes les estructures que calia edificar per donar lloc a la nova distribució d’espais; en el tercer 

plec s’hi grafia totes les instal·lacions necessàries en cada dependència, tant pel que fa sistema d’aigües i 

baixants com pel que fa a sistemes de llum i electricitat, així com la xarxa de calefacció mitjançant 

radiadors. De la lectura d’aquests plànols i la seva comparació amb l’edifici que ha arribat als nostres dies 

se’n pot deduir que la major part de superfície edificada actual data precisament d’aquesta darrera i més 

agressiva intervenció sobre l’edifici, del qual sembla que només es va preservar l’antic menjador i la 

configuració volumètrica i material dels exteriors. El fet que la memòria del projecte partís d’un 

elevadíssim pressupost d’11.409.129 ptes també és un factor que ajuda a dimensionar l’abast dels treballs 

realitzats. 

En les següents pàgines s’adjunta, planta a planta, cadascun dels plànols explicatius de les intervencions 

de demolició i de construcció realitzades, per tal d’ajudar el lector a detectar com aquella reforma va variar 

cadascun dels espais que puguin ser del seu interès. A més, en aquesta comparativa també es pot 

comprovar, gràcies a la llegenda que acompanya cada estància, a quins canvis d’usos va ser sotmès 

cadascun dels espais en el moment en què l’edifici es convertí en residència geriàtrica.  
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Planta soterrani de la nova Llar Betània de les Filles de Sant Vicenç de Paül, a càrrec de R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. 
Rabassa Arquitectos. (Font: AMCB) A mà esquerra, pla d’enderrocs. A mà dreta, pla de nova construcció.  
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Planta baixa de la nova Llar Betània de les Filles de Sant Vicenç de Paül, a càrrec de R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. Rabassa 
Arquitectos. (Font: AMCB) A mà esquerra, pla d’enderrocs. A mà dreta, pla de nova construcció. 
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Planta primera de la nova Llar Betània de les Filles de Sant Vicenç de Paül, a càrrec de R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. 
Rabassa Arquitectos. (Font: AMCB) A mà esquerra, pla d’enderrocs. A mà dreta, pla de nova construcció. 
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Planta segona de la nova Llar Betània de les Filles de Sant Vicenç de Paül, a càrrec de R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. Rabassa 
Arquitectos. (Font: AMCB) A mà esquerra, pla d’enderrocs. A mà dreta, pla de nova construcció. 
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Planta tercera de la nova Llar Betània de les Filles de Sant Vicenç de Paül, a càrrec de R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. Rabassa 
Arquitectos. (Font: AMCB) A mà esquerra, pla d’enderrocs. A mà dreta, pla de nova construcció. 
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El mes d’agost de 1975, quan les obres de reforma de l’antic Hotel Buenos Aires ja estaven en marxa, els 

mateixos arquitectes Farré-Escofet, de la Fuente i Rabassa van presentar una addenda a la memòria 

presentada el desembre de 197425. En aquest annex s’incidia en intervencions estructurals al soterrani 

destinades a la seva ampliació i la planificació d’instal·lacions necessàries a tot l’edifici en relació a la 

normativa de prevenció d’incendis. En aquest sentit, la memòria preveu la construcció de boques de rec, 

d’extintors, de mànegues i d’elements de reforç de seguretat en les calderes de la calefacció centralitzada. 

En el mateix expedient s’hi adjuntaven els plànols per a la construcció d’una escala exterior a base de 

jàsseres metàl·liques que havia d’instal·lar-se a la façana sud per tal de comunicar totes les plantes i 

facilitar l’evacuació de l’edifici en cas d’incendi.  

L’octubre del mateix any 1975 la delegació d’urbanisme de l’Ajuntament va autoritzar la llicència per tal 

de procedir a la reforma interior de l’edifici en relació a la reparació dels forjats que contenen “viguería 

descompuesta y revoltones agrietados”26. No queda clar, tanmateix, si es tracta d’una intervenció 

generalitzada sobre totes les plantes de l’edifici, o si es tracta d’una reparació puntual. És provable que 

aquestes obres fossin de gran abast, ja que la seva recepció no es produí fins el 10 de març de 1976. 

 

La capella de les filles de la Caritat Sant Vicenç de Paül podria haver estat construïda en el tombant de la dècada de 1980. 

 
25 Vegeu Annex Documental (Doc. 28) p. 197. 

En algun moment encara per determinar, la comunitat de les Filles de la Caritat va fer aixecar, sobre la 

terrassa que antigament obria la façana est cap a la ciutat, la seva capella. Malauradament no s’ha pogut 

localitzar la documentació administrativa que permeti conèixer-ne l’autoria ni la data exactes, però els 

materials emprats i la manera en que es va procedir a la seva edificació permeten proposar que la seva 

construcció deuria produir-se entre els darrers anys de la dècada de 1970 i els primers de la dècada de 

1980. 

La Llar Betània va tenir una història força prolongada, especialment si es compara amb la resta 

d’institucions que van habitar l’antiga fonda dels Juanet des de la seva construcció. La comunitat de les 

Filles de la Caritat va tancar les portes de la seva residència geriàtrica l’any 2012. Des de llavors l’edifici ha 

estat mancat d’us i recentment va passar a mans de London Private Company, un fons d’inversions que 

preveu la construcció d’un nou establiment hoteler. A inicis de 2019 l’Associació de Veïns i Amics de 

Collserola va reivindicar que l’edifici fos catalogat i protegit patrimonialment i el març d’aquest mateix any 

un grup de veïns ocupà l’edifici per reivindicar-ne el seu ús veïnal.  

 

 

 

 

 

26 Vegeu Annex Documental (Doc. 29) p. 204. 
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CONCLUSIONS 

En el transcurs d’aquesta recerca s’han localitzat nombroses notícies històriques referents a la 

construcció i, sobretot, les constants intervencions de remodelació que es van anar succeint a mesura 

que l’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires canviava d’usos. Aquestes notícies s’han extret tant de fonts 

primàries dels principals fons arxivístics de la ciutat com de la bibliografia de referència i han estat 

contrastades i ordenades per tal d’establir una cronologia bàsica de l’edifici. En les següents pàgines es 

podrà consultar, a mode de resum, un llistat amb les principals dades a l’entorn dels titulars i llogaters 

que van promoure les diferents reformes que han conduit l’edifici fins el seu aspecte actual.  

Donat que aquest estudi ha vingut motivat per la necessitat de conèixer els principals valors patrimonials 

del conjunt, s’ha posat especial interès en la recerca de notícies referents a la reforma i reconversió dels 

seus espais interiors. Val a dir que l’abast d’aquestes reformes va ser especialment agressiu respecte 

l’edifici original especialment durant el darrer quart del segle XX.  
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Cronologia de l’Antic Hotel Buenos Aires 

 

Josep Juanet i Camps 

 1885, 31 de Juliol. Projecte de “casa-fonda” de Joan Bruguera i Díaz. 

 1885, 15 d’agost. No s’autoritzen les obres, però la construcció tira endavant. 

 1889, 7 d’agost. Projecte de Joan Freixe i Mallofré per a la validació de les obres. 

 1889, 6 de setembre. Autorització de les obres. 

Josep Juanet i Dustó 

 1892, 21 de gener. Projecte d’ampliació de l’edifici de Joan Freixe i Mallofré. 

 1892, 10 de febrer. Autorització de les obres. 

 1905, 29 de novembre. Petició de tanca de filferro espinós. 

Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet i Dustó 

 1907, 6 de setembre. Projecte de Jeroni Granell i Manresa per a la torre familiar dels Juanet. 

 1907, 26 de setembre. Autorització de les obres. 

 1908, 17 de setembre. Projecte d’ampliació de l’hotel de Jeroni Granell i Manresa. 

Colegio Mayor Alfonso XIII 

 1928, 12 de març. Inauguració de la residència d’estudiants. 

Casa de Ejercicios Espirituales del Sagrado Corazón 

 1934, 14 de novembre. Inauguració de la nova seu religiosa. 

 

Joaquim Juanet i Dustó 

 1939, 14 de setembre. Reforma de l’edifici després dels efectes de la Guerra. S’hi diu que durant 

la guerra l’edifici va ser una “casa-hotel para refugiados”. 

 1943, 4 d’abril. L’edifici està disponible per a posar a lloguer.  

Pedro Pascual Zurita. Asilo de matrimonios ancianos de la Diputación de Barcelona 

 1946, 16 de març. Projecte de reforma de pb i p1 de Manuel Baldrich. 

 1946, 11 d’abril. Autorització de les obres. 

 1949, 1 de juny. Josep Juanet Dustó continua essent propietari de la torre familiar.  

Comunidad de Padres Paüles. Residència d’estudiants 

 1960, 20 de maig. Projecte de Vilardaga Roig per a remodelació de l’edifici. 

 1960, 5 de juliol. Autorització de les obres. 

 1960, 2 de novembre. Projecte de Vilardaga Roig per a la construcció de garatge. 

 1960, 24 de desembre. Autorització de les obres.  

 1962, setembre. Projecte de Vilardaga Roig per a la construcció de la tanca perimetral. 

 1962, 13 de setembre. Autorització de les obres.  

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Residència d’ancians 

 1974, desembre, projecte de Ramon Farré-Escofet París i Pere Rabassa Sansaloni. 

 1976, 10 de març. Recepció de les obres. 
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Valoració Patrimonial 

Amb uns orígens que es remunten a l’any 1886, l’Hotel Buenos Aires és una peça clau per a la història i la 

memòria del barri de Vallvidrera. És un testimoni viu del moment en què aquell petit nucli rural envoltat 

de boscos va explotar urbanísticament com una zona d’esbarjo i descans de les classes benestants 

barcelonines de finals del s. XIX. El Buenos Aires va ser, precisament, un dels precursors d’aquesta nova 

activitat hotelera, que no es veuria generalitzada a Vallvidrera fins la consolidació tardana de mitjans de 

transport com el tramvia o el funicular.  

En els primers decennis del segle XX la zona de Vallvidrera i el Tibidabo estava perlada de petits i grans 

establiments hotelers, la major part dels quals es van anar extingint durant la postguerra i el 

desarrollismo. En aquest sentit és important remarcar que el Buenos Aires és, junt amb l’Hotel Florida i 

l’Ideal Pavillon, el darrer testimoni edificat d’aquest passat esplendorós, encara que tots tres han arribat 

a l’actualitat molt alterats. I és que el desenvolupament urbanístic de la zona va esborrar del paisatge 

llebrenc aquest tipus d’establiments d’una manera gairebé sistemàtica. 

En relació a l’entorn llebrenc és innegable la potència visual que pren l’Hotel Buenos Aires pel que fa el 

paisatge històric i actual del barri, dominant la vall amb la seva imponent volumetria i participant del seu 

característic “skyline”. 

En termes estrictament patrimonials, a través d’aquest estudi s’ha pogut documentar la participació 

d’arquitectes com Joan Bruguera, Joan Freixe i, molt especialment, de Jeroni Granell en la configuració 

per fases d’aquest edifici. Tot i ser un arquitecte de segon pla dins del modernisme, Granell va demostrar 

la seva solvència en les nombroses edificacions que encara avui perlen l’Eixample barceloní, moltes de 

les quals son incloses en el catàleg de patrimoni històric de la ciutat per la seva innegable qualitat.  

Més enllà dels principals monuments impulsats pels millors arquitectes de renom, el modernisme forma 

part del paisatge barceloní també en la seva vessant més “quotidiana” del terme. I és que molts 

establiments –com forns de pa, botigues, oficines, etc... – i espais d’oci –cafès, cabarets, sales de festes, 

fondes, hotels...– es van entregar totalment a les modes decoratives del modernisme, imprimint a la 

Barcelona del 1900 un caràcter nou. En tractar-se d’elements de segon ordre, però, aquest tipus 

d’edificacions i decoracions modernistes van anar desapareixent de manera paulatina però inexorable a 

mesura que el modernisme anava passant de moda. Així, son molt escassos els vestigis vius d’aquest 

paisatge de cafès i fondes modernistes en una ciutat que precisament deu el seu caràcter i renom a 

l’esplendor no només dels seus palaus i cases aristocràtiques, sinó també d’aquesta vessant més popular 

perfectament representada per l’Hotel Buenos Aires.  

La documentació ha permès mencionar els artistes i fabricants que van participar en la creació d’aquest 

interessant edifici, especialment en el seu saló principal o menjador: el taller de Sebastià Ribó forní les 

peces de ceràmica motllurada vidrada que configuren els seus arrimadors; la fàbrica Orsolà i Solà va 

proporcionar les rajoles de ciment hidràulic que del paviment, i la famosa fàbrica Granell, Rigalt & Cia 

(cofundada pel mateix arquitecte Granell) aportà els plafons de vitralls florals que ornen els balcons.  

Tots aquests tallers especialitzats en la decoració d’interiors modernistes van participar en la construcció 

de molts dels edificis que donen caràcter a la ciutat de Barcelona, molts dels quals protegits i catalogats 

pel seu interès històrico-artístic. 

Arribats a aquest punt és interessant recordar que durant el modernisme s’entenia que l’arquitectura era 

el resultat de combinar estructura edilícia amb una suma de totes les arts i que, per tant, els espais 

englobaven decoracions amb materials de tot tipus. El menjador de l’Hotel Buenos Aires no és una 

excepció: la ceràmica vidrada motllurada dels seus arrimadors, el paviment hidràulic de colors, els vitralls 

dels balcons, els llums de forja i les sanefes pictòriques que antigament decoraven el forjat venien a 

formar un univers que, afortunadament, s’ha preservat gairebé intacte fins l’actualitat.  

De fet, no és gratuït remarcar que, des de la inauguració de l’edifici, el menjador de l’hotel Buenos Aires 

va mantenir els seus usos fins l’actualitat, a excepció comptada d’alguns breus parèntesis en què va ser 

utilitzat com a sala d’actes del col·legi major Alfons XIII i com a capella de la residència estudiantil dels 

Paüls.  
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Pel que fa els valors patrimonials que caracteritzen l’edifici cal remarcar, tanmateix, que han arribat als 

nostres dies molt transformats, a causa de les constants intervencions realitzades especialment durant 

els darrers decennis del s. XX. Efectivament, la consulta de documentació administrativa ha vingut a 

corroborar allò que l’examen organolèptic realitzat durant el treball de camp semblava apuntar:   

Pel que fa els exteriors, l’edifici conserva intacta la volumetria adquirida en època de Granell, la 

disposició de les seves obertures (algunes d’elles lleugerament alterades) i l’ornamentació de totes les 

façanes a base d’esgrafiats modernistes molt en la línia de les creacions d’aquest arquitecte. Tanmateix, 

la lectura d’aquests exteriors es veu lleugerament dificultada per la presència de cossos adossats a la 

seva planta baixa, com són el garatge que els Paüls edificaren a la façana nord i la capella que les Filles de 

la Caritat van fer edificar davant la façana est.   

Pel que fa els interiors, a excepció feta del menjador principal, es pot dir en termes generals que son 

resultat d’una sistemàtica substitució d’estructures materials i lògiques circulatòries que va venir donada 

pels nombrosos canvis d’usos als que va ser sotmès l’edifici. Al llarg de la recerca s’ha pogut certificar 

que la major part d’estructures interiors, especialment a les plantes superiors, van ser refetes a partir del 

moment en què la comunitat femenina de l’orde de Sant Vicenç de Paül instal·là a l’edifici la seva 

residència geriàtrica, coneguda com Llar Betània. En aquest sentit, la intervenció que afectà més 

greument la configuració interna de l’edifici data ja de l’any 1975, com s’ha pogut certificar en localitzar 

el projecte de remodelació del despatx “Farré-Escofet, de la Fuente, Ravassa Arquitectos”. Aquella 

intervenció, junt amb les que ja havia realitzat l’arquitecte VIlardaga i Roig durant la dècada de 1960 a 

instàncies dels Pares Paüls, van venir a alterar de manera gairebé íntegra els potencials valors 

patrimonials de l’interior, a excepció feta del menjador. 

Tot i que la documentació administrativa localitzada indica que en aquestes obres de la segona meitat 

del s. XX es van substituir forjats i paviments de la pràctica totalitat de la finca, es recomana una atenció 

especial a aquests dos elements, ja que les dades aportades son sovint poc aclaridores i deixen dubte de 

l’abast real de les intervencions, especialment en les plantes baixa i primera. En aquestes plantes no es 

pot descartar del tot la latència de capes històriques no detectades durant la fase d’estudi.  

Les intervencions de remodelació viscudes en els darrers decennis de l’edifici han alterat, efectivament, 

la seva fesomia original. Però, al mateix temps, han vingut a consolidar una estructura arquitectònica que 

en termes generals presenta un bon estat de conservació i augura una llarga vida útil.  

Encara que no ha sigut objecte primordial d’aquest estudi, també cal fer referència a la configuració de la 

resta de la parcel·la, en la que s’hi localitzen volums adossats a l’edifici principal, però també altres 

construccions aïllades de nul valor patrimonial i escassa entitat arquitectònica que es troben a la part 

més interna del jardí. Pel que fa el jardí, aquest conserva algunes espècies d’arbres i d’arbusts que bé 

podrien datar de l’època fundacional. Tot i això, la seva distribució paisatgística i la seva xarxa de camins i 

terraplens no sembla respondre a cap moment històric ben documentat. 

Amb tot, edificis amb característiques històrico-arquitectòniques similars a l’Hotel Buenos Aires han 

estat objecte de protecció pels seus valors patrimonials. Aquesta protecció ha facilitat la preservació de 

les seves volumetries originals i la conservació de llurs façanes, així com el manteniment dels seus 

elements interiors d’ús comú.  
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ANNEX DOCUMENTAL

  

En el present annex s’adjunten les fitxes dels documents fotogràfics recopilats i utilitzats durant la 

investigació. Es tracta de fonts que fan referencia de manera directa o indirecta a l’evolució històrica i 

arquitectònica de l’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires. Les fitxes incorporen informacions referents a la 

identificació del document, així com una transcripció i/o reproducció integral o parcial i un apartat 

d’observacions amb les informacions més significatives per a entendre l’evolució estructural de l’edifici 

analitzat. 

 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha consultat els següents arxius i fonts: 

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona (AHPNB) 

Biblioteca de Catalunya (BC) 

Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre de la Propietat (RP) 
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Doc. 1 

Descripció: Establiment de la finca 

Data:  1884, 23 de desembre. 

Autor:  Joaquim Nicolau, notari.   

Font:  Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona (APNB) 

Registre: Volum 1.394/21 (Protocolo de 1884. Tomo 12) 

Observacions: Resum. Reproducció parcial.  

- 1884, 23 de desembre. Davant del Notari Joaquim Nicolau, Francesc Pau Pey i Morè, de professió 

mariner, estableix una finca a Josep Juanet i Camps, de professió fondista, una parcel·la de terreny a 

Vallvidrera de 2.675,3 m2. En el plec de condicions s’estipula que la parcel·la ha de ser millorada per 

Juanet per mitjà de la construcció d’una edificació. A canvi, Juanet promet pagar un cens anual de 200 

ptes a Pey. Al final del document s’hi adjunta un plànol de la parcel·la.  

D’aquest document també se sap que Francesc Pau Pey va obtenir aquesta parcel·la per domini directe 

de Rafael de Senjust i Amat, Baró de Maldà i Maldanell, que al seu temps l’havia heretat de la seva mare 

Maria de Senjust i de Planella.  
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Doc. 2 

Descripció: Certificació de préstec 

Data:  1885, 15 de Juliol. 

Autor:  Miquel Martí Sagristà, notari.   

Font:  Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona (APNB) 

Registre: Volum 1.359/66 (Protocolo de 1885. 2ª parte) 

Observacions: Resum. Reproducció parcial.  

- 1885, 15 de juliol. Davant del Notari Miquel Martí i Sagristà el fondista Josep Juanet i Camps es 

compromet a pagar un préstec de 15.000 pessetes que li ha concedit Josep Bofill i Mas per a finançar la 

casa “que en el mismo [terreno] se està construyendo”. Aquest document certifica, per tant, que l’edifici 

de la Fonda Buenos Aires ja estava en construcció. En ell s’estipulen els quatre terminis en què s’havia de 

retornar l’import al creditor, tenint un màxim de quatre anys de marge per a satisfer-los:  

1- abans de la construcció (3.500 ptes) 

2- després de la coberta de l’edifici (3.000 ptes) 

4- després d’haver-ne fet les compartimentacions interiors (7.000 ptes)  

5-un cop l’edifici ja fos habitable (1.500 ptes). 

D’aquest document també se’n extreu que la finca de la que va ser segregada aquesta parcel·la i que 

havia estat propietat del Baró de Maldà, s’anomenava “Lo Arch” o “Bosch del Arch”. 
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Doc. 3 

Descripció: D. José Juanet solicitando permiso para edificar una casa-fonda en la calle de S. Pedro 

Martir. 

Data:  1885. 

Autor:  Joan Bruguera i Díaz  

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 225. Carpeta 34 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1885, 31 de juliol. Josep Juanet i Camps, natural i veí de Sarrià, sol·licita permís per a la construcció 

d’una “casa-fonda” al seu solar situat al carrer de Sant Pere Màrtir (avui Mont d’Orsà).  Adjunta un alçat 

signat pel mestre d’obres Joan Bruguera i Díaz, que planteja un edifici en forma d’”U” de PB + altell sota 

coberta.  

- 1885, 12 d’agost. No s’autoritzen les obres perquè la sol·licitud està mancada de plànols de distribució 

interior de les dues plantes.  
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Doc. 4 

Descripció: Pagament d’obres 

Data:  1885, 6 d’agost. 

Autor:  Miquel Martí Sagristà, notari.   

Font:  Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona (APNB) 

Registre: Volum 1.359/67 (Protocolo de 1885. 3ª parte) 

Observacions: Resum. Reproducció parcial.  

- 1885, 6 d’agost. Davant del Notari Miquel Martí i Sagristà el paleta i contractista Domènec Rocabert i 

Dustó certifica haver rebut 20.122 ptes de part de Josep Juanet i Camps en concepte de les obres que 

està realitzant a la finca de Vallvidrera.  



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Annex Documental 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

99 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Annex Documental 
 

 

 Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

100 

Doc. 5 

Descripció: Anunci “Fonda Buenos Aires” al Diario de Barcelona. 

Data:  1886, 22 d’abril. 

Autor:  Redacció 

Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

Registre: Fons Diario de Barcelona 

Observacions: Reproducció integral i transcripció.   

- 1886, 22 d’abril. “FONDA BUENOS-AIRES. Vallvidrera. La major situada en tan deliciosa Sierra. 

ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS – SERVICIO Á LA LISTA. ASEO, BUENA CONDIMENTACION Y ECONOMÍA. 

Se reciben avisos en la calle Boquería, 11. Ferretería de Martí Herms. y Cª”. 

Aquesta notícia permet deduir que, malgrat la resposta desfavorable de l’Ajuntament de Sarrià, les obres 

de la Fonda Buenos Aires es van realitzar i que, a més, es van fer ràpidament. L’establiment obriria les 

seves portes aquell mateix mes d’abril.   
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Doc. 6 

Descripció: Certificació de préstecs i testament de Josep Juanet i Camps 

Data:  1889, 15 de maig. 

Autor:  Miquel Martí Sagristà, notari.   

Font:  Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona (APNB) 

Registre: Volum 1.359/78 (Protocolo de 1889. 1ª parte) 

Observacions: Resum. Reproducció parcial.  

- 1889, 15 de maig. Davant del Notari Miquel Martí i Sagristà, Josep Bofill i Mas certifica que Josep Juanet 

i Camps ha satisfet els quatre pagaments del préstec de 15.000 ptes que li va fer per a la “casa que se 

estaba construyendo, hoy en día ya terminada”. 

- 1889,15 de maig. Rafael Rabell i Patxot fa un préstec de 21.000 ptes a Josep Juanet, que hipoteca el seu 

terreny de Vallvidrera i la casa recentment construïda.  

- 1889,15 de maig. Josep Juanet i Camps fa testament en favor dels seus fills Josep, Engràcia, Mercè i 

Joaquim Juanet Dustó i fa usufructuària la seva esposa, Paula Dustó i Gracia. En el plec de condicions, 

Juanet i Camps prohibeix als seus hereus la venda de la “Finca-fonda de Buenos Aires”. 
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Doc. 7 

Descripció: D. José Juanet solicitando permiso para edificar una casa en la calle de S. Pedro Mártir. 

Data:  1889. 

Autor:  Joan Freixe i Mallofré 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 227. Carpeta 25 

Observacions: Reproducció integral.   

- 1889, 7 d’agost. Josep Juanet i Camps, sol·licita novament permís per a la construcció d’una casa al seu 

solar situat al carrer de Sant Pere Màrtir “casa compuesta en parte de sotanos en la parte posterior de la 

misma, bajos, y sobre parte de los mismos en la crujía posterior de la casa un primer piso y desvan”, amb 

teulada al cos central i terrat als laterals. S’hi adjunten els plànols i alçats del mestre d’obres Joan Freixe i 

Mallofré, clarament inspirats del projecte no aprovat que Joan Bruguera havia presentat el 1885. Cal 

tenir en compte que l’edifici ja estava en realitat construït i que, més que un projecte, Freixe havia fet un 

aixecament de plànols per tal de legalitzar la situació de l’edifici que s’havia edificat quatre anys abans 

sense les llicències necessàries. Encara que als documents no apareix la paraula “fonda”, el fet que la 

planta baixa disposi de fins a quatre menjadors, un “gran comedor”, “cocinas”, “despensa” i una “sala de 

piano” indica que l’edifici no era una casa, sinó un restaurant.  

- 1889, 14 d’agost. L’arquitecte municipal de Sarrià Francesc Mariné dona la seva conformitat al projecte.  

- 1889, 6 de setembre. L’alcalde de Sarrià Ramon Miralles Vilalta concedeix permís a la construcció de la 

casa de Josep Juanet i n’estipula les clàusules que han de condicionar-ne la construcció. Val a dir, però, 

que aquesta documentació no era més que un tràmit, donat que les obres ja s’havien conclòs tres anys 

abans, el 1886. 
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Doc. 8 

Descripció: Espediente relativo al permiso solicitado por D. José Juanet para levantar un piso en la 

casa que posee en la calle de S. Pedro Martir. 

Data:  1892. 

Autor:  Joan Freixe i Mallofré 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 228. Carpeta 42 

Observacions: Reproducció integral.   

- 1892, 21 de gener. Josep Juanet i Dustó, sol·licita permís per “levantar sobre los bajos existentes un 

primer piso y desvan alto, enlazado con el trozo de primer piso ya existente en la parte posterior del 

edificio”. S’hi adjunten els plànols i alçats del mestre d’obres Joan Freixe i Mallofré. Es pretén construir 

una planta primera totalment nova i un segon pis o golfes. Ambdós han de cobrir la superfície total de la 

planta de l’edifici original. Encara que els documents no ho diuen implícitament, els plànol de la primera 

planta descriu fins a tretze dormitoris, un menjador, una “salita de lectura” i una “sala piano” que 

confirmen que el restaurant construït el 1885 passava a convertir-se en una fonda d’hostes.  

- 1892, 22 de gener. L’arquitecte municipal de Sarrià Francesc Mariné dona la seva conformitat al 

projecte.  

- 1892, 10 de febrer. L’alcalde de Sarrià Ramon Miralles Vilalta concedeix permís a la remunta de l’edifici i 

n’estipula les clàusules que han de condicionar-ne la construcció.  
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Doc. 9 

Descripció: Espediente relativo al permiso a D. José Juanet para cercar terrenos en Vallvidrera calle 

S. Pedro Martir. 

Data:  1905. 

Autor:  Joan Freixe i Mallofré 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 18. Carpeta 18 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1905, 29 de novembre. Josep Juanet i Dustó, sol·licita permís per “cercar con espino parte de su finca 

lindante en la calle San Pedro Martir en una extension de diez y siete metros”.  

- 1905, 29 de desembre. L’alcalde de Sarrià Carles Xiró Jordà concedeix permís a la construcció d’un clos 

de filferro espinós.  
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Doc. 10 

Descripció: Permiso á los hermanos Juanet para construir en Vallvidrera. 

Data:  1907. 

Autor:  Jeroni Granell i Manresa (1867-1931) 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 103. Carpeta 24 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1907, 6 de setembre. Els germans Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet i Dustó, propietaris del solar 

situat davant de la seva fonda al carrer de Sant Pere Màrtir, sol·liciten permís per a la construcció d’una 

torre familiar. Adjunten els plànols dissenyats per l’arquitecte Jeroni Granell i Manresa que descriuen 

una torre aïllada de PB + 1 pis sota coberta i una tanca de línies sinuoses que delimita la parcel·la pels 

seus flancs est i nord.  

- 1907, 26 de setembre. L’alcalde de Sarrià Carles Xiró i Jordà concedeix els permisos i condicions 

tècniques necessàries per a la construcció de dita casa. El pagament dels drets i impostos, realitzat el 9 

de desembre de 1907, ascendeix a 146,30 ptes.  
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Doc. 11 

Descripció: Permiso á los hermanos Juanet para obres en el Hotel Buenos Aires de Vallvidrera. 

Data:  1908. 

Autor:  Jeroni Granell i Manresa (1867-1931) 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: Caixa 113. Carpeta 6 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1908, 17 de setembre. Els germans Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet i Dustó, veïns de Sarrià amb 

domicili a Vallvidrera i propietaris de l’Hotel Buenos Aires demanen permís per a millorar les 

instal·lacions de l’hotel. Utilitzant arguments higienistes volen dotar de més llum el segon pis de l’Hotel i 

construir unes golfes noves per aïllar millor l’edifici.  

- 1908, 1 d’octubre. L’alcalde de Sarrià Carles Xiró i Jordà concedeix els permisos i condicions tècniques 

necessàries per a la realització de la reforma. El pagament dels drets i impostos, realitzat el 29 de 

desembre de 1908, ascendeix a 174,78 ptes.  

 

En aquella reforma l’edifici adoptà la seva volumetria actual per mitjà de l’aixecament de nous forjats 

més alts entre la planta segona i les noves golfes. Els arquets geminats que fins llavors havien 

caracteritzat la segona planta van ser convertits en finestrals allindanats. Per la seva banda, les noves 

golfes reproduïen la forma d’aquests antics arquets. Pel que fa l’interior, es va redistribuir de manera 

que poguessin acollir encara més habitacions. Fruit d’aquella remodelació també és el gran menjador 

principal de l’Hotel, malgrat que el projecte no en fa referència directa.  
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Doc. 12 

Descripció: Certificació de préstec 

Data:  1908, 30 de desembre. 

Autor:  Miquel Martí Beya, notari.   

Font:  Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona (APNB) 

Registre: Volum 1.411/126 (Protocolo de 1908. Parte 6) 

Observacions: Resum. Reproducció parcial.  

- 1908, 30 de desembre. Els germans Josep, Engràcia, Mercè i Joaquim Juanet i Dustó obtenen un préstec 

de 30.000 pessetes per part de Miquel Navas i Benito, el que suposà que hipotequessin la finca de 

ll’Hotel Buenos Aires. En aquest document queda clar que les obres de reforma i ampliació de Granell 

deurien estar en curs o no havien començat, ja que s’hi descriu una casa de PB + 2 plantes.  

En aquest document també s’hi assenyala que la finca era propietat única dels germans Juanet d’ençà 

del 13 de juliol de 1902, provablement la data en què la seva mare, Paula Dustó Gràcia, degué de ser-ne 

usufructuària per decés. 
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Doc. 13 

Descripció: Distrito III. Barrio de Vallvidrera. Nº 13. 

Data:  1925. 

Autor:  J. Marquina 

Font:  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

Registre: C02.03. Subcol·lecció de plànols urbans zonals. 02516 

Observacions: Reproducció integral.   

- 1925, novembre. Plànol del barri de Vallvidrera. A la Plaça Jacinto Verdaguer (avui Vallvidrera) hi havia 

l’Hotel Sant Jordi. Just davant, pujant el carrer de San Pedro Mártir (avui Mont d’Orsà) hi havia l’Hotel 

Panorama i l’Hotel Buenos Aires.  
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Doc. 14 

Descripció: Expediente promovido por D. José Vendrell interesando la apertura de la Calle de Mont 

d’Orsa (Vallvidrera) desde el Hotel Buenos Aires hasta el punto conocido por “Basas del 

Barral” como única vía que existe para dirigirse a Sta. Cruz de Olorda 

Data:  1925 

Autor:  Ajuntament de Barcelona  

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Q101 Urbanització i reforma. Caixa 172. Carpeta 25 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1925, 26 de juny. Josep Vendrell, propietari d’una casa situada al carrer de Mont d’Orsà sol·licita, en nom 

seu i dels seus veïns, l’obertura del Carrer des del frontis de l’Hotel Buenos Aires (on acabava) fins a les 

Basses del Barral, és a dir, una longitud de 135 metres per tal de facilitar l’accés a les seves finques. Es 

tractava d’una antiga reivindicació desatesa en el moment d’extinció de l’ajuntament de Sarrià arran de 

l’agregació del municipi a Barcelona, el 4 de novembre de 1921. 

- 1928, 30 de març. El tinent d’alcalde Andreu Garriga desestima la petició de l’obertura del carrer.  

- 1928, 11 d’abril. Resolució contrària a l’obertura del carrer Mont d’Orsà.  
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Doc. 15 

Descripció: Article “El ministro de instrucción en Barcelona” 

Data:  1928, 12 de març 

Autor:  Redacció.  

Font:  Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre: LVG19280313-011 i LVG19280313-012 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1928, 12 de març. Article referent a l’acte inaugural del Col·legi Major Alfons XIII, presidit pel dictador 

Miguel Primo de Rivera, el ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts Sr. Callejo, el Governador civil Milans 

del Bosch, l’Alcalde de Barcelona Baró de Viver, el Bisbe Miralles, el President de la Diputació Marquès del 

Montseny i el rector de la Universitat Dr. Eusebi Díaz. L’acte es va celebrar a la nova sala d’actes, situada a 

l’antic menjador de l’Hotel Buenos Aires. 

L’article diu: “En el antiguo Hotel Buenos Aires, se han introducido importantes mejoras, tales como 

instalación de teléfono, timbres, calefacción y otros detalles de comodidad y confort. Se han habilitado los 

sótanos y los dos pisos del edificio, con una esplendida terraza, e instalado en la plaza baja una artística y 

amplia capilla, cuya imagen principal a la que se dedicarà culto es el Sagrado Corazón de Jesús. Se han 

dispuesto amplias sales para estudio y habitacions còmodes, higiénicas y con gran confort, para residencia 

de estudiantes. También se halla instal·lada espléndiada cocina, cuartos de baño, duchas, wàters y cuanto 

puede apetecerse. Tanto la Junta del Patronato como el rector, doctor Dïaz, en estos últimos días no han 

cesado en su abrumador Trabajo para lograr la completa instalación que hemos admirado. Por la parte de 

atrás del edificio se dispone de un espléndido y abrupto bosque y una gran huerta, cuyo perímetro de 

terreno serà destinado a campo de “tennis”. El Colegio, mayormente serà utilizado por estudiantes 

extranjeros, para lo cual se organizarán importantes cursos de verano.”
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Doc. 16 

Descripció: Reglament del Colegio Mayor Alfonso XIII 

Data:  1928. 

Autor:  Edicions Athenea  

Font:  Biblioteca de Catalunya (BC) 

Registre: Dipòsit General 37-8-C 7/5 

Observacions: Reproducció integral.  

En aquesta publicació, provablement editada en el marc de la inauguració del Col·legi Major, s’exposa el 

reglament intern dels estudiants que s’hi ha d’allotjar. És especialment interessant pel fet que mostra en 

detall, amb imatges, com eren les estances de l’antic Hotel Buenos Aires després de la seva conversió en 

residència estudiantil.  

El col·legi major estava destinat no només a allotjar els residents inscrits en centres d’ensenyament 

superior, sinó també a la celebració de conferències, cursos, concerts i projectes de divulgació. Amb tot, 

es van agençar dependències com la biblioteca i la sala de lectura, així com una sala de descans amb piano 

i jocs, sales de visita i menjadors.  

A les imatges s’hi pot veure com l’antic menjador principal de l’Hotel Buenos Aires s’havia convertit en saló 

d’actes. També s’hi va adaptar una sala com a aula, per bé que la major part de l’edifici passà a acollir els 

dormitoris i alguns banys, tots ells amb paviments de rajola hidràulica ornamentada avui desapareguts. 

Una de les imatges més interessants és la del menjador, en la que es veu un espai ben agençat, amb 

decoració motllurada a les escòcies del sostre i un potent arrimador de fusta i ceràmica a les parets. Es fa 

difícil precisar on deuria estar ubicat aquest espai que provablement ja venia donat del període en que 

l’edifici era hotel.  
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Doc. 17 

Descripció: Article “Nueva casa de ejercicios” 

Data:  1934, 14 de novembre 

Autor:  Redacció  

Font:  Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre: LVG19341114-017  

Observacions: Reproducció integral.  

En aquesta notícia es fa referència a la inauguració i benedicció de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat 

Cor en les dependències de l’antic Col·legi Major Alfons XIII, que tingué una durada molt curta en el temps.  
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Doc. 18 

Descripció: Referente a la finca Hotel Buenos Aires (Vallvidrera) 

Data:  1939 

Autor:  Ajuntament de Barcelona  

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Antecedents. Carpeta 14.204 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1939, 14 de setembre. Joaquim Juanet sol·licita permís per a “reconstruir tàbiques y otros deperfectos 

ocasionados por bombardeo en la finca Hotel Buenos Aires, sito en Vallvidrera”.  

- 1939, 19 de setembre. L’auxiliar municipal R. Anglada inspecciona l’edifici de l’antic hotel Buenos Aires i 

certifica que s’han ocasionat desperfectes a l’interior de l’edifici, però no parla de sinistres causats per 

bombardeig, sinó per la utilització de l’edifici com a centre de refugiats de la Guerra Civil. No hi ha més 

documentació que certifiqui, però, que aquesta petició fos satisfeta.  
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Doc. 19 

Descripció: Anunci “La Vanguardia” 

Data:  1943, 4 d’abril 

Autor:  Hotel Buenos Aires  

Font:  Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre: LVG19430404-002 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1943, 4 d’abril. Anunci aparegut a la Vanguardia. Permet deduir que l’edifici havia quedat deshabitat. 
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Doc. 20 

Descripció: Expediente de permiso a Pedro Pascual para reformar y amp. edificio sótanos planta baja 

y primer piso en la c Montes d’Orsá nos. 31-33. 

Data:  1946 

Autor:  Diputació de Barcelona. Manuel Baldrich arquitecte.   

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Interior. Carpeta 8141. 

Observacions: Reproducció parcial.  

- 1946, 16 de març. Memòria de l’arquitecte Manuel Baldrich per a la reconstrucció dels sostres del 

soterrani i de part de la planta baixa i primera, substituint alguns forjats de bigueta de fusta per estructures 

de formigó armat i reforçant altres forjats. A més es preveuen obres al sector de les cuines, així com la 

construcció de nous envans i millora dels acabats. La memòria ve complementada amb plànols de les tres 

plantes. S’adjunten plànols en els que s’hi representa, en trama vermella, totes les superfícies substituïdes 

i modificades.  

- 1946, 28 de març. Pedro Pascual Zurita, amb domicili al carrer Provença, 276, és propietari de l’edifici de 

l’antic Hotel Buenos Aires, que ha passat a ser Asil de matrimonis ancians de la Diputació de Barcelona. 

Sol·licita la reforma i consolidació de les plantes baixa i primera. Adjunta el projecte de l’arquitecte Manuel 

Baldric6h.  

- 1946, 8 d’abril P. Pascual Zurita designa l’aparellador Bartolomé Calle García per a intervenir en les obres 

de reparació dels paviments de l’edifici.  

- 1946, 11 d’abril. L’arquitecte en cap Bruguera aprova la sol·licitud de Pedro Zurita.  

- 1948, 27 de juliol. Es liquiden els drets de permisos per a les obres realitzades. El total puja a 346,08 ptes.  
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Doc. 21 

Descripció: Article “Bello vivir de Ocaso” 

Data:  1948, 3 de setembre 

Autor:  Redacció. Carlos García Anne   

Font:  Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre: LVG19480903-004 

Observacions: Reproducció integral.  

Article en el que es descriu la labor realitzada per la Diputació de Barcelona a l’Asil de Matrimonis Ancians, 

que tenia la seva seu a l’antic Hotel Buenos Aires. 
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Doc. 22 

Descripció: Expediente relativo a la adjudicación de una parcel·la de la calle de Mont d’Orsá que no 

es de propiedad municipal, por D. José Juanet Dustó 

Data:  1949 

Autor:  Ajuntament de Barcelona   

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Q118. Gestió urbanística. Expedient 3140 

Observacions: Reproducció integral.  

- 1949, 1 de juny. Josep Juanet Dustó, havent heredat la torre familiar que els Juanet tenien davant l’antic 

Hotel després de la mort de la seva germana Engràcia, demana una regularització de les alineacions del 

carrer Mont d’Orsà. En origen el carrer havia de mesurar 15 metres d’ample, però amb el pas del temps 

es va reduir arreu a 10 metres. Per aquest motiu, sol·licita que la seva parcel·la absorbeixi aquests 5 metres 

de diferència.  

- 1949, 30 de juny. L’arquitecte en cap Bruguera, constata que aquesta franja de terreny no és de titularitat 

municipal, sinó de l’antiga finca Sauró.  

 

L’expedient no dona prou dades de com va finalitzar aquesta sol·licitud, però tot sembla indicar que aquest 

canvi d’alineacions s’acabaria produint, ja que la parcel·la que antigament acollia aquesta torre segueix la 

mateixa línia de carrer que la resta de finques veïnes. És possiblement arran d’aquesta operació que 

acabaria desapareixent la tanca de línies sinuoses que el mateix Jeroni Granell havia dissenyat el 1907. 
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Doc. 23 

Descripció: Anunci “La Vanguardia” 

Data:  1958, 5 de juny 

Autor:  Redacció  

Font:  Hemeroteca La Vanguardia (LVG) 

Registre: LVG19580605-016  

Observacions: Reproducció integral.  

- 1958, 5 de juny. Anunci aparegut a la Vanguardia. Permet deduir que l’asil per a Matrimonis Ancians de 

la Diputació havia tancat les seves portes i que l’edifici havia tornat a quedar deshabitat. 
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Doc. 24 

Descripció: Referente a la finca calle Monte de Orsa (obres de reforma interior) 

Data:  1960 

Autor:  Vilardaga Roig, arquitecte.    

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Antecedents. Carpeta 33.501 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1960, 20 de maig. El despatx d’arquitectes Vilardaga Roig presenta la memòria per a la reforma interior 

de l’edifici, que recentment havia passat a mans de la Comunitat dels Pares Paüls, que tenien intenció 

d’utilitzar-la coma residència d’estudiants. L’obra preveu la substitució d’envans interiors a la planta baixa 

i primera: la substitució d’acabats interiors, la modificació d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i sanitaris, 

així com la modificació de cuines, de fusteries interiors i exteriors, de paviments i d’acabats de pintura. A 

més, es modifica l’arrencada de l’escala per tal de fer-la d’un sol tram. Es preveu un pressupost aproximat 

de 70.000 ptes.  

- 1960, 5 de juliol. L’arquitecte en cap autoritza la realització de la reforma i Jaume Binimelis Oliver, 

superior dels Pares Paüls, paga 172,40 ptes en drets de permís d’obres.  
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Doc. 25 

Descripció: Referente a la finca calle Monte de Orsa (construcció de garatge) 

Data:  1960 

Autor:  Vilardaga Roig, arquitecte.    

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Antecedents. Carpeta 33.501 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1960, 2 de novembre. El despatx d’arquitectes Vilardaga Roig presenta la memòria per a la construcció 

del garatge adossat a la façana nord de la residència dels Pares Paüls amb la finalitat de guardar-hi el seu 

Renault 2cv. Els plànols adjunts descriuen un edifici de gairebé 30m2 fet amb fàbrica de maó i biguetes de 

formigó armat. Es preveu un pressupost aproximat de 20.000 ptes. 

- 1960, 24 de desembre. L’arquitecte en cap autoritza la realització de la reforma i Jaume Binimelis Oliver, 

superior dels Pares Paüls, paga 80,54 ptes en drets de permís d’obres.  
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Doc. 26 

Descripció: Referente a la finca calle Monte de Orsa (construcció de tanca perimetral) 

Data:  1962 

Autor:  Vilardaga Roig, arquitecte.    

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Antecedents. Carpeta 33.501 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1962, setembre. El despatx d’arquitectes Vilardaga Roig presenta la memòria per a la construcció dels 

murs de contenció de terres i la tanca que delimita la finca pel seu flanc est, encara existent en l’actualitat. 

Els plànols adjunts descriuen uns murs de contenció de formigó sobre els que reposa una tanca feta de 

puntals de formigó armat i envanets de totxana. Es preveu un pressupost aproximat de 30.000 ptes. 

- 1962, 13 de desembre. L’arquitecte en cap autoritza la realització de la reforma i David Bartolomé San 

Millá, superior dels Pares Paüls, es troba exempt del pagament de drets de permís d’obres.   

 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Annex Documental 
 

 

 

Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

167 

 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Annex Documental 
 

 

 

Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

168 

 



 
 

ESTUDI HISTÒRIC DE L’ANTIC HOTEL BUENOS AIRES, VALLVIDRERA (BARCELONA) 
 
                         

Annex Documental 
 

 

 

Riosta Barcelona      info@riostabarcelona.com                                                                      riostabarcelona.com                                  931984067 
 

169 

Doc. 27 

Descripció: Expediente de permiso a Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul para reforma edificio 

residencia ancianos 

Data:  1974, desembre 

Autor:  Despatx Farré-Escofet – de la Fuente – Rabassa Arquitectes     

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Obres Particulars. Expedient 750496 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1974, desembre. El despatx d’arquitectes R. Farré Escofet, E. De la Fuente i P. Rabassa  presenten la 

memòria per a la reforma integral de l’edifici, que ha de passar de ser una residència d’estudiants de la 

comunitat dels Pares Paüls a una residència geriàtrica dirigida per una comunitat de monges de la mateixa 

congregació. Es tracta d’obres de gran abast que impliquen la demolició i recomposició d’estances en totes 

les plantes de l’edifici, així com la refacció d’instal·lacions d’electricitat i aigua d’acabats interiors de pintura 

i paviments. 

Si es llegeix amb detall la memòria es consigna la demolició d’envans, pilars i murs, així com la supressió 

d’alguns forjats i la substitució dels paviments hidràulics per l’actual terratzo Vibrazolit. També es preveu 

la substitució de l’escala vers la planta soterrani i la seva refonamentació. A més, es fa esment a la 

substitució integral de les cuines i sanitaris i es refereixen intervencions en els acabats exteriors i en les 

fusteries d’algunes estances. 

Es parteix d’un elevat pressupost d’11.409.129 ptes, el que, sumat a la informació que donen els plànols 

adjunts, permet afirmar que aquesta obra tingué un impacte enorme en l’edifici original. Es pot afirmar 

que, pel que fa els interiors, l’antic Hotel Buenos Aires adopta la seva imatge i estructura actuals en aquesta 

enorme intervenció.  

En aquesta fitxa adjuntem el complet conjunt de plànols que acompanya la memòria, que compren tres 

jocs: en el primer s’indica en groc totes les estructures a  enderrocar; en el segon s’indica en vermell totes 

les estructures a construir; en el tercer s’hi senyalitzen totes les instal·lacions noves. 
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Doc. 28 

Descripció: Expediente de permiso a Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul para reforma edificio 

residencia ancianos (documents diversos) 

Data:  1975 

Autor:  Despatx Farré-Escofet – de la Fuente – Rabassa Arquitectes     

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Obres Particulars. Expedient 750496 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1975, agost. Els arquitectes Farré-Escofet, de la Fuente i Rabassa presenten un annex a la memòria de 

reforma de l’edifici amb la finalitat d’incidir en intervencions estructurals al soterrani i per a planificar les 

instal·lacions necessàries per a la prevenció d’incendis. Es preveu la construcció de boques de rec, 

extintors, mànegues i reforç de seguretat en les calderes de la calefacció. Així mateix, s’adjunten els plànols 

per a la construcció d’una escala exterior a base de jàsseres metàl·liques que havia d’instal·lar-se a la 

façana meridional amb la finalitat de comunicar totes les plantes. Tot i la fermesa de la proposta, aquesta 

estructura no va arribar a veure la llum.  

- 1975, 8 d’agost. Revisada la l’enginyer municipal J. Teixidó certifica que el projecte acompleix les 

ordenances anti-incendi.  

- 1975, 24 de novembre. El delegat d’urbanisme concedeix permís de llicència d’obres majors a l’edifici, 

per bé que es troba fora de les normes vigents respecte l’alineació del carrer.  
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Doc. 29 

Descripció: Referente a la finca calle Monte de Orsa (reparació de forjats) 

Data:  1975 

Autor:  Ramon Farré-Escofet París i Pere Rabassa Sansaloni, arquitectes    

Font:  Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) 

Registre: Antecedents. Carpeta 33.501 

Observacions: Reproducció parcial.   

- 1975, 30 d’octubre. La delegació d’urbanisme de l’Ajuntament autoritza la llicència per tal de fer una 

reforma interior a l’edifici, que ha de ser destinat a residència geriàtrica gestionada per les Filles de la 

Caritat de Sant Vicenç de Paül.  

- 1975, 12 de novembre. Els arquitectes Ramon Farré-Escofet París i Pere Rabassa Sansaloni assumeixen la 

direcció facultativa de les obres de reforma interior, consistent en reparar els forjats que contenen 

“viguería descompuesta y revoltones agrietados” sense precisar si és una intervenció generalitzada sobre 

l’edifici o si és una reparació puntual.  

- 1975, 14 de novembre. L’arquitecte en cap autoritza la sol·licitud presentada per Maria de la Concepció 

Forteza per a realitzar les obres sobre els forjats de l’edifici, a les quals dona un caràcter d’urgència.  

- 1976, 10 de març. Recepció de les obres.  
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ANNEX GRÀFIC

 

En el present annex s’adjunten les fitxes dels documents fotogràfics recopilats i utilitzats durant la 

investigació. Es tracta de fonts que fan referencia de manera directa o indirecta a l’evolució històrica i 

arquitectònica de l’edifici de l’antic Hotel Buenos Aires. Les fitxes incorporen informacions referents a la 

identificació del document, així com una reproducció total o parcial i un apartat d’observacions amb les 

informacions més significatives per a entendre l’evolució estructural de l’edifici analitzat. 

 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha consultat, amb èxit, els següents arxius i fonts: 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Arxius Particulars de Julio Vives Chillida i de Salvador Ferran 
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Imatge 1 

Descripció: Plaça de Vallvidrera 

Data:  1890-1899 c. 

Autor:  Jaume Anglada Colominas ? 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-079 Lola Anglada Sarriera. C3_44_22 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la Plaça de Vallvidrera. Al fons hi sobresurt l'Hotel Buenos 

Aires i, a mà dreta, rètol publicitari que resa "Fonda de Buenos Aires, a 1 minuto" en una mitgera.    

 

 

Imatge 2 

Descripció: Vistes des de la carretera de Sarrià a Vallvidrera 

Data:  1896. 

Autor:  Frederic Bordas i Altarriba 

Font:  Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Vista de l’hotel i els bosquets que l’envoltaven.   
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Imatge 3 

Descripció: Hotel Buenos Aires a Vallvidrera. 

Data:  1900 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05350_AMDSG4-350_00223_001 

Observacions: Reproduccióintegral. Vista de la façana est de l’hotel després de la reforma realitzada per 

Joan Freixe Mallofré el 1892.  

 

 

Imatge 4 

Descripció: Jardí de l’Hotel Buenos Aires. 

Data:  1900 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05350_AMDSG4-350_00225_001 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la façana est de l’hotel impresa en una postal. 
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Imatge 5 

Descripció: 57 – Vallvidrera. Vista General 

Data:  1900 c. 

Autor:  Lluís Bartrina 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció parcial. Vista sobre Vallvidrera. A l’esquerra, l’Hotel Buenos Aires i els seus 

jardins.  

 

 
 

 

Imatge 6 

Descripció: nº 2 – Vista del Hotel Buenos Aires desde la Carretera. Vallvidrera. 

Data:  1900 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció parcial.  
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Imatge 7 

Descripció: Tramvia a la Carretera de les Aigües 

Data:  1905 

Autor:  Adolf Mas (1860-1936) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-117 Editorial López 56462 

Observacions: Reproducció integral. El tramvia arribant a Vallvidrera. Al fons, a mà esquerra, s'hi veu 

l'Hotel Buenos Aires.    

 

Imatge 8 

Descripció: Hotel Buenos Aires. Vallvidrera 

Data:  1910 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la façana oest de l’edifici recentment reformat per Granell. 

S’hi pot observar la distribució original de les obertures i la seva ornamentació esgrafiada.   
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Imatge 9 

Descripció: Façana de l’Hotel Buenos Aires. 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05350_AMDSG4-350_00226_001 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la façana oest de l’hotel poc després de la reforma realitzada 

per Granell l’any 1909. L’edifici ja presenta els volums actuals. Noti’s la presència d’un cancell d’accés sota 

el balcó corregut i com han variat les reixes que tancaven el pati d’accés. També hi ha canvis en les llindes 

d’algunes finestres i, fins i tot, cegament dels finestrons de la planta segona.  

 

 

Imatge 10 

Descripció: Façana est de l’Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Frederic Ballell i Maymí (1864-1951) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-117 Editorial López 

Observacions: Reproducció parcial. S’hi pot observar la composició original dels esgrafiats, tan sols 

interromputs pel rètol en relleu entre la planta primera i segona. La façana queda coronada pel rellotge 

de Josep Besses. Darrere, al marge inferior dret, sobresurt la casa dels Juanet.  
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Imatge 11 

Descripció: Menjador de l’Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Frederic Ballell i Maymí (1864-1951) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-117 Editorial López 

Observacions: Reproducció integral. En aquesta imatge s’hi veu la configuració original del menjador 

després de la reforma de Jeroni Granell. El forjat, amb biguetes i revoltons, no només contenien franges 

aplacades amb ceràmica vidrada, sinó que també disposaven d’una escòcia amb motius esgrafiats que 

reprodueixen el dibuix de les lloses del paviment hidràulic. Aquest paviment, procedent de la fàbrica 

Orsolà Solà i Cia., va ser dissenyat pel decorador Antoni Sauri. Els murs ja estaven ornamentats amb 

arrimadors de ceràmica motllurada vidrada de la fàbrica de Sebastià Ribó i el menjador presentava un únic 

accés, amb un gran portal de vitralls de colors. Noti’s que en aquell moment el menjador estava il·luminat 

amb cinc grans aranyes de ferro forjat i vidre de colors (actualment només se’n conserven tres). A més, 

cada aranya estava flanquejada per dues llums dels mateixos materials, rematades amb globus esfèrics de 

vidre.  
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Imatge 12 

Descripció: Menjador de l’Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Registre: ACM-9-5618 

Observacions: Reproducció integral. Deixant de banda la desaparició d’alguns llums, de la decoració 

esgrafiada de l’escòcia del sostre i dels vitralls del portal el menjador ha arribat a l’actualitat pràcticament 

intacte. Noti’s, però, que la porta d’accés a l’office no existia en aquell moment. Cal mencionar,  també, el 

mobiliari de fusta combada tipus Germans Thonet  (paraigüers) i Jacob & Josef Kohn (cadires). 
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Imatge 13 

Descripció: Vista de Barcelona des de l’Hotel Buenos Aires de Vallvidrera. 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05350_AMDSG4-350_00249_001 

Observacions: Reproducció integral. Vistes de Barcelona des de les plantes superiors de l’Hotel. Vegi’s que 

la zona estava molt poc edificada i que les faldes de Collserola en aquella zona de Vallvidrera continuaven 

perlades només de cases d’estiueig entre boscos i camins.  

 

 

Imatge 14 

Descripció: Barcelona. Vallvidrera. Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. L’hotel Buenos Aires des del turó del seu front. A mà esquerra s’hi 

pot veure el xalet que Jeroni Granell construí per als germans Juanet el 1907. 
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Imatge 15 

Descripció: Terrassa al jardí de l’Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Registre: ACM-9-5759 

Observacions: Reproducció integral. Davant la façana est hi havia una esplanada arbrada que oferia unes 

vistes ombrívoles sobre la ciutat de Barcelona.  

 

 

Imatge 16 

Descripció: Façana nord de l’Hotel Buenos Aires. 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Salvador Ferran) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. S’hi pot observar el carrer Mont d’Orsà sense urbanitzar i envoltat de 

pins. A mà dreta, la torre dels Juanet. A mà esquerra, la façana septentrional de l’edifici, amb el seu 

particular ritme compositiu.  
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Imatge 17 

Descripció: Façanes oest i sud de l’Hotel Buenos Aires. 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Els exteriors de l’hotel presentaven balcons de ferro forjat en forma 

de reganyol a la planta primera i balcons de ferro colat a la planta segona. Entre aquesta planta i la darrera 

es llegia, a totes les façanes, “Hotel Buenos Aires” en lletres no esgrafiades, si no en relleu.   

 

Imatge 18 
Descripció: Façanes oest i nord de l’Hotel Buenos Aires 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Façanes de l’Hotel Buenos Aires vista des de la torre dels germans 

Juanet, la tanca de la qual es veu parcialment en el marge inferior dret. A la façana septentrional hi destaca 

l’afegit d’una sortida de fums arrel d’alguna reforma realitzada a les cuines.  
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Imatge 19 

Descripció: 20. Vallvidrera (Barcelona). Carretera y Hotel “Buenos Aires”. 

Data:  1910-28 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la Carretera de Sarrià, amb l’Hotel Buenos Aires al marge 

superior dret. 

 

 

Imatge 20 

Descripció: Col·legi Major de la Universitat de Barcelona a Vallvidrera. 

Data:  1928 

Autor:  Josep Brangulí (1879-1945) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-145 Sociedad de Atracción de Forasteros C_002_468 

Observacions: Reproducció integral. Vista de les façanes est i sud de la nova residència d'estudiants de la 

Universitat de Barcelona. Sobre el balcó s’hi instal·là un cartell que deia “Universidad Barcelona. Colegio 

Mayor” .  
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Imatge 21 

Descripció: Vallvidrera. 

Data:  1929-31 c. 

Autor:  Carlos Pérez de Rozas (1893-1954) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: L100 cultura. C2/485 

Observacions: Reproducció integral. Vistes de la falda de collserola, amb les urbanitzacions boscoses de 

Vallvidrera. Al marge superior esquerre s'hi veu la teulada de la residència Alfonso XIII.   

 

Imatge 22 

Descripció: Nevada (Carrer Mont d'Orsà) 

Data:  1931 

Autor:  Josep Maria Sagarra Plana (1885-1959) 

Font:  Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

Registre: AFB3-129 JM.Segarra Plana 42845 

Observacions: Reproducció integral. Vista del Carrer Mont d'Orsà durant la nevada de febrer de 1931.  
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Imatge 23 

Descripció: Vista del Carrer Mont d’Orsà 

Data:  1930 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Noti’s que a la façana Oest de l’edifici s’ha substituït les lletres “Hotel 

Buenos Aires” per un esgrafiat que reprodueix els que ornaven la resta de la façana. En canvi es conserva 

dempeus la torreta dels Juanet.  

 

 

Imatge 24 

Descripció: Vista de Vallvidrera des de la Carretera. 

Data:  1930 c. 

Autor:  Lucien Roisin (1884-1943) 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció parcial. S’hi veu les façanes nord i est de l’antic Hotel Buenos Aires. Al carrer 

de Mont d’Orsà s’hi veu la torre dels Juanet.  
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Imatge 25 

Descripció: Vista de la façana nord de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor 

Data:  1935 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Durant el breu temps que l’edifici allotjà aquesta institució religiosa 

no va patir canvis en les seves façanes. Vegi’s que es conservà, fins i tot, el cancell de fusta de l’entrada.    

 

 

Imatge 26 

Descripció: Menjador de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor 

Data:  1935 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. El que havia estat menjador del Col·legi Major Alfons XIII va mantenir 

els arrimadors de fusta i ceràmica intactes, mentre que els murs i les escòcies van ser repintats i van perdre 

la seva decoració motllurada. Malauradament, aquest espai no ha arribat als nostres dies i és difícil 

identificar-ne la localització. 
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Imatge 27 

Descripció: Capella de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor 

Data:  1935 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Un dels grans Salons de l’antic Hotel i Col·legi Major van passar a 

allotjar la capella de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor. Vegi’s que els menjadors no eren les 

úniques estances que conservaven els seus arrimadors de fusta i de ceràmica.  Malauradament, aquest 

espai no ha arribat als nostres dies i és difícil identificar-ne la localització.  

 

 

Imatge 28 

Descripció: “Capella petita” de la Casa d’Exercicis Espirituals del Sagrat Cor 

Data:  1935 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció integral. Malauradament, aquest espai no ha arribat als nostres dies i és difícil 

identificar-ne la localització. 
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Imatge 29 

Descripció: Vista de Vallvidrera des de la Carretera. 

Data:  1940 c. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu particular (Julio Vives Chillida) 

Registre: - 

Observacions: Reproducció parcial. S’hi veu les façanes nord i est de l’antic Hotel Buenos Aires. En aquesta 

darrera s’hi veu un cobert adossat a la planta baixa. A l’altra banda del carrer de Mont d’Orsà ha 

desaparegut la torre dels Juanet.   

 

 

Imatge 30 

Descripció: Antic Hotel Buenos Aires. 

Data:  1950 c. 

Autor:  Bellós 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05215_AMDSG4-215_00757_002 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la façana sud i oest de l’edifici de la congregació de l’edifici 

en el moment en que era residència geriàtrica de la Diputació de Barcelona.  
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Imatge 31 

Descripció: Antic Hotel Buenos Aires. 

Data:  2003. 

Autor:  No informat 

Font:  Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (AMDSG) 

Registre: 05215_AMDSG4-215_01189_001 

Observacions: Reproducció integral. Vista de la façana nord de la Llar Betània.  
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