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FARMÀCIA Dr. PADRELL  [8]  
C Sant Pere més Baix 52   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA Dr. PADRELL  

 FARMÀCIA BERNADAS, FARMÀCIA FONOLL 

Adreça C Sant Pere més Baix 52       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41670 / 003 
  

Planejament B1316  PEI de regulació de les condicions d'edificació de les finques 
situades al carrer de Sant Pere més Baix, núms. 48-50 i 52 

Qualificació 12c(p) Zona casc antic medieval protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època s XVIII 1894 

Estil Barroc Modernista 

Autor   Vitrall aparador: Juan   Espinagosa 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala, és a dir, a l’extrem esquerre de la parcel·la que ocupa l’edifici d’habitatges. 
Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Disposa d’un tancament exterior que s’emmarca dins dels límits dels emmarcaments de 
l’obertura i no sobresurt del ras de façana. El rètol actual és de factura moderna. 
L’entrada està formada per una estructura de fusta tallada d’estil modernista formant una 
zona de vestíbul flaquejada per dos aparadors flotants; és a dir, no recolzen al terra i 
disposen d’un suport de ferro de forja un a cada costat de la porta d’accés a l’interior. 
Destaca la vidriera, un  treball de formes corbes entrellaçades amb representacions 
florals (narcisos, gladiols, lliris, roses, etc.). A la part alta, a sobre del nom del primer 
propietari, figura en un oval la llegenda "Fundada l'any 1561". 

INTERIORS 

Conserva el mobiliari de fusta consistent en prestatgeries i vitrines que ocupen una gran 
part dels murs dels espais interiors. Per damunt d’aquest mobiliari s’observa un fris de 
tela pintada amb motius farmacèutics. El llum central de ferro de forja que incorpora 
escuts i motius florals va obtenir en l'exposició universal de l'any 1929 el primer premi de 
disseny. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que conformen  la façana de l’establiment. A l’interior, les prestatgeries, 
vitrines, el fris superior de tela pintada, i la llum central de vidre i forja. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol modern. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1591 Primera menció documental de l'existència d'aquesta farmàcia. 

≤ 1714 L'establiment ja se situa en la seva ubicació actual. 

1894 El propietari Josep Escudé impulsa la reforma del local, moment en què Joan 
Espinagosa realitza la decoració modernista. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Farmacia Bernadas. Probablemente de 1890. Cristales de colores de J. Asparigosa. Los 
cristales y la decoración interior, incluyendo las lamparas son de gran calidad." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.29 "Farmàcia FONOLL". 

PUIG, 2009. p.28. 
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http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÒPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: Vinca, lliri d'aigua, camamilla, digital, ricí, 
iris, còlquic, lli, rosella, cascall, ull de perdiu, el.lèbor, roses, llimoner, belladona, trompeta 
i tell." 

http://w110.bcn.cat/portal/site/CiutatVella/menuitem.5d5fd988862d03d826062606a2ef8a0
c/?vgnextoid=a840922b8c700310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&amp;vgnextchannel=5
577aba0c2ca8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&amp;vgnextfmt=formatDetall&amp;la
ng=ca_ES 

http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20131008/54388596102/la-botiga-mes-
antiga.html 

http://tendesantiguesdebarcelona.blogspot.com.es/2014/02/ruta-per-les-farmacies-
mes.html 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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BAR DEL PI [19]  
Pl Sant Josep Oriol 1   

DADES GENERALS 

Denominació BAR DEL PI 

   

Adreça Pl Sant Josep Oriol 1       

 Pl Pi 6       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12731 / 016 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i exterior establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1872 1927 

Estil Neoclàssic Modernista 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa un dels locals centrals de la planta baixa d’un edifici situat en una 
parcel·la que afronta a les places del Pi i de Sant Josep Oriol. Amb un sol portal, està 
situat en la verticalitat de l’eix de balcons que es localitza en el tram de façana 
aixamfranada de l’edifici, punt d’unió de les dues places. L’establiment presenta elements 
tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’única obertura de l’establiment, d’un marcat caràcter modernista, presenta una 
estructura de fusta aplacada a la façana que se situa a la llinda en forma de calaix que 
conté el cartell de l’establiment realitzat amb vidre esgrafiat. Emmarcant l’obertura es 
disposen sengles plafons de fusta tallada que contenen una pintura, moderna, 
representant un pi. 

INTERIORS 

Es conserva una bona part de la decoració modernista, de la qual destaca un ampoller de 
fusta i miralls situat darrera la barra de l’establiment. Disposa d’un altell realitzat amb 
estructura de fusta, l’accés al qual es realitza mitjançant una escala de disseny senzill 
amb una barana de barrots tornejats. El paviment està format per mosaic blanc i negre 
constituint un escacat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior, l’ampoller, el mirall, 
l’altell amb escala i barana, i el paviment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1927 la família Martí Pujol adquireix un local que havia estat una Casa de Postes (?). 

1936 (23 de juliol) a l'establiment es funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
PSUC. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. San 
José Oriol, plaza,1.- BAR DEL PINO." 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 45 

http://www.bardelpi.com/catala.html 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
 Interior 2013. Foto: 

Y.Gonzalez 
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BAR DULCINEA [20]  
C Petritxol 2   

DADES GENERALS 

Denominació BAR DULCINEA 

   

Adreça C Petritxol 2       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12731 / 019 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C/B  edifici i exterior establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local extrem dreta 

N. plantes actual PB+4P PB+altell interior 

Època 1685/1781 1941 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la planta baixa, a l‘extrem dret de la parcel·la. Disposa d’elements 
tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La fusteria de la porta està encaixada en la llum del portal i disposa de tres senzills fulls 
abatibles. Llinda amb el nom de l’establiment, damunt del qual hi ha una reixa vidriera. A 
l’extrem dret de la façana es localitza un aparador en una fornícula rematada per un arc 
de mig punt i defensada per un vidre. 

INTERIORS 

Conserva la barra de fusta, una nevera de gel i un senzill boteller. Tota la decoració és de 
fusta, amb arrambadors d’encadellat i una reixa, també de fusta, que separa un àmbit 
posterior on es disposa d’una llar de foc de disseny senzill. La superfície d’aquest àmbit 
disposa d’un altell amb barana de fusta tornejada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’exterior 
els elements que conformen  la façana de l’establiment. A l’interior, la barra, la nevera, el 
boteller, els arrambadors i la reixa de fusta, la llar de foc i l’altell amb barana. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1789 inauguració del local com a taverna 

1930 La família Mach agafa el negoci, una taberna amb venda de vins i olis. 

1941 Joan Mach i Elvira Farràs  obren la Granja Dulcinea, com a xocolateria. 

BIBLIOGRAFIA  

http://granjadulcinea.com/ca/sample-page/ 

http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/30664946 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 47792. Any 1974. 

AMCB. Expedient 01-47792. Any 2010. 
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BAR ELECTRICITAT [22]  
C Sant Carles 15   

DADES GENERALS 

Denominació BAR ELECTRICITAT 

   

Adreça C Sant Carles 15       

 C Atlàntida 57-61       

Districte/Barri Ciutat Vella / la Barceloneta 

Ref. Cadastral 10960 / 007 
  

Planejament BB013  PERI de la Barceloneta 

Qualificació 4(p) Sistema de serveis tècnics. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Tester Local als baixos 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època 1907 1908 

Estil Projecte original: industrial 
amb elements sezession   

Autor E. Zaragoza, enginyer   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos d’un antic edifici industrial que afronta a tres carrers. El 
local disposa de dos portals afrontats al carrer Sant Carles i un al carrer de l’Atlàntida. 
Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’interès patrimonial rau en els tancaments de les tres obertures, unes estructures 
situades a ras de façana i encaixades a l’obertura realitzades amb ferro seguint una 
estètica modernista. 

INTERIORS 

Són d’interès les taules de marbre amb peus de ferro de fosa, la col·lecció de botes de vi i 
una antiga nevera de gel. També es conserva la barra d’estructura de fusta i taulell de 
marbre, amb passamà i reposa peus de tub de metall. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, les tres vidrieres de tancament de les obertures. A l’interior, les taules de 
marbre, les botes de vi, la nevera, i la barra de fusta i marbre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 Fundació del Bar-Bodega l'Electricitat, espai on s'havia instal·lat el primer generador 
elèctric per al barri de La Barceloneta a finals del segle XIX. 

≤ 1956 La titularitat del bar a estat en mans de la família Jordana. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2011/08/19/pagina-
5/87422578/pdf.html?search=sant%20carles%2015 

http://www.plateselector.com/bar-electricitat/ 

http://joshemari2acuarelas.blogspot.com.es/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 121595. Any 1956. 

AMCB. Expedient 24886. Any 1956. 

AMCB. Expedient 88-A-0216. Any 1986. 
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BAR MARSELLA [23]  
C Sant Pau 65   

DADES GENERALS 

Denominació BAR MARSELLA 

   

Adreça C Sant Pau 65       

 C Sant Ramon 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50240 / 001 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local cantonada 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època   1820 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada formada pels carrers Sant Pau i Sant Ramon, amb dos 
portals afrontats al primer carrer i un al segon. Només disposa d’elements tangibles 
d’interès patrimonial a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Conserva la profussa decoració i es pot afirmar que, vist en conjunt, no hi ha cap element 
que no es pugui considerar patrimonial. Des de la barra, la decoració de parets amb 
prestatges i armaris de fusta, botellers, làmpades, miralls amb rètols, decoració de sostre, 
ventiladors, etc. són elements que donen caràcter a un dels establiments més antics de la 
ciutat. Cal citar el mosaic hidràulic, uns models que reprodueixen formes geomètriques i 
florals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
el conjunt dels elements que conformen la decoració i el mobiliari interior de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1820 Fundació de l'establiment amb el nom de Bar Marsella. El propietari era de possible 
ascendència francesa. 

Inici segle XX El bar passa a mans dels avis de l'actual propietari, Josep Lamiel. Durant 
tot el segle visiten el local destacades personalitats com Dali, Picasso, Gaudí o 
Hemingway. 

2013 L'Ajuntament de Barcelona compra l'edifici. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/10/05/pagina-
27/84719647/pdf.html?search=bar%20marsella  

http://baresautenticos.com/2013/03/05/el-bar-marsella-podria-cerrar-para-siempre/  

http://www.lavanguardia.com/54390214663/index.html#ixzz3IqyXVh29  

http://ec.tynt.com/b/rw?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&amp;u=LaVanguardia  

http://ec.tynt.com/b/rf?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&amp;u=LaVanguardia  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 89-A-0120-E. Any 1989. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/10/05/pagina-27/84719647/pdf.html?search=bar%20marsella
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/10/05/pagina-27/84719647/pdf.html?search=bar%20marsella
http://baresautenticos.com/2013/03/05/el-bar-marsella-podria-cerrar-para-siempre/
http://www.lavanguardia.com/54390214663/index.html#ixzz3IqyXVh29
http://ec.tynt.com/b/rw?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&amp;u=LaVanguardia
http://ec.tynt.com/b/rf?id=bfGm0wUVqr4yzracwqm_6r&amp;u=LaVanguardia
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BAR MUNDIAL [24]  
Pl Sant Agustí Vell 1   

DADES GENERALS 

Denominació BAR MUNDIAL 

 UNION BAR; PETIT BAR 

Adreça Pl Sant Agustí Vell 1       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41781 / 022 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12c Zona de casc antic medieval 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època   1925 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Conserva elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior i exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Porta de fusta d'accés a l'interior. El rètol situat al buit de l'arc de la porta d'entrada no és 
l'original. 

INTERIORS 

De l’estructura original es conserven la barra, amb taulell de marbre, i algunes taules 
rodones amb el sobre de marbre i peus de ferro. El local disposa d’un arrambador 
ceràmic realitzat amb gresite. Damunt del boteller s’exposa una col·lecció de fotografies 
de boxejadors. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
la barra, taules de marbre, i l’arrambador. A façana, cal adaptar el conjunt als materials 
propis de l'època i estil de l'establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1921 El local es conegut amb els nom de Union Bar o Petit Bar. 

1925 fundació del Bar Mundial. 

1929- 1967 el Bar era un lloc de trobada habitual per a una penya de boxejadors. 

BIBLIOGRAFIA  

http://baresautenticos.com/2010/10/18/bar-mundial/ 

http://www.enocasionesveobares.com/bares/mundial-bar/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/08/25/pagina-
12/33295989/pdf.html?search=san%20agustin%20viejo%201  

DOCUMENTACIÓ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/08/25/pagina-12/33295989/pdf.html?search=san%20agustin%20viejo%201
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/08/25/pagina-12/33295989/pdf.html?search=san%20agustin%20viejo%201


 BAR MUNDIAL 24 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 16 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
 Interior 2009 

 
  

   



 BAR MUY BUENAS 25 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 17 

BAR MUY BUENAS [25]  
C Carme 63   

DADES GENERALS 

Denominació BAR MUY BUENAS 

   

Adreça C Carme 63       

 C Picalquers 18       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 51082 / 001 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+E+4P PB+entresolat 

Època 1780; reforma i addició d'una 
planta: 1906   

Estil Barroc Modernista 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l'esquerra del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Conservava elements tangibles d’interès patrimonial tant a l'exterior com a 
l'interior. Una intervenció realitzada el 11/9/2014 els ha fet desapareixer. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Hi havia elements tangibles d'interès a l'exterior del local. Es desconeix la seva actual 
situació. 

INTERIORS 

Hi havia elements tangibles d'interès a l'interior del local. Es desconeix la seva actual 
situació. 

INTERVENCIONS 

No es possible fixar criteris d'intervenció al desconèixer l'estat actual dels elements 
tangibles d'interès que contenia. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

finals s. XIX La família Serrano funda la granja original. L’establiment va anar passant de 
pares a fills durant tres generacions 

1928 el local és batejat com a Bar Muy Buenas 

1996 Antonio Serrano ven el bar a Antonio Magaña, actual propietari del bar, qui ha 
recuperat el seu aspecte original. 

2014 L'11 de setembre es desmunta l'aplacat de fusta de façana, la barra de marbre, 
l'aparador de fusta del darrera i la mampara de fusta i vidre gravat a l'àcid. Es posa al 
descobert la llinda de pedra on consta l'any 1780. Sota dels rètols laterals (de plàstic) que 
indiquen 

Bar Restaurant 

es descobreix el vidre original amb la publicitat de menjars econòmics i els "Abonos 
semanales" de 23 pessetes. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Carmen, 63.- BAR MUY BUENAS." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007 p. 183 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 93 

http://www.rutadelmodernisme.com/PopUpLocal.aspx?IdLocal=18&amp;Idioma=ca 

18. Muy Buenas. 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&amp;contenido=body_sortim
.htm 

2. Bar Muy Buenas 

DOCUMENTACIÓ 
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BARRETERIA MIL [30]  
C Fontanella 20   

DADES GENERALS 

Denominació BARRETERIA MIL 

 TOMÀS ANTONÉS 

Adreça C Fontanella 20       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12600 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+4P+remunta PB 

Època 18XX 1917 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de l’estructura en fusta d’un moble aplacat a la façana, amb un muntant central 
(vitrina – aparador) que conforma una zona de vestíbul amb aparadors a cada costat. Els 
muntants laterals disposen de vitrines frontals i aparadors laterals. Aquest moble disposa 
d’una llinda, també de fusta i amb els cantells motllurats simples, amb vidre esgrafiat amb 
el nom de l’establiment i el dibuix d’uns barrets. 

INTERIORS 

L’establiment conserva part del mobiliari original, uns prestatges de paret amb armaris 
inferiors, l’antic moble per a la caixa enregistradora i taules vitrines amb els seus 
corresponents seients (cadires sense respatller). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements descrits a la façana de l'establiment. A l’interior, els prestatges amb 
armaris, el moble de la caixa registradora, les taules vitrina amb els seus seients. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra daurada i text proporcionat al 
plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1815 Jaume Antonés estableix la primera botiga al carrer Hospital. 

1856 obre la primera botiga en el mateix edifici de l'Hospital de la Santa Creu amb el nom 
comercial Tomàs Antonés. 

1917 la família Antonés obra la botiga del Carrer Fontanella que, a partir d'aquest 
moment portarà el nom de Barreteria MIL. La gestió de la botiga ha passat de generació 
en generació i actualment el negoci es dirigit per Núria Arnau. 

2006 obtenció d'un premi otorgat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 29-10-1993 "Guapos per sempre" 

EARHA, 1989: p. 96: "Establecimiento centenario." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 170 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1919-barreteria-mil.html 
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http://www.sombrereriamil.com/es/content/historia 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1997/06/28/pagina-
2/34619777/pdf.html?search=sombrereria%20mil 

DOCUMENTACIÓ 
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LA COVA FUMADA [34]  
C Baluard 56   

DADES GENERALS 

Denominació LA COVA FUMADA 

   

Adreça C Baluard 56       

 C Sevilla 9       

Districte/Barri Ciutat Vella / la Barceloneta 

Ref. Cadastral 10611 / 003 
  

Planejament BB013  PERI de la Barceloneta 

Qualificació A1 Ordenació en illa tradicional: Manteniment, rehabilitació o renovació 
de l'edificació 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època c. 1840 1944 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
El local disposa d’un ample portal i una finestra, dues obertures afrontades al carrer del 
Baluard. Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Senzill tancament realitzat a base d’una fusteria, a ras de façana, encaixada en una 
obertura rematada per un arc de mig punt rebaixat, amb brancals i llindes de carreus 
regulars de pedra en escaire. La fusteria disposa de porticons de fusta de dues fulles. 
L’establiment també disposa, al costat dret, d’una finestra amb les mateixes 
característiques d’emmarcament que el portal. 

INTERIORS 

L’interior conserva una nevera de gel i disposa d’una barra de marbre, probablement de 
moderna factura. Conserva també diverses botes de vi, i en els murs perimetrals 
s’observa un arrambador de fusta formant plafons (rectangles) motllurats. Les taules, amb 
sobre de marbre, tenen els peus de ferro de fosa. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
el conjunt dels dos portals de l’establiment.  A l’interior, la barra, la nevera, les botes, 
l’arrambador i les taules de marbre. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els extractors. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1944 La família Soler, concretament Magí Soler i la seva esposa Maria Pla, funda 
l'establiment. El nom de Cova 

Fumada fa al·lusió al color de les seves parets, ja que el local no disposava d'extractors. 
Va iniciar la seva activitat com a bar per als treballadors de la zona. Sempre ha estat 
portat per la mateixa família, actualment en la seva quarta generació. Segons es diu, a la 
Cova Fumada va néixer ""bomba", una tapa que actualment es pot trobar arreu. 

1963 Es realitzen les obres d'enrajolat de l'interior. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/03/25/pagina-
9/56793773/pdf.html?search=bodega%20cova%20fumada 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/03/25/pagina-
6/92081126/pdf.html?search=bodega%20cova%20fumada 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 64266 
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BODEGA LA PALMA [35]  
C La Palma de Sant Just 7   

DADES GENERALS 

Denominació BODEGA LA PALMA 

 LA BOTIGA DE LA SENYORA MARIA 

Adreça C La Palma de Sant Just 7       

 C Reina Elionor 1       

Districte/Barri Ciutat Vella /   

Ref. Cadastral 12270 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres cantonada Local dreta, cantonada 

N. plantes actual PB+5P PB+altell 

Època s XVIII 1940 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada de l’edifici i a la dreta del portal d’accés a la zona de 
vestíbul de la planta baixa. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i 
a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’exterior es disposa d’un senzill tancament consistent en una estructura de fusteria 
amb una porta vidriera al centre, tot plegat defensat per una persiana metàl·lica 
enrotllable. La part superior, que s’adapta a la llinda en forma d’arc escarser, disposa 
d’una zona abatible on hi ha inscrit el nom de l’establiment, un modern rètol que 
substitueix l’anterior, un rètol de plàstic. 

INTERIORS 

Conserva part de la decoració primitiva de l’establiment, és a dir, una armadura amb 
diverses botes de vi, el moble barra de fusta amb el taulell de marbre i diversos 
prestatges botellers de fusta de talla. A la zona interior es disposa l’estructura d’un altell 
(antic habitacle) amb un balcó ampitador que mira a la sala. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
el bastiment de fusta i vidre del portal de l'establiment. A l’interior, la barra, els botellers, 
les botes amb la seva estructura portant, i un altell amb balcó. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra gravada a l’àcid sobre el vidre superior. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1935 Inauguració de l'establiment com a botiga de queviures. 

1940 va ser traspasada i canvia a bodega, on venen gel, vi i oli a granel. També era un 
lloc de trobada d'artistes i poetes de l'època. 

1987 el negoci canvia de mans, però dins de la mateixa família. Carmen Castells Iglesias 
abandona la direcció i el bar passa a estar regentat per Maria Iglesias Menéndez. El seu 
nom canvia a "La Botiga de la Senyora Maria" i amplien la carta amb truites, etc. 

2006 La llicència del bar es tramesa a favor de Bodega La Palma SL. Els nous propietaris 
tornen a ampliar la carta. 

2010 es retira un rètol inapropiat. 

201x s'imprimeix el rètol "BODEGA la Palma" en el vidre central de la fulla batent 
horitzontal, situada sobre la porta. 

BIBLIOGRAFIA  

http://bodegalapalma.com/index.html 
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http://baresautenticos.com/2011/05/02/bodega-la-palma/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 370762. Any 1987 

AMCB. Expedient 21821. Any 2005 

AMCB. Expedient 01-370762. Any 2006 

 

  

Edifici Situació 
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CAN CULLERETES [41]  
C Quintana 5   

DADES GENERALS 

Denominació CAN CULLERETES 

 CHOCOLATERIA-RESTAURANT T.REGÁS, CASA CULLERETAS 

Adreça C Quintana 5       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12920 / 014 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB+entresòl 

Època 1850, aprox. 1895 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala; 
ocupa la planta baixa i la planta entresòl. Disposa d’elements tangibles d’interès 
patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’accés a l’establiment està emmarcat per un moble de fusta encaixat en el portal. 
Disposa d’una llinda amb un treball d’ebenisteria notable, amb relleus de garlandes de 
fruits i un medalló central oval amb el nom de l’establiment i la data de fundació inscrita. 
L’entrada a l’interior forma un vestíbul amb una porta vidriera centrada i amb dos laterals 
fixes, de les mateixes característiques, a cada costat. 

INTERIORS 

Malgrat les nombroses reformes i modernització de les instal·lacions, es conserven 
diversos mobles d’època, tres grans pintures murals i alguns dels arrambadors ceràmics 
que hi havien. En un dels salons es conserva, com  a motiu decoratiu, l’antic rostidor de 
pollastres. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, els mobles, els tres 
murals, els arrambadors ceràmics, i el rostidor de pollastres antic. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. El rètol de la 
bandera es pot modificar sempre que se’n mantinguin les característiques cromàtiques i 
el text sigui proporcionat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1786 fundació del restaurant no documentada. La traddició  atribueix l'origen del 
restaurant a l'àvia de Pujol, portera d'un convent fora muralles a les portes del qual servia 
mató i altres refrigeris. Després es va traslladar a la Plaça Sant Jaume, xamfrà amb 
Jaume I, i més endavant al carrer Quintana 5. 

1895 Tito Regás va comprar el restaurant a Joaquim Pujol. Durant la seva etapa es 
redecora amb projecte de Jaume LLongueres; s'instal·len tres grans pintures murals de 
Francesc Tey amb imatges de Barcelona i uns grans llums. 

1923 S'instal·len 
     sis plafons de rajoles de pisa de Xavier Nogués Casas (actualment al Museu de 
ceràmica de Barcelona). 

1936 Tito Regás va haver de fugir a causa de la guerra civil. 

1950 el negoci va restar en mans d'Antoni Jaumà (cuiner) i del seu germà. 

1958 (maig) Sisco Agut i Susi Manubents es fan càrrec del restaurant. Més endavant van 
assumir la direcció les seves filles 
     Montse i Alícia i el seu gendre Bernabé Martínez. 
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BIBLIOGRAFIA  

https://plus.google.com/107382641964174236980/photos 

http://www.barcelonaturisme.com/imgfiles/Entrevista_Can_Culleretes_CAT.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Y13bzAcoUtg 

http://www.ficc.cat/ficc2/67-Restaurant_Can_Culleretes.html 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 88 

http://www.culleretes.com/ca/historya 

: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/08/27/pagina-
29/33041821/pdf.html?search=can%20culleretes 

http://emp-web-
06.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=RedirectService&amp;sp=Scollection&amp;sp=Sfiel
dValue&amp;sp=0&amp;sp=2&amp;sp=3&amp;sp=Slightbox_3x4&amp;sp=0&amp;sp=S
detail&amp;sp=0&amp;sp=F 

http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolit/can-culleretes-el-restaurant-mes-antic-de-catalunya 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 16412. Any 1958. 

AMCB. Expedient 233024. Any 1969. 

AMCB. Expedient 251674. Any 1971. 

AMCB. Expedient 362994. Any 1986. 

AMCB. Expedient 364518-E. Any 1986. 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
 Sala de l'entrada, vista cap 
al carrer, amb els plafons 

de rajola realitzats per 
X.Nogués el 1923. 
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CAN SOLÉ [42]  
C Sant Carles 4   

DADES GENERALS 

Denominació CAN SOLÉ 

   

Adreça C Sant Carles 4       

 C Mar 51 53     

Districte/Barri Ciutat Vella / la Barceloneta 

Ref. Cadastral 10421 / 001 
  

Planejament BB013  PERI de la Barceloneta 

Qualificació A1 Ordenació en illa tradicional: Manteniment, rehabilitació o renovació 
de l'edificació 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus tester planta 

N. plantes actual PB+2P PB+1P 

Època 1760? 1903 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos i la primera planta d’un edifici tester afrontat a tres 
carrers. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Més enllà de l’estucat decoratiu de la façana, l’establiment disposa d’una porta d’accés 
que s’ajusta al marc arquitectònic de l’obertura, rematada per un arc escarser. 
L’estructura de la porta és simple però disposa de dos grans porticons de fusta 
encadellada, la qual cosa li dóna singularitat. 

INTERIORS 

Els elements tangibles d’interès patrimonial són escassos ja que la decoració és 
moderna, sobretot la del menjador del pis superior. A l’esquerre de l’entrada es conserva 
com a element decoratiu una  antiga netejadora de peix realitzada en marbre. Conserva 
algunes taules de marbre amb els peus de ferro de fosa. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
la porta vidriera amb porticons a la catalana. A l’interior, la pica de marbre per netejar 
peix. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1903 Josep Homs obre una taverna de pescadors. Manté el nom de l'establiment 
anterior, una tenda d'olis, sabons i aliments, propietat de Gregorio Solé. 

1939 (1 Octubre) Reobertura del Restaurant com Antiga Casa Solé. 

1947 El propietari Josep Homs i Solé demana permís per a aixecar un segon pis (com a 
habitatge) i reformar la planta baixa i primer pis (ocupats pel restaurant), segons un 
projecte de l'arquitecte Marià Romaní. Es parla de l'estucat de la façana sense fer 
referència a cap projecte ornamental. 

1981 Josep Homs traspassa la titularitat del bar al seu fill Ramon Homs. 

2000 Es transmet la titularitat a la raó social Can Solé SL. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.restaurantcansole.com/restaurant/galeria-restaurant 

: fotografies actuals 

http://www.restaurantcansole.com/restaurant/visita 

: visita virtual 

http://restaurantcansole.wordpress.com/sobre-can-sole/ 

: història 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente/can-sole-celebra-110-anos-2426578 
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1974/12/04/pagina-
7/33122537/pdf.html?search=san%20carlos%204 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents, 20816 

AMCB. Expedient 260131. Any 1972. 

AMCB. Expedient 326090. Any 1981. 

AMCB. Expedient 01-62796. Any 2000. 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
  

 
 AFB bcn002291 interior 

Can solé 1932 
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CASA LEOPOLDO [49]  
C Sant Rafael 24   

DADES GENERALS 

Denominació CASA LEOPOLDO 

   

Adreça C Sant Rafael 24       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50381 / 040 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta i esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1929 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat als baixos a banda i banda del portal d’accés a la zona de vestíbul de 
la caixa d’escala. Disposa elements d’interès patrimonial només a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Els elements destacables són els arrambadors ceràmics que es localitzen a gairebé totes 
les sales del local. La sala anomenada blava, disposa de rajoles vidrades amb motius 
geomètrics i taurins (professió dels antics propietaris com ho demostren els nombrosos 
cartell i quadres taurins), així com escenes del camp i de productes alimentaris. El local 
disposa d’una zona d’altell decorat amb un arrambador ceràmic que reprodueix gran 
figures femenines extretes del món de la mitologia i del costumari pagès. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
el sistema de prestatges, i el taulell mostrador. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1929 Leopoldo Gil inaugura el restaurant juntament amb la seva esposa Elvira. 

1974 Assumeix la direcció del negoci Rosal Gil, néta dels fundadors del local. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.casaleopoldo.com/restaurante/historia 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/01/28/casa-leopoldo-rosa-gil-raval 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 8710. Any 1949. 

AMCB. Expedient 214423. Any 1967. 

AMCB. Expedient 92-A-0005/91. Any 1991. 
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Edifici Situació 
 

 
 Interior, sala anexa 

 
 Interior, sala blava 

 
 Interior, sala blava 

 
 Interior, sala blava 

 
 Interior, sala blava 

 
 Interior, altell 

 
 Interior, altell 
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CASA OLIVERAS [52]  
C Dagueria 11   

DADES GENERALS 

Denominació CASA OLIVERAS 

   

Adreça C Dagueria 11       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12310 / 011 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 SM/D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època   1885 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Botiga que ocupa tota la superfície dels baixos d’un edifici construït en una parcel·la força 
estreta. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat a la façana, amb una porta central d’accés a 
l’interior a la botiga flanquejada per dos aparadors que disposen un tancament de 
persiana enrotllable. El calaix de la llinda disposa d’una faixa inferior feta amb fusta que 
presenta l’estructura d’una gelosia. 

INTERIORS 

Conserva una bona part del mobiliari consistent en diversos armaris vidriers i 
prestatgeries, d’estil clàssic. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, els armaris vidriers i 
les prestatgeries. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus i la porta metàl•lica central de tancament. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra daurada pintada sobre el plafó de fusta pintat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1885 Inauguració de l'establiment com a casa de brodats i encaixos. 

1990 L'establiment Casa Oliveras, continuava mantenint l'activitat inicial. La darrera 
propietària va ser Rosa Gallifa, la quarta generació de la família. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 196 

http://www.dolcecity.com/barcelona/2008/11/casa-oliveras-la-tradicion-de-los-encajes-de-
bolillos.asp 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/05/01/pagina-
7/33008041/pdf.html?search=casa%20oliveras 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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CASA TORRAS [53]  
Pl Comercial 2   

DADES GENERALS 

Denominació CASA TORRAS 

 CASA PERRIS  

Adreça Pl Comercial 2       

 C Rec 33-35       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11730 / 002 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12d(p) Zona casc antic perimetral. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1890 1940 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala, 
amb dues obertures. Disposa de senzills elements d’interès patrimonial a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El portal de l’esquerre és un aparador, mentre que al de la dreta se situa l’accés a 
l’interior. Totes dues obertures, separades per un pilar, disposen d’un simple tancament a 
base d’una fusteria on només destaquen els muntants verticals decorats a la base amb 
motius corbs. 

INTERIORS 

L’element més remarcable és la senzillesa i disposició dels prestatges interiors, de fusta, 
amb angles de ferro de reforç i els calaixos, també de fusta, contenidors de gra. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
les dues vidrieres d’accés a l'establiment. A l’interior, els prestatges i calaixos de fusta. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1940 fundació de l'establiment. O 

fereix al públic farines, anous, llegums, etc a granel. 

2011 la botiga va tancar tres mesos i va ser trespassada a l'actual propietari, Josep Maria 
Teixé. Va optar per seguir amb el mateix negoci. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/compres/casa-perris 

http://www.bcngourmet.com/cat/barcelona.asp?tienda=casa-torras 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/necesidad-reinventarse-1923906 

DOCUMENTACIÓ 
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CERERIA ABELLA [54]  
C Boters 5   

DADES GENERALS 

Denominació CERERIA ABELLA 

   

Adreça C Boters 5       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12710 / 010 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local 

N. plantes actual PB+3P PB+altell interior 

Època s XVI   

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa tota l’amplada de la parcel·la i disposa d’un altell interior. Té 
elements tangibles d’interès patrimonial només a interior, ja que l’estructura de l’entrada 
és de factura moderna realitzada amb perfils metàl·lics. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Conserva l’estructura d’un mobiliari amb prestatges a la part alta de la zona davantera de 
la botiga, que incorpora una fornícula emmarcada per elements arquitectònics clàssics, a 
l’interior de la qual s’observen imatges religioses. La zona posterior del local disposa de 
l’estructura d’un altell al qual s’hi accedeix mitjançant una simple escala de tres curts 
trams. El paviment presenta un mosaic bicolor formant en escacat, probablement 
producte d’una reforma. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
les prestatgeries amb motllurat i una fornícula, l’altell amb escala de tres trams, i el 
paviment de mosaic. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1862 fundació de la cereria per  part de Francisca Abella - 

provinent d'un petit poble del Pallars- a la Plaça del Pedró, al Raval. 

Des de llavors s'hi han succeït 5 generacions. 

Actualment tenen 3 establiments a Barcelona. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p.69. 

www.cerabella.com 

http://barcelona.st/botigues-les-xinxetes-doli-de-la-cereria-abella-que-fa-ciris-i-espelmes-
des-de-1862 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: antecendetes 14728 
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COMERCIAL DE GUARNICIONERIA [59]  
Pg Picasso 14   

DADES GENERALS 

Denominació COMERCIAL DE GUARNICIONERIA 

   

Adreça Pg Picasso 14       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41730 / 005 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 15b(p) Zona de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta i esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB+entresòl 

Època 1880-90 1930 

Estil neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos de l’edifici amb quatre portals situats dos a cada costat 
de la porta d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. Disposa d’elements 
tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament dels quatre portals és força simple, unes estructures de fusteria situades a 
ras de façana i encaixades en la llum del portal. L’accés a l’interior s’efectua pel portal 
situat a la dreta de l’accés a la caixa d’escala. El portal de l’extrem esquerre és un 
aparador, mentre que els altres són  els accessos de les mercaderies. A la façana hi ha 
una placa metàl·lica esmaltada amb el nom de " Comercial de Guarnicionería, s.a." 

INTERIORS 

Destaca l’amplitud del gran espai interior de l’establiment, amb un conjunt de mobles de 
prestatges i calaixos per a la classificació de les mercaderies. L’alçada de l’establiment 
permet situar un passadís superior per tal de tenir accés a la part superior dels mobles 
prestatges. Es conserven diversos taulells de fusta i bàscules de precisió. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements dels quatre portals de façana de l'establiment . A l’interior, el alt moble de 
prestatges i calaixos amb passadís superior, els taulells de fusta, i les bàscules de 
precisió. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. El rètol esmaltat es conservarà. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1910 Es crea la Cooperativa de Maestros Albarderos y Guarnicioneros. 

1930 Antonio Puig Marti, gerent de la Cooperativa de Maestros Albarderos y 
Guarnicioneros, lloga el local. 

1945 Antonio Puig Marti, gerent de la Comercial de Guarnicionera SA, renegocia el 
contracte de lloguer amb el nou propietari. 

1948 Mor Antonio Puig Marti, gerent de la Comercial. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 89, 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/12/10/pagina-
2/33109740/pdf.html?search=comercial%20guarnicioneria 

http://www.c-guarnicioneria.com 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/06/1910-comercial-de-guanicioneria.html 
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COSES DE CASA [60]  
Pl Sant Josep Oriol 5   

DADES GENERALS 

Denominació COSES DE CASA 

   

Adreça Pl Sant Josep Oriol 5       

 C Ave Maria 2B       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12870 / 001 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època Final segle XIX   

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment ocupa tota la superfície de la planta baixa de l’edifici situat en una parcel·la 
fent cantonera, amb façanes a la plaça de Sant Josep Oriol i al carrer l’Ave Maria. 
Disposa d’un portal d’accés situat a la façana del carrer de l’Ave Maria i quatre aparadors 
distribuïts dos a cada façana. Presenta elements tangibles d’interès patrimonial tant a 
l’exterior com a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Una senzilla estructura de fusta que conté un vidre esgrafiat amb el nom de l’establiment i 
emmarcat per una motllura de fusta, es disposa a cadascuna de les dues façanes de 
l’edifici. Damunt d’aquestes estructures de fusta es disposa una cornisa, també de fusta, 
sota la volada de la qual hi ha un tendal. La porta d’accés a l’interior forma una petita 
zona de vestíbul amb aparadors a banda i banda. Els quatre aparadors de l’establiment 
tenen  la mateixa configuració, és a dir, un senzill marc de fusta muntat sobre una zona 
de sòcol d’obra amb els brancals encaixats en l’estructura de pilastres acanalades de 
ferro de fosa de l’edifici. A la cantonera hi ha un marc de fusta amb els cantells motllurats 
amb un rètol pintat sobre fons negre que fa referència al gènere de l’establiment. 

INTERIORS 

Destaca la pintura del sostre dins d’un marc oval motllurat, que representa un cel amb 
diversos àngels, un d’ells amb una cistella recollint flors de cotó, una clara referència a 
l’activitat de l’establiment. Anteriorment el comerç es dedicava a la venda d’imatges 
religioses i en el cel del sostre hi havia representat un Sagrat Cor que va ser repintat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el cel ras motllurat 
amb la seva pintura. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, esgrafiat daurat i text proporcionat 
al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

19xx Primer local comercial de l'edifici. 

192x Establiment dedicat a la fabricació i venda de mobles. Durant la dècada dels anys 
vint va estar força vinculat al gremi de fusters. 

19xx Botiga d'objectes i imatges religioses 

1972 Obertura de la botiga actual. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://www.cosesdecasa-barcelona.com/quienes.htm 
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DROGUERIA GOMARA [65]  
C Xuclà 25   

DADES GENERALS 

Denominació DROGUERIA GOMARA 

   

Adreça C Xuclà 25 Pl Bonsuccés 4   

 C Elisabets 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50531 / 002 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta / cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1882 1883 

Estil Neoclàssic Art Dèco 

Autor José Marimon i Cot, m. d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Negoci instal·lat als baixos d’un edifici situat a la cruïlla dels carrers Xuclà i Elisabets. La 
botiga disposa de dues obertures situades al carrer Xuclà, a tocar el portal d’accés al 
vestíbul de la caixa d’escala, i una tercera al carrer Elisabets; és a dir, fa cantonada. 
Disposa d’elements tangibles patrimonials a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

De les tres obertures, només la que dóna accés a l’interior disposa de dues vitrines 
aparadors que flanquegen la porta moderna de vidre, realitzades amb fusta amb un 
senzill disseny. A la cantonera hi ha instal·lat un cartell que s’adapta a la curvatura de la 
cantonada, amb un marc lleugerament decorat amb el nom de l’establiment realitzat amb 
lletres daurades. 

INTERIORS 

Es conserva una bona part del mobiliari: uns taulells amb vitrines i marbre i unes 
prestatgeries que cobreixen gairebé tots els murs interiors muntades damunt d’una base 
de calaixos. Destaca el moble de l’antiga caixa que, com la resta de mobiliari, té 
reminiscències d’estil Decó. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements que resten de la façana de l'establiment. A l’interior, els taulells amb vitrina, 
les prestatgeries i el moble de la caixa. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els rètols i els focus. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent a la cantonada. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1883 Fundació de l'establiment 

BIBLIOGRAFIA  

http://eliasdecoracio.es 

http://www.toniweb.com/index.php/Barcelona-City-Barcelona-Ciudad/El-
Raval/drogueria_gomara_1 

DOCUMENTACIÓ 

Actualment pertany al grup Elias decoració BCN. Va ser fundada l´any 1883 
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MAQUINAS DE COSER WERTHEIM  [67]  
C Avinyó 9   

DADES GENERALS 

Denominació MAQUINAS DE COSER WERTHEIM  

 EL GRAN CAFÉ 

Adreça C Avinyó 9       

 Bda Sant Miquel 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12980 / 016 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres cantonada Local esquerre amb xamfrà 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB+entresòl 

Època 1870, aprox. 1920 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos i la planta entresòl d’un edifici situat a la cruïlla dels 
carrers d’Avinyó i la Baixa de Sant Miquel. Disposa d’elements d’interès patrimonial a 
l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Destaca una gran estructura de fusta que abraça tota la planta baixa de l’edifici i amb el 
portal d’accés situat al xamfrà. Està decorada de motllures que emmarquen els brancals 
dels diferents portals aparadors, i també les grans llindes on s’inscriuen, amb lletres en 
relleu, el nom de l’establiment i la dedicació actual. Les obertures de la planta entresòl 
també estan decorades amb una fusteria, amb el mateix cromatisme, que incorpora unes 
baranes de balustres. A la cantonada s’observa l’anunci del local en un medalló oval 
situat en bandera, que incorpora el relleu de la màquina de servir cervesa que hi ha a 
l’interior. 

INTERIORS 

El sostre està decorat amb pintures presentant motius florals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior,  el sostre motllurat i 
pintat. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra retallada col•locada directament damunt el plafó de 
fusta. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1860 es funda a Alemania la fàbrica de màquines de cosir Jos Wertheim. 

1870 el fill del fundador de la marca crea a Barcelona una filial. S'importen els capçals i 
els mobles es construeixen a Espanya. 

1892 José Wertheim obre el "Grandes almacenes de máquinas para coser 
perfeccionadas Wertheim" "Depósito general en España" al carrer Avinyó 18 bis. 

1897 José Wertheim trasllada la botiga al carrer Avinyó 9 on, a més de vendre, es 
reparen maquines de cosir i bicibletes. 

1912 en una fotografia s'observa el moble exterior que encara es conserva. 

1900 s'inicia la fabricació de complements. 

1920 es constitueix a Barcelona la societat "La Rápida" presidida pel fill de Wertheim. 

1929-1969 funciona la seva propia fundició de ferro. 

1949 inicien la fabricació de maquines de cosir Singer. 

1961 la titularitat de "La Ràpida" canvia a nom de Carlos Wertheim. 

1970 s'obre el Gran Café conservant el moble exterior i el mobiliari interior. 
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BIBLIOGRAFIA  

BANCELLS-COPONS, 2010. p 149 

http://www.restaurantelgrancafe.com/ 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2011/12/maquinas-de-coser-wertheim-14-12.html 

Wertheim 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Expedient Fo-2028/1920 

AMCB Expedient 155385. Any 1961 
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EL PASTIS [70]  
C Santa Mònica 4   

DADES GENERALS 

Denominació EL PASTIS 

   

Adreça C Santa Mònica 4       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50041 / 011 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1947 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Lloc de referència dins l’àmbit de la Barcelona nocturna, disposa d’elements tangibles 
d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Com a tancament exterior disposa d’una fusteria situada a ras de façana i encaixada en 
el marc de l’obertura. L’estructura és senzilla, uns cassetons de vidriera amb una porta de 
doble full situada a la dreta. 

INTERIORS 

Conserva la barra de fusta i destaca per la decoració que moble les parets de 
l’establiment. Quadres, dibuixos, andròmines de tota mena donen un aire bohemi i 
transgressor a un dels racons significatius de la Barcelona nocturna. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
el conjunt de la porta vidriera. A l’interior, la barra i decoració de les parets. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus, l’extractor i el rètol de la llinda. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1947 Fundació del bar "El Pastís" 

1992 S'habilita un espai per a concerts en directe 

En els darrers anys el local ha tingut diverses denúncies per l'excès de soroll i molèsties 
al veïnat. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.barpastis.com/prensa/ 

http://baresautenticos.com/2013/01/14/bar-pastis/ 

www.lavanguardia.com/ocio/20130821/54379616822/grieta-bella-
pastis.html#ixzz2erwYxMiO 

DOCUMENTACIÓ 

1947 Fundació de l'establiment per Quimet i Carme (?). L'actual propietari és Jose Ángel 
de la Villa. 
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EL REY DE LA MAGIA [71]  
C Princesa 11   

DADES GENERALS 

Denominació EL REY DE LA MAGIA 

   

Adreça C Princesa 11       

 C Pou de la Cadena 2-4 C Pl Llana 

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41432 / 001 
  

Planejament PGM, BA189, BA189  Pla general metropolità / PERI del Sector Oriental 
del centre històric de Barcelona 

Qualificació 5, 12c(p), 12e(p) Xarxa viària bàsica, Zona casc antic medieval. Protegit. 
Zona casc antic carrer Princesa. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època Projecte: 1857 (amb existència 
anterior) 1894 

Estil Neoclàssic   

Autor Jeroni Granell i Barrera, m. d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un aplacat de fusta pintada de color vermell que s’estén pels laterals i forma 
una llinda on s’inscriu, amb lletres pintades, el nom de l’establiment. En els muntants 
laterals, que no arriben al terra, es disposen dos mobles vitrines. La porta d’accés està 
flanquejada per dos petits aparadors formant una petita zona de vestíbul. 

INTERIORS 

Conserva una bona part de l’antic mobiliari consistent en un mostrador amb vitrines a la 
part superior, diversos mobles de prestatges i armaris vitrines. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, el mostrador amb 
vitrines, els mobles de prestatges, i els armaris amb vitrines. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

L'establiment haurà de conservar els rètols i dibuixos existents. Si cal afegir nova 
retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements 
catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1878 Joaquim Partagàs funda un establiment anomenat El Rey de la Magia i situat al 
carrer de la Princesa 7. 

1880 el negoci es trasllada a la Rambla de les Flors 4 (a posteriori de la Boqueria). 

1884 l'establiment torna al carrer de la Princesa, núm 12. 

1889 la botiga es trasllada novament al núm 11 del mateix carrer de la Princesa. 

1894 Finalment el negoci s'instal·la en el mateix núm 11 del carrer de la Princesa, però en 
l'altre local comercial de la finca. 

1934 Carles Bucheli i Sabater (Karl Bucheli) agafa el negoci. Renova totalment 
l'estructura de l'establiment. Agafa com a any de fundació el 1881, segurament per donar-
li més publicitat i prestigi; també es tracta d'un número cap i cua, i té les seves raons 
esotèriques. 

1981 Mor Carles Bucheli i li deixa el negoci a una neboda que no mostra gran interès en 
regentar-ho i que ni tan sols va conservar el local. 

1984 els propietaris són Josep Mº Martínez y Rosa M. Llop. Es porta a terme la 
restauració de la façana i de l'interior, sense modificar l'aspecte original. Únicament 
canvien les rajoles per fusta, tal com ho tenia el fundador Joaquim Partagàs. 
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1986 la botiga rep un homenatge a les Galeries Eude on Joan Brossa i Tàpies  van 
presentar una carpeta amb gravats i poemes dedicats al negoci. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 248 

https://www.facebook.com/elreydelamagia?ref=br_rs 

http://www.elreydelamagia.com 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1982/03/03/pagina-
21/32831519/pdf.html?search=rey%20de%20la%20magia 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/01/04/pagina-
4/34167739/pdf.html?search=rey%20de%20la%20magia 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1988/07/19/pagina-
4/32928258/pdf.html?search=rey%20de%20la%20magia 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/01/04/pagina-
6/32921832/pdf.html?search=rey%20de%20la%20magia 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/04/1895-el-rey-de-la-magia.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2001/01/04/pagina-
32/32890388/pdf.html?search=rey%20de%20la%20magia 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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EL XAMPANYET [73]  
C Montcada 22   

DADES GENERALS 

Denominació EL XAMPANYET 

 CA L'ESTEVE 

Adreça C Montcada 22       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11800 / 008 
  

Planejament B1299, BA189  Pla especial integral per al desenvolupament dels usos 
del Palau Dalmases, situat al carrer de Montcada núm. 20 / PERI del 
Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 7a3(p) Equipament cultural - Equipament religiós. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1872 1929 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’una estructura de tancament de fusta vidriera força senzilla, amb tres batents, 
dos dels quals corresponen a la porta que se situa a l’esquerre. Aquesta estructura està 
encaixada a la llum de l’obertura i a ras de façana. Disposa d’una moderna llinda de fusta 
amb el nom i la data de fundació de l’establiment. 

INTERIORS 

La decoració interior, d’origen, és força austera com per exemple la barra amb un taulell 
de marbre. Conserva una nevera de gel i els murs disposen d’un arrambador de rajola 
ceràmica vidrada amb dibuixos geomètrics. Com a motiu decoratiu destaca un prestatge 
on s’apilen diverses botes de vi. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
el bastiment del portal de l'establiment. A l’interior, la barra, la nevera, l’arrambador 
ceràmic i el prestatge amb botes. 

Encara que es tracta d’un rètol modern, es proposa la seva conservació. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1898 Es documenta ja l'existència de l'establiment com a taverna i bodega de barri. 

1929 Fundació de l'establiment amb el nom de Ca l'Esteve. Des de llavors el porta la 
mateixa família. El Xampanyet és el nom popular amb que el van batejar els clients. 

1998 regentat per Joan Carles, tercera generació de la família Esteve. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/24/pagina-
6/87422574/pdf.html?search=el%20xampanyet 

http://baresautenticos.com/2010/11/15/bar-el-xampanyet-2/ 

http://www.enocasionesveobares.com/bares/el-xampanyet/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/10/26/pagina-
10/34613502/pdf.html?search=el%20xampanyet 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/08/13/pagina-
3/33692278/pdf.html?search=montcada%2022 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 120344. Any 1956. 

AMCB. Expedient 361982-E. Any 1983. 

AMCB. Expedient 361982. Any 2011. 
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ESTAMPERIA DE SAN JOSÉ [75]  
C Boters 7   

DADES GENERALS 

Denominació ESTAMPERIA DE SAN JOSÉ 

   

Adreça C Boters 7   9   

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12710 / 009 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època   1919 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial només a l’exterior ja que 
l’interior ha estat totalment reformat. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta treballada que emmarca dos aparadors, un a cada costa de 
la porta d’accés a l’interior, formant una zona de vestíbul. Els muntants laterals disposen 
de vitrines i el moble està muntat damunt un sòcol de marbre bicolor. Destaca el calaix de 
fusta motllurada de la llinda amb el nom de l’establiment, uns caràcters esgrafiats en 
vidre, damunt dels quals s’observa una estructura addicional en fusta, decorada amb 
motius florals als extrems, que incorpora l’anunci dels números del carrer on se situa la 
botiga, també en vidre esgrafiat. 

INTERIORS 

no 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1919 Fundada per Lluis i Margarita Canals, encara es regentada pels seus descendents i 
es continua dedicant a la venta d'articles religiosos. Comptava amb una estamperia al 
magatzem de la botiga on feien les estampes. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 12-11-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 260 

http://www.estamperiasanjose.com/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2009/02/11/pagina-
4/34025110/pdf.html?search=estamperia%20san%20jose 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA AGUILAR [81]  
C La Rambla 44   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA AGUILAR 

   

Adreça C La Rambla 44       

 C Colom 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12950 / 032 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Tester Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època Colom, 2: 1860, aprox.; 
Rambla, 44: 1825, aprox.   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa quatre portals d’un gran edifici situat a la cantonada de La Rambla 
i del Carrer de Colom que dóna accés a la Plaça Reial. Malgrat les diverses 
transformacions que ha sofert, disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a 
l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

En el segon portal, comptant des de la dreta, es localitza l’accés a l’interior de 
l’establiment, el qual disposa d’una estructura de fusta enretirada de la façana, formant 
així un petit vestíbul, amb dos estrets aparadors situats un a cada costat de la porta. 
Estan muntats damunt un sòcol de marbre negre i la fusteria de la porta conte, a la part 
superior, la talla del símbol de les farmàcies. En els altres tres portals es disposen senzills 
aparadors muntats també damunt un sòcol de marbre negre. 

INTERIORS 

Conserva uns taulells de fusta d’estil classicista (estil imperi), uns grans mobles de 
prestatges murals amb elements classicistes, columnes acanalades i capitells, també de 
caràcter classicista, que emmarquen l’accés a la rebotiga. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el taulell mostrador, 
els grans mobles de prestatges, i les columnes amb capitell. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent a l’accés del porxo. La possibilitat de 
substituir el contingut literal del rètol de La Rambla queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra retallada romana metàl•lica daurada, col•locada 
directament al parament de façana. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1923 L'establiment figura a la premsa publicitària com a colmado. 

1975  els actuals propietaris, la família Aguilar, compren el local. 

2005 Restauració de la farmàcia. 

Actualment el negoci és regentat per Victòria Aguilar. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.heliocare.es/firmas/hoy-en-vidal-a-sol-visitamos-la-farmacia-la-rambla-de-
barcelona 

DOCUMENTACIÓ 

Els actuals propietaris ho són des del 1975 

Última restauració al 2005 
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FARMÀCIA BALSELLS VALVERDE [82]  
C Princesa 39   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA BALSELLS VALVERDE 

 FARMÀCIA RIBERA; ZARAGOZA; DIVI; FERNANDEZ 

Adreça C Princesa 39       

 C Assaonadors 34       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41530 / 005 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12e(p) Zona casc antic carrer Princesa. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i exterior establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època Projecte: 1858 1917 

Estil Neoclàssic   

Autor Pablo Jambru i Badia, 
arquitecte   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment ocupa tota la superfície dels baixos d’una estreta parcel·la que disposa 
l’accés als habitatges pel carrer de darrera, és a dir Assaonadors, 34. La Farmàcia també 
disposa d’un accés des d’aquest carrer situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de 
vestíbul de la caixa d’escala. Conserva elements tangibles d’interès patrimonial a 
l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un aplacat de fusta amb poca volada, gairebé a ras de façana, amb uns 
muntants que arrenquen d’un sòcol d’obra vista que enllacen amb una llinda, també de 
fusta, amb un treball de talla amb motius geomètrics i florals. A l’interior de la llinda 
s’inscriu el nom de l'establiment i als muntants laterals els símbols de la farmàcia en uns 
aplacats moderns i que trenquen  el cromatisme i la composició original. 

INTERIORS 

A l’interior es conserva el mobiliari original consistent en un moble de prestatges i armaris 
vitrines que s’estén pels murs perimetrals. Es tracta d’un acurat treball de talla, amb 
muntants verticals rematats per pinacles florals, emmarcaments de les obertures amb 
talles florals i un remat general amb detalls florals i motllures horitzontals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior  els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, el moble de 
prestatges amb armaris i vitrines. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol  i els dibuixos dels brancals queda 
oberta sempre que no se’n perdin les característiques. Caldrà respectar la numeració. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1917 (febrer)  Joan Ferrer obre la farmàcia. 

1917 -1921 L'establiment figura a nom d'Enric Poch Feixas. 

1972 La farmàcia es coneix amb el nom de Ribera. 

1973- 1974 Farmàcia Zaragoza. 

1975-78 Farmàcia Divi. 

1979 - Farmàcia Fernàndez. 

2002 Sandro Massari porta a terme la restauració de la façana: reconstrucció dels sòcols 
de ceràmica i restauració dels elements de fusta i vidre. 

2003 (octubre) La titularitat de la farmàcia canvia a Balsells Valverde. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1921/10/09/pagina-
3/33300924/pdf.html?search=princesa%2039 
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/02/12/pagina-
3/33321570/pdf.html?search=poch%20princesa 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1978/08/04/pagina-
35/33613599/pdf.html?search=princesa%2039 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1920/05/06/pagina-
28/32974936/pdf.html?search=princesa%2039 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1977/03/03/pagina-
25/33628813/pdf.html?search=princesa%2039 

http://sandromassari.com/restauracion-princesa2002 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA TARRÉS  [83]  
C Carme 84   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA TARRÉS  

 FARMÀCIA DEL CARME - E. CASELLAS  

Adreça C Carme 84       

 C Riera Alta 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50760 / 013 
  

Planejament BA188-2  MPERI del Raval, reordenació del Pla Central 

Qualificació 12b-hs(p) Zona de casc antic sotmesa a règim de protecció pública. 
Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i exterior establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta / cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1882-83 1914 

Estil Neoclàssic Modernista 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Situada als baixos d’un edifici construït a la confluència del carrer del Carme i Riera Alta. 
Ocupa un  portal al carrer del Carme i dos portals a Riera Alta on es disposa l’accés a 
l’interior. Conserva la decoració d’estil modernista a l’exterior i en gran mesura la de 
l’interior, amb elements tangibles patrimonials importants. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La decoració exterior s’emmarca en els muntants (o brancals) de les obertures i en una 
llinda continua que abraça les tres obertures. En aquests indrets es desenvolupen uns 
plafons en uns marcs de pedra tallada on s’inscriuen uns mosaics representant motius 
florals llevat del de la cantonera que conté el nom d’un dels propietaris de la botiga, 
damunt del qual, i en pedra tallada amb motius florals, s’inscriuen les inicials d’un segon 
propietari. La llinda conte el nom del negoci realitzat amb mosaic i al damunt, i entre els 
balcons de la planta entresòl, corona els muntants una decoració floral realitzada amb 
pedra. El bastiment de la porta d’accés és metàl·lic, amb uns muntants que deriven en 
ramificacions florals. 

INTERIORS 

Malgrat que un seguit de reformes han amagat part de la decoració interior, sobre l'actual 
cel-ras encara es conserven les motllures florals dels sostres i, a la rebotiga, l’estructura 
d’un moble de vitrines i prestatges. També conserva el moble de la caixa, amb una base 
de fusta tallada amb sobre de marbre, damunt del qual es disposa una estructura de ferro 
forjat emmarcant uns tancaments de vidre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l’establiment. A l'interior el cel ras 
motllurat amb la seva pintura, el moble de vitrines, i el moble de la caixa. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cel ras modern que oculta part de la decoració. 

L'establiment haurà de conservar la retolació existent. La nova retolació a afegir no podrà 
afectar a cap element protegit. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1882 El propietari Enric Macià construeix l'actual edifici en terrenys que havien estat de 
l'antic convent de Caputxins. 

1883 Ja existia una farmàcia a  nom d'Eduard Casellas. 

1914 Decoració atribuïda a Josep Puig i Cadafalch que no ha pogut documentar-se.  Els 
mosaics són de Lluís Brú Salelles. 

1927 La farmàcia passa a mans de Josep Maria Terrés. 

1977 Obres de reforma interior que van amagar part de la decoració original. 

>  1982 La farmàcia va ser regentada per Rafael Hernández Massana. 
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1982-1987el titular va ser d´Antoni Broggi Coma. 

> 1990 la propietària va ser de Carme Guiu Pujol. 

Actualment la farmàcia és d'Agnès Tarrés i Oller, besnéta del propietari original. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Farmacia del Carmen (1914). Luz excepcional e interior bien diseñado." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.57 "Farmàcia TARRÉS". 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 282: "El més interessant de la farmàcia no queda a la vista. A 
la rebotiga i magatzem hi ha l'exemple de com havia estat la farmàcia en els inicis" 

PUIG, 2009. p.36. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÒPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: camamilla, hortènsia, llorer, oxalis, cascalla i 
botó d'or." "... disposa a la façana plafons de mosaic amb representacions individuals de 
plantes i flors." 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-del-carme 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1883-farmacia-tarres.html 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA E. SALGAS TOLOSA [84]  
Pl Sant Pere 5   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA E. SALGAS TOLOSA 

   

Adreça Pl Sant Pere 5       

 C Rec comtal 1-3       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41130 / 010 
  

Planejament PGM, BA189  Pla general metropolità, PERI del Sector Oriental del 
centre històric de Barcelona 

Qualificació 5, 12c(p) Xarxa viària bàsica, Zona casc antic medieval. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre / cantonada 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època   Finals s XIX 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada de la plaça amb el carrer del Rec Comtal, amb un portal 
afrontat a la plaça i dos al carrer esmentat. Disposa d’elements tangibles d’interès 
patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat i muntat damunt un sòcol de marbre negre que 
sobresurt del ras de façana, amb un calaix a la llinda que abraça les tres obertures, la 
qual cosa, juntament amb una cornisa contínua simple, dona continuïtat al moble a les 
dues façanes de l’edifici. Les portes d’accés han estat substituïdes per modernes 
estructures de vidre. Els muntants verticals (emmarcaments) dels aparadors i vitrines 
presenten talles de fusta formant cassetons i emmarcant vidres pintats de color verd. 

INTERIORS 

Conserva una bona part de l'antic mobiliari, un notable treball d’ebenisteria que s’estén 
pels murs perimetrals formant prestatges amb armaris baixos. Es tracta d’una estructura 
rematada per un fris continu amb relleus de talla classicistes, suportat per fines columnes 
acanalades en espiral amb capitells, també de talla, d’estil clàssic. Destaca un frontó corb 
coronant el fris amb el relleu del símbol dels farmacèutics. El sostre, malgrat ha estat 
pintat modernament, presenta l’estructura clàssica de cassetons. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
el conjunt dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt de 
prestatgeries de les parets, i el cel ras de guix amb cassetons. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol i la creu de tub de neon. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

Finals del segle XIX Fundació de l'establiment 

BIBLIOGRAFIA  

PUIG, 2009. p.40. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA SANT AGUSTÍ  [91]  
C Hospital 42   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA SANT AGUSTÍ  

 FARMÀCIA MORERA, FARMÀCIA MAURI 

Adreça C Hospital 42   44   

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50440 / 005 
  

Planejament B0907  MPERI del Raval a la plaça de la Gardunya i el seu entorn 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 18XX 1947 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Disposa d’elements patrimonials tangibles a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Un aplacat de marbre rosa formant dos brancals amb una llinda recta, amb 
emmarcaments de pedra artificial, dóna pas a una zona de vestíbul on es disposa el 
tancament realitzat a base d’una fusteria amb porta de vidre, a més de dos aparadors 
laterals, l’estructura dels quals està penjada a mitja alçada. 

INTERIORS 

Conserva part de la decoració consistent en mobles armaris a la part inferior i de 
prestatges a la part superior, situats en els murs laterals de l’establiment. L’espai 
separador amb la rebotiga està assenyalat per un gran marc de fusta amb arc escaraser. 
Conserva el taulell amb vitrina superior i un frontal decorat amb cassetons que incorporen 
relleus classicistes. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements descrits a la façana de l'establiment. A l’interior, els mobles armaris, 
prestatges, l’arc de fusta, i el taulell amb vitrina.. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra retallada romana metàl•lica col•locada directament al 
parament de façana. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

18xx El sr. Cassellachs funda el negoci amb dues botigues de costat: una farmàcia i una 
drogueria. 

1900 Noticies de l'existència de la farmàcia en aquest local. 

1947 la farmàcia passa a Josep Maria Morera Ràfols, fill d'un treballador de la drogueria. 
Reforma l'establiment reculant el taulell per ampliar la sala de vendes. 

2003 Josep Maria es jubila i passa a Sergi Mauri. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 165 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1900/08/14/pagina-
8/33396275/pdf.html?search=hospital%2042%20farmacia 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA FOLGUERA  [93]  
Pl Comercial 9   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA FOLGUERA  

 FARMÀCIA TEIXIDOR-VENTURA 

Adreça Pl Comercial 9       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11510 / 001 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12d(p) Zona casc antic perimetral. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB 

Època 1876-81   

Estil Neoclàssic   

Autor Núm. 10: Juan Guardia 
Granell, m. d'o.; núm. 11: 
Josep Fontseré Mestres, m. 
d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa dos portals situats a l’esquerre del portal d’accés a la zona de 
vestíbul de la caixa d’escala. Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els de l’exterior es concreten en unes rajoles aplacades a ras de façana, disposades a la 
zona de llinda i als tres quarts dels tres brancals que emmarquen les dues obertures. 
Dites rajoles estan decorades amb motius geomètrics i contenen el nom  de l’establiment 
i de l’antic propietari. Els tancaments de les dues obertures són moderns. 

INTERIORS 

Malgrat les reformes, conserva part del mobiliari consistent en un mostrador i armaris 
amb prestatges i calaixos originals de la primitiva farmàcia. La fusteria del mobiliari és 
simple i és del tipus vitrina. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
l’aplacat de rajoles que configura la façana de l'establiment. A l’interior, el mostrador i els 
armaris amb prestatges i calaixos. 

L'establiment haurà de conservar el rètol principal existent. Si cal afegir nova retolació, 
aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

xxxx Antiga Farmacia Folguera. 

> 1989 la titularitat de la farmàcia figura amb el nom de Teixidor y Ventura. 

BIBLIOGRAFIA  

https://www.facebook.com/FarmaciaTeixidorVentura 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1926/02/11/pagina-
14/33091074/pdf.html?search=farmacia%20teixidor%20ventura 

DOCUMENTACIÓ 
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GRANJA J. VIADER [99]  
C Xuclà 4   

DADES GENERALS 

Denominació GRANJA J. VIADER 

 GRANJA M.VIADER-CARDEDEU 

Adreça C Xuclà 4 6     

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50470 / 003 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1870 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Ocupa tota la superfície dels baixos de la finca i conserva elements tangibles 
patrimonials d’interès a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’exterior s’organitzen dues obertures centrals flanquejades per dos petits aparadors. 
L’obertura de la dreta està formada per un moble aparador a ras de façana, amb una 
porta d’accés a l’interior. El portal de la dreta disposa d’un tancament amb una porta 
central, normalment fora d’ús; és a dir, un tancament amb vidres com si es tractés d’un 
aparador, amb un vidre a la zona alta amb el nom de l’establiment gravat a l’àcid. A 
façana i a nivell del forjat es disposa d’una cornisa contínua simple que recorre tota 
l’amplada de la façana. Entre aquesta cornisa i les llindes de les obertures s’inscriuen, en 
relleu i amb grans caràcters, el nom de l’establiment i la ciutat de procedència. 

INTERIORS 

Conserva la barra expositora i les taules de marbre amb potes de ferro de fosa. Els murs 
laterals disposen d’un arrambador format per quarterons rectangulars de color amb els 
angles roms. En les parets es poden observar les reproduccions i fotografies dels premis 
de què han estat objecte els productes de l’establiment. El paviment està format per 
mosaic hidràulic que presenta un model de diferents colors amb dibuixos geomètrics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, la barra 
expositora, les taules de marbre, l’arrambador, i el mosaic hidràulic. 

Els rètols gravats a l’àcid sobre les vidrieres, i l’escut de la façana es conservaran. La 
possibilitat de substituir el contingut literal del rètol principal queda oberta sempre que no 
se’n perdin les característiques: lletra retallada metàl•lica daurada col•locada directament 
damunt el parament de façana. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1870 Rafaela Coma instal·la una lleteria. 

1895 Marc Viader Bas, fill de la masia i explotació agropecuària Can Marc de Cardedeu, 
comença a treballar a la lleteria de la senyora Coma. 

1904 Marc Viader lloga el negoci i el compra al 1910; el registra amb el nom de "Granja 
M. Viader-Cardedeu". 

Al 1925 funda la marca Letona SA de processament de productes làctics. 

Al 1931 el seu fill gran, Josep, i la seva dona comencen a portar el negoci. Aquest mateix 
any presenten un nou producte, el Cacaolat. 

Al 1979 el negoci passa a la tercera generació, amb Mercè Viader. 

Al 1997 es converteix en una S.L. formada per Mercè i els seus tres fills. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://granjaviader.cat.mialias.net/?page_id=5&amp;lang=es 

història molt complerta 

EARHA, 1989: p. 20: "Establecimiento centenario." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 296 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1870-granja-viader.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Expedient Fo-3576/1922. Any 1922 

AMCB Expedient 56380. Any 1979 
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CAFÉ TORINO [101]  
C Escudellers 8   

DADES GENERALS 

Denominació CAFÉ TORINO 

 ORIENTAL BAR, GRILL ROOM 

Adreça C Escudellers 8       

 Ptge Escudellers 6-10       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 13090 / 008 
  

Planejament B010509  MPGM als sectors del Gòtic Sud i del mercat del Carme. Veure 
Sentència 754-2008 del TSJC (SENTEN009) 

Qualificació 12c(p) Zona de casc antic. Conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Cantonada Local cantonada 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època Edifici: mitjan segle XIX 1902 

Estil Edifici: neoclàssic; bar: 
modernista Ricard Campany 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment està situat a la cantonada del carrer d’Escudellers amb el passatge del 
mateix nom, amb dos i tres portals respectivament. Disposa d’elements tangibles 
d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Pel carrer Escudellers es disposa d’un revestiment de fusta, amb dues grans arcades 
dividides per un pilar, amb un aparador coronat per un escut amb un brau rampant. La 
part superior de les portes estan tancades per vidrieres. En el pilar central es disposa 
d’una vitrina amb un emmarcament de fusta que, com tota l’estructura, disposa 
d’elements decoratius (relleus florals) que atorguen al conjunt un marcat caràcter 
modernista. Els tres portals del passatge disposen d’una estructura de revestiment en 
fusta amb les mateixes característiques. 

INTERIORS 

De la decoració interior destaca l’aparador (boteller) situat a la dreta, de línies sinuoses 
amb decoració floral als extrems. També destaca l’asimetria dels taulells: el de la dreta és 
completament llis, sense cap tipus d’ornamentació, mentre que el de l’esquerra està 
decorat amb ceràmica. Destaquen també els treballs de forja dels pilars, en un dels quals 
encara es pot llegir les inicials VT en referència al nom de l’establiment (Vermut Torino). 
Altres elements remarcables són el treball de fusteria de l’enteixinat o dels sòcols dels 
pilars interiors. També de les làmpades de ferro de forja. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el aparador boteller, 
els dos taulells, l’enteixinat del sostre, els sòcols dels pilars, les làmpades i els treballs de 
forja. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, l’aparedat de les tres obertures del passatge, i el tub 
d’extracció. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1902 Flaminio Mezzalana, torinès i representant dels empresaris Martini i Rossi, va 
indroduir el vermut italià a Barcelona. Va obrir dos cafés, un al carrer d'Escudellers i l'altre 
al Passeg de Gràcia 18 desaparegut vers 1910. Els dos van ser decorats per Ricard 
Campmany. 

1914 l'establiment va passar a mans de Joan Alamany i va canvia el nom a "Oriental bar" 

1916 passa a Pierre Porta, meitat català meitat francés, que li canvia el nom per Grill 
Room. 

1924 passa a Jaume Gibert 
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193x passa a la família Bofarull, que també posseeixen el restaurant veí Los Caracoles. 

1999 restauració de la fusteria exterior i element singulars interiors. 

≤ 2005 passa al grup Andilana. 

<2014 els relleus dels pilars es pinten del mateix color blanc que el parament eliminant el 
contrast original. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Escudillers, 8.- GRILL ROOM." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 133 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 157 

http://elpais.com/diario/2011/09/15/quaderncat/1316048186_850215.html 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&amp;contenido=body_sortim
.htm 

6. Grill Room 

http://www.grupandilana.com/es/restaurantes/grill-room 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 16700. Any 1951 

AMCB. Expedient 157907. Any 1961 

AMCB. Expedient 244503. Any 1970 

AMCB. Expedient 252744. Any 1971 

AMCB. Expedient 340340-C Any 1984 

AMCB. Expedient 340340. Any 2005 
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HERBOLARI LLANSÀ [104]  
C Elisabets 18   

DADES GENERALS 

Denominació HERBOLARI LLANSÀ 

   

Adreça C Elisabets 18       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50570 / 030 
  

Planejament BA206A  MPGM per l'ajust del sistema de zones verdes i equipaments 
previstos a l'illa de la Misericòrdia i la concreció de l'equipament destinat 
a les facultats de Geografia, Història i Filosofia 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dret 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 18XX 1907 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Botiga que ocupa les dues obertures situades a la dreta del portal d’accés al vestíbul de 
la caixa d’escala. Amb més de cent anys d’existència, disposa d’elements tangibles 
patrimonials a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de dues estructures de fusta encaixades en el pla de les obertures. La de la 
dreta és un senzill aparador amb un sòcol de fusta i una caixa amb el nom de la botiga 
que sobresurt de la línia de façana. L’altra obertura disposa d’un petit vestíbul amb 
l’estructura de fusta d’un aparador i la porta d’accés al interior. També disposa d’un calaix 
superior amb el nom de la botiga. Destaca el cromatisme de la fusteria que combina el 
color verd de les superfícies llevat de les motllures que són blanques. 

INTERIORS 

Conserva gairebé la totalitat del mobiliari original, amb un taulell de fusta amb sobre de 
marbre i quarterons al frontal decorats amb pintures de diverses plantes medicinals. En 
els murs hi ha les perceptives prestatgeries, majoritàriament vitrines muntades damunt 
d’una base de calaixos. El cromatisme del mobiliari interior és invers a l’exterior; és a dir, 
blanques les superfícies i de color verd les motllures. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el taulell,  les 
prestatgeries i vitrines. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual,  valorar el seu interès i possible 
protecció. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1907 Fundació de l'establiment per part de l'avi de Francesca Ubach, l'actual propietària. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.lavanguardia.mobi/slowdevice/vida/20120828/54341545976/crece-consumo-
hierbas-medicinales.html 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciutat-vella/herboristerias-con-mucha-salud-
1464401 

DOCUMENTACIÓ 
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HERBORISTERIA GUARRO [106]  
C Xuclà 23   

DADES GENERALS 

Denominació HERBORISTERIA GUARRO 

 HERBORISTERIA MANANTIAL DE SALUT 

Adreça C Xuclà 23       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50531 / 003 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 18XX 1923 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Només disposa d’elements patrimonials tangibles a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’exterior, l’actual estructura de la fusteria (porta d’accés i aparadors) ha estat 
reformada últimament amb la inclusió d’una moderna porta de dos fulls de vidre i la 
consegüent desaparició dels aparadors originals. 

INTERIORS 

Encara que força retocada, conserva part de la decoració interior consistent en el 
mobiliari de l’antiga botiga dels Guarro: un taulell i prestatges en els murs tot conservant 
el cromatisme original. Es conserva una talla de fusta policromada que representa un jove 
amb sangoneres, sembla ser del segle XVIII. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'interior, 
el taulell, les prestatgeries de les parets. 

Conservar el cromatisme del conjunt, interior i exterior. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1923 José Guarro, fins aleshores encarregat major de l'Herbolari del Rei (establiment 
105), inaugura la seva pròpia botiga al carrer Xuclà 23. 

2xxx L'establiment passa a ser propietat de Manantial de Salud. 

2006 L'establiment figura a la documentació administrativa com Herbocat SL sota la 
titularitat de Llorenç Teixé Riera. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.manantial-salud.com/manantial-de-salud-cumple-90-anos/ 

EARHA, 1989: p. 17: "Guarro. Herboristeria que conserva la traddició n de las plantas 
medicinales" 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 01-2006-0155. Any 2006. 
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JOCS TAULA R. MALLART [115]  
C Jaume I 17   

DADES GENERALS 

Denominació JOCS TAULA R. MALLART 

 CUCHILLERIAS TOLL 

Adreça C Jaume I 17       

 C Trompetes de Jaume I 3       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12331 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C/SM  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre, cantonada  

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1845 1947 

Estil Neoclàssic   

Autor Juan Soler Cortina, m. d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada amb el carrer de les Trompetes de Jaume I i a 
l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. Disposa 
d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i en menor mesura a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat a la façana, fent cantonera, muntat damunt d’un 
sòcol d’obra. A la façana de Jaume I hi ha l’accés a l’interior de l’establiment, una senzilla 
porta flanquejada per vitrines i a paradors protegits per persianes individuals. A la façana 
del carrer de les Trompetes de Jaume I també disposa d’una estreta porta d’accés a 
l’interior amb estrets aparadors als costats. A les dues façanes disposa d’un moble de 
fusta situat la llinda amb els caràcters pintats que fan referència a la propietat de 
l’establiment i dels seus productes. 

INTERIORS 

Conserva un taulell amb calaixos i el sobre amb vitrina. També alguns prestatges damunt 
d’un moble de grans calaixos. Al costat dret hi ha un pas vers una zona que es correspon 
amb la moderna ampliació del espai de la  botiga, amb dos senzills portals situats a la 
dreta de la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements descrits a la façana de l'establiment. A l’interior, el taulell amb calaixos i 
vitrina, els prestatges, i la calaixera. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cromatisme del conjunt. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de fusta i plafó de vidre. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1882 s'anuncia el local com a botiga per a caixes de regals (notícies fins l'any 1904). 

1921- 1931 l'establiment està ocupat per Cuchillerias Toll. 

1947 Ramon Mallart obre la botiga de jocs de taula. 

19xx el negoci passa a mans del seu fill Ramon Mallart. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/tableros-inmortales-1851421 

http://jocsmallart.com/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1882/03/19/pagina-
2/34687620/pdf.html?search=jaime%20I%2017 

http://www.tvciutatvella.com/categories/societat/article/2507-jocs-mallart 
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1921/03/08/pagina-
23/33288968/pdf.html?search=jaime%20I%2017 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1921/03/08/pagina-
31/33275854/pdf.html?search=jaime%20I%2017 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 JOCS TAULA R. MALLART 115 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 81 

 
  

  



 LA CASA DE LES SABATILLES 118 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 82 

LA CASA DE LES SABATILLES [118]  
Bda de la Llibreteria 10   

DADES GENERALS 

Denominació LA CASA DE LES SABATILLES 

   

Adreça Bda de la Llibreteria 10   10   

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12331 / 001 
  

Planejament      

Qualificació     

PEPPA  2000 D/SM    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època   1950 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos de l'edifici. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Aplacat de fusta sobre el buit que configura l'aparador i la porta d'accés a la botiga, 
lleugerament enretirada. El rètol amb el nóm de l'establiment no és l'original. El sòcol de 
l'aparador -un senzill tancament de perfils metàl·lics- és d'aplacat de terrazo. 

INTERIORS 

Senzilles estanteries de fusta on s'exposen les sabatilles i s'emmagatzemen les caixes 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats.  

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

>  1950 fundació de l'establiment dedicat a la venda de sabatilles i espardenyes 
artesanes de fabricació exclussivament nacional. 

≤ 1984 regentada per la família Iglesias, tercera generació dedicada al negoci. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.lacasadelaszapatillas.com/ 

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/36016/ 

DOCUMENTACIÓ 
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LA COLMENA  [121]  
Pl de l'Àngel 12   

DADES GENERALS 

Denominació LA COLMENA  

 CASA L'ABELLA  

Adreça Pl de l'Àngel 12       

 Bxd Llibreteria 14       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12331 / 003 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C/MR  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Tester Local dreta, axamfranat 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època c. 1861 1890 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada d’un gran edifici de la plaça de l’Àngel que forma xamfrà 
amb el carrer de la Baixa de Llibreteria. S’organitza amb tres portals a la Baixada de la 
Llibreteria (dos aparadors i una porta d’accés), un aparador al xamfrà, i l’accés principal 
situat a l’únic portal de la plaça de l’Àngel, a la dreta del vestíbul d’accés a la caixa 
d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Conserva les fusteries dels tancaments de les obertures amb vidres esgrafiats amb el 
nom de l’establiment i diversos productes. Destaca una cornisa d’obra, motllurada i de 
força volada, que s’estén a tot al llarg de l’espai que ocupa la botiga, formant corba al 
xamfrà. Els aparadors, amb emmarcaments de fusta, es disposen damunt un sòcol 
d’obra. 

INTERIORS 

Només es conserva l’estructura de fusta que emmarca els moderns prestatges situats en 
els murs perimetrals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen les dues façanes de l'establiment. 

S'ha de mantenir el rètol principal. La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol 
secundari queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre 
pintat negre, lletra daurada i text proporcionat al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1849 Rosendo Abella tenia la confiteria "Casa l'Abella" a l’antiga Baixada de la presó 
núm. 11 (ara Baixada de la Llibreteria) just al davant de la seva ubicació actual. 

1872 la família Costa va adquirir el negoci, el va traslladar a l’emplaçament actual i va 
canviar el nom pel de La Colmena. 

1912 la botiga passa a Morató i Santpera. 

1921 la botiga és propietat de Chocolates J. Camps. 

1927 els germans Josep i Francesc Roig Manubens van adquirir el negoci que ara 
regenta el seu nét Josep Maria Roig. 

1950 Josep M. Roig encarrega a l'arquitecte César Martinell la reforma de la botiga. 

1952 el titular de la botiga és Antoni Rovira i Roig, qui mantindrà la direcció de 
l'establiment, com a mínim fins l'any 1968. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 23-04-1993 "Guapos per sempre" 
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EARHA, 1989: p.15 i p.19. "Antigua casa l'Abella. Establecimiento centenario con 
decoración de la época" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 81 

http://www.pastisserialacolmena.com/ 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1864-pastisseria-la-colmena.html 

http://www.ficc.cat/ficc2/47-Pastisseria_La_Colmena.html 

DOCUMENTACIÓ 

AFCEC 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/fullbrowser/collection/afceccf/id/25914/rv/singleitem/rec/30 

AMCB Expedient 5865BIS. Any 1952 

AMCB Expedient 158909. Anys 1961/1963 

AMCB Expedient 203647. Any 1963 

AMCB Expedient 225790. any 1968 
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LA GRANJA [123]  
C Banys Nous 4   

DADES GENERALS 

Denominació LA GRANJA 

   

Adreça C Banys Nous 4       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12801 / 016 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc natic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C/MR  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB+entresolat 

Època 18XX 1872 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Estructura de caràcter modernista aplacada a l’obertura del local situat a la dreta del 
portal d’accés al vestíbul de la caixa d’escala de la finca. Disposa d’elements tangibles 
d’interès patrimonial a l’exterior i també a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’una estructura de fusta que emmarca l’obertura, amb uns brancals muntats 
damunt un sòcol de marbre, amb motius florals al capdamunt on es desenvolupa un 
calaix com a llinda, força malmesa, dins la qual s’inscriu el nom de l’establiment. La 
senzilla porta esta flanquejada per dos plafons amb la zona de sòcol que presenta la talla 
de motius florals, damunt del qual s’inscriuen sengles aparadors. 

INTERIORS 

Destaca un arrambador de rajoles vidrades de color blanc amb una sanefa a la part 
superior de rajoles amb motius florals (clavells) rematades per una mitja canya de color. 
Conserva dos mobles neveres de gel, i una moderna remodelació de l’interior va deixar al 
descobert un fragment de muralla de la Barcino romana format per gran carreus de 
pedra. 

INTERVENCIONS 

Restauració dels elements tangibles singulars descrits: A l'exterior la totalitat dels 
elements que formen la façana de l'establiment, especialment el calaix de llinda. A 
l'interior l'arrambador ceràmic, i els mobles nevera. 

Eliminació dels elements sobreposats incoherents: Els focus i la seva instal.lació. 

Recuperar el retol original de vidre verd amb lletres daurades, segons fitxa PEPPA. 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaràn la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1872 Establiment de la granja en aquest local. 

Inicis s XX Instal·lació del calaix de la façana tot seguint les tendències modernistes del 
moment. 

<1943 passa a Antoni Alegret Girau. 

<1963 passa a Teresa Alegret Girau. 

1983 passa a Catalina Gonzalez Perez. 

1987 passa a Irene Roig Alegret. 

1977 Reforma de l'interior que va posar al descobert un fragment de la muralla romana 
de Barcino. 

1990 passa a Oscar Frias. S'enderroca la paret que separava la botiga de l'habitatge 
interior per convertir-ho tot en granja i s'eliminen els revestiments de la muralla romana 
per deixar-la al descobert. 

1998 passa a Xavier Tella que incorpora elements antics (lleteres, balança, rètol d'una 
antiga cansaladeria, calaixera...). 



 LA GRANJA 123 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 87 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. Baños 
nuevos, 4.- GRANJA." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 262 

https://www.google.com/maps/@41.3820084,2.1752822,3a,75y,230.49h,85.34t/data=!3m
5!1e1!3m3!1s8pXduWcPt1QAAAQYPKKQTg!2e0!3e2!6m1!1e1?hl=ca 

visita virtual 

DOCUMENTACIÓ 
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LA ITALIANA [124]  
C Bonsuccés 12   

DADES GENERALS 

Denominació LA ITALIANA 

   

Adreça C Bonsuccés 12       

 C Sitges 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50550 / 013 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB+entresòl 

Època S XVIII 1904 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local situat a l’extrem dret d’un antic edifici d’habitatges. 
Disposa d’elements tangibles patrimonials a l’interior i en menor mesura a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A causa de les darreres modificacions que han substituït l’antic rètol anunciador amb el 
nom de l’establiment com també l’aplacat de marbre jaspiat per modernes estructures i 
ceràmica actual, només conserva el vestíbul d’accés amb dos aparadors muntats damunt 
una zona de sòcol de marbre negre amb aigües. La porta, de dos fulls, se situa entre els 
dos aparadors, sense angle i amb el vidre corb. 

INTERIORS 

Malgrat les reformes dels espais interiors (nous prestatges i taulell), conserva diversos 
estris i maquinària per fer pasta. Els prestatges de la zona alta disposa d’un passadís 
elevat (passera), amb barana de tub de ferro, que recorre tot el perímetre de l’espai 
interior. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements que resten de la façana de l'establiment. A l’interior, els prestatges alts amb 
passarel•la perimetral, la seva barana, i la maquinaria de fer pasta. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular l’aplacat ceràmic, el rètol, els focus i la caixa de la alarma. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1904-1939 Attilio Rivali i la seva família traslladen de Gènova a Barcelona el seu negoci 
d'exportació i importació de productes italians per a Sudamèrica, i inauguren la fàbrica de 
pasta fresca artesana. 

1939 Giuseppe Rivali es fa càrrec de l'activitat comercial a la mort del seu pare. 

1969-1985 Marco Rivali i la seva dona Gloria Pascuet dirigeixen el negoci i incorporen 
maquinària semi-automàtica i instal•lacions frigorífiques de darrera generació. 

1985 Carla Rivali es converteix en la mà dreta de Marco Rivali. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.laitalianarivali.com/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 1233/1952-2. Any 1952 

AMCB. Expedient 1233/1954. Any 1954 

AMCB. Expedient 150386. Any 1960 

AMCB. Expedient 214043. Any 1965 

AMCB. Expedient 336885. Any 1983-1985 
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AMCB. Expedient 91-A-0059. Any 1991 

AMCB. Expedient 01-360987. Any 2012 
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LA MANUAL ALPARGATERA [125]  
C Avinyó 7   

DADES GENERALS 

Denominació LA MANUAL ALPARGATERA 

   

Adreça C Avinyó 7   7bis   

 C Ferran 32       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12980 / 001 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus núm. 7: cantonadanúm. 7b: 
entremitgeres 

núm. 7: local dret núm. 7b: local 
esquerre  

N. plantes actual núm. 7: PB+e+4P PB 

Època 1883 1943 

Estil Neoclàssic arq. popular 

Autor José Marimón i Cot, m. d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment se situa a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul, amb un portal i 
dos aparadors, més un portal a l’extrem dret situat als baixos de l’edifici veí (7bis) dins del 
qual no hi ha elements patrimonials tangibles. Disposa d’elements d’interès patrimonial a 
l’interior de l'espai corresponent al número 7, ja que l’estructura exterior és una façana 
d’obra, sobreposada a l’original, sense cap valor patrimonial. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Conserva una bona part del mobiliari original, del qual destaca un gran moble de 
prestatges situat en el mur interior esquerre, un banc corb de fusta, el treball de fusteria 
dels tancaments interiors dels aparadors i l’antic moble de la caixa. Sense oblidar 
l’estructura de prestatges superiors de la rebotiga, un passadís superior amb barana de 
fusta tornejada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
el gran moble de prestatges, el banc corb, els tancaments interiors dels aparadors, l’antic 
moble de l caixa, i la prestatgeria de la rebotiga amb passadís superior. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1943 L'establiment inicia l'activitat com a taller de fabricació d'espardenyes que combinen 
la tècnica tradicional amb les tendències de moda. 

BIBLIOGRAFIA  

http://lamanualalpargatera.es/historia?lang=es 

EARHA, 1989: p.89. "Fabricación artesana de alpargatas con suela de cañamo." 

http://www.amigoshop.es/shops/URMSQN0Y74 

visita virtual 

DOCUMENTACIÓ 
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LA PERLA DE ORO  [127]  
C Unio 34   

DADES GENERALS 

Denominació LA PERLA DE ORO  

 SANTA MARGARIDA, SABOR FRAÑOL 

Adreça C Unio 34       

 S Santa Margarida 3       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50250 / 007 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB 

Època   1939 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local situat més a la dreta d’un edifici que fa cantonada amb el 
carrer de Santa Margarida. Disposa d’elements patrimonials tangibles a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La decoració exterior es força minsa, amb una senzilla marquesina que ocupa tota 
l’amplada del negoci, sota la qual s’hi amaga un tendal de lona i un calaix de fusta 
motllurada que conté el nom actual de l’establiment realitzat amb lletres de plàstic. 

INTERIORS 

Destaca un taulell de marbre que combina una zona de sòcol de marbre jaspiat negre, un 
frontis de marbre blanc amb una sanefa de color negre, també jaspiat, i el sobre de 
marbre blanc. A l’aparador es conserva una vitrina de cristall (formatgera) de base 
hexagonal realitzada amb perfils metàl·lics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
el calaix de fusta de llinda de façana. A l’interior, el taulell de marbre, i la vitrina de perfils 
metàl·lics i cristall. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i el cartell de metacrilat. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual,  valorar el seu interès i possible 
protecció. En cas contrari el rètol s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil del 
calaix de fusta que el sustenta. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1939 Obertura de la xarcuteria. 

2007 Transmissió de Llicència a favor de Charcuterias Santa Margarida SL. 

BIBLIOGRAFIA  

https://www.facebook.com/pages/La-Perla-de-Oro/179277812122487?sk=info 

Els comerços del Raval Sud. Traddició  i modernitat 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 01-223820. Any 2007. 



 LA PERLA DE ORO  127 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 93 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

  



 LLIBRERIA MILLÀ 135 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 94 

LLIBRERIA MILLÀ [135]  
C Sant Pau 21   

DADES GENERALS 

Denominació LLIBRERIA MILLÀ 

   

Adreça C Sant Pau 21       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50250 / 010 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entgre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 18XX 1900 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Disposa d’elements patrimonials tangibles a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dues vitrines metàl·liques situades a la façana, una a cada costa de l’obertura, 
emmarquen una zona de vestíbul que conté sengles aparadors laterals que combinen la 
fusta (al sòcol) i l’estructura metàl·lica damunt del sòcol. La llinda de l’obertura està 
ocupada pel rètol del negoci realitzat amb lletres plastificades sobre fons blanc i inscrites 
en un calaix metàl·lic. Més enllà dels aparadors es localitza la porta d’accés, d’un full, 
amb plafons laterals i superiors de vidre. 

INTERIORS 

L’espai interior disposa d’un altell obert, amb una barana de barrots de fusta tornejada. 
Els murs estan coberts per senzilles prestatgeries de fusta i es conserva una taula 
mostrador i un moble de calaixos arxivadors. El paviment està realitzat a base de mosaic 
hidràulic bicolor presentant dibuixos geomètrics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que conformen  la façana de l’establiment. A l'interior, l’altell amb barana, les 
prestatgeries, la taula mostrador, el moble arxivador, i el paviment de mosaic. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol de metacrilat, i els focus. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual, valorar el seu interès i possible 
protecció. Si no fos així, el rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i 
estil de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1900 Funda l'establiment Lluis Millà Gacio, escriptor, actor i editor. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 173 

https://www.facebook.com/pages/llibreria-
Mill%C3%A0/268571809835162?sk=photos_stream 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/llibreria-editorial-milla.html 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/distritos-de-bcn/siglo-vendiendo-teatro-1142175 

Els comerços del Raval Sud. Traddició  i modernitat. 

DOCUMENTACIÓ 
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CASA BOFARULL [143]  
C Escudellers 14   

DADES GENERALS 

Denominació CASA BOFARULL 

 LOS CARACOLES 

Adreça C Escudellers 14       

 C Nou de Sant Francesc 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 13110 / 001 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Cantonada Local cantonada 

N. plantes actual PB+4P PB+1P 

Època   1835  

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat als baixos i al primer pis d’una finca que fa cantonada amb el passatge 
Escudellers. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Cal citar la senzilla estructura de fusta situada l’única obertura de l’establiment del carrer 
Escudellers, un bastiment a ras de façana que a la part superior disposa de vidriera 
emplomada amb el dibuix d’un cargol, i la data de la fundació de l’establiment. També cal 
citar el rostidor de pollastres a la cantonada, una imatge típica de l’establiment. Les 
obertures afrontades al passatge Escudellers també disposen d’un bastiment a ras de 
façana i portes de dos fulls vidriers i a la part superior s’observa una vidriera emplomada 
presentant motius corbs i florals. 

INTERIORS 

Conserva bona part de la decoració que l’establiment ha anat acumulant al llarg dels 
anys. Destaquen els arrambadors ceràmics de rajola vidrada, un boteller de fusta 
tornejada, una col·lecció de botes de vi, diversos aparadors i el treball de fusteria de les 
escales d’accés als menjadors del pis superior. 

INTERVENCIONS 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1835 neix can Bufarull, com a botiga on fan vi i oli a granel, cabró, petroli, sabons, 
etc. Poc a poc van començar a servir cargols en salsa acompanyats de pa negre, i d'aquí 
va sorgir el nom del negoci, "Los Caracoles". Feliciano Bofarull, al capdavant del negoci, li 
va deixar al seu cosí germà —que també es deia Feliciano—, i aquest a Feliciano Bofarull 
Pujol, que seria l'ànima del local i li donaria gran part dels seus trets característics. El nou 
patriarca, vidu i amb set fills, va treballar de valent per atraure més clients. "El primer pas 
va ser ampliar la carta amb anxoves de Roses, sardines en escabetx, musclos a la 
marinera i olives —m'explica el seu nét—. Els tonells feien de taula a uns sumaris 
tamborets". En aquella època freqüentava l'establiment el bo i millor de la bohèmia local; 
des d'Àngel Guimerà o Santiago Rusiñol, fins a Ricard Opisso, Ramón Casas, Pablo 
Picasso o Miquel Utrillo. 

≤ 1915 la vella taverna de Can Bofarull va passar a dir-se Los Caracoles; va adquirir el 
pis de dalt i va començar a servir menjars. La clientela s'havia diversificat, i era habitual 
veure des de burgesos que tornaven del Liceu, a periodistes llibertaris de 

La Solidaridad Obrera 

, que s'imprimia al mateix carrer. 

c. 1930 La direcció va recaure en Ramon Bofarull Ferrer, que va comprar un estanc al 
xamfrà amb Escudellers i una fusteria que hi havia al costat. I en el seu lloc hi va instal.lar 
una cuina abocada directament al carrer, on es feien ocellets fregits, caps de xai i de 
porcell, cassoles de cap i pota, i altres tapes de l'època. També va posar taules al carrer 
Nou de Sant Francesc i va modernitzar els primers menjadors de l'establiment, decorats 
pel patriarca Feliciano. 

1934 Los Caracoles deixa de ser oficialment una taverna per convertir-se en restaurant. 

1936 El restaurant va ser col.lectivitzat pels anarquistes. La incautació va ser pacífica i els 
Bofarull es van quedar d'encarregats. El restaurant estarà obert durant tot el conflicte fins 
al punt que l'any 1937 —quan comencen els bombardeigs sobre la ciutat—, li posen una 
multa per tenir massa llums encesos. 
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Actualment, malgrat que el negoci segueix en mans de Feliciano Bofarull Pujol, són els 
seus fills qui el porten. Ramon Bofarull Ferrer s'ha convertit en el director de l'establiment 
i de la cuina. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 63 

http://elpais.com/diario/2011/09/15/quaderncat/1316048186_850215.html 

http://www.loscaracoles.es/index.php/es/los-caracoles.html 

tour virtual 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/11/29/175-anys-cuinant-al-gotic/ 

https://www.google.es/maps/place/Los+Caracoles/@41.3796033,2.1765291,3a,89.7y,87.
36h,92.01t/data=!3m5!1e1!3m3!1s_LPluv8woT4AAAGusffiJw!2e0!3e2!4m2!3m1!1s0x12a
4a257c8c51a2b:0x8027c5c465fea84b 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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MERCERIA SANTA ANA [146]  
Av Portal de l'Angel 26   

DADES GENERALS 

Denominació MERCERIA SANTA ANA 

   

Adreça Av Portal de l'Angel 26       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12551 / 031 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB+1P 

Època 1890 1935 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
Ocupa la planta baixa i una planta pis amb el qual disposa de comunicació des de 
l’interior. Presenta elements tangibles d’interès patrimonial només a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No 

INTERIORS 

Conserva la majoria de mobiliari destacant els mostradors i els prestatges classificadors 
(amb calaixos) de darrera. També un gran espai a l’interior amb prestatges que contenen 
caixes de cartró per a classificar tota mena de botons i un elevador manual de 
mercaderies interior que comunica els dos nivells. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
els mostradors, els diferents tipus de prestatges classificadors, i l’elevador manual. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1935 Inauguració de la Merceria Santa Ana. 

BIBLIOGRAFIA  

http://joelminana.blogspot.com.es/2012/10/hay-botones-en-santa-ana.html 

fotos magatzem de botons 

http://www.merceriasantaana.com/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 91-A-0174. Any 1972. 

AMCB. Expedient 96A173. Any 1996. 
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Edifici Situació 
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MESÓN DEL CAFÉ  [147]  
C Llibreteria 16   

DADES GENERALS 

Denominació MESÓN DEL CAFÉ  

   

Adreça C Llibreteria 16       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12350 / 002 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dels baixos 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 18XX 1909 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment ocupa tota l’amplada d’una estreta parcel·la on s’aixeca un edifici de planta 
baixa i cinc plantes. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La façana dels baixos està recoberta per una estructura d’obra que imita el capcer d’un 
mas, amb revestiment rústec, rematada per una coberta a dues aigües. El portal d’accés, 
centrat, disposa d’un ràfec de teules damunt el qual hi ha una tarja amb llinda de fusta on 
hi ha inscrit el nom de l’establiment. Hi ha dues finestres, una a cada costat del portal. 

INTERIORS 

Conserva el mobiliari original, un treball d’ebenisteria notable. Un mostrador, el moble 
boteller que s’estel per la paret situada darrera del mostrador, i en el mur central a 
l’alçada de l’altell, conserva un moble amb una antiga màquina de cafè. La paret de 
l’esquerre disposa d’un arrambador de fusta que s’estel fins el sostre emmarcant un 
seguit de motius pictòrics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el mostrador, 
el moble boteller, el moble amb la maquina de cafè, i l’arrambador amb motius pictòrics. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus, i els rètols dels productes. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1909 Joan Romagosa funda el Mesón del Café. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/08/13/pagina-
3/33692278/pdf.html?search=montcada%2022 

http://qrgotic.com/antoni-lacavalleria-un-dels-impressors-mes-reputats-del-carrer-durant-
el-segle-xvii/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/08/13/pagina-
3/33692278/pdf.html?search=montcada%2022 

http://baresautenticos.com/2012/03/12/meson-del-cafe/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 221349. Any 1968. 
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NEW PHONO MÚSICA [150]  
C Ample 35   

DADES GENERALS 

Denominació NEW PHONO MÚSICA 

   

Adreça C Ample 35       

 C Gignàs 14   16   

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 13280 / 011 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Locals 

N. plantes actual PB+5, PB+4 PB 

Època s XVI; reforma: 1908 1906 

Estil Barroc i Neoclàssic   

Autor Reforma 1908: Manuel 
Joaquim Raspall i Mayol, 
arquitecte   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa diversos locals de tres edificis colindants construïts entre 
mitgeres, en concret sis portals, dos afronten al carrer Regomir i quatre al carrer Ample. 
Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Totes les estructures de tancament se situen a ras de façana, i llevat de les obertures 
aparador, les fusteries són simples vidrieres amb una llinda damunt la llum de la porta 
decorada amb motius vegetals i amb el nom inserit amb lletres daurades. 

INTERIORS 

Bàsicament conserva diversos mobles expositors de caràcter modernista i de calaixos per 
a la classificació d’accessoris d’instruments. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
les vidrieres d’accés a l’establiment. A l’interior, els mobles expositors i de calaixos. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els rètols de metacrilat, les persianes de ballesta i els focus. 

L’establiment haurà de conservar els rètols principals situats a la llinda de la porta. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1834 establiment que ja es dedicava a la comercialització d'elements relacionats amb la 
música. 

1906 fundació de l'actual botiga per Josep Massó Armadans. 

1960 Josep Massó Ferres, nét del fundador, es fa càrrec del negoci i l´expandeix als 
locals que hi ha al costat de l´original que és el número 35. 

1980 i 1985 s´incorporen al negoci Josep i Elena Massó del Amor, besnets del fundador. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 79: "Ample, 25-27. Casa fundada en 1834. Importación, venta y 
reparación de instrumentos clásicos y modernos. Accesorios." 

http://www.newphono.com/ 

DOCUMENTACIÓ 
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PANADERIA LA VALENCIANA [153]  
C Lleó 16   

DADES GENERALS 

Denominació PANADERIA LA VALENCIANA 

   

Adreça C Lleó 16       

 C Paloma 16   18   

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50860 / 018 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entremitgeres / cantonada local esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1848   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada formada pels carrers Lleó i Paloma, amb dos portals 
afrontats un a cada carrer. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i 
a interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els dos accessos disposen d’una estructura similar, tancaments de fusta a ras de façana i 
encaixats en el marc de l’obertura. Tots dos tenen una estructura de fusta amb porta 
vidriera i un moble aparador decorat amb peus. Les llindes, també de fusta, tenen el nom 
de l’establiment amb caràcters impresos damunt vidre. 

INTERIORS 

Conserva el mostrador, un moble de fusta amb plafons de marbre rectangular encaixats 
entre peus de les mateixes característiques que les dels aparadors. És a dir, forma un 
conjunt estilístic amb els mobles dels tancaments exteriors. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el mostrador 
que forma conjunt amb els aparadors de façana. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les actuals característiques: plafó de vidre pintat negre i lletra daurada 
proporcionada al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1962 Canvi del forn de l'obrador de la fleca d'Assumpta Llopis 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Activitats, 43215 
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CASA RUBIÓ [155]  
C Baixada Llibreteria 2   

DADES GENERALS 

Denominació CASA RUBIÓ 

 PAPIRUM 

Adreça C Baixada Llibreteria 2       

 C Dagueria 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12340 / 001 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B/SM  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / cantonada Local cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època Segle XVIII 1880 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada de l’edifici amb l’accés a l’interior des del carrer de la 
Baixa de la Llibreteria i un gran aparador situat a la façana que afronta a Dagueria, amb 
el qual forma cantonada. Disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta muntat damunt un sòcol de marbre negre aplacat. Una 
estructura arrodonida a la cantonada amb una ampla llinda on s’inscriuen el nom de la 
botiga i l’antic nom i fundació en vidre esgrafiat. Corona el moble una cornisa contínua 
simple que recorre tot el perímetre. Destaca la vitrina de la cantonera visible des dels dos 
carrers. 

INTERIORS 

Conserva el mobiliari que s’estén per tots els murs perimetrals, com els prestatges 
mesurables a diverses alçades. També els taulells i diversos armaris de calaixos per a tot 
tipus de paper. Els mobles dels prestatges arriben a mitja alçada, i és a partir d’aquest 
punt on s’inscriuen uns plafons decoratius (d’obra) amb relleus de motius florals al centre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l’establiment.  A l’interior, les prestatgeries, els 
taulells, els armaris de calaixos, i els plafons de guix motllurat de les parets. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la caixa de la alarma i el cablejat urbà. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels dos rètols principals queda oberta 
sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre pintat fosc, lletra clara i text 
proporcionat al plafó. Els dos petits rètols secundaris del c/Dagueria es conservaran. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1880 Fundació de Casa Rubió, llibreters. La família Rubió tenia una estreta relació amb el 
món de la literatura, en la que destaquen noms com Joaquim Rubió i Ors (Lo Gayter del 
Llobregat) i Jordi Rubió i Balaguer. 

1981 Canvi d'activitat. Obertura de la botiga Papirum. 

BIBLIOGRAFIA  

http://biblioaprenent.wordpress.com/2010/11/21/frases-sobre-bibliofilia-203/ 

http://www.researchgate.net/publication/42252477_Jordi_Rubi_i_Balaguer_una_visi_pers
onal 

http://qrgotic.com/papirvm/?qr-view=com 

https://www.google.es/maps/place/Papirvm/@41.3835065,2.1779019,3a,90y,288.01h,84.
67t/data=!3m5!1e1!3m3!1smiuE7eDzAWYu1Cv247gw-
Q!2e0!3e2!4m2!3m1!1s0x12a4a2f91bf37709:0xc992c8514bc933b0!6m1!1e1 
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PASSAMANERIA SOLER [156]  
Pl Pi 2   

DADES GENERALS 

Denominació PASSAMANERIA SOLER 

   

Adreça Pl Pi 2       

 Pl Cucurulla 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12740 / 013 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b Zona de casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment de dos portals situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la 
caixa d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dels dos portals, el de la dreta és un aparador amb un marc de fusta encaixat a l’obertura 
i situat a ras de façana. El que l’esquerre disposa d’un espai de vestíbul, a la dreta del 
qual s’estructura un aparador amb moble de fusta i a l’esquerre la porta d’accés a 
l’interior de la botiga amb un passamà de llautó corb. Les llindes, de factura moderna, 
amaguen la persiana metàl·lica i contenen el nom de l’establiment. Sota la llosa dels 
balcons de la planta entresòl i a tot al llarg de la superfície de les dues obertures, es 
disposa el nom i data fundacional de l’establiment amb grans caràcters en relleu. 

INTERIORS 

Bàsicament es conserven els nombrosos prestatges de disseny senzill, dos llargs taulells 
mostradors amb el sobre de fusta i mobles de calaixos amb tirador de llautó. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements dels dos portals de l'establiment . A l’interior, les prestatgeries, els dos 
taulells mostrador, i els mobles de calaixos. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el gran rètol de lletres blanques en relleu. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels dos rètols queda oberta sempre que no 
se’n perdin les característiques: plafó de vidre pintat entonat amb els bastiments i lletra 
daurada. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1898 Es funda la botiga al carrer Joaquim Costa. 

>1988 El negoci es trasllada a la plaça del Pi. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 94: "Antigua Pasamaneria Juan Soler. Fabricación i venta de 
pasamaneria con un amplio surtido" 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1988/11/27/pagina-
71/33053315/pdf.html?search=pl%20del%20pi%202 

DOCUMENTACIÓ 
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PASTISSERIA BRUNELLS [157]  
C Princesa 22   

DADES GENERALS 

Denominació PASTISSERIA BRUNELLS 

   

Adreça C Princesa 22       

 C Montcada 7       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11680 / 002 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12e(p) Zona casc antic carrer Princesa. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Cantonada Locals dreta i esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època Projecte: 1852 1852 

Estil Neoclàssic   

Autor Oleguer Vilageliu i Castells, 
arquitecte   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat als baixos d’un gran edifici que fa cantonada amb el carrer de 
Montcada, amb quatre portals afrontats al carrer Princesa (dos a cada costat del portal 
d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala) i un al carrer de Montcada. Conserva 
elements d’interès patrimonial a l’interior i a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els cinc portals disposen d’un tancament de fusta situat a ras de façana i encaixat dins la 
llum  de l’obertura. Els dos portals de l’esquerre (Princesa) són sengles aparadors amb 
sòcol de fusta en el que s’aprecia un treball d’ebenisteria consistent en la talla de 
cartel·les. Els dos portals de la dreta disposen de porta d’accés a l’interior amb un 
aparador de les mateixes característiques i al terra s’observa el nom de l’establiment 
gravat en marbre. El portal del carrer de Montcada també disposa d’una porta d’accés i 
és idèntic als anteriors. A les llindes hi ha els rètols amb el nom de la botiga i la dedicació 
del negoci. Els vidres de les portes d’accés estan gravats a l’àcid representant a Sant 
Jordi i un a figura femenina amb un cistell de fruits, a més de la data de fundació del 
negoci. 

INTERIORS 

Conserva els mobles de prestatges situats al costat i darrera del llarg taulell, de fusta i a 
joc amb els tancaments dels aparadors donant continuïtat estilística al conjunt. El fals 
sostre conserva els antics florons decorats amb motius florals. Una moderna obertura 
comunica l’espai de la botiga amb una ampliació pel carrer de Montcada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior  els elements dels cinc portals que formen la façana de l'establiment . A l’interior, 
el moble de prestatge, el taulell, i el cel ras motllurat. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols de les llindes queda oberta 
sempre que no se’n perdin les característiques. Caldrà respectar els rètols i dibuixos 
gravats a l’àcid als vidres. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1852 L'establiment ja està obert; inicialment era una fleca. Encara conserva un antic forn 
de llenya. 

1917 La botiga ofereix també productes de pastisseria elaborats per la família Brunells. 

1924 La titularitat de la pastisseria és de Josep Salbatella. Aquest any instal·la un motor i 
els plànols que inclou l'expedient administratiu són testimoni de l'antiguitat de 
l'establiment, amb dos forns antics. 

1940 La titularitat de Miquel Brunells comença a figurar en la documentació 
administrativa. 
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≤ 1981 Dins de la família Brunells la titularitat del negoci passa a mans de Narcís 
Brunells. 

≤ 1996 El negoci està gestionat per l'empresa Brunells SCEL 

1997 Ampliació de l'establiment amb els locals del carrer Moncada. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 20: "Fundada en 1889." 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2011/04/montcada-un-carrer-de-comercos-
singulars/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient Fo-1485/1924. Any 1924. 

AMCB. Expedient 655. Any 1940. 

AMCB. Expedient   2899. Any 1943. 

AMCB. Expedient       1308. Any 1944. 

AMCB. Expedient       8364. Any 1948. 

AMCB. Expedient       1188. Any 1949. 

AMCB. Expedient       110710. Any 1955. 

AMCB. Expedient       326512. Any 1981. 

AMCB. Expedient       96A-57. Any 1996. 

AMCB. Expedient       97A21. Any 1997. 
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PLA DE LA GARSA RESTAURANT [162]  
C Assaonadors 13   

DADES GENERALS 

Denominació PLA DE LA GARSA RESTAURANT 

   

Adreça C Assaonadors 13       

 C Carders 12-12b       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 41560 / 006 
  

Planejament BA189, BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 7a3(p), 12c(p) Equipament cultural religiós. Protegit. Zona casc antic 
medieval. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta i esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB+1P 

Època Segle XVI 1927 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa la totalitat dels baixos de la finca amb un portal a cada costat de la 
porta d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. Disposa d’elements d’interès 
patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els dos portals disposen d’una senzilla fusteria a ras de façana i dins de la llum dels 
portals. La de l’esquerre del portal és de tres fulls de vidrieres i conté la porta d’accés a 
l’interior del local. La de la dreta és de quatre fulls, també amb vidres, amb una porta de 
doble full al centre. 

INTERIORS 

Són escassos els elements que es conserven de l’antiga taverna. Destaca una escala de 
cargol de ferro de fosa que dóna accés al menjador superior i les antigues menjadores 
pel bestiar. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
les dues vitrines d’accés a l'establiment. A l’interior, l’escala de cargol de ferro i les 
antigues menjadores. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la bandera, el modern plafó de ceràmica, i els extractors de les 
vidrieres. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra gravada a l’àcid sobre el vidre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1927 fundació de l'establiment dedicat a la restauració. 

c. 1978 el restaurant passa a estar regentat per la família Solé, sota la titularitat d'Ignasi 
Solé Sugranyes. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.pladelagarsa.com/ 

http://www.restalo.es/restaurante-pla-de-la-garsa 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Expedient 52934. Any 1978 

AMCB Expedient 21-52934. Any 2014 
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QUEVIURES LA LIONESA [165]  
C Ample 21   

DADES GENERALS 

Denominació QUEVIURES LA LIONESA 

   

Adreça C Ample 21       

 C d'en Carabassa 12       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 13230 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres cantonada Local cantonada Carabassa 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època Segle XVIII   

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

La botiga ocupa el local de la cantonada formada pel carrer Ample i Carabassa, a 
l’esquerre del portal d’accés al vestíbul de la caixa d’escala situat al carrer Carabassa 12. 
Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de dos mobles encaixats en els portals. El del carrer Carabassa es disposa a 
ras de façana llevat el calaix de la llinda on s’incorpora el nom de l’establiment. El del 
carrer Ample disposa a més d’una llinda de les mateixes característiques, uns muntants 
(brancals) de fusta que formen sengles vitrines laterals. 

INTERIORS 

En els murs perímetre s’observa l’estructura d’un moble de prestatges que arriba fins el 
sostre i ocupa tot el perímetre del local. També es conserva un taulell de calaixos amb el 
sobre de marbre d’un gruix considerable. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen les dues façanes de l'establiment. A l’interior, el moble de 
prestatges i el taulell. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular les senyals de tràfic. 

L’establiment haurà de conservar els rètols principals de la façana del c/ del Carme. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1939 és la primera data en què es documenta la botiga de queviures, que figura a la 
documenació administrativa com un "comerç alimentari" del qual és titular Josep Coca 
Bargalló. 

1943 la botiga canvia de titular a favor de Ramon Gomà Vila. 

1952 l'establiment canvia de nom a favor de Salvador Galceran Metge. 

1991 Carles Palol, actual propietari, reobre la botiga quan es jubila el propietari anterior. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 145 

http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolit/ens-endinsem-en-la-historia-del-carrer-ample-a-
traves-de-dos-comercos 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1900-queviures-la-lionesa.html 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Lionesa,_Ample_21.jpg 

DOCUMENTACIÓ 
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RESTAURANT 7 PORTES [167]  
Pg Isabel II 14   

DADES GENERALS 

Denominació RESTAURANT 7 PORTES 

 CAFÉ DE LES 7 PORTES 

Adreça Pg Isabel II 14       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11950 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 15(p) Zona de conservació de l'estructura urbana edificatòria. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / tester Local cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB+entresòl+1P 

Època 1836-40 1838 

Estil Neoclàssic   

Autor Josep Buxareu, Francesc Vila, 
arquitectes; Elias Rogent, 
reformes 1874-1878   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada més septentrional del gran edifici dels “Porxos d’En 
Xifré”. Ocupa, tal i com el seu no diu, set portals afrontats al passeig d’Isabel II i a Pla de 
Palau. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonials a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els portals disposen d’uns tancaments que s’ajusten al marc arquitectònic, a ras de 
façana, llevat d’un moble de fusta motllurada, situat a la llinda, que es desenvolupa a tot 
el llarg dels portals. En el matxó de la cantonada es conserva una antic rètol pintat que fa 
referència al primitiu local: “Antiguo Café i Billares”. 

INTERIORS 

De la decoració original subsisteixen les velles i entranyables taules de marbre 
allargades, sostingudes per potes de ferro colat; els grans miralls amb un marc senzill 
d'època; el gran rellotge; els arrambadors de melis amb rajoles, i l'estructura vista amb 
pilars de fosa i embigat de fusta. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements descrits a la façana de l'establiment. A l’interior, les taules de marbre, 
els grans miralls, el gran rellotge, els arrambadors, i l’estructura vista de pilars de fosa i 
bigues de fusta. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1836 Josep Xifré, en dissenyar els plànols de l'edifici ja preveu l'existència d'un gran cafè 
en els baixos. 

1838 (25 de desembre) Josep Cuyàs inaugura l'establiment amb el nom de "Cafè de les 
Set Portes". Anys més tard el negoci passa a les mans de Joan Biscamps, antic cambrer 
del local. Biscamps canvia el nom a Cafè de la Llotja. Josep Cuyàs, el propietari inicial 
traspassa el seu negoci a La Rambla dels Caputxins, i l'anomena Cafè Cuyàs. 

1914-1929 després de la mort de Biscamps el local va passar a ser propietat de 
Bartomeu Mas,  que incorpora activitats com el billar, partides de cartes i a la nit un cafè 
cantant. 

1925 l'establiment apareix en el calendari de Barcelona, juntament amb els grans cafès 
de la època, com el Monumental, el Colón, etc. 

1929 assumeix la direcció el matrimoni Morera i canvien a Restaurant de les 7 Portes. A 
començaments dels anys 40 decideixen traspassar-ho. 

1942 (7 de maig) Paco Parellada (antic regent de la mítica fonda Europa a Granollers) 
reobre el negoci. Amb la seva filla, Carme Parellada i el seu gendre Joan Solé, dona una 
gran empenta al negoci. El negoci tenia més de 170 treballadors. Es va convertir en espai 
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de trobada de personalitats il·lustres, com Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, entre 
d'altres. Parellada també va comprar el local adjacent, per convertir-lo en nou menjador. 

1960 Paco Parellada es retira. Segueixen el negoci la filla i el gendre de Parellada. 

1972 el propietari passa a ser Paco Solè i Parellada, fill de Carme i Joan. 

1980 s'associa amb Leopoldo Pomés (fotògraf) i Alfons Milà (arquitecte) i reformen 
l'interior del 7 Portes, per aportar-li modernitat. Canvien el mostrador, incorporen noves 
llums, cortines, unifiquen els diferents salons i pengen quadres i dibuixos. 

1989 en celebració dels 150 anys del restaurant, a través d'un anunci de La Vanguardia 
demanen la colaboració ciutadana per obtenir material fotogràfic relacionat amb el cafè o 
restaurant. 

1993 finalitzada l'ampliació de la cuina, el restaurant reobra al mes de març. 

Actualment el regenta Francesc Solé Parellada, amb els seus fills. Jordi i Elisabet Solé 
Cuatrecasas. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 26-02-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 267 

http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/12/orxateria-del-tio-nelo-pla-de-palau.html 

A l'hivern venia torrrons i sobretot bunyols i el negoci va durar fins després de l'Exposició 
Universal de 1888. 

http://www.7portes.com/ 

Lluís Porcel, (1995), « 

Pequeña historia del restaurante "Las 7 Puertas" 

», ed. Mediterránia, Barcelona 

http://es.wikipedia.org/wiki/7_Portes 

Paco Villar, 

«La ciutat dels cafès. Barcelona, 1750-1880» 

(La Campana, 2008) 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1993/02/02/pagina-
11/34726777/pdf.html?search=restaurant%207%20portes 

http://www.7portes.com/imagenes/Les7portesCAST.pdf 

DOCUMENTACIÓ 
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RESTAURANT CAN LLUÍS [169]  
C Cera 49   

DADES GENERALS 

Denominació RESTAURANT CAN LLUÍS 

   

Adreça C Cera 49       

 C Reina Amàlia 1       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50950 / 001 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local a la cantonada 

N. plantes actual   

Època 18XX 1929 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cruïlla dels carrers Cera i de la Reina Amàlia. L’accés a l’interior 
s’efectua des del carrer de la Cera. Disposa d’elements patrimonials tangibles a l’exterior i 
a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El portal d’accés disposa d’una fusteria a ras de façana, concretament encaixada en la 
llum de l’obertura. La zona superior, rematada per un arc escarser, conté el nom de 
l’establiment i la porta, amb tarja de vidre, s’endinsa formant tres plans. L’obertura del 
carrer de la Reina Amàlia també disposa d’una fusteria encaixada amb el mateix rètol a la 
zona superior rematada per un arc escarser. 

INTERIORS 

L’interior, força reformat, conserva una barra d’estructura de fusta i sòcol de marbre, amb 
taulell també de marbre, darrera la qual hi ha un moble nevera. Els elements decoratius 
com l’arrambador ceràmic de color verd o els paviments són de factura moderna. Una 
senzilla escala interior dóna accés als espais del pis superior, també força reformats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
les vidrieres d’accés a l'establiment. A l’interior, la barra, el moble nevera i l’escala 
d’accés al pis superior. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra color plata, i text proporcionat 
al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1929 Lluís Rodríguez i Elisa Vilaplana van fundar Can Lluís. Abans era una fonda 
popularment coneguda amb el malnom de “Can Mosques”. 

1946 esclata una bomba de mà que mata al propietari i al seu fill Fernando. Aleshores 
segueixen el negoci els altres dos fills: Lluís i Elisa. 

1965 Ferran Rodríguez es fa càrrec del restaurant. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.restaurantcanlluis.cat/ 

http://www.businessphotos.es/restaurante_can_lluis_barcelona_barcelona_espana-
134234-es.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents, 32682 

AMCB. Expedient 1405. Any 1939, 1949, 1954 

AMCB. Expedient 158381. Any 1961 
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AMCB. Expedient 284630. Any 1976 

AMCB. Expedient 01-1405. Any 2006 
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SASTRERIA TRANSWAAL [175]  
C Hospital 67   

DADES GENERALS 

Denominació SASTRERIA TRANSWAAL 

   

Adreça C Hospital 67       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50350 / 008 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 18XX 1888 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa l’únic local que disposa una finca inserida en una parcel·la força 
estreta. Se situa a l'esquerre de la petita porta d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Malgrat ha sofert nombroses modificacions i mutilacions, presenta un vestíbul força 
profund emmarcat per una fusteria motllurada damunt la qual se situa el rètol, de factura 
moderna, amb el nom de l’establiment. L’armadura dels aparadors és de fusta i els vidres 
de la zona alta estan treballats a l’àcid amb una decoració a base de gerros amb flors. 

INTERIORS 

Es conserven tres taulells, uns mobles de fusta encadellada amb sòcol i petites mènsules 
de talla per suportar el sobre que en els tres casos és modern. En una de les parets i com 
a element decoratiu es disposa l’antic rètol de la botiga. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que conformen el vestíbul de l’establiment. A l'interior, els tres taulells, els 
mobles de fusta encadellada i l’antic rètol de la botiga. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol, els focus i el cromatisme i rètols dels brancals. 

Recuperar tot el front de façana, rètol i tractament dels brancals, d’acord amb els valors 
dels elements catalogats del vestíbul. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1888 Gabriel Gatius funda l'establiment amb el nom de El Transwaal en honor  d'una 
província sudafricana en la que les tropes angleses s'enfrontaven als soldats boers. 

1935 Projecte de canvi d'obertures i distribució de la planta de la botiga propietat de 
Ramon Dachs que no va arribar a executar-se. 

≤ 2000 Arranjament i canvi de rètols. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 95: "Fundada en 1888." 

http://www.eltranswaal.com/ 

http://www.eltranswaal.com/html/pdf/Cataleg_Transwaal.pdf 

DOCUMENTACIÓ 
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TORRONS LA CAMPANA [184]  
C Princesa 36   

DADES GENERALS 

Denominació TORRONS LA CAMPANA 

   

Adreça C Princesa 36 C Flassaders 8-10 

             

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11680 / 011 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12e(p) Zona casc antic Princesa. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Cantonada Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1853-60, aprox. 1922 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat en el local esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Conserva elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i també a l’interior 
malgrat les darreres reformes i canvi d’orientació del negoci. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat a la façana que abraça dues obertures i per tant 
disposa de tres brancals. En cadascun d’ells s’observa un treball d’ebenisteria consistent 
en gravats de motius florals i en les volutes dels muntants dels emmarcaments. El moble 
de la llinda està motllurat i és continu amb el nom  de l’establiment pintat damunt fusta. El 
portal de l’esquerre conserva el moble aparador al costat de la porta d’accés a l’interior. 
El de la dreta, no disposa de cap tipus de tancament remarcable. 

INTERIORS 

Conserva el taulell situat a l’esquerre, un moble de fusta amb taulell de marbre. En els 
murs laterals també es conserven dos mobles de prestatges amb vitrines de disseny 
senzill, així com un gran rètol commemoratiu dels cent anys d’història de l’establiment. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, el taulell, el moble 
amb taulell, els mobles de prestatges i vitrines i el rètol commemoratiu. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat verd i lletra daurada de cos proporcional 
al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1890 Francisco Mira Miralles, originari d'Alacant, funda Torrons La Campana. S'instal·la a 
la plaça de l'Àngel. 

1922 La torroneria La Campana es trasllada al carrer de la Princesa 36. 

1950 La titularitat de la botiga figura a nom d'Enriqueta Mira. 

1958 El negoci passa a mans de Francesc Mira. 

2014 L'establiment es regentat per Maria Dolors Miras, és a dir, per la quarta generació 
de la família. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 61 

http://www.lacampanadesde1890.com/ 

amb vista panoràmica de google 
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http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1922-torroneria-la-campana.html 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/hasta-jubilacion-fallecimiento-3202315 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/04/01/pagina-
9/33532228/pdf.html?search=princesa%2036 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient     17100. Any 1950. 

AMCB. Expedient 133276. Any 1958. 

AMCB. Expedient 92-A-0238. Any 1992. 
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VDA. E HIJOS DE JOSÉ BORRULL [187]  
Pl Olles 9   

DADES GENERALS 

Denominació VDA. E HIJOS DE JOSÉ BORRULL 

 ARREOS DE PESCA JUAN CALICÓ, CALICÓ S.A. 

Adreça Pl Olles 9       

 C Rera Palau 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ref. Cadastral 11390 / 001 
  

Planejament BA189  PERI del Sector Oriental del centre històric de Barcelona 

Qualificació 12d(p) Zona de casc antic perimetral. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres local cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1882 <1882 

Estil Neoclàssic   

Autor Juan Guardia   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada formada per la plaça de les Olles i el carrer Rera Palau, 
amb tres i dos portals afrontats respectivament als carrers esmentats. Disposa d’elements 
d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els cinc portals disposen d’una fusteria simple a ras de façana que s’ajusta a la llum dels 
portals. Té dos accessos que estan situats en els portals de la cantonada; la resta de 
portals són aparadors. A les llindes es disposen rètols amb anuncis dels productes de la 
botiga. Aquests rètols no són originals tal i com es desprèn de l'anàlisi de les imatges. A 
la cantonada dos rètols de metall amb el nom de l'establiment. 

INTERIORS 

Conserva una bona part del mobiliari, amb un taulell mostrador amb vitrina superior 
decorat a la part frontal a joc amb la fusteria de les obertures. També conserva un moble 
expositor que és un alt armari amb sòcol i sanefa d’encaix amb el sostre. També 
conserva el mosaic hidràulic original, un model que presenta motius geomètrics i florals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, el taulell amb vitrina, 
el moble armari expositor, i el mosaic hidràulic. 

L'establiment haurà de conservar els dos rètols de metall existents a la cantonada. La 
possibilitat de substituir el contingut literal dels cinc rètols secundaris queda oberta 
sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre pintat fosc, lletra daurada i 
text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1850 José Borrull Gibert funda una empresa dedicada a la fabricació de fils, xarxes i 
cordes. 

1882 Domingo Busquets construeix l'edifici amb projecte de Juan Guardia. 

1885 a la mor de José Borrull l'empresa passa a la seva vídua, Rosa Alier, i als seus fills. 

<1915 obre l'establiment amb el nom de Vda e Hijos de José Borrull. 

1931 Joan Calicó Maleras compra l'establiment que s'especialitza en la venda d'articles 
de pesca. A l'exterior es conserven les fusteries i els rètols superiors de les obertures. Es 
modifica el nom dels rètols superposats en la cantonada. 

1972 a la mor de Joan Calicó el negoci passa al seu fill Enric. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 19-03-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 59 

http://www.casacalico.es/ 
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http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/04/1931-utensilis-de-peca-calico.html 

DOCUMENTACIÓ 
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CASA MUMBRÚ [190]  
C La Rambla 115   

DADES GENERALS 

Denominació CASA MUMBRÚ 

 RESTAURANT VIENA 

Adreça C La Rambla 115       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50540 / 009 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 7a(p) Equipaments actuals. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1883 1889 

Estil Neoclàssic   

Autor Josep Domènech i Estapà   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del vestíbul d’accés al Teatre Poliorama a la Rambla. 
Disposa d’elements d’interès patrimonial tangibles a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Estructura aplacada a la façana tot emmarcant una obertura de brancals i llinda recta. 
Consta de dues vitrines, l’estructura de les quals és metàl·lica, situades més enllà de la 
llum de l’obertura i damunt les quals es desenvolupa una caixa de fusta amb motllures 
que conté un vidre amb el rètol de l’establiment esgrafiat. Damunt les vitrines s’observen 
detalls de talla de fusta. La porta d’accés a l’interior està situada en una reduïda zona de 
vestíbul on es disposen dos petits aparadors laterals amb base de fusta de talla. 

INTERIORS 

Part de la decoració conservada correspon a l’antiga xarcuteria que hi havia en aquest 
indret. Es conserven diversos elements de fusta tallada amb plafons de vidre esgrafiat 
amb motius florals, com ara els arrambadors, aparadors, dos mobles caixa situats com a 
motius decoratius, un a cada costa de la porta d’accés, etc. L’actual mostrador és el 
resultat de modificar l’antic taulell de la xarcuteria. Destaquen les decoracions pictòriques 
(escenes bucòliques) i formes geomètriques en fusta del sostre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment.  A l'interior, els 
arrambadors, els mobles de caixa, el mostrador, el motllurat i pintures del sostre, i l’escala 
i barana a l’altell. 

L’establiment haurà de conservar les pintures situades dins els dos aparadors laterals.  
La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol principal queda oberta sempre que 
no se’n perdin les característiques: plafó de vidre pintat color clar, lletres daurades 
resseguides amb negre, i text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1889 Fundació de l'establiment Casa Mumbrú. La propietat es mantindrà en mans de la 
família pràcticament durant un segle. 

1982 Traspàs a la cadena Viena 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 302 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 111 

http://www.viena.es/ 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=es&amp;contenido=boby_guapo
spersemprees.htm 
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DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 7600. Any 1956 

AMCB. Expedient 61660. any 1982 

AMCB. Expedient 325971. Any 1982 
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XARCUTERIA LA PINEDA [192]  
C Pi 16   

DADES GENERALS 

Denominació XARCUTERIA LA PINEDA 

   

Adreça C Pi 16       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12720 / 001 
  

Planejament B1352  PE integral d'ordenació volumètrica de l'edifici situat al carrer dels 
Boters, núm 2, i del Pi, núm 16 

Qualificació 12b(p) Casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual Palau: PB+entresòl+3PAntic 
jardí annex: PB+2P PB+altell interior 

Època     

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Local situat a l'extrem dret de la façana del carrer del Pi, en un annex corresponent a 
l'antic jardí de la casa Castell de Pons. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial 
a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sota una persiana metàl·lica enrotllable es disposa l’entrada a la botiga i un aparador a la 
dreta muntat damunt un sòcol de fusta corb, situat a ras de façana. A la llinda es disposa 
d’un tendal i damunt un senzill plafó de fusta amb el nom de l’establiment. 

INTERIORS 

L’interior disposa d’un altell situat al fons del local amb un sostre de volta rebaixada 
recoberta de ceràmica on s’inclouen uns tiradors per penjar pernils i cansalades. Al fons i 
sota el forjat de l’altell es conserva una barra (o taulell) de marbre de diferents colors. Es 
conserven diversos estris com una bàscula, una caixa enregistradora o un tallador 
manual. El paviment és un mosaic hidràulic bicolor amb dibuixos geomètrics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements de façana de l'establiment . A l’interior, la volta rebaixada amb el sistema de 
ganxos, la barra de marbre, i estris com una bàscula, una caixa enregistradora, un 
tallador manual, i el paviment de mosaic hidràulic. 

L'establiment haurà de conservar el rètol ceràmic existent. Si cal afegir nova retolació, 
aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

Inici segle XX Fundació de l'establiment. 

1930 Esdevé propietari Florenci Mir; des de llavors el negoci ha estat en mans de la 
mateixa família. 

1931 (juny) El "Bar - Charcuteria La Pineda" es trasllada de l'Avinguda Portal de l'Àngel 
num 4, al núm 12 del mateix carrer. 

1937 Enrique Aparicio Calvo, encarregat de la xarcuteria, és detingut per vendre 
productes de primera necessitat a preus abusius. 

1973 Mor Florenci Mir, i  el seu nebot i José Segovia (un treballador) passen a ser 
propietaris de la xarcuteria. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.xarcuterialapineda.com/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/06/06/pagina-
3/33170297/pdf.html?search=charcuteria%20la%20pineda 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/06/06/pagina-
2/33169668/pdf.html?search=charcuteria%20la%20pineda 
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1931/06/06/pagina-
2/33126922/pdf.html?search=charcuteria%20la%20pineda 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents 8578. 

AMCB. Expedient 4363. Any 1949. 

AMCB. Expedient 3921. Any 1950. 

AMCB. Expedient 97T-44. Any 2005. 
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Vda. de E. TEIXIDOR  [195]  
Rda Sant Pere 16   

DADES GENERALS 

Denominació Vda. de E. TEIXIDOR  

 CASA TEIXIDOR; ÒPTICA ARENSE 

Adreça Rda Sant Pere 16       

             

Districte/Barri Eixample /   

Ref. Cadastral   /   
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1866 1909; 1947; 1995 

Estil Neoclàssic Modernista 

Autor 
Josep Comas i Argemí, m. d'o. 

Manuel Joaquim Raspall i Mayol; 
reforma: B. Llongueras; ? 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat a la Ronda 
Sant Pere 16. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, corresponents a 
la decoració de la botiga de venda d’articles per dibuix i pintura Vda. de E. Teixidor, de 
l'any 1909, dirigida per l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, enquadrant la obertura, una estructura asimètrica amb bastiment de  
forja artística que emmarca: 

- en els brancals, el sòcol de marbre i un vidre pla. El brancal de la dreta sobresurt uns 10 
cm per situar un aparador amb porta batent exterior pel seu registre. 

- en la llinda, plafons de mosaic de diverses geometries, signats per L.Bru (sota la R), que 
conserven els motius i el grafisme originals. 

Dins de l’obertura, en el pla de l’estructura superposada, el vidre fix superior, pla, 
transparent amb decoració gravada a l’àcid i pedres incrustades, amb bastiment de ferro 
forjat. 

Els elements sortints, també de forja artística: 

- el rètol bandera de la dreta, on s’ha modificat el vidre amb el grafisme. 

- la marquesina, amb mosaic en la superfície inferior, que protegeix tot el conjunt. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el cel ras amb motllures que es perllonguen en la part superior dels 
murs; el mobiliari de les parets laterals, de fusta amb vitralls en la part superior, tot i que 
parcialment mutilats, i els taulells, llevat dels calaixos introduïts en la part posterior. 

A la rebotiga, les divisòries de fulles de fusta amb opac inferior, sanefa de vitralls i vidre 
gravat a l’àcid. 

Separant els dos espais, els elements que es conserven de la divisòria: el fix superior de 
la fusteria, amb vidre catedral ocre i vitralls turquesa, i la llinda pintada amb lletres i 
emmarcats de línies daurades amb els mots DIBUJO, ARQUITECTURA, PINTURA. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior el cel ras 
motllurat, el mobiliari amb vitralls, els taulells, i les diferents divisòries de la rebotiga. 

L’establiment haurà de conservar els rètols principals de plafons de mosaic. La possibilitat 
de substituir el contingut literal del rètol de la bandera queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1874 Josep Teixidor i Busquets, lampista de professió, obre una botiga d'articles per a les 
belles arts al carrer Regomir 
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18xx Emili Teixidor, el seu fill petit, hereta la botiga 

1909 La vídua i el fill d'Emili traslladen el negoci a la Ronda de Sant Pere. Joaquim 
Raspall, arquitecte, dirigeix la decoració de la nova botiga, Lluís Bru realitza els mosaics 
de la façana. 

<1922 l'Antigua Casa teixidor obre una botiga a Rambla Catalunya 89 

1947 S'elimina el tancament de l'interior de l'obertura, llevat del fix superior, i es realitza 
una nova fusteria reculada amb aparadors laterals. 

<1993 pasa a José E. Linares Teixidor. 

1995 Arense Jurado obre una òptica. A l'exterior s'eliminen els elements de la reforma 
anterior i es conserven els elements de 1909. La publicitat del nou negoci es situa en la 
bandera i els mostradors dels brancals que ha havien estat substituits. A l'interior, a la 
botiga es modifica el mobiliari; a la divisoria amb bastiment de fusta i vitralls es conserva 
el fix superior i a la rebotiga  s'elimina el mobiliari (armaris i taulell de dibuix). 

BIBLIOGRAFIA  

BANCELLS, 1990. p 38: "53. Articles de dibuix i pintura vda. d'E. Teixidor (1909)" 

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. Ronda 
San Pedro, 16.- TEIXIDOR (1909). Del arquitecto J.Raspall. Se reformó en 1947-48." 

El Periódico 30-07-1993 "Guapos per sempre" 

La Vanguardia 10-10-1995: "La tienda Texidor ha sido salvada" L.Permanyer 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1958/11/30/pagina-
9/34425478/pdf.html?search= 

"la tienda texidor" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 28 

https://www.flickr.com/photos/arnimschulz/sets/72157622374947031/detail/ 

fotografies 2009 A.Schulz 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2012/10/1912-vda-de-e-texidor-100-anosronda-
de_1.html 

http://orgullosademiciudad.blogspot.com.es/2014_07_01_archive.html 

http://www.opticaarense.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=
45 

https://www.google.com/maps/@41.3885415,2.172001,3a,75y,153h,90t/data=!3m5!1e1!3
m3!1sbA-rIiiqvx0AAAQfCPdvnw!2e0!3e2 

visita virtual 

http://www.rutadelsemblematics.cat/ 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1912 

 
 194x 

 
 1960 
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 1920 

 
  

 
 2009 Foto A.Schulz. 

 
  

 
 rebotiga 
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FARMÀCIA BOTTA I BALTÀ [196]  
Rbla Catalunya 1   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA BOTTA I BALTÀ 

 FARMÀCIA CATALUNYA 

Adreça Rbla Catalunya 1       

 Rda Universitat         

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60180 / 016 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local cantonada dreta 

N. plantes actual PB+6P Sot+PB+entresolat 

Època 1892 1895 

Estil Eclèctic   

Autor Eduard Mercader, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada dreta, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat a la Rambla Catalunya 1 i a la Ronda Universitat. Disposa d’un portal d’accés, en 
l’aresta del xamfrà, i d’una finestra a cada banda (al xamfrà i a Rambla). 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, corresponents a la decoració 
de la farmàcia dels doctors Botta i Baltà, de l’any 1895. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Tot i la important reforma de l’any 2006, a la sala de vendes es conserva el tractament del 
sostre, bona part de les prestatgeries que cobrien totes les parets, diversos llums i 
algunes peces del mobiliari auxiliar. 

- El cel ras dividit en dos àmbits separats per una biga penjada, on encara és visible el 
recolzament del pilar retirat, amb motllura perimetral, superfície plana amb retícula en 
relleu i, en el centre, una motllura ovalada que, en l’espai d’entrada conserva una gran 
tela pintada al oli amb una al.legoria de la Farmàcia i la Química amb una deessa central 
amb la copa d’Higia, atribuït a Joseph Caral. 

- Les prestatgeries de fusta de cedre envernissat, inclòs el sòcol, amb muntants i fris amb 
decoració rebaixada amb motius geomètrics i vegetals i cornisa rematada amb cresteries. 

- Els diversos llums de ferro forjat daurat amb globus: un gran amb dos nivells de braços 
que està penjat sobre el que era l’espai rere el taulell i diversos aplics amb un globus 
sustentat per un braç triangular. 

- La taula petita amb sobre i peus de fusta i els 3 tamborets. 

A l’establiment es conserva una col•lecció d'estris apotecaris de vidre, biberons antics i 
llibres de medicina i farmàcia dels segles XVIII i XIX que completaven els pots de 
farmàcia, majoritàriament del segle XVIII, reunits per en Miquel Baltà i Junyent que la 
família donà al Museu d'Història Contemporània de Barcelona. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A 
l’interior,el cel ras motllurat, les prestatgeries, els llums de forja, i la petita taula amb 
tamborets. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1860 Pere Botta i Garí compra la farmàcia existent en el carrer Plateria (ara Argenteria), 
que poc després regentarà el seu germà, el Doctor Bartomeu Botta i Garí. 

1883 la farmàcia es trasllada a la Rambla de Sant Josep (actual Pla de la Boqueria). 

1895 Bartomeu Botta, associat amb el seu nebot Miquel Baltà i Junyent, traslladen el seu 
negoci a l'actual local de la Rambla de Catalunya, un edifici inaugurat l’any 1892. 

19xx passa a Miquel A. Baltà i Botta, fill i net dels anteriors co titulars. 
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1936 Miquel A. s'exilia i regenta la farmàcia el seu cunyat , Vicente Meseguer Gil. Els 
bombardejos malmeten la porta d'entrada. 

1942 Es construeix un altell de fusta en la rebotiga, amb projecte de l'arquitecte J.M. 
Martino, i s’amplia la sala de ventes retallant els armaris i traslladant el taulell a sota. 

1972 passa a la filla de Vicente, Montserrat Meseguer i Baltà. 

2002 passa a la neboda de Montserrat Núria Espona i Meseguer, rebesneta del primer 
titular. 

2006 es reforma la sala de vendes i l’establiment recupera un  nom que ja havien utilitzat 
els fundadors Farmàcia Catalunya (en referència al nom del carrer). 

-S’amplia la sala de ventes retallant les prestatgeries de la paret del fons per ubicar el 
taulell sota l’entresolat. El moble original que abraçava els pilars (amb sòcol i sobre de 
marbre) es substitueix per 3 mòduls on es reprodueix la ornamentació del frontal original, 
encara visible en l’aplacat d’un sòcol a l’esquerra del pilar. 

- Es retira el pilar sense funció estructural igual i simètric al pilar de fosa de l’edifici. 

- Part de les lleixes de fusta dels armaris de les parets es retiren per introduir nous 
elements (radiador, nevera,..) o es substitueixen per vidres. 

- Es col.loca un parquet flotant sobre el paviment de peces hexagonals de rajola 
hidràulica gris. 

BIBLIOGRAFIA  

Diario de Barcelona 11-1-1895 ressenya amb motiu de la inauguració. 

"El local destinado al público es espacioso y decorado con lujo y buen gusto. La 
estanteria es de cedro barnizado y de dibujo elegantisimo. La decoración del techo la 
constituye una gran tela al oleo con una combinada alegoría de la Farmacia y la Química, 
pintada con habilidad. Los sótanos són grandiosos y en ellos se ven reunidos los 
alambiques mas perfectos y fornillos para la fabricación de los estractos, la bodega con 
los vinos generosos que se usan en medicina..." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.63 "Farmàcia BALTÀ". 

PUIG, 2009. p.10. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: Margarida, camamilla, blat de moro, pi 
penyer i herba fetgera" "... apareixen dispersant-se en el mobiliari." 

http://www.farmaciacatalunya.com/es/historia.aspx 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-balt 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 7548 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1896 

 
  

 
  

 
  

 
 posició del pilar retirat 
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 2006 taulell desaparegut 

 
 2006 Fotos C. Bancells 

 
  

 
  

 
  

 
 Foto V.Ferris 

 
  

 
   

  

 
  

 
 La Vanguardia 20-11-1902 
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J. ROCA JOIER [198]  
Pg Gràcia 18   

DADES GENERALS 

Denominació J. ROCA JOIER 

 TOUS 

Adreça Pg Gràcia 18       

 C Gran Via Corts Catalanes 611       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41060 / 013 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà esquerre 

N. plantes actual S+PB+entresolat+6P S+PB+entresolat 

Època 1869 1933; 1962; 2008 

Estil Neoclàssic Racionalista 

Autor 

Pere Bassegoda Mateu, m.d'o. 

Josep Lluís Sert, arq.; reforma i 
ampliació: Marcelo Leonori; estudi 
Ripollés 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada esquerra, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat al passeig de Gràcia 18 i a la Gran Via 611. Abasta el tram de façana que 
disposava de 4 obertures: 2 al passeig, 1 en l’aresta del xamfrà i 1 en el xamfrà amb Gran 
Via. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
reforma i decoració de la joieria J.Roca, de l’any 1933, projectada per J.L.Sert. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

En tota la longitud i alçada (de 4,5 m) de la façana del local, l’estructura que estintola el 
mur de l’edifici, de perfils laminats d’acer, i el nou tancament adossat per l’exterior amb: la 
petita marquesina;el marc perimetral aplacat de granet, en origen de color gris; la franja 
superior de pavés, en origen de format quadrat, la franja inferior aplacada de granet rosa 
amb finestres-aparador, retallades entre 0,8 i 2 m d’alçada, amb el vidre en el pla exterior, 
i la porta lateral de l’esquerra, que en origen tenia una simètrica en l’extrem oposat. 

INTERIORS 

A la sala de vendes a nivell del carrer, la configuració de l’espai i els acabats i mobiliari 
que conserven o reprodueixen el projecte de 1933: el paviment de linolium; les catifes; 
l’aplacat de fusta de la paret del xamfrà; les vitrines dels aparadors de façana i de les 
parets laterals; el mostrador de la crugia interior de fusta tenyida i de vidre fumat; les 
cadires de fusta lacada i tapisseria,... 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el paviment de 
linòleum, les catifes, els aplacats de fusta de les parets, les vitrines, el mostrador i las 
cadires. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents. En particular el rètol publicitari situat a la franja superior de granet. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra de pal metàl•lica i en relleu col•locada directament al 
parament de façana, i situada a cada extrem de la franja superior de granet. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1888 Jacint Roca Fuster, 

després de 3 anys a Filipines, torna a Barcelona i obre una botiga de rellotges al carrer 
Ample, 50 que anomena La Marina. 

1909 trasllada el negocia ala Rambla del Centre, 36. 

1915      amplia el negocio incorporant la joieria. S'afegeix un dels seu 5 fills,  Rogelio 
Roca Plans. 

1920 es trasllada el local de la Rambla cantonada passatge Bacardí. 
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1930 Jacint cedeix el negoci al seu fill Rogelio Roca Plans. 

1933 Rogelio Roca Plans trasllada la botiga al local que havien ocupat el café Torino 
(1902-1911) i la Botiga Esteva i Cia. Encomana la decoració a Josep Lluis Sert, que 
estintola la façana i projecte una nova façana corba amb fort component horitzontal. 
    També projecte el mobiliari que construeix Viuda de Josep Ribas. 

1959 s'incorpora Rogelio Roca Salamanca 

1962 Rogelio Roca Salamanca reforma la botiga per millorar l'exposició dels objectes de 
plata. Encomana la decoració a l'arquitecte Marcelo Leonori. La porta de la Gran Via es 
transforma en aparador. 

1979 obre la botiga J.Roca Boutique a la Diagonal 

19xx es substitueixen les peces de vidre emmotllat belga (briquetas de vidrio tipo nevada) 
quadrades per unes de rectangulars. 

2003 Rogelio Roca dona part del mobiliari original (cadires i vitrines) que es conserva al 
Museu d'Art de Catalunya 

2008 passa a Tous. La façana es conserva però s'eliminen tots els rètols de lletres 
retallades J.Roca (en els extrems del marc de granet, en les vitrines de façana i en el fix 
superior de la porta). La sala de vendes adjacent recupera, en part, la imatge de 1933. El 
nivell superior es reforma amb projecte de l'estudi Ripollés. 

BIBLIOGRAFIA  

AC 1934, núm. 14 descripció del projecte de JL Sert (inclou materials i cromatisme) 

http://www.google.es/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=
web&amp;cd=25&amp;ved=0CD8QFjAEOBQ&amp;url=http%3A%2F%2Fhemerotecadigit
al.bne.es%2Fpdf.raw%3Fquery%3Dparent%253A0004016547%2Btype%253Apress%25
2Fpage%26name%3DAC.%2BDocumentos%2Bde%2Bactividad%2Bcontempor%25C3%
25A1nea.%2B1934%252C%2Bno.%2B14&amp;ei=CFzdU7W6PM2Y1AXX7oCgAw&amp
;usg=AFQjCNG_cKl0QqABK56Pq-qd0oJXRDlPIg&amp;sig2=5fgnXan2qv-imcs3gEW_tQ 

El Periódico 31-12-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 253 

http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=1486:jo
yería-roca&amp;lang=es 

inventari arquitectura moviment modern 

http://www.jroca.com/firma-historia-joyeria-barcelona-crecimiento-video 

historia empresa JRoca i local 1933 

http://www.inshop.es/2009/06/joyeria-roca-barcelona.html 

evolució botiga 

http://www.soitu.es/soitu/2009/01/12/disenoyarquitectura/1231787535_488693.html 

http://estudio-ripolles.com/rolex-tous-paseo-de-gracia/ 

reforma 2008 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 Projecte 1933 

 
  

 
  

 
 exterior 1933 
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 Interior nivell carrer 1933 
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ARMERIA M. ROCA [199]  
C Aribau 66   

DADES GENERALS 

Denominació ARMERIA M. ROCA 

   

Adreça C Aribau 66       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60520 / 014 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1897 1947 

Estil Neoclàssic   

Autor Marià Prat, m.d'O.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat a carrer 
Aribau 66. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que semblen 
correspondre a la decoració de la botiga de venda i reparació d’armes  Armeria Roca, de 
l'any 1947. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, enquadrant la obertura, un aplacat que oculta el forat arquitectònic, de 
marbre groc amb sòcol i motllura perimetral gris, on es retallen dues obertures: l’accés i 
una finestra superior que s’utilitza per ubicar el rètol. 

Dins de l’obertura, el vestíbul exterior amb cel ras, aparadors laterals i tancament reculat 
amb porta central, de fusta i vidres plans, i el llum central. 

INTERIORS 

El mobiliari de fusta que forma un conjunt amb els elements exteriors: l’aparador interior, 
els armaris vitrina de les parets i el taulell amb planta en L amb vitrina superior en un 
extrem i espai per la caixa en la cantonada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior la totalitat dels elements que 
formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt del mobiliari de fusta; taulell, 
armaris, vitrines. 

Eliminació dels elements sobreposats incoherents. En particular el focus i la caixa de 
l'alarma. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre dins el vuit d'obra, i text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

188x? (< 1909) Manuel Roca LLop té una armeria a Princep de Viana 1 

1947 Manuel obre una segona botiga a Aribau 66. Es realitzen el mobles interiors i 
exteriors in situ, adaptats al producte a exposar. 

1982 passa al net de Manuel, Manuel Roca Torres i es constitueix la societat Armeria M. 
Roca SA (més endavant SL). Es reforma la botiga (paviment, cel ras, pintura) conservant 
el mobiliari (només s’incorporen unes portes lliscants de vidre en una franja estreta 
intermèdia que era oberta) 

1988 mor en accident Manuel Roca Torres. 

2004 gerent Carles Manel López Morilla. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.armeriamroca.com/?page_id=23 
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ARMERIA RAVELL [200]  
C Diputació 289   

DADES GENERALS 

Denominació ARMERIA RAVELL 

   

Adreça C Diputació 289       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41102 / 009 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgetes segon local esquerre 

N. plantes actual PB+4 PB+entresolat 

Època 1887? 1939 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el segon local de l’esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat 
al carrer Diputació 289. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que  
corresponen a la decoració de la botiga de venda i reparació d’armes  Armeria Ravell, de 
l'any 1939. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, enquadrant la obertura resultant de l’estintolament per ampliar el forat 
arquitectònic original, l’aplacat de marbre, que gira en els brancals, amb petit sòcol i 
motllura perimetral interior blanca. 

Dins de l’obertura, dalt, el tancament de perfils de llautó i vidre translúcid (en origen 
imprès), baix, el vestíbul exterior amb el tancament reculat, de planta poligonal, amb els 
aparadors i la porta a la dreta, el sostre de fusta. Separant els dos sectors, el frontis i la 
petita marquesina amb cantonades arrodonides, de llautó. 

L'escut, anagrama de l'empresa, que hi havia sobre la marquesina a l'esquerra, es 
conserva a l'interior, tot i que li falten alguns elements. 

INTERIORS 

Els conjunt d’elements de fusta, amb diversos treballs de talla, de la sala de vendes, amb: 

- al fons a l’esquerra, el racó amb la llar de foc, emmarcat per pilars de fusta amb arestes 
amb entalladures, amb dos bancs laterals de fusta amb entapissat verd, i la llibreria amb 
marcs de fusta tallada, amb plafó central de llates en espiga i nínxols a banda i banda i en 
els laterals. 

-al fons a la dreta, la porta d’accés a la rebotiga. 

- a la dreta, l’escala d’accés a l’entresolat amb barrot d’arrencada octogonal  amb pom en 
forma de glà; graons de fusta (ara revestits per una arpillera); sòcol de fusta a la paret, 
amb motllura superior continua, i barana amb muntats de post retallades. 

- en l’entresolat, l’estructura de bigues amb arestes tallades i tauler amb revestiment 
inferior de teixit de canyetes, el paviment de fusta (com el que hi havia en la planta baixa), 
que també existia en la planta baixa; la barana de la passera perimetral del àmbit de 
doble alçada, i les cantoneres de fusta de les obertures, tallades amb semicercles. 

En tota la sala de vendes, el conjunt de vitrines, mostradors i tamborets antics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt d’elements de 
fusta, vitrines, mostrador, tamborets, llar de foc, escala i entresolat. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra en volum, suspesa al buit de la part alta. 

Conservació dels elements d’estructura i manipulació del tendal. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1939 Felipe Ravell Martínez, aficionat a la caça, reorienta el seu negoci de cortines i 
funda l'armeria. Decora l'interior imitant una casa tirolesa  mentre que a l'exterior s'adopta 
una solució propia de l'època. 

1948 es constitueix l'empresa Armeria Ravell S.A. 

1955 a la mort de Felipe pasa al seu fill, Felip Ravell Bertran 

BIBLIOGRAFIA  

http://ravell.es/quienes_somos_armeria.asp 

DOCUMENTACIÓ 
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BAR BORRELL [201]  
Av  Paral·lel 84   

DADES GENERALS 

Denominació BAR BORRELL 

   

Adreça Av  Paral·lel 84       

             

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 20880 / 016 
  

Planejament CEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+entresol+4P PB 

Època 188x 1909 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat a 
l’Avinguda Paral.lel 84. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que 
 corresponen a la decoració del cafè Borrell, de l’any 1909. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura, que agrupa la planta baixa i l’entresol, el tancament inferior de perfils 
d’acer, xapa repujada i vidre, llevat dels sectors de l’esquerra modificats per la col.locació 
d’un extractor, dalt, i el canvi del taulell, baix i els elements metàl.lics del tendal. 

INTERIORS 

Els elements de principi del segle XX: el peus de les taules de marbre i els 3 miralls amb 
publicitat:  el de Bodegas Bilbaínas, de Lumen Gran Champán, que té el cantell bisellat 
ocult per un marc de fusta posterior; el d’anís Morera, on hi havia dibuixada una gitana 
amb una copa, i el de Vermouth Aquila Rossa. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
la vidriera que forma el tancament de l'establiment. A l’interior, les taules de marbre i els 
tres miralls amb publicitat de l’època. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol i els focus. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1909 Josep Borrell Fontanillas es fa càrrec de la taberna existent en el carrer Francesc 
Layret (posteriorment Marques del Duero i ara Paral.lel). Conserva el tancament i el 
mobiliari i afegeix algunes taules procedents de la terrassa del teatre Còmic. Viu amb la 
família a l'entresolat. 

L'edifici forma un conjunt amb els veïns 80 i 78 que disposava d'una primera crugia 
porxada on el local tenia una terrassa. 

1936 Es reformen els edificis per ocupar els porxos: es construeix un nou pla de façana i 
un sostre intermedi. En el local es trasllada i reutilitza la porta de ferro. 

196x Josep Borrell compra el local. 

1977 passa a la filla de Josep, Maria Bofill Badia. 

199x passa al fill de Maria, Josep Ma. Crispí Borell. 

1995 Josep Ma mort i el negoci retorna a la seva mare que el lloga i s’emporta alguns 
objectes (rellotge, rètols toreros de 1892,...). 

L’estructura del tendal, que estava sobreposa al mur es trasllada a l’interior de l’obertura. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://www.businessphotos.es/bar_borrell_barcelona_barcelona_espana-136836-es.html 

visita virtual 

http://elpais.com/diario/2007/09/13/catalunya/1189645657_850215.html 

X. Therós 

[...] único superviviente de los días de esplendor del Paral·lel. 

DOCUMENTACIÓ 

ACMB: Antecedents, 16242 

 

  

Edifici Situació 
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BOTILLERIA ALEGRIA [204]  
C Comte Borrell 133   

DADES GENERALS 

Denominació BOTILLERIA ALEGRIA 

 BAR ALEGRIA, CAFE BAR ALEGRIA 

Adreça C Comte Borrell 133       

 C Gran Via Corts Catalanes 504       

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 21070 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dreta 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1898 1898 

Estil Eclèctic   

Autor Francesc Mariné, m. d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Comte 
Borrell 133 i Gran Via de les Corts Catalanes 504. Disposa d’una obertura dividida per un 
pilar central de fosa, en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del café bar Alegria, de l’any 1899. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura del tendal i el calaix de fusta que actua com a llinda continua de les dues 
obertures amb: 

-Cornisa superior amb ovari 

-En els extrems, dos peces simètriques amb medalló ovalat , que degué contenir el 
número del carrer 

-En el centre, un plafó amb un rètol modern sota del qual es conserva el rètol original, 
reculat, amb el text BOTILLERIA ALEGRIA. 

INTERIORS 

El pilar de fosa i l’entresolat que s'hi recolza amb estructura, escala  i  baranes de fusta. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el pilar de fosa, l’escala i 
barana de l’altell. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la caixa de la alarma. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual,  valorar el seu interès i possible 
protecció. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1899 José Cortés, que regentava un bar en el port, davant la davallada d’activitat 
experimentada com a conseqüència de la guerra de Cuba, es trasllada a un local del 
edifici que s’acaba de construir en el carrer Cortes (actual Gran Via) 

<1936 passa al seu fill José Cortés Doménech 

19xx passa a la neta del fundador, ... Cortés Macià 

1981 passa a Sergi Hernández Luz que reforma l’interior i l’exterior. 

BIBLIOGRAFIA  

Hemeroteca La Vanguardia: localitzades referències entre 1914 i 1936 com a Bar Alegria, 
Cortes 504. 

http://baresautenticos.com/2011/05/09/bar-alegria/ 
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http://santantoniestranger.wordpress.com/2013/11/13/alegria-dies-de-gloria/ 
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CASINO DEL CENTRE [206]  
C Girona 69   

DADES GENERALS 

Denominació CASINO DEL CENTRE 

 CAFÈ DEL CENTRE 

Adreça C Girona 69       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40550 / 003 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic  

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1866 1873; 192x 

Estil Neoclàssic   

Autor Francesc Batlle i Felip, M. d'O.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic de la planta baixa de l’edifici afrontat a carrer Girona 
69. Disposa de dues obertures i d’un entresolat interior. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que corresponen 
al Casino d’Agustí Bel, de 1873, amb elements de la etapa iniciada vers 1925 com a Café 
del Centre.. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de les obertures, el tancament de fusta i vidre, amb cornisa a l’alçada de la llinda 
que separa el fix superior amb muntants alineats amb la divisió inferior, i el porticons 
interior, plegables, llisos. 

INTERIORS 

En el primer àmbit, de doble alçada: el cel ras amb garlanda perimetral en relleu, 
actualment acolorida; la filera central amb 4 pilars de fosa; el paviment de peces 
hidràuliques blanques amb quadres girats negres en les cantonades; la finestra del 
celobert de l’esquerra, amb vitrall geomètric policrom i la barra de fusta amb sòcol de 
marbre dels anys 1940. 

En el segon àmbit, l’estructura i la barana de fusta de l’altell, sense escala d’accés, amb 
dues bigues laminades recolzades en el pilar de fosa. 

En tot el local, les peces del mobiliari antic: la taula per jugar al bacarà, amb peu central 
de fusta i sobre de marbre octogonal, amb una ranura per introduir els diners “per a la 
casa”; el llarg banc de fusta de la paret esquerre, realçat amb decoració de formes 
vegetals; altres taules de marbre amb peus de fossa (una rodona, i diverses rectangulars 
amb el costat curt ondulat), les cadires de fusta, el piano, el rellotge, els dos miralls de la 
paret esquerra, de canto bisellat,... 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen les dues vidrieres de tancament de l'establiment. A 
l’interior, el cel ras, els pilars de fosa, el paviment hidràulic, la finestra amb vitrall, la barra 
de bar, l’estructura i barana de l’escala a l’altell, el mobiliari antic com ara la taula de 
bacarà, el llarg banc de fusta, les taules de marbre, cadires, piano, rellotge i miralls. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la caixa de la alarma i la tanca de ballesta. 

La possibilitat de col•locar un nou rètol queda restringida a les vidrieres baixes, sobre el 
vidre transparent, amb lletra i text proporcionat. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1873 Coromines? obre el Casino del centre, un local de joc amb una petita barra. 

<1912 pasa a Agustí Bel Balada, es reconverteix en cafè aprofitant el mobiliari del casino 
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1955 pasa d'Agustí Bel Balada a José Bel Coromina 

198x s'incorpora el servei de restaurant i bar de copes 

19xx pasa a Agustí Bel xxx besnet del fundador. 

2008 es pinta l'interior acolorint la garlanda del cel ras. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 75 

http://exploradorsurbans.blogspot.com.es/2013/03/monsieur-belmondoun-cafe-si-us-
plau.html 

entrevista a Agustí Bel propietari el 2013 

La vanguardia 1991206 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1991/12/06/pagina-
9/33497080/pdf.html?search= 

"agusti bel" Barcelona del Centre. Lluís Permanyer" 

La Vanguardia 20001107 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1991/12/06/pagina-
5/34077532/pdf.html?search= 

"agusti bel" 

https://www.google.com/maps/@41.3945977,2.1711406,3a,75y,231.15h,79.13t/data=!3m
5!1e1!3m3!1s4NQ_821QCWgAAAQfCPEtmQ!2e0!3e11 

photo sfera 
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CALZADOS LLUCH [207]  
C Comte Borrell 99   

DADES GENERALS 

Denominació CALZADOS LLUCH 

 LOS ANGELES 

Adreça C Comte Borrell 99       

 C Floridablanca 89       

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 21040 / 010 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dreta 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1899 1899 
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Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de la planta baixa de l’edifici afrontat al carrer Comte 
de Borrell 99 i Floridablanca 89. Disposa de dues obertures a Comte Borrell. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que  
corresponen a la decoració de la sabateria Lluch, de 1899. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El llindar de marbre blanc del petit vestíbul exterior, el moble sobreposat que configura un 
nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i mecanismes del tendal i el ràfec que 
protegeix el conjunt. 

En el moble es diferencien tres franges horitzontals: 

- El sòcol aplacat de marbre en tots els elements (fins i tot la porta batent) 

- La zona central vidrada, amb: aparadors exteriors en els brancals, amb bastiment de 
fusta motllurada i mirall en el fons; aparadors interiors en les obertures, que conserven els 
suports per sabates i muntures metàl.liques pels prestatges de vidre bisellat  i, en la 
obertura esquerre, la porta d’accés, reculada al pla de tancament interior dels aparadors. 

-  El calaix de tota l’amplada i major fons, amb emmarcat de fusta amb decoracions 
rebaixades en els extrems i un plafó amb retolació amb lletres corpòries de fusta pintada, 
recolzat sobre cartel.les que divideixen una franja inferior de fusta calada 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el tancament interior dels aparadors, el conjunt de prestatgeries de 
fusta pintada que cobreixen les altres parets i algunes peces de mobiliari de fusta 
envernissada diverses èpoques, així com els elements integrants de l’edifici (l’estructura 
vista del sostre i la finestra de l’entresolat). 

-Les prestatgeries s’aixequen sobre una base de fusta, amb una franja inferior 
diferenciada amb els muntants amb una decoració senzilla (on hi havia portes que no 
s’han conservat) i una cornisa amb fris decorat i policromat que també remata el 
tancament dels aparadors amb cresteries en aquest tram. 

-El mobiliari inclou: el taulell asimètric, amb el sobre exempt; la vitrina de la cantonada 
esquerra, amb peus de fusta tornejada, amb lleixes de vidre i  muntures metàl•liques; els 
trams de bancs amb seients i reposa braços (una part guardada al magatzem) i les peces 
per recolzar el peu. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l’establiment. A l’interior, el tancament dels 
aparadors, les prestatgeries, el taulell, vitrina i bancs provadors. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1899 Frederic Lluch, poc després de casar-se, obre la Barcanona, sabateria amb taller i 
habitatge en l’entresolat. 

195x passa a Jaume Lluch Oltra. 

19xx passa a la neta de Jaume, Montserrat Lluch Marcó. 

2006 Montserrat posa el negoci en traspàs per jubilar-se. 

200x passa a un nou llogater que no arriba a obrir però repinta el mostrador i el 
tancament interior dels aparadors de color platejat i empapera el parament per sobre dels 
armaris. 

2010 passa a la sabateria Los Àngeles que conserva el moble exterior i, a l’interior, 
decapa la fusta pintada i li aplica un color crema, llevat del mostrador i la vitrina que 
s’envernissen i la cornisa que manté el color existent. Es retira part del banc de fusta (que 
es conserva en el magatzem) i es desplaça darrera dels aparadors per utilitzar l’armari de 
la dreta  com a expositor. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 150 

http://latiendalosangeles.tumblr.com/la_tienda 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/07/los-angeles.html 
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CAMISERIA BEL  [208]  
Pg Gràcia 20   
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Adreça Pg Gràcia 20       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 
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Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els dos locals, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al Passeig de 
Gràcia 20. Disposa de dues obertures, una cada banda del portal. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial en el local dret, a l’exterior i a l’interior, 
que  corresponen a la decoració de la sastreria-camiseria Bel, de l'any 1940, dissenyada 
per Jorge Muntañola. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura que defineix un nou frontis, sobre la façana del local dret, en tota l’amplada i 
fins a l’alçada de la llinda de l’obertura original, de composició simètrica, amb: 

- dins del gran buit resultant de l’estintolament per agrupar les dues obertures originals: la 
porta central i reculada, amb bastiment de fusta i vidre en tota l’alçada; l’aparador exterior 
a banda i banda, amb sòcol de fusta pintada plafonada i tancament de vidre amb una 
fusteria molt prima, i el fris amb motllura inferior i superior, bastiment de fusta similar al 
del sòcol i un gran vidre transparent amb el nom BEL gravat amb lletra lligada. 

- sobre els petits brancals laterals, pilastra aplacada de fusta, amb les motllures del fris 
central, i un rebaix, en aquest tram, en forma de rombe, amb les dates 1842 (a l’esquerra) 
i 1940 (a la dreta). 

INTERIORS 

En la sala de vendes, els elements dels paraments, amb una cornisa a l’alçada de la 
llinda que separa dues franges, dalt opaca amb plafons rectangulars i, baix, armaris 
encastats en els plans reculats i vitrines en els sortints. 

També a la sala de vendes, les peces de mobiliari que completaven el conjunt, com les 
dues taules amb cadira al costat de l’entrada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana del local de la dreta de l'establiment. A 
l’interior, el tractament de guix motllurat de paraments i cornisa, armaris encastats i 
vitrines, mobiliari de taules i cadires. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la caixa de la alarma. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre transparent amb text pintat i proporcionat al 
plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1842 Joan Bel treballa a la sastreria de Josep Xancó a la Rambla (veure establiment 6) 

xxxx Joan Bel obre un negoci propi a la plaça Reial cantonada amb el passatge Bacardí. 
A la seva mort l'hereta el seu fill Frederic i després la vídua d'aquest. 
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1940 Salvador Bel, un dels 6 fills de Frederic, trasllada la satreria-camiseria Passeig de 
Gràcia 20, al local que habia estat ocupat per una botiga de cotxes Hispano-Suiza. 
Encarrega la decoració a Jordi Muntañola Tey, arquitecte (??), qui s'inspira en les 
clàsiques botigues angleses de roba d'home. 

1944 crea la jaqueta Teba, pel comte del mateix nom, de llana i caixmir 

1982 mort Salvador Bel Font, solter, amb 78 anys. L'establiment pasa a mans Bel y Cia 
SA. 

1989 s'amplia la botiga, ocupant el local esquerre del mateix edifici, per incorporar la roba 
de dona. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 17-09-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 41 

"Pel que fa a l'interior, s'han conservat les vitrines, els taulells, les cadires i l'esperit, però 
s'han eliminat les portes que tancaven els armaris per tal que els clients puguin veure 
sense entrebancs i sense pressa el gènere que hi ha a les lleixes. El marbre blanc del 
terra es va substituir per moqueta." 

ALBERTÍ, 2013, p.155 

http://belycia.com/stores/ 
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CASA GALLOFRÉ [211]  
C Manso 68   

DADES GENERALS 

Denominació CASA GALLOFRÉ 

   

Adreça C Manso 68       

             

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 20960 / 003 
  

Planejament CEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 188x 1914 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al Manso 
68. Disposa de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que  corresponen 
a la decoració de la botiga de generes de punt Casa Gallofré, de l'any 1914. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de les obertures, gairebé a plom amb el pla de façana, el marc de fusta encaixat en 
el perfil dels forats arquitectònics, amb dos pilastres laterals i un frontis que conté el rètol 
de vidre pintat. 

Dins aquest marc, el tancament amb bastiments i sòcol de fusta i franja superior de vidres 
impresos amb escaquer girat, que en l’obertura esquerra, es plega cap a l’interior per 
formar un vestíbul exterior amb cel ras de fusta i aplic rodó amb pantalla de vidre tallat. 

Fixades al parament, les barres de suport del tendal. 

INTERIORS 

A la sala de vendes: 

-El conjunt de mobiliari de fusta:  les prestatgeries de les parets; el taulell, i la caixa tipus 
taquilla amb escriptori i vidres gravats. 

-El paviment de rajola hidràulica 

-El rètol de xapa de la “Fca. de Generos de Punto”. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior la totalitat dels elements que 
formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt del mobiliari de fusta amb taulell, 
escriptori, prestatges. El paviment de rajola hidràulica i el rètol de xapa. 

S'ha de mantenir el rètol principal. La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol 
secundari queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre 
pintat negre, lletra blanca i text proporcionat al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1914 Miquel i Josep Gallofré funden l'empresa M. y J. Gallofré i reformen la botiga 
existent davant del Mercant de Sant Antoni. 

1999 passa a la tercera generació, Rosa Maria i Joan Gallofré, que conserven tota la 
decoració original. Substitueixen els llums dels aparadors que es van trencant per 
imitacions i instal.len les tulipes sobre el taulell per eliminar uns fluorescents del sostre. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 124 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1914-generes-de-punt-casa-gallofre.html 
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http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/12/24/generes-de-punt-casa-gallofre-100-anys-
mercat-de-sant-antoni/#None 

"A l'època de la guerra, aquest rètol que posa Fàbrica de Gèneres de Punt, és quan aquí 
dintre, amb unes tricotoses havien de teixir perquè no hi havia fabricants de samarretes" 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2014/07/casa-gallofre-1914-2014carrer-de-manso.html 

http://www.amigoshop.es/shops/EU4BJG3VB7 
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LA NUEVA MARAVILLA [213]  
C Rosselló 160   

DADES GENERALS 

Denominació LA NUEVA MARAVILLA 

 MANTEQUERIA LASIERRA COLMADO. 

Adreça C Rosselló 160       

 C Aribau         

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15220 / 034 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dreta xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1899 1900; 1953 

Estil Eclèctic   

Autor Joaquim Codina i Matalí, m. 
d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada dreta, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat al carrer Rosselló i al xamfrà amb Aribau. Disposa de 3 obertures, dues en el 
xamfrà i una en l’aresta de Rosselló. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del colmado “La nueva Maravilla”, de l’any 1900. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis aplacat, en tota l’amplada del 
local, que arrenca en el sòcol de l’edifici fins a les mènsules del primer pis, de composició 
simètrica en cada pla de façana, amb: 

- en els 4 brancals, el plafó amb sòcol i marc de fusta amb un vidre que protegeix làmines 
publicitàries no originals. 

- com a llinda, el calaix continu amb marc de fusta i plafó de vidre amb el rètol pintat per 
darrera. 

Dins de les obertures, els llindars de marbre blanc. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, en les parets laterals i paral.lela a la façana, la prestatgeries de fusta 
pintada, amb cornisa dividida pels muntants verticals decorats amb degollats, amb alguns 
sectors amb calaixera inferior. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt de 
prestatgeria. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra blanca , i la numeració a 
cada costat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1900 Ramon Canela, d'una família propietaria d'altres colmados, funda "La nueva 
maravilla" 

19xx es modifiquen els elements (aparadors i portes) de l'interior de les obertures. 

1953 Després de passar per 4 propietaris, Ramon Lasierra Jariod, gerent d'una xarcuteria 
del barri, es queda l'establient que estava en traspàs. Conserva el moble modificant la 
llegenda i imatges del rètol. 

1981 pasa al seu fill Ramon Lasierra Peña. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.zoomin.es/barcelona/eixample/noticias/tiendas/centenarioslasierra.html 
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" el establecimiento conserva una estética acogedora y agradable gracias a su mostrador 
de madera noble y sus estanterías repletas de coloridos y deliciosos productos que se 
muestran a los clientes a primera vista, así como también las fotografías e ilustraciones 
que decoran todo el local y que lo convierten en todo un icono comercial". 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2013/01/barcelona-mantequeria-colmado-la-sierra.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Eix 7233/1899 construcció edifici, alçat esquemàtic 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@367943&amp;start=0&amp;sort=fecha 
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COLMADO JUAN SOLER [214]  
C Roger de Llúria 85   

DADES GENERALS 

Denominació COLMADO JUAN SOLER 

 MANTEQUERIA J.MÚRRIA, QUEVIURES J.MÚRRIA 

Adreça C Roger de Llúria 85       

 C València 310       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40870 / 007 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà esquerre xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1898 1898; 1943 

Estil Modernista   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada esquerra, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat al carrer  Roger de LLúria 85 i al carrer València 210. Disposa de 3 obertures, 
dues en el xamfrà i una en el carrer Roger de Llúria. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a al 
colmado La Puríssima, de l’any 1898, amb elements de la reforma com a Mantequeria 
J.Múrria de 1943. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt que defineix un nou frontis aplacat, en tota l’amplada i alçada del local, que 
arrodoneix l’aresta, amb una composició amb tres franges horitzontals amb: 

- en els 4 brancals, el sòcol de marbre i els plafons amb marc de fusta esculpida i vidre 
pintat pel darrera amb publicitat de begudes alcohòliques catalanes. Semblen originals el 
de l’esquerra, VINOS DE ALELLA (signat per J.Padró Rosellón 286) i el de l’aresta, que 
reprodueix un dels cartells dissenyat per Ramón Casas l’any 1898 per Anís del Mono 
(signat per Turon Moya, societat en actiu en els anys 40) . 

- com a llinda, el calaix continu, recolzat sobre cartel.les de fusta, amb marc de fusta 
motllurada i plafons de vidre amb el rètol pintat per darrera. La tipografia actual 
reprodueix la utilitzada el 1943. 

- En les obertures extremes, el tancament vidrat amb emmarcat metàl.lic amb porta 
central  i aparadors laterals amb sòcol en continuïtat amb el dels brancals. La porta de 
Roger de llúria esta actualment anul•lada, la del xamfrà conserva el tirador. 

- En l’obertura central, el sòcol de vidre pintat pel darrera amb publicitat de LICOR 
CHARTREUSE, i l’aparador amb les lleixes de vidre amb muntures metàl•liques. 

INTERIORS 

A la sala de vendes els dos pilars de fosa i el conjunt de mobiliari de fusta envernissada 
anterior a 1964: 

-l’estructura trasdosada a la façana, amb portes vidrades per registrar el aparadors 
exteriors i, en el brancals, vitrines i el taulell de la caixa. 

-les prestatgeries que cobreixen les altres 3 parets amb cornisa recta amb un tram central 
sobreelevat en cada pany, amb fris decorat amb rebaix geomètric, amb calaixera inferior i 
un sector aplacat de marbre, en l’aresta esquerra, amb les aixetes de vendre oli a doll. 

- el rellotge de paret de la dreta i el petit mostrador de fusta amb sobre de marbre blanc. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, l’estructura 
trasdosada dels aparadors, el conjunt de prestatgeries, i el rellotge de paret. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 
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S'han de mantenir els cartells de publicitat descrits. La possibilitat de substituir el 
contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: 
plafó de vidre pintat negre, lletra blanca i text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1898 obre el Colmado La Puríssima (nom que segurament es relaciona amb la proximitat 
a la basílica) on es torrava cafè i es fabricaven neules. 

<1916 passa a Juan Soler que obre un colmado especialitzat en productes de qualitat 
(aigua, llet, mantega, cafè, licors, cava,..). 

1929 Juan Soler tanca el seu establiment i posa a la venda l'equipament. 

1943 passa a Josep Múrria Piñol que obre una mantequeria i així s'independitza de Julià 
Quílez, amb qui havia llogat l’any 1940 el colmado que encara conserva el seu nom 
(establiment 216). Es realitzen els rètols pintats sobre vidre del moble de façana dels 
quals es conserven 3. Mes endavant passa a anomenar-se Colmado Múrria. 

1969 a la mort de Josep passa al seu fill Joan-Francesc Múrria Boada. 

19xx passa anomenar-se Queviures Múrria. 

1980 es restaura l'establiment. A l’exterior es substitueixen algunes plafons de vidre i, en 
els que es conserven, s'incorporen elements de ferro forjat en forma de branques per 
tapar desperfectes i millorar-ne la subjecció. 
    . 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 04-06-1993 "Guapos per sempre" 

BANCELLS, 1990. p. 36: " 47. Colmado Múrria. En un marc de fusta esculpida i retolació 
en vidre tintat, hi destaquen els diversos cartells comercials com el conegut "Anís del 
Mono" de Ramon Casas, i "Marques de Monistrol" d'Alexandre de Riquer." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 180 

http://www.rutadelmodernisme.com/PopUpLocal.aspx?IdLocal=56&amp;Idioma=ca 

56. Queviures Múrria. 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&amp;contenido=boby_guapo
spersempre.htm 

http://www.murria.cat/catalan/historia_cat.html 

17-6-2011: 

Los cajones de nuestro establecimiento tienen tantos años como el local. Si la tienda es 
de 1898, este año los cajones cumplen 113 años. Ahora son más bien decorativos. 

https://www.google.com/maps/@41.3947667,2.1664572,3a,75y,166.2h,45.35t/data=!3m5!
1e1!3m3!1s7LtktcP3tK4AAAQXLB3AuQ!2e0!3e2 

visita virtual 
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Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
 194x 

 
  

 
  

 
 muntures 



 COLMADO JUAN SOLER 214 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 169 

 
 signat J.Padró 

 
 signat Turon Moya 

 
  

 
 esquerra 

 
  

 
 dreta 

 
 8-10-1921 Juan Soler 

 
 5-7-1929 traspàs 

 
 3-7-1948 Múrria 

   



 ULTRAMARINOS 215 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 170 

ULTRAMARINOS [215]  
C Aribau 180   

DADES GENERALS 

Denominació ULTRAMARINOS 

 ULTRAMARIONS CERDÀ, COLMADO CERDÀ, COLMADO P.CERDÀ 

Adreça C Aribau 180       

 C París 180b       

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15120 / 024 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà, esquerre portal 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1906 1906 

Estil     

Autor Jaume Torres Grau, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a l’esquerre del porta de l’escala de l’eix del xamfrà, de 
planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat al carrer Aribau 180 i París 180B. Disposa 
de dues obertura en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, que  corresponen a la 
decoració d’una botiga d’ultramarins de 1906. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La configuració del tancament amb: plafó per sobre de l’imposta i fusteria per sota (ara 
amb bastiments substituïts per alumini) amb aparadors laterals en l’obertura d’accés. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, l’estructura dels armaris de fusta pintada que cobreixen totes les 
parets i integren el forat de pas a la rebotiga. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: a l'exterior, 
la configuració del tancament; a l’interior, el conjunt d’armaris de fusta que integren el pas 
a la rebotiga. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1906 obre una botiga d’ultramarins 

1922 passa a Pedro Cerdà Calvet que continua com a ultramarins conservant el mobiliari. 

19xx s’incorpora el fill de Pedro, Joan Cerdà Serdà 

198x es reforma la botiga canviant el tancament, paviment, cel ras,.... conservant els 
armaris de les parets. Aquests, al llarg dels anys, han anat canviat de color (el més antic 
que es recorda era verdós) i, en les dues franges inferiors,  s’han retirat els calaixos i les 
portes de vitrina corredisses. 

2004 passa al nebot de Joan, Carlos Balada Serdà, que ja hi treballava. 

BIBLIOGRAFIA  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Torres_i_Grau 

arquitecte edifici 

http://www.epdlp.com/edificio.php?id=3899 

DOCUMENTACIÓ 
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COLMADO QUÍLEZ [216]  
Rbla Catalunya 63   

DADES GENERALS 

Denominació COLMADO QUÍLEZ 

   

Adreça Rbla Catalunya 63 65     

 C Aragó 251       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60540 / 015 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Xamfrà planta 

N. plantes actual sot+PB+xP PB 

Època 1887 1906,1940, 1974 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa tota la superfície destinada a local de la planta baixa de l’edifici 
afrontat al carrer Rambla Catalunya 63 i Aragó 251 i el local esquerre de Rambla 65. 
Disposa d’un total de 9 obertures: 2 a Arago, (la de l'esquerra utilitzada com a entrada de 
mercaderies), 1 en cada aresta del xamfrà, 4 en el xamfrà (la de la dreta utilitzada com a 
accés), i 1 a Rambla. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que  corresponen 
a la decoració del colmado Quílez. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La configuració del moble sobreposat que defineix un nou pla en tota la longitud de 
façana del local, amb tres franges horitzontals: 

- sòcol petri, que en l'obertura d'accés a la sala de vendes, s'arrodoneix en els aparadors 
laterals del petit vestíbul exterior, amb llindar de marbre blanc. 

-emmarcat de fusta motllurada que delimiten plafons i aparadors, a l’interior d'algun dels 
quals es conserven les muntures metàl.liques de les lleixes de vidre. 

-llinda amb calaix continu de fusta, recolzat sobre cartel.les, amb plafons de vidre pintat 
pel darrera. A la dreta del portal de l'eix del xamfrà, la cornisa es disposa sobre una 
franga de dentells. A l'esquerra del portal aquesta franga no hi hés i la cornisà és més 
gran. 

INTERIORS 

En la sala de vendes: el cel ras amb calaixos penjats i motllures perimetrals; el paviment 
de rajola hidràulica vermella amb aigües blanques; el conjunt de prestatgeries de fusta 
pintada que cobreixen les parets, amb mòduls circulars en les arestes; el tram de taulell 
de fusta amb sobre de marbre blanc, i el moble de la caixa de planta circular. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements descrits que formen la façana de l’establiment. A l’interior, el 
conjunt de prestatgeries, un tram del taulell, el moble de la caixa, el cel ras emmotllurat, i 
el paviment de rajola hidràulica. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra blanca o plata, i text 
proporcionat al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

En cas de segregació es mantindrà la unitat del conjunt exterior inclosa la tipologia i 
cromatisme de la retolació i la solució del tendal (amb un únic identificador en el faldó 
consistent en el nom de l'establiment). 

En cas que la segregació fes necessari realitzar un nou accés, aquest es realitzarà dins 
de l'emmarcat de fusta existent i mantenint la continuïtat del calaix superior. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1904 Economato Gibert 

1906-1909 Horno Flor de la espiga 

1921 Colmado de Manuel Biosca en el número 65 de Rambla Catalunya 

1940 Julià Quilez i Josep Múrria, companys de feina del colmado Simó, s’estableixen pel 
seu compte en el local de la dreta del xamfrà, on el matrimoni Vilaseca havia tingut un 
Colmado. 

1943 Josep Múrria s'independitza i obre el seu propi establiment ( element 214) 

1974 passa a Andrés Lafuente, propietari d’una cadena de colmados, que amplia la 
botiga, ocupant tot el xamfrà. Es manté l'accés original i en la façana a l'esquerra del 
portal es construeix un moble aparador similar al de la dreta. 

2014 passa als fills d’Andrés, Andrés, Carlos, Laura i Marta Lafuente Cuenca. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 16-07-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 232 

http://orgullosademiciudad.blogspot.com.es/2014/02/colmados-con-historia.html 

http://lafuente.es/grupo-lafuente/ 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1908-queviures-quilez.html 

La vanguardia 21-1-2014 tancament del colmado 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140131/54400679909/colmado-quilez-
barcelona-cierra.html 

El Periódico 6-2-2014 Josep M. espinàs 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/paisaje-las-tiendas-antiguas-3075075 

https://www.google.com/maps/@41.3910362,2.1630702,3a,75y,220h,90t/data=!3m5!1e1!
3m3!1slpz6GSTp94sAAAQIt5EVQw!2e0!3e2 

visita virtual 

DOCUMENTACIÓ 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@267427&amp;start=0&amp;sort=fecha 

projecte edifici (l'alçat és esquemàtic) 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1945 

 
 195x 

 
  

 
  

 
  

 
  



 COLMADO QUÍLEZ 216 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 174 

 
 <1974 

 
  

 
  

 
 195x 

 
 195x 

 
 196x 

 
  

 
 1887 

 
 soterrani 

 
 planta baixa 

 
 La Vanguardia 22-1-1904 

 
  

 
 21-10-1906 

 
  

 
 20-3-1907 

 
  

  



 FÀBRICA DE CONFITERIA I BOMBONERIA J.REÑÉ 217 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 175 

FÀBRICA DE CONFITERIA I BOMBONERIA J.REÑÉ [217]  
C Consell de Cent 362   

DADES GENERALS 

Denominació FÀBRICA DE CONFITERIA I BOMBONERIA J.REÑÉ 

 CAFÉ BAR RESTAURANT REÑÉ 

Adreça C Consell de Cent 362 364     

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40550 / 022 i 023 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus 
entre mitgeres 

local esquerre núm. 362 i local dreta 
núm. 364 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1870 (núm. 364) 1910 

Estil Neoclàssic   

Autor 
Jaume Ubach, m. d'o. 

Enric Llardent Comes, carpinteria i 
ebenisteria. 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment, a cavall entre dos finques veïnes, que ocupa els locals, de planta baixa, dret 
de l’edifici afrontat al carrer Consell de Cent 364 i esquerre del 362. Disposa de dues 
obertures, una en cada edifici. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que  
corresponen a la decoració de la Bomboneria, confiteria i pastisseria José Reñe, de l’any 
1910, realitzats per l’ebenisteria d’Enric Llardent Comas. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, el nou frontis que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, 
amb: 

- sòcol de marbre vermell, molt vetejat, amb límit superior corbat 

- aplacat de fusta, decorat amb rebaixos i motllures sobreposades, amb emmarcaments 
ovalats que contenen plafons de vidre pintat per darrera. En els dos laterals amb el text 
en lletres daurades ESPECIALIDAD GRAJEAS PELADILLES Y MARRONS GLACÉS i 

FABRICACION ESMERADA DE BOMBONES Y CHOCOLATES SUIZOS. En el central 

- calaix sobre les obertures i l’agulla central, amb estructura de fusta i plafó frontal de 
vidre pintat pel darrera, amb el text, en lletres daurades, 364 Fca DE CONFITERIA Y 
BOMBONERIA 362. 

- el suport i les barres del tendal.(en la visita de 2014 no hi són) 

Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc, el sòcol de marbre rosat i, en l’obertura 
dreta, el tancament amb porta reculada i aparadors laterals amb vidre corbat a l’exterior i 
gravat a l’àcid a l’interior. 

INTERIORS 

En el primer àmbit, de major alçada: el cel ras i el fris de guix amb relleus que havien 
estat policromats; el paviment realitzat amb el sobre de les antigues taules de marbre, 
l’aparador de la paret esquerra, amb miralls i lleixes (que fins la darrera reforma eren de 
vidre) amb muntures metàl.liques, i els fragments d’arrambador de fusta amb baixos 
relleus. 

En la separació amb el segon àmbit, l’aplacat de fusta que integra elements de 1910 amb 
d’altres de l’estintolament per incorporar la rebotiga (mènsules que recolzen un frontal 
amb miralls bisellats en disposició radial amb el mot PASTELERIA gravat a l’àcid). 

En tot l’establiment, els antics mostradors reutilitzats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior el cel ras amb 
fris, el paviment, l’aparador amb miralls i lleixes, l’arrambador de fusta, l’arc de separació i 
els mostradors. 
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S'ha de mantenir el rètol principal i els dos rètols laterals secundaris. La possibilitat de 
substituir el contingut literal del rètol secundari central queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat blau, i retolació daurada. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1892 Antoni Reñé, d'una familia pagesa de Bellpuig, i un soci suís funden la Fábrica de 
confiteria y bomboneria La Suiza-Reñé que ocupa els locals de consell de cent 362 i 364. 

1910 un dels fills d'Antonio trasllada l'obrador al carre Balmes 243 i un altre, Josep Reñé 
Padrisa, es queda l'establiment de Consell de Cent.  Es reforma com a pastisseria amb 
decoració d'Enric Llardent Comas. 

19xx a la mort de Josep, sense descendència, pasa al seu nebot Joaquim Sacall Reñé. 

19xx per ampliar la sala de vendes, s'amplia la obertura d'accés a la rebotiga, eliminant 
les vitrines existents i afegint el frontal sobre la llinda. El taulell que estava a l'esquerra, 
davant de l'aparador, pasa a la dreta i s'afegeixen altres taullells en la rebotiga. 

1980 es restauren els elements exteriors. 

2004 pasa a Joana Ibars, antiga dependente de la pastisseria, que adapta la botiga com 
a cafeteria restaurant. La intervenció, projectada per Marta Bacquelaine i amb la 
intervenció del taller de restauració VinT-trenta, manté l'exterior i reforma l'interior 
conservant part de la decoració i el mobiliari. 

201x es reforma l'interior incorporant mobiliari de llenguatge modernista. En l'aparador 
amb mirall, darrera la nova barra, les lleixes de vidre es substitueixen per fusta. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 1-10-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 246 

"El taller de Restauració Vint-trenta va desfer la configuració de la botiga per convertir-la 
en restaurant i va traslladar alguns dels elements per donar-los un nou ús. Així van 
utilitzar el marbre de les taules de l'obrador com a sòl. Van respectar una part del parquet 
original que era de roure natural i van conservar algunes de les vitrines i el frontal de fusta 
de caoba amb miralls que té una inscripció gravada a l'àcid am el mot PASTELERIA" 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 187 

http://www.restaurantrene.com/ 

el local mantiene la decoración original de Enric Llardent, que combina un agradable 
interior con grandes vitrinas, ornamentos de yeso en los techos y madera de caoba 
procedente de Cuba, con los llamativos zócalos de mármol que conforman los 
escaparates de la fachada exterior, de corte modernista, y declarada patrimonio histórico 
de la ciudad. 

http://www.vinttrenta.com/taller-de-restauracion.htm 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&amp;contenido=boby_guapo
spersempre.htm 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/confitera-j-re 
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ESTANC PALAU  [221]  
Rda Sant Pau 41   

DADES GENERALS 

Denominació ESTANC PALAU  

 ESTANC A. PALAU- M.CONDAL 

Adreça Rda Sant Pau 41       

 C Marqués de Campo Sagrado 35       

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 20910 / 017 
  

Planejament 802HD37  MPGM creació del sistema habitatge dotacional i concreció 
dels sòls als quals s'assigna aquesta qualificació 

Qualificació HD/7-g Habitatges dotacionals per a la gent gran 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 18XX 1888 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret del xamfrà, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la 
Ronda Sant Pau 41 i al carrer Marqués de Campo Sagrado 35. Disposa de dues 
obertures en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de l’estanc Palau, de l’any 1888. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura aplacada que configura un nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i 
mecanismes del tendal i l’estructura de forja artística de la bandera. 

Sobre el parament, el pòrtic que envolta els forats arquitectònics amb sòcol de marbre 
vermell on arrenquen els muntants de fusta amb decoracions rebaixades que es 
perllonguen amb cartel.les que divideixen una faixa horitzontal de fusta calada i recolzen 
el calaix superior amb emmarcat de fusta. Els plafons són tots recents, inclòs el de la 
vitrina sobreposada de l’agulla central amb emmarcat de fusta i vase i cornisa motllurades 

Dins de les obertures, els elements del tancament, amb una solució similar adaptada a 
l’amplada diferent, amb:  porta batent central, aparadors laterals amb sòcol de marbre 
vermell,  i fusteria amb una doble faixa de vidre catedral ocre amb llistons mitxtilinis 
sobreposats, una que es manté en el pla de façana i la inferior que ressegueix el 
perímetre dels petits vestíbuls exteriors 

INTERIORS 

En la sala de vendes, les prestatgeries que cobreixen les parets i el trasdosat de la 
façana, que configuren un conjunt de fusta pintada rematat per una cornisa amb fris 
continu que envolta tot l’espai, així com el taulell amb frontal de fusta i sobre de marbre 
blanc enllaçat amb el moble taquilla de l’antiga loteria, i el llum penjat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l’establiment. A l’interior, tot el conjunt de 
prestatgeries, taulell, moble taquilla i llum penjat. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, i la bandera de metacrilat. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat fosc, lletra daurada i text proporcionat al 
plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1888 el matrimoni Josep Palau Bofarull i Dolors Manzanos Alemany obren una botiga on 
es ven tabac, petards i loteria 

19xx passa al fill de Dolores, Albert Palau, i a la seva muller Montserrat Condal, que 
bategen el negoci amb els seus dos cognoms. 
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19xx mor Albert Palau. 

2000 a la mort de Montserrat Condal, passa al seu fill Albert Palau Condal. Es restaura 
l’aparador, decapant la fusta. Durant la guerra s’havien trencat els llums i els vidres 
gravats de l’aparador i els vidres pintats es van trencar o robar. 

2003 es rehabilita l’edifici, propietat de l’Ajuntament. 

200x  passa a Eduardo Hernández i Juan Carlos Quesada, 

<2012 es retira la caixa registradora National i els expositors de fusta amb vidre inclinat 
existents sobre el taulell per instal.lar una vitrina de vidre. 

<2014 es substitueix la vitrina per una mampara amb perfils d’alumini fins el sostre que 
divideix longitudinalment la sala de vendes i obliga a desplaçar el gran llum del sostre. 
S’instal.la un aparell de climatització i es realitza un gran calaix penjat del sostre per 
ocultar l’unitat exterior. 

2014 en els aparadors de l’obertura esquerre es substitueixen les muntures metàl.liques i 
les lleixes de vidre i s’instal.len uns vitralls policroms nous en el tancament interior. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 07-05-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 209 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1888-estanc-palau.html 

El Periódico 4-3-2012 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/relevo-con-horario-ampliado-1486943 

Hasta los no fumadores deberían visitar el estanco Palau, en la ronda de Sant Pau. Sus 
estanterías, mostrador, caja registradora, expositores, retratos... todo huele a un pasado 
que, fuese o no mejor, se ha preservado con devoción. Tanta que cuando el último Palau 
al mando decidió jubilarse y traspasarlo pidió a los nuevos arrendatarios, Eduardo 
Hernández y Juan Carlos Quesada, que respetasen el valioso legado. 

http://tiendasantiguasbcn.blogspot.com.es/2014/04/estanco-palau-y-m-condal.html 
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FARMÀCIA CALLEJA [222]  
C Gran Via Corts Catalanes 566   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA CALLEJA 

 FARMÀCIA CARULLA, FARMÀCIA COSTA CODINA 

Adreça C Gran Via Corts Catalanes 566       

             

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 60090 / 003 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 C  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P+3P PB 

Època 1870 1906 (interior); anys 40 (exterior) 

Estil Neoclàssic Modernista (interior) 

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de l’esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat al 
carrer Gran Via de les Corts Catalanes 566. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, que  corresponen a la 
decoració de la farmàcia Calleja, de l’any 1906, i a l’exterior, de la reforma realitzada per 
la farmàcia Carulla vers 1940 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, el nou frontis que sobresurt uns 30 cm, que engloba la obertura de 
l’establiment i el portal de l’escala de veïns i que arranca de la vorera i passa per davant 
de la barana del primer pis, amb: 

- aplacat de pedra, que retorna en els brancals, amb cornisa i fris amb dentells i amb un 
sector refós per sobre del nivell de la llinda, amb motllura perimetral amb cantonades 
convexes en les cantonades de les obertures, amb el rètol de lletres retallades daurades 
“FARMACIA” sota el qual s’ha afegit recentment el nom actual. 

- aparador en els 2 brancals de la farmàcia, amb marc de llautó amb un petit fris de 
dentells i sòcol. 

A l’interior de l’obertura, el tancament reculat amb porta central, de fusta amb llinda amb 
arc d’inflexió, i els aparadors exteriors, amb cantonada arrodonida, que continuen els dels 
brancals i sòcol de marbre. 

INTERIORS 

En els dos primers àmbits de la sala de vendes: 

-El conjunt de treballs d’ebanisteria. 

En el primer àmbit: els armaris de les parets, amb vitrines que contenen una col.lecció 
d’elements vinculats a l’activitat (pots, medicaments, estris, publicitat,..) amb una cornisa 
ondulada amb elements en relleu en les valls i, de gran dimensió, en les crestes; el taulell 
amb front i batent lateral amb motllures sobreposades a joc amb les del fix dels armaris i 
la porta a l’escala de veïns. 

En el segon àmbit, la cornisa superior, igual a la dels armaris del primer àmbit, en les 
parets laterals i la llinda a la zona reformada. 

Separant els dos àmbits, el revestiment dels brancals i la llinda amb doble arc. 

-El cel ras amb motllura quadrangular paral.lela als murs i rodona en el centre envoltant 
una pintura. La del primer àmbit representa l’interior d’una apotecaria amb personatges 
amb vestimentes del segle XIX, la del segon semblen elements vegetals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior la totalitat dels elements que 
formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt de treballs d’ebenisteria descrits, i 
el cel ras motllurat amb pintures. 

Eliminació dels elements sobreposats incoherents. En particular els focus i les dues creus 
lluminoses als aparadors. 
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La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: Lletres romanes retallades, daurades, col•locades directament 
sobre la pedra. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1906 obre la Farmacia Calleja (cortes 186). 

1923 passa a Artur Carulla Ambrós, que manté la decoració (inclòs el nom de Calleja 
gravat a l'àcid a la porta) i introdueix el nom en el rètol. 

19xx s'eliminen tots els elements exteriors i es realitza l'estructura que es conserva. 

1945 a la mort d'Artur passa al seu fill Josep Ma Carulla Canals. 

1946 passa a Antoni Viader Font . 

1947 a la mort d'Antoni passa al seu germà, Narcis Viader Font. 

1955 passa a Oriol Guixà Planell. 

1956 passa a Lluís Amargós Anoro. 

1974 passa a Magdalena Martínez Matas. 

1976 passa a Ana Mª Arrufí Batllevell. 

2005  passa a Mª Lourdes Sanchís Foret. 

2011 passa a Josep Costa Codina. 

2014 s'afegeix en el rètol el nom COSTA CODINA en lletres retallades. 

BIBLIOGRAFIA  

PUIG, 2009. p.38. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

http://www.farmaciacostacodina.com/main.asp?Familia=212&amp;Subfamilia=663&amp;c
erca=familia&amp;pag=1 

http://apotecarisifarmacutics.blogspot.com.es/2011/02/farmacia-i-comerc-la-catalunya-
rural.html 

"La nissaga d’apotecaris en la que ens centrarem és la nissaga Forés-Carulla. Un grup 
social i professional, que perviu durant sis generacions sota els mateixos estandards 
creats pel seu fundador Francesc Forés l’any 1.726 quan obre botiga al carrer d’en Canós 
de l’Espluga de Francolí fins a que Artur Carulla i Ambrós el 1.923, tanca la farmàcia per 
marxar a Barcelona on la torna a obrir amb laboratori farmacèutic inclòs. 

http://www.barrisantantoni.info/wp-content/uploads/2014/04/Revista94-estiu2014-
reduit.pdf 

p.22 
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FARMÀCIA NOVELLAS [224]  
C València 256   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA NOVELLAS 

 FARMÀCIA BOLÓS 

Adreça C València 256       

 Rbla Catalunya 77       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60540 / 008 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local xamfrà dret 

N. plantes actual sot+PB+5P+2P PB+entresolat 

Època 18XX 1902-1906 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor Domènech i Estapà, Josep Josep M. i Antoni Falgueras, arq. 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret del xamfrà, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici 
afrontat a carrer València 256 i a la Rambla Catalunya 77. Disposa d’un portal gran en el 
xamfrà i de 3 obertures estretes en l’aresta. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la farmàcia del doctor Novellas, de l’any 1901 amb elements de la reforma 
de 1906 i de l’etapa Bolós. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els elements conservats del tancament original, a l’interior de les obertures, amb 
emmarcat de fusta i vitralls emplomats policroms, i els elements puntuals sobreposats 
(fanal amb vidres vermells i 2 rètols de forja artística sobre les portes). 

INTERIORS 

En els espais públics de l’antiga botiga (sala de vendes, zona d’homeopatia i espai de 
connexió entre els dos) la configuració de l’espai i els acabats i mobiliari que es 
conserven o reprodueixen els elements de l'any 1901 i 1906 (veure notícies històriques). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements descrits que formen la façana de l’establiment. A l’interior, la 
configuració de l’espai, els acabats decoratius, i el conjunt del mobiliari. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1901 Antoni Novellas Roig lloga un local en una casa nova, encara no acabada, quasi 
enfront de la farmàcia del Dr Andreu. Va encarregar el projecte als germans Falguera, 
amics personals, que van dibuixar un saló dispensari amb grans vidrieres policromades, 
prestatgeria, 3 tamborets blancs i enllumenat de gas. 

Forja de Manuel Ballarin i Cia 

1906 es reforma la zona del dispensari per destinar l'espai a l'homeopatia, disciplina de la 
qual Novellas va ser un dels introductors Espanya. Es canvia el paviment. 

1927 Novellas traspassa la farmàcia a Antoni de Bolós i Vayreda, d'una nissaga de 
farmacèutics d'Olot 

1936 es trenquen els vitralls del tancament exterior en la zona d'homeopatia. 

19xx passa a Jordi de Bolós i Capdevila, un dels seus fills 

198x se’n fa càrrec un dels nets, Jordi de Bolós i Giralt. 
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1995 en l’edifici s’inicia una important intervenció per resoldre problemes estructurals 
greus, amb projecte de Margarit i Buxadé, arq., que obliga a substituir tots els sostres i a 
reforçar la fonamentació i estructura vertical. 

Jordi de Bolós i Giralt coordina els treballs per conservar la decoració de l’establiment: 

-Paviments: es destrueixen tots. Es col.loca una reproducció del paviment de rajola 
hidràulica original amb les mateixes característiques en la botiga i en la zona 
d’homeopatia (on l’any 1922 s’havia substituït per un escacat). 

-Fusteria façana: Es desmunten totes i es recol.loquen els sectors amb vitralls. La porta 
d’accés es transforma en corredissa. 

-Armaris: es desmunten els armaris de la botiga i de la secció de homeopatia, es 
restauren en taller i es reinstal.len en acabar les obres. El tram de la paret esquerre s’ha 
d’ajustar a una dimensió menor provocada per l’augment de gruix del mur. 

-Divisòria homeopatia: es conserva in situ durant les obres. 

-Pintura: Les úniques que es mantenen en el seu lloc durant les obres són les de la part 
interior de la façana en la botiga. Les de la paret frontal, que estaven muntades sobre tela 
amb bastidor, es retiren i recol.loquen. Les dels sostres es destrueixen totes però es fan 
calques de la part inferior de la volta de la botiga que es col.loquen sobre una nova 
superfície. 

201x es retiren les portes de la vitrina d’homeopatia i es retallen, descartant  la part 
inferior amb vidre catedral ocre i reutilitzant el plafó de fusta superior amb flors pintades 
que primer es posa en el fons i  després es passa al front. 

BIBLIOGRAFIA  

El Noticiero Español 11-1-1902, núm. 2573, p.1 

"Memòrias y documentos, escritos y gráficos referentes a la vida de Dn Antonio Novellas 
y Roig" Manuscrit conservat a la farmàcia. 

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. Rambla 
Cataluña, 77.- FARMACIA BOLÓS." 

BANCELLS, 1990. p.52: "77. Farmàcia Novellas (1902) Antoni de Falguera i Sivilla. 
L'antiga farmàcia Novellas, ara Bolós, conserva gairabé tots els elements de la decoració 
original. Hi destaca la porta d'entrada, amb un vitrall que representa un taronger carregat 
de fruit. A l'interior es conserva el mobiliari, tulipes, pots de ceràmica, paviment hidràulic i 
pintures del sostre." 

El Periódico 18-06-1993 "Guapos per sempre" 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.73 "Farmàcia BOLÓS". 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 54 

PUIG, 2009. p.33. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

CATASÚS, 2010: "L'arquitecte antoni de Falguera i Sibil.la". 

SERRA, 2010 

http://farmaciaserra.com/arte/dr-antoni-novellas-i-roig/ 

biografia Antoni Nov 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: Acant, vinca, heura, lliri d'aigua, llúpol, saüc, 
maravella, dàlia, girasol, ínula, matricària, iris, cascall, trèvol, capil.lera, botó d'or, reina 
dels prats, maduixera, rosa, taronger agre i trompeta." 

LOPEZ, 2011: 

http://www.artnouveau.eu/upload/magazine_pdf/18_singular.pdf 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Farm%C3%A0cia_Bol%C3%B3s 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernistaisingular/la-dreta-de-leixample/farmcia-
bols 

fotografies de Joan Palau 

https://www.google.com/maps/@41.3916749,2.1621391,3a,75y,235h,90t/data=!3m5!1e1!
3m3!1sUSjwva0pylYAAAQfCNSJIQ!2e0!3e2 

visita virtual 

http://www.rutadelsemblematics.cat/ 

DOCUMENTACIÓ 

Fotografies històriques de Jordi de Bolós Giralt. 
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FARMÀCIA SAÑÉ [225]  
C Aribau 91   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA SAÑÉ 

 FARMÀCIA CASAUS 

Adreça C Aribau 91       

 C Mallorca 195       

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60430 / 008 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1901 1910 

Estil Eclèctic   

Autor Isidre Reventós, m.d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre del xamfrà, de planta baixa, de l’edifici afrontat al 
carrer Aribau 91 i Mallorca 195. Disposa de dues obertures al xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la farmàcia Sañé, de l’any 1910. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt d’elements que conserva la solució original (llevat del contingut dels plafons de 
vidre) amb: una estructura que engloba les dues obertures, de composició simètrica, amb 
calaix en la llinda i plafons aplacats sobre la part superior dels brancals, i el tancament de 
fusta envernissada amb porta central a l’interior dels buits arquitectònics. 

De traçat sobri, destaca l’utilització d’alt relleus daurats dibuixant corones de llorer i 
garlandes, el tirador de barres paral.leles que dibuixen una T, els vidres amb una 
garlanda gravada a l’àcid amb pedres de colors incrustades i els quadrats de vidre 
bisellat. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el conjunt de mobiliari de fusta envernissada decorat amb alts relleus 
daurats amb motius com els de façana i un petit quadrat amb una rosa esquemàtica: 

-Els d’armaris que cobreixen les parets amb: franja inferior opaca (sòcol de fusta, i portes 
lliscants); franja central molt modificada on hi havia portes vidrades i lleixes de fusta, i 
remat on es concentra la decoració daurada. 

- El taulell de fusta (el sobre de marbre és recent). 

- Una tauleta amb dues cadires. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements que formen la façana de l’establiment. A l’interior, el conjunt del 
mobiliari de fusta, armaris, taulell i tauleta amb cadires. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i el termòmetre electrònic. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat clar, lletra daurada, i text proporcionat al 
plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1    910 Pere Claver Sañé Casanovas, farmacèutic de Taradell, funda la farmàcia 
incorporant estris de la seva primera oficina (pots, morter,..) avui desapareguts. La 
realització de la decoració s'atribueix al ebenista Sarpis. 

1950 a la mort de Pere passa al seu fill, Andreu Sañé Ballester. 

1987 passa a Pilar Casaus Domingo. Es restaura el mobiliari de fusta i es canvia el sobre 
del taulell que era de marbre negre. 
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2006 es retiren les portes i lleixes de les vitrines i s’insereix una estructura de color cigró i 
es realitza un cel ras per ocultar instal.lacions. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 11-06-1993 "Guapos per sempre" 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.169 "Farmàcia CASAUS". 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 69 

PUIG, 2009. p.2. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÒPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: llorer, botó d'or i rosa" "... la rosa adquireix 
gran rellevància" 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-casaus 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=ca&amp;contenido=boby_guapo
spersempre.htm 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
  

 
 <2006 Foto: C.Bancells 

 
 2007 
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FARMÀCIA Dr. VINTRÓ [226]  
C Gran Via Corts Catalanes 688   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA Dr. VINTRÓ 

 FARMÀCIA BALLESCÀ, FARMÀCIA VILA CASAS, FARMÀCIA 
CUARTERÓ PELEGAY, FARMÀCIA HIGUERAS ALVAREZ 

Adreça C Gran Via Corts Catalanes 688       

 C Girona 42   42B   

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40380 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà cantonada esquerre 

N. plantes actual PB+5P+3P PB 

Època 18XX 1889 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerra del xamfrà, de planta baixa, de l’edifici afrontat al 
carrer Gran Via de les Corts Catalanes 688 i Girona 42-42B. Disposa d’un portal a la 
Gran Via i d’un portal i una finestra en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la farmàcia del Dr. S.Vintró, de l’any 1889. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre la llinda, el calaix continu de fusta que reprodueix la dimensió de l’original, per bé 
que, segurament, amb una solució diferent del frontal (abans de vidre pintant i ara de 
fusta amb lletres metàl.liques sobreposades. 

Sobre el parament, a banda i banda de cada obertura, per sobre del nou sòcol de marbre, 
el plafó rectangular aplacat de fusta, amb motllura perimetral i mènsules que recolzen el 
calaix. 

Dins de les tres obertures l’emmarcat de fusta decorat amb rodó amb rebaix helicoïdal i, 
en les dues que són portals, les dues fulles batents (ara només s’utilitza la del xamfrà), i 
el fix superior que a Gran Via presenta un vitrall policrom emplomat  amb una 
representació de la copa d’higea en el centre (l’altre està guardat pendent de restaurar). 

INTERIORS 

En la sala de vendes: 

-El conjunt d’armaris que cobreixen les parets amb: franja inferior opaca (sòcol de fusta, 
portes lliscants i filera de calaixos), lleixes de fusta en el centre (amb el mòdul central 
darrera el mostrador substituït) i cornisa amb frontis (amb els elements de l’arquitectura 
clàssic). Els panys estan modulats per pilastres (motllurades i amb capitell) i, en el centre 
del parament frontal, sobresurt un mòdul limitat per pilarets exempts rodons. 

El conjunt integra dues portes d’accés a espais interiors amb vidre matejat amb la paraula 
LABORATORIO i DESPACHO i dos vitralls policroms emplomats amb les figures de Sant 
Cosme i Sant Damià. 

-El taulell de fusta amb sòcol i sobre de marbre negre, amb un tram central del frontal 
sobresortint flanquejat per dues columnes. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt 
d’armaris de les parets que integra dues portes i dos vitralls emplomats, i el taulell de 
fusta i marbre negre. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els rètols de propaganda. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques:  plafó de fusta d’acabat igual que la façana i lletres romanes 
daurades. 
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Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1889 Els doctors Vintró obren dues farmàcies en xamfrans del carrer Corts des d’on 
comercialitzen el laxant Tamarindos Vintró. 

La de Corts 211 (avui Gran Via 571) que pertanyia a E. Vintró va ser totalment reformada 
l’any 2009. La que ens ocupa, Corts 356 (ara Gran Via 688), pertanyia a Sebastià Vintró i 
s’ha conservat en bona part. 

S’han perdut, entre d’altres: a l’exterior les representacions d’una copa d’higea estilitzada 
que hi havia en els plafons; a l’interior el cel ras pintat i el llum aranya de ferro forjat. 

1931 passa al Doctor Narciso Ballescá. 

1957 passa a Antoni Vila Casas, que havia tingut una primera farmàcia a Sant Andreu i 
havia fundat amb un soci un laboratori. 

1988 passa a Dolors Cuartero Pelegay i el seu marit Rolando Cossio Vélez. 

Es retira el vitrall de la porta d’entrada, en mal estat, que es conserva pendent de 
restaurar. 

19xx es realitza un nou sòcol de marbre en tota la planta baixa de l’edifici. 

2006 passa als cunyats Mª Esther Alvarez Perez y Jesús Higueras Casares. Retiren el 
rellotge de paret de pèndul, que es conserva pendent de restaurar. Restauren els plafons 
de fusta de la façana, reprodueixen el calaix que estava molt malmès i canvien la 
persiana metàl.lica per una de calada que no evita el robatori dels tiradors exteriors (els 
interiors, més petits, es retiren i conserven per evitar la seva desaparició). 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 84 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: Llorer" 

http://centredespecificsnature.com/cdensitio/ntafcia.php 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1889-farmacia-cuartero.html 

https://www.google.com/maps/@41.3931696,2.1736591,3a,75y,70h,90t/data=!3m5!1e1!3
m3!1s1XcEw7tt9F4AAAQfCXPlZg!2e0!3e2 

visita virtual 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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 2007 
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FARMÀCIA Dr. DURÁN ESPAÑA [229]  
C València 278   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA Dr. DURÁN ESPAÑA 

 FARMÀCIA J.ROBISCH, FARMÀCIA PUERTOLAS, FARMACIA 1896 DE 
DOMÈNECH 

Adreça C València 278       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40880 / 002 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1894 1896 

Estil Eclèctic Modernisme 

Autor LLuís de Miquel i Roca, M d'O. Lluís Domènech i Muntaner, arq. 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
València 278. Disposa d’una obertura dividida per un pilar de fosa. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, que  corresponen a la 
decoració de la farmàcia del Dr. Duran España, de l’any 1896, projectada per Lluís 
Domènech i Muntaner, arquitecte. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Els elements originals que es conserven del conjunt de treballs d’ebanisteria de l’antiga 
sala de vendes (veure notes històriques). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
tot el conjunt  de mobles i altres treballs d’ebenisteria de la sala de vendes. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1896 Joan Duran i España, " 
    novel farmacéutico – distinguido redactor de La Renaixensa"   
    obre la farmàcia en el carrer València 344 (actual 278) dissenyada pel, també 
catalanista,  Domènech i Montaner amb la participació de  
    ls germans Viladevall amb la fusteria, Marcelino Gelabert amb la pintura i daurats, Miret 
i Assens amb la lampisteria, Henry d’Aubigny amb les calderes, Ballarin amb la 
metal•listeria i els germans Suñol amb els marbres.  
     Disposava de laboratori en una rebotiga espaiosa. 

Domènech va dissenyar fins i tot els pots de farmàcia amb un  modernisme primerenc 
impregnat encara amb les ressonàncies del gòtic inspirador del moviment. 

1922 passa al llicenciat G. Garriga la publicitat del qual encara deia “Farmacia Durán 
España, sucesor G. Garriga”. 

1949 passa a José Puértolas Hernández, professor de la Facultat de Farmàcia. El seu 
laboratori es deia Puer. 

1959 passa a Jürgen Robisch, alemany. 

1970 passa a Maria Dolors Rigau. 

1988 passa a Maria Aurora Flores Bienert. 

2002 Josep Casamartina redescobreix l'autoria de la decoració original que s'havia 
conservat amb alguns canvis i pèrdues (làmpada de gas, aplics, cassetonat de fusta, 
revestiment sobre els armaris decorat amb sanefes de plantes medicinals, taulells,...) 

2011 passa a Ramon Miret i Olga Álvarez Hernández. Al retirar el cel ras es descobreix la 
gelosia que separava la botiga de la rebotiga. 
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2012 el local es reforma per recuperar i posar en valor els elements originals conservats i 
es canvia el nom a "Farmàcia 1896 de Domènech". 

Els armaris es conserven tal com es troben (falten portes de les vitrines, s’han substituït 
plafons de les portes inferiors, hi ha fragments del fris on el baix relleu original s’ha 
substituït per una imitació pintada) i es reprodueix un petit tram a la dreta per ocultar 
instal.lacions. Es reprodueix el mòdul central del taulell original utilitzant en el frontal 
l’escut que s’havia conservat integrat en un altre moble (amb les inicials DE)  i, en els 
laterals, 2 plafons de les portes inferiors dels armaris. Es realitza un paviment de marbre 
en escacat imitant la imatge de les fotografies d’època. 

BIBLIOGRAFIA  

Renaixença. Diari de Catalunya 2-12-1896, núm 7143, pp.7090-7091. 

La vanguardia: 2-12-1896 

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Valencia, 278.- FARMACIA." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.95 "Farmàcia FLORES". 

"... sota un fals sostre rebaixat es conserva tot l'enteixinat original" 

PUIG, 2009. p.30. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

SAIZ, xxxx 

LOPEZ, 2010: "...el gira-sol i la vinya es van alternant al llarg de la decoració dels 
armaris." 

La Vanguardia 12-12-2002 

2014: 

http://blogs.descobrir.cat/modernismededinsiforadecatalunya/ 

http://www.farmacia1896.com/content/7-farmacia-online-barcelona 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1903 Foto: A.Mas. 
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FARMÁCIA R. SURIÑACH [232]  
C Aribau 180   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÁCIA R. SURIÑACH 

 FARMÀCIA DEL BARRI DE CAN SURIÑACH, FARMÀCIA A.TARRÉS 
TORRAS, FARMÀCIA ALBERT, FARMÀCIA MARIA DOLORS BARRI,  

Adreça C Aribau 180       

 C París 180B       

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15120 / 024 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local xamfrà dret 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1906 1914; 1953? 

Estil     

Autor Jaume Torres Grau, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la dreta del xamfrà, de planta baixa amb entresolat, de 
l’edifici afrontat al carrer Aribau 180 i París 180B. Disposa de dues obertura en el xamfrà, 
dues en l’aresta i una a París. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que  corresponen 
a la decoració de la farmàcia Suriñach de 1906 amb elements posteriors. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els següents elements: el vitrall del timpà i el llindar de marbre blanc de les 5 obertures; 
el plafó sobreposat en 4 agulles i la bandera de forja artística de l’aresta. 

-En el timpà de les 5 obertures amb arc de mig punt és visible des de l’exterior el vitrall  
amb vidres de diferent color i textura emplomats, que dibuixen una mena de bombolles i 
onades concèntriques al voltant d’un oval central que conté una imatge diferent en cada 
porta (la copa d’hígia en les 2 mes amples i plantes o flors medicinals les altres). 

A l’interior els vitralls estan ocults per un trasdosat que inclou els tancaments 
lleugerament reculat respecte el gruix de la façana. 

- Els plafons són caixes rectangulars de poc gruix amb bastiment de fusta amb motllura 
senzilla, plafó exterior de vidre pintat pel darrera amb les lletres retallades que permeten 
veure una plafó posterior amb els mateixos caràcters bisellats i daurats aconseguint un 
efecte de volum. En un hi ha una placa “Burgos Hermanos". 

INTERIORS 

En la sala de vendes, el cel ras amb garlanda perimetral en relleu i el paviment de rajola 
hidràulica. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: a l’exterior 
els elements descrits que formen la façana exterior i interior de l'establiment; a l'interior el 
cel ras i el paviment hidráulic. 

L'establiment haurà de conservar els rètols existents als brancals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1906 Jaume Torres Grau projecta l’edifici que es construirà en la parcel.la de la que és 
copropietari. 

1914 Rafael Suriñach Canals inaugura una farmàcia en el local on s’havia instal.lat 
prèviament una carnisseria i una sabateria. 

1952 compra l’establiment Antoni Tarrés Torras i inaugura la seva farmàcia el 27-7-1953. 
Sembla que la reformà. 

1972 passa a Amparo Albert Sanchís. 

1976 passa a Josep Maria Puigjaner Corbella, director farmacèutic de Bayer. 

1979 passa a Maria Dolores Barri Flotats. 
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BIBLIOGRAFIA  

PUIG, 2009. p.8. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÒPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: rosa" 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Torres_i_Grau 

arquitecte edifici 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 18080 

ANC1-42-N-29030 foto Branguli 1925-1929 

http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/fitxaImatge.do?primera=1&amp;codiUnitat
=141398&amp;posIm=0&amp;totalIm=1&amp;tipusUnitat=1&amp;codiImatge=2535323&
amp;pageGal=13&amp;nivellsAriadna=&amp;on=&amp;nivell=&amp;fulla=&amp;posUni=
&amp;totalUniT=&amp;totalUniN=&amp;pageUni=&amp;unic=&amp;unicUni=&amp;cerca
=avan&amp;pos=&amp;total=&amp;page=&amp;tipusUnitatCerca=1&amp;selecimatges=
3&amp;contingut=&amp;dataInici=&amp;dataFi=&amp;dataConcreta=0&amp;codiDescOn
o=&amp;codiDescOno2=&amp;relDescOno=&amp;codiDescTema=&amp;codiDescTema
2=&amp;relDescTema=&amp;codiDescTopo=&amp;llocPrecis=&amp;codiAutor=&amp;tit
ol=&amp;tipusdoc=&amp;tipusfons=&amp;nomfons=&amp;unitatInici=&amp;unitatFi=&am
p;desc=les 
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FARMÀCIA SALOMÓ [234]  
C Ausiàs Marc 31   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA SALOMÓ 

 FARMÀCIA IZARD, FARMÀCIA NORDBECK, FARMÀCIA NORDBECK 
MARSAL 

Adreça C Ausiàs Marc 31       

 C Girona 13       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40230 / 016 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 C  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1892 1905 

Estil Eclèctic Modernisme 

Autor Rafael Puig i Puig, arq. Angrill i Raig, ebenisteria 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a la dreta del portal del xamfrà, de la planta baixa, de 
l’edifici afrontat al carrer Ausiàs Marc 31 i Girona 13. Disposa de dues obertures a Ausiàs 
Marc. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior i l’exterior que corresponen a 
la decoració de la farmàcia Salomó, de l’any 1905. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt de línies modernistes (motius vegetals i línies corbes) amb aplacat de fusta 
envernissada que emmarca les dues obertures on es conserva, parcialment, el tancament 
amb vitrall policrom en la tarja, i la bandera de forja artística en el centre. 

-Sobre el parament, el frontis aplacat que defineix un nou pla de façana en tota la 
dimensió del local, de composició simètrica, amb: sòcol petri (recent); plafons de fusta 
sobre els brancals, amb línies ondulades sobreposades, formes vegetals rebaixades i 
flors en relleu en la part superior del brancal central, i rètol que actua com a llinda del 
conjunt, amb emmarcat de fusta amb braços ondulats en els extrems on es situa el 
número de la finca (els plafons de vidre pintat dels anys 1980) 

- En l’eix, sota les flors esculpides, l’element sortint amb estructura de forja artística que 
abraça el brancal i conté una caixa paral.lepipèdica amb el mot FARMACIA en els laterals 
i el número de la finca (31) en l’estret frontal. 

-Dins de les obertures, els elements que es conserven del tancament original (veure 
AUDET 1919), amb: dues fulles batents (que només es conserven en l’obertura dreta) 
amb sòcol amb decoració sobreposa i emmarcat de línies ondulades que diferenciava un 
cor envoltat de vitrall de colors que s’ha substituït per vidres bisellats, i amb tarja superior 
(conservada en les dues obertures) amb un gran vitrall amb tiges i flors de colors. 

INTERIORS 

El pilar de fosa, integrant de l’estructura de l’edifici (ara amb un color inadequat), el 
paviment de rajola hidràulica amb motius geomètrics en colors blanc, gris i negre (ara 
ocult per un paviment laminat) i els elements que es conserven del treball d’ebenisteria en 
els dos àmbits de la sala de vendes: 

- els armaris que cobreixen les parets, amb composició simètrica en cada pany, amb: 
baixos amb portes lliscants; prestatgeries on es combinen mòduls estrets amb portes 
vidrades i mòduls més amples oberts, i cornisa ondulada sobre la hi havia cresteries 
esculpides. En l’àmbit darrera el mostrador els armaris integren dues portes i, en el mòdul 
central, s’utilitzen miralls com a fons de les lleixes (solució que també troben en farmàcies 
anteriors com la Sabatés establiment 231) 

- la decoració dels brancals i llinda de l’obertura que connecta els dos àmbits, amb 
aplacat i i mènsules esculpides. 

- els taulells, amb frontal amb decoració rebaixada similar a la de l’aplacat exterior, i sobre 
de marbre amb contorn ondulat. 

- els 2 tamborets. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 
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Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt d’armaris 
de parets que integren el marc de pas amb la seva decoració, les portes, els taulells, el 
pilar de fosa i el paviment de rajola ocult. 

S'ha de mantenir el rètol de la bandera. La possibilitat de substituir el contingut literal del 
rètol principal queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre 
pintat verd, lletra daurada, i text proporcionat al plafó. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1905 Lluís de Salomó i Viladesau obre la seva farmàcia amb treballs d’ebanisteria 
d’Angrill i Raig. 

1918 a la mort de Lluís continua la seva dona. 

1925 passa a Arnaldo Izard Álvarez de Lara 

193x passa a Martí Sanchez i els seu hereus. S'eliminen els ornaments florals que 
remataven els armaris, malmesos durant la guerra civil. 

1982 passa a Carles Nordbeck Marsal que decapa els plafons de fusta de la façana per 
recuperar el color natural del roure (que havien estat pintats blancs) i restaura els vitralls 
de les portes. S'introdueix un nou taulell que imita l'original. 

201X passa a Francisca Aguilar Perez. A l’interior es pinten els paraments i pilar de color 
blau i es sobreposa un paviment laminat sobre l’original de rajola hidràulica. 

BIBLIOGRAFIA  

AUDET, 1909 

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Farmacia Izard (1903) Probablemente obra del arquitecto Catà. El interior es notable por 
la corrección del diseño de los escaparates con puertas deslizantes y la novedad de la 
colocación de estantes de vidrio delante de un espejo." 

BANCELLS, 1990. p.25: "20. Farmàcia Norbeck (1903) Antiga Farmàcia Izard. Cal 
destacar-ne l'elaborat treball de fusteria i els vitralls a la tarja de laporta d'entrada i a 
l'aparador. És potser un dels pocs establiments que conserva, quasi intacte, la riquesa 
ornamental de la fusta esculpida." 

El Periódico 09-07-1993 "Guapos per sempre" 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.135 "Farmàcia NORDBECK". 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 188 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3067 

PUIG, 2009. p.15. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: llúpol, gira-sol, blat de moro, castanyer 
d'india, gladiol, lliri, nenúfar, cascall, llengua de bru i botó d'or" "els motius vegetals i 
florals representats es disposen a la façana, sobretot als plafons de fusta i als vitralls, i 
també als taulells de l'interior." 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-nordbeck 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1905-farmacia-nordbeck.html 

https://www.google.com/maps/@41.3912898,2.1753379,3a,75y,282.51h,90t/data=!3m5!1
e1!3m3!1sdMb4Acelb3QAAAQYn8x-Cw!2e0!3e2?hl=es 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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FARMÀCIA PUIGORIOL [235]  
C Mallorca 312   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA PUIGORIOL 

   

Adreça C Mallorca 312       

 C Girona 125       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40700 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local xamfrà dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1912 1913 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor Juli M. Fossas i Martínez, arq. Marià Pau, atribuït 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local, a la dreta de l’accés a l’escala de veïns en el xamfrà, de 
la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Mallorca 312 i al carrer Girona 125. Disposa 
de tres obertures, dues en el xamfrà i una en l’aresta. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la farmàcia d’Andreu Puigorol Botey, de l’any 1913. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

- Sobre el parament, en tota l’extensió de la façana del local, l’aplacat que ressegueix els 
perímetre curvilini dels forats arquitectònics amb: sòcol de marbre vermell decorat i 
emmarcaments de fusta amb plafons de vidre pintat per darrera. 

En els plafons de les llindes es conserva la tipografia amb lletres adaptades a l’espai 
ondulat, en el xamfrà amb el text original (FARMACIA, PUIGORIOL) mentre que en 
l’aresta es substituí LABORATORIO per ESPECIFICOS. 

- Dins de les obertures, les fusteries, que en origen eren iguals, amb, abaix, la porta 
batent central i dos fix laterals amb vidres decorats a l’àcid i pedres incrustades, i, dalt, un 
vidriera de línies  ondulades amb vidres bisellats lats. 

En la obertura esquerra manca el vidre original de la porta i en l’obertura de la dreta es 
modificà per introduït un accés a una estança lateral. 

- També dins de les obertures, en la part superior,davant de la fusteria, el plafó de fusta 
amb decoració en relleu que oculta la persiana. 

-En el límit dret, l’element sortint amb mènsula d’estructura de forja artística, modificada 
per adaptar-hi un rètol lluminós paral.lepipèdic. 

INTERIORS 

El conjunt de mobiliari  dissenyat per Pere Anglès i altres elements d’origen: 

- En la sala de vendes, els armaris de les parets amb sòcol de marbre, portes inferiors, 
vitrines amb portes, on es conserven pots de vidre de farmàcia, i cornisa amb límit 
superior sinuós interromput per la perllongació del muntants verticals; el taulell amb 
estructura de fusta i sobre de marbre; els tamborets, i la caixa registradora 

-En la rebotiga, l’aplacat amb lleixes de les parets, amb la mateixa modulació i  
coronament que els armaris de la botiga; el taulell de fusta amb sobre de marbre,  amb la 
protecció de vidre gravat a l’àcid traslladada del taullel de la botiga, i el rètol lluminós 
MAGNESIA EFERVESCENTE 

-Separant els dos àmbits, l’arc que reprodueix el perfil de les obertures de façana, amb 
marc de fusta i vitrall de vidre catedral ocre i elements de color, amb un motiu concèntric. 
En l’intradós de l’obertura, els antics llums de gas dels brancals. 

-En l’accés a l’estança dreta, l’arc de fusta amb vitralls igual, en petit,al de la rebotiga. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt del 
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mobiliari d’armaris, vitrines, taulells, arcs de pas, aplacats amb lleixes, caixa registradora, 
rètol lluminós, i llums de gas 

S'han de mantenir els tres rètols principals. La possibilitat de substituir o afegir rètols nous 
als plafons laterals queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de 
vidre pintat verd, lletra daurada resseguida en blanc i text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1913 Andreu Puigoriol i Botey, fill d'un ric fabricant, obre la farmàcia amb decoració 
atribuïda a Marià Pau; mobiliari dissenyat Pere Anglès; fusteria de roure de Francesc 
Torres, i marbres treballats del sòcol dels germans Nogués. Els vidres bisellats amb 
pedres incrustades eren de procedència txeca. 

<1961 pasa a Salvador March Goday, casat amb Mercè Puigoriol, filla d'Andreu 

19xx per reparar un escapament d'aigua es fan obres que eliminen la decoració amb 
pintures florals del cel ras. 

19xx es modifica la vidriera de la dreta per crear un petit vestíbul exterior que doni accés 
independent a una estança lateral 

198x pasa a Rosa M. March i Puigoriol, neta del fundador. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Mallorca, 312.- Farmacia PUIGORIOL (1913)." 

BANCELLS, 1990. p.30: "33. Farmàcia Puigoriol (1911). Fou fundada per Andreu 
Puigoriol i Botey. Conserva la majoria dels elements originals. El marc de fusta pren la 
forma sinuosa del modernisme. Els tancaments de vidre estan gravats a l'àcid i estan 
formats per garlandes florals amb incrustacions de pedres de vidre de colors. La retolació 
de la botiga es va fer en vidre pintat." 

El Periódico 15-10-1993 "Guapos per sempre" 

http://finestresdelamemoria.org/sites/default/files/Article%20El%20Peri%C3%B3dico_151
01993.pdf 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.119 "Farmàcia PUIGORIOL". 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 224 

LÒPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: 3 motius vegetals no identificats." 

http://finestresdelamemoria.org/interior-de-la-farmacia-puigoriol 

fotos històriques cedides per Rosa Ma March Puigoriol. 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3319 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-puigoriol 

fotos V.Ferris 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=es&amp;contenido=boby_guapo
spersemprees.htm 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2012/07/paseo-por-la-barcelona-antigua-y.html 

Un dels elements més singulars de la farmàcia són els grans vidres de les portes 
d’entrada, que tenen incrustacions de pedres i bisellats decoratius. 

L’establiment es conserva pràcticament igual que a principis del segle XX: l’únic que ha 
desaparegut és la decoració floral del sostre. Es conserven els armaris de roure, els 
tamborets i els pots de ceràmica. També es conserva un curiós trencaclosques lluminós 
que servia per fer publicitat dels específics. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Farm%C3%A0cia_Puigoriol 

DOCUMENTACIÓ 

F 
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FARMÀCIA Dr VALLET [236]  
Rbla Catalunya 117   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA Dr VALLET 

 FARMÀCIA SANCHÍS, FARMÀCIA TANGUINELLI SANCHÍS 

Adreça Rbla Catalunya 117       

 C Rosselló 239       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15070 / 015 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfra dret 

N. plantes actual PB+5P+2P+1 PB 

Època 1898 1900 

Estil Eclèctic   

Autor Isidre Raventós, m.d'o. José Perez Terraza, m. d'o. 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret del xamfrà, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la 
Rambla Catalunya 117 i Rosselló 239. 

Disposa de dues obertures en el xamfrà i una en l’aresta amb la Rambla. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que conserven en 
gran part la decoració de la farmàcia del Dr.Vallet, de l’any 1900, projectada per José 
Perez Terraza, m.d’o. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La part inferior del tancament de les 3 obertures amb fusteria envernissada (segurament 
en origen pintada marró fosc) amb decoració d’inspiració gòtica en el sòcol i, en les del 
xamfrà, sota la llinda. 

La obertura dreta és un aparador i les altres dues disposen de porta central batent amb 
un tirador exterior, de metall daurat, en forma de serp en actitud agressiva. 

INTERIORS 

El pilar de fosa, integrant de l’estructura de l’edifici que conserva el color marró original, i 
tots els elements de la decoració modernista d’inspiració gòtica que, llevat del paviment i 
part del cromatisme (molts elements de fusta s’han decapat i envernissat), es conserva 
integrament en els dos àmbits de la sala de vendes: 

- el cel ras enteixinat amb una combinació de dos colors de fusta i decoracions 
sobreposades, amb un motllura perimetral amb diamants i cercles amb quadrifolis en els 
plafons. 

- la tela pintada que  revesteix la part superior del parament, on la brutícia oculta 
garlandes florals i el bust de farmacèutic. En la paret dreta i la del fons a l’esquerra hi ha 
una finestreta amb decoració gòtica i vitrall, en la vertical d’una porta de pas. 

- els armaris de fusta que cobreixen les parets amb: baixos amb plafons amb rombes 
quadrifolis; vitrines amb esveltes portes batents amb traceries; cornisa motllurada i 
cresteries. 

Darrera el mostrador el moble adopta forma d’absis amb un volta amb decoració radial 
que conserva el cromatisme original (marró fosc amb línies daurades). 

- la decoració dels brancals de l’obertura que connecta els dos àmbits. 

- el taulell amb frontal amb el mateix motiu que els baixos dels armaris i sobre de marbre 
blanc i les banquetes de fusta. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que descrits formen la façana de l'establiment. A l’interior els elements 
descrits de mobiliari i decoració. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i els rètols. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1900 El Dr. Frederic Vallet Xiró inaugura una farmàcia amb decoració neogòtica ("estilo 
gótico modernizado") dirigida per José Perez Terraza, amb Viladevall carpinters i 
Casanova pintor. 

José Pérez Terraza va fer la Farmàcia Sabatés l'any següent (establiment 231), amb un 
llenguatge neogòtic similar. 

19xx passa al fill de José, Frederic Vallet i Mas. 

19xx passa al nebot de Frederic, Àngel Tanganelli i Vallet. 

1991 passa a Maria del Mar Sanchís. 

Es decapa la fusta del armaris, que era del color marron fosc que conserva el pilar de 
fosa, es retiren dos mostradors laterals i es substitueix el paviment. 

BIBLIOGRAFIA  

La Vanguardia 2-2-1900 ressenya de l'inauguració. 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.89 "Farmàcia SANCHÍS". 

PUIG, 2009. p.24. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: Roure, cascall i trèvol" ".. es presenten a la 
tela pintada situada damunt dels armaris, ornaments vegetals envoltant bustos de 
farmacèutics." 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3952 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-sanchs-tanganelli 

http://jose-perez-terraza.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html 

informació sobre la farmacia i altres obres de l'autor 
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FARMÀCIA TORREGROSA [237]  
C Aribau 62   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA TORREGROSA 

 FARMÀCIA POMÉS, FARMÀCIA TORRES 

Adreça C Aribau 62       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60520 / 012 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1895 1917 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret,  de planta baixa, de l’edifici afrontat a al carrer Aribau 
62. Disposa de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i, possiblement, en l’interior, 
que  corresponen a la decoració de la farmàcia del Dr. Torregrosa, de l’any1917. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura que constitueix un nou pla de façana, de composició simètrica, que oculta el 
pilar de fosa de l’edifici per obtenir dues obertures de la mateixa dimensió, amb fusteria 
on manquen el vidres gravats originals. 

- Els brancals i l’agulla central, d’uns 20 cm de gruix, amb sòcol de marbre blanc amb 
vetes verticals, per davant del de l’edifici (el del mig substituït), i plafons de fusta pintada 
amb elements sobreposats (arestes, sanefa sobre el sòcol, cornisa i frontis) amb motius 
vegetals i rombes, tres dels quals emmarquen plafons de vidre pintat pel darrera, amb el 
número de la finca 62 en els laterals i una creu vermella en el centre. 

-El calaix de fusta d’uns 40 cm de gruix, que fa de llinda ondulada sobre les dues 
obertures i l’agulla central, amb decoració sobreposada com la dels brancals i amb plafó 
frontal de vidre pintat pel darrera, amb el text Farmacia. 

-Dins de les dues obertures, el tancament de fusta amb fulla batent (ara només s’utilitza 
una) amb plafó inferior amb decoració rebaixada, tirador daurat, llinda i tarja superior amb 
emmarcat amb ondulació paral.lela a la del calaix exterior, i un element de fusta calada 
per ajustar-se a la llinda recta de l’interior. 

INTERIORS 

Els elements de la decoració original que es conservin ocults pel cel ras o altres 
revestiments. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior els elements de 
decoració ocults per el cel ras o per altres revestiments. 

L'establiment haurà de conservar la retolació existent. Si cal afegir nova retolació, 
aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1917 Farmàcia Dr.Torregrosa 

19xx passa a Rocabruna, 

19xx passa a Masdevall 

<1947 passa a Josep Maria de Pomés Turull. 

1987 passa a Antoni Torres Vergara que reforma l'establiment. A l'exterior s'eliminen els 
vidres gravats a l'àcid de les portes, amb la inscripció Farmacia i Dr Torregrosa, i una de 
d'elles es transforma en aparador. Es fa un nou tancament reculat formant un cancell que 
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permet mantenir la porta exterior amb la fulla obertura. A l'interior s'elimina tot el mobiliari 
i es col.loca un cel ras que, probablement ,oculta les  pintures amb motius florals que 
decoraven el sostre. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
"Aribau, 62.-FARMACIA POMÉS" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 294 

"La decoració interior, que era molt completa, es va mantenir fins que la va agafar Antoni 
Torres. Encara el 1974 el doctor Pomés mostrava, orgullós (....). El sostre estava decorat 
amb motius florals. L'actual titular va fer col.locar un sostre fals i va tapar les pintures" 

PUIG, 2009. p.38. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 
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MODAS FEDI [242]  
C Casp 28   

DADES GENERALS 

Denominació MODAS FEDI 

 BOUTIQUE FEDI, FILATELIA ARUNCI 

Adreça C Casp 28       

 C Pau Claris 82       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40990 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dret xamfrà 

N. plantes actual PB+4P+2P PB+entresolat 

Època 18xx; 1926 remunta 1940 

Estil Neoclàssic   

Autor ?; Enric Sagnier (remunta)   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local, a la dreta de l’accés a l’escala de veïns en el xamfrà, de 
planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat al carrer Casp 28 i al carrer Pau Claris 82. 
Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la boutique FEDI, de l’any 1940. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’aplacat de marbre blanc que emmarca el buit arquitectònic original, 
amb motllura de pedra artificial en les vores interior i exterior. 

Dins de l’obertura: 

-L’estructura del tendal de perfils d’acer 

-El tancament de l’entresolat, amb reixa i plafons prop del pla de façana 

- El conjunt d’elements del vestíbul exterior: paviment de marbre blanc; tancament de 
fusta reculat amb porta vidrada lateral; aparadors exteriors amb sòcol de fusta amb 
cantonada corbada, i plafons de fusta amb motllura sobreposada. 

INTERIORS 

L’escala d’accés a l’entresolat amb barana d’obra i barrot d’arrencada i part superior de 
fusta (el paviment original està sota la fusta sobreposada). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, l’escala 
d’accés a l’entresolat, la barana i els graons originals. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la caixa de la alarma. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1940 obre botiga de roba de dona i taller FEDI, considerada la primera boutique de 
Barcelona, propietat d’un oficial de l’exèrcit italià que havia entrat amb les tropes de 
Franco a Barcelona on havia conegut a la seva dona, la modista Mercedes .... La planta 
baixa era la sala de vendes, amb els emprovadors al fons i en l’entresolat i havia el taller. 

1979 passa a Justa Zayas que adapta el local com a numismàtica. Es mantenen tots els 
elements exteriors (canviant la roba del tendal i afegint prestatges en els mostradors) i es 
reforma l’interior conservant l’escala de pujada a l’altell. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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FILATELIA HAEFFNER [244]  
C Consell de Cent 338   

DADES GENERALS 

Denominació FILATELIA HAEFFNER 

   

Adreça C Consell de Cent 338       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41101 / 017 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1935, 1964 

Estil     

Autor   Jordi Pla Cardona, arq. (façana) 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Consell de Cent 338. Disposa de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de la filatèlica Haeffner, de l’any 1964, projectat per Jordi Pla Cardona, 
arquitecte. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, el frontis aplacat que configura un nou pla de façana dividit per una 
marquesina a 2,70 m respecte de la vorera, amb: 

- per sota, l’aplacat de marbre dels brancals amb una vitrina encastada en el central i, en 
els laterals, peces ceràmiques amb la reproducció d’un segell amb el perfil d’Isabel II, de 
1851 de 6 quartos, que dibuixen un rectangle perimetral. 

- en la marquesina, l’aplacat inferior de llistons de fusta amb aplics cilíndrics sobreposats, 
el remat perimetral de xapa i, sobre l’extrem del voladís, les lletres de JULIO HAEFFNER 
realitzades amb caixes individuals amb llum. 

- per sobre, l’aplacat de peces verticals de xapa que recobreix el parament fins a les 
mènsules del primer pis. 

INTERIORS 

no 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen la façana de l'establiment. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les actuals característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1935 es funda la filatèlia 

1964: Julio Haeffner Ruber refoma la façana realitzant la marquesina, aplacat i rètol 
lluminós projectat per l'arquitecte Jordi Pla Cardona (col.legiat el 30-11-1964). 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.filateliahaeffner.es/es/int_his.php 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 1826 
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PANADERIA [246]  
C Girona 118   

DADES GENERALS 

Denominació PANADERIA 

 FORN SATORRA, FORN COSIALLS 

Adreça C Girona 118       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40710 / 025 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual sot+PB+5P+1P PB 

Època ?; 1889 remunta 1P 1908 

Estil Neoclàssic Modernista 

Autor ?;Josep Merigó Esteba, m.d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Girona 118. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del forn de pa de Concepció Satorras, de  l’any 1908. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, ocultant la part superior de l’obertura i part de les finestres del 
soterrani, l’aplacat de fusta amb brancals i arc de mig punt, amb emmarcat de línies 
corbes contingudes i plafons d’encadellat vertical. En l'arc, es modificà el text original 
pintat PANADERIA. 

INTERIORS 

Separant la sala de vendes de la rebotiga, les restes de la divisòria de fusta amb 
encadellat vertical que es va retallar eliminant els muntants i portes inferiors. 

En diverses estances interiors el paviment de peces ceràmiques quadrades vermelles i 
blanques. 

En l’obrador situat en l’espai final, que ocupa tota l’amplada de la parcel.la,   les 
intal.lacions antigues, actualment fora d’us, (forn de llenya giratori, amassadores, 
calaixeres de fermentació,..) 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior la divisòria de 
la rebotiga, els paviments de l'interior, i el conjunt d'elements de l'obrador. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents. En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: Tipus de lletra ressaltada, mides i proporció. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 Concepció Satorras i Bartomeu lloga el local a Antònia Oliveró amb autorització per 
construir-hi un forn de coure. Climent Campdepedròs Satorras munta el forn. 

1922 Concepción Satorras instal.la un "horno para cocer pastas" 

19xx pasa al net de Climent, Joaquim Cosialls Gisbert i la seva dona Maria 

19xx es subtitueix el taulell amb frontal de fusta i sobre de marbre. 

19xx es retalla la divisòria entre botiga i rebotiga. La famíliar conserva les portes que es 
retiren. 

19xx en el sostre de la sala de vendes es fa un cel ras amb forma de volta amb bigues 
simulades de fusta 

1983 Joaquim Cosialls Gisbert instal.la un nou forn conservant l'antic. 
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19xx pasa als fills de Joaquim, Josep M. i Conxita 

BIBLIOGRAFIA  

HERNÀNDEZ/VIDAL/FERNÀNDEZ/TATJER, 1991. volum 3 p.76. 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 120 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1907-forn-de-pa-artesa.html 
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PANADERIA Y PASTELERIA SARRET [248]  
C Girona 73   

DADES GENERALS 

Denominació PANADERIA Y PASTELERIA SARRET 

 PANADERIA ANTONI VERGES, PANADERIA GUITART, FLECA VIDAL 

Adreça C Girona 73       

 C Consell de Cent 372       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40550 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà, local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB+entresolat 

Època 1866 1898 

Estil Neoclàssic Modernista 

Autor Ubach i Corbella, Felip   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local, a la dreta de l’accés a l’escala de veïns en el xamfrà, de 
la planta baixa de l’edifici afrontat al carrer Girona 73 i Consell de Cent 372. Disposa de 
dues obertures en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del forn de pa i pastisseria de Juan Sarret, de l'any 1898. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, ocultant la part superior de les obertures de l’edifici, l’aplacat amb 
marc de fusta de formes ondulants i plafons de vidre pintat que integra amb un mateix 
traçat gairebé simètric: 

. els elements banda i banda de les portes, amb representacions de roselles i espigues 
en l’agulla central i la descripció dels productes en els brancals exteriors (es conserva el 
de l’esquerra “BRAÇOS MASSINIS BISCUITS TOT GELAT” i manca el de la dreta “PAN 
DE VIENA PAN INTEGRAL”) 

. el rètol superior dividit en dos plafons on s’ha substituït el text original amb lletres 
adaptades a l’espai i, a sota, dins d’un cercle els dos números de carrer “73” i “372” 

. el plafó central,en forma d’escut amb corona i marc amb motius vegetals en relleu, amb 
un dibuix d’una pagesa en un camp d’espigues. 

Dins de les obertures el tancament amb bastiment de fusta amb línies ondulants que 
continuen el traçat de l’aplacat, dividit en tres franges (sòcol inferior, vidre transparent 
central i vidre translúcid superior, alguns originals) amb una porta (que ha perdut el tirador 
exterior) i un aparador interior amb tancament de fusta i vidre registrable des de la botiga. 

També dins de les obertures, en el petit espai entre l’aplacat sobreposat i la llinda en arc, 
l’element de fusta calada. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, de doble alçada amb una finestra a l’entresolat: 

- el cel ras amb senzilla cornisa perimetral i plafó central rodó 

- en les parets laterals i frontal, a l’alçada de la llinda, la cornisa de fusta tallada 

- en la paret frontal, l’obertura d’accés a la rebotiga, de 3 fulles, amb marc amb llinda de 
formes ondulades amb dos petits plafons de vidre pintat amb les inicials A i V 

- a la dreta, el taulell amb frontal de fusta, similar al sòcol del tancament, i, en la paret de 
darrera, les lleixes amb suports de bronze en forma de dracs ajaguts. 

En l’obrador, el forn de pa giratori de pedra i els utensilis antics (carros de fusta, eines,..) 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior el cel ras, 
cornisa de fusta, conjunt d’accés a la rebotiga, taulell, lleixes, forn de pa i utensilis. 
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La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques històriques: plafó de vidre pintat blanc o clar, lletres grogues, 
modernistes, adaptades a l’espai. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1902 forn de Juan Sarret 

1912 passa a Francisco Sarret 

1916 passa a José Guitart 

1960 canvi de nom d'Agustí LLopart Juvé a Antoni Verges Pruna 

1971 el compra Joan Vidal Corominas, natural del Masnou, que havia regentat una fleca 
a Vilassar. 

2006 a la mor de Joan Vidal passa al seu fill 

2011 passa al fill petit Marc Vidal. Es conserva el moble exterior, la decoració de la sala 
de vendes i el forn giratori de l'obrador. Es realitza la pintura mural amb el nom original 
del forn. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 

Gerona, 73.- PANADERIA." 

BANCELLS, 1990. p. 27: "25. Forn de pa i pastisseria. Els forns i les pastisseries foren, 
després de les farmàcies, els establiments que més adoptaren la decoració modernista. 
Es tracta d'una botiga de façana molt ample. El conjunt de portes, aparadors i rètol forma 
una estructura única de fusta, que pren les formes ondulants de la decoració modernista. 
Entre les dues portes hi ha un escut amb la pintura d'una segadora." 

HERNÀNDEZ/VIDAL/FERNÀNDEZ/TATJER, 1991. volum 3 p.76. 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 299 "Vidal. Fleca" 

http://www.rutadelmodernisme.com/PopUpLocal.aspx?IdLocal=40&amp;Idioma=ca 

40. Forn Sarret. 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/forn-sarret 

fotos V.Ferris 

http://retallsdelmodernisme.blogspot.com.es/2014/03/petites-joies-modernistes-el-
forn.html 

"Els actuals responsables del negoci ja no pertanyen a la nissaga dels Sarret, els 
fundadors del forn, però han recuperat el nom de l'establiment com a una manera més de 
retre homenatge als artesans forners de l'època. D'aquests, en conserven la manera de 
fer el pa i, per tant, les eines tradicionals, com ara els carros de fusta i les teles per a la 
fermentació i el forn giratori de pedra, que continua en actiu des de fa més d'un segle. Fa 
gairebé tres anys, van encarregar obres de remodelació a l'interior del local. Entre elles, 
una pintura amb el nom del negoci amb caràcters modernistes." 

http://www.elforodelpan.com/viewtopic.php?f=8&amp;t=16&amp;start=140 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1961 

 
 2007 

 
 2009 

 
 2013 
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 21-12-19016 José Guitart 
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SOMBRERERIA PRATS [250]  
Rbla Catalunya 54   

DADES GENERALS 

Denominació SOMBRERERIA PRATS 

 GALERIA JOAN PRATS, ISABEL DE PEDRO 

Adreça Rbla Catalunya 54       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40820 / 017 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local dret 

N. plantes actual PB+5P+1P sot+PB 

Època Construcció: 1879; reforma: 
1903 

1845?; 195x trasllat façana; 1976 
reforma interior 

Estil Neoclàssic   

Autor Josep Déu i Busquets, m. d'o.; 
reforma: Josep Vilaseca i 
Casanova Josep Lluis Sert, reforma interior 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa amb soterrani, de l’edifici afrontat a la 
Rambla de Catalunya 57. Disposa de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la Sombrereria Prats,  traslladats a l’actual ubicació en els anys 1950. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis aplacat que engloba l’aparador, a l’esquerra, i l’accés, a la dreta, realitzat 
adaptant les peces de la façana de dos nivells del anterior emplaçament, amb: 

-Sòcol de granit negre, amb una xapa que protegeix el cantell superior gravada amb el 
nom PRATS 

- Emmarcat de fusta, amb muntants en les arestes, amb senzilla base i capitell, i cornisa 
continua en la llinda, amb plafons de vidre pintant pel darrera amb fons negre i ornaments 
amb predomini del color daurat. 

INTERIORS 

Les portes dels armaris del soterrani procedents de l’antiga botiga, de fusta envernissada, 
amb motius simètrics en relació als dos eixos ortogonals, daurats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements que formen la façana de l’establiment. A l’interior, les portes dels 
armaris del nivell inferior. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent a la vidriera de l’esquerra (Prat), i els 
dibuixos i sanefes del plafó de vidre negre situat a la llinda. Si cal afegir nova retolació, 
aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1845 s'obre al carrer Ferran 29 la Sombrereria Prats. Disposa d'un tancament de vidre 
pintat i daurat, que abasta la planta baixa i l'entresol?. 

19xx l'arquitecte Josep Goday i Casals restaura la botiga de Ferran 29  i, el seu 
col.laborador, Francesc Canyelles i Balagueró (1889-1938) decora l'interior. 

195x Joan Prats trasllada la botiga a la rambla de Catalunya reutilitzant, en part, el 
tancament de façana del carrer Ferran. 

1970 mor Joan Prats i continua el negoci de la barreteria el seu fill. 

1975 mor el fill de Prats i l'espai pasa a la família de Manuel de Muga, amic de Joan 
Prats. 

1976 Joan de Muga, fill de Manuel, obre les portes la Galeria Joan Prats a la Rambla 
Catalunya. Es manté el tancament de façana. L'arquitecte J.Lluis Sert, amic de Prats, que 
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venia d'acabar la Fundació Miro de Barcelona, s'encarrega de la reforma del local que 
inclou la modificació del nivell de la planta baixa per habilitar el soterrani. 

2014 maig, la Galeria tanca el local de Rambla Catalunya i continua l'activitat a Balmes 
35. 

2014 juliol, la dissenyadora Isabel de Pedro obre una botiga de roba i galeria 
d'exposicions que manté tots els elements de la galeria (distribució, paviment de 
moqueta, moble de recepció,...) 

BIBLIOGRAFIA  

1970 Cuaderns d'arquitectura 79: homenatge a Joan Prats 

http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/110503/162624 

1976 Cuadernos de Arquitectura 116: projecte de reforma de JLSert.  Consta la 
participació de  l'arquitecte Jaume Freixa, que treballà a l'oficina americana de Sert entre 
1969 i 1979. 

http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/121755 

CIRICI, A.: " Presència de Joan Prats". Ed. La polígrafa. 1976. catàleg de la primera 
exposició de la galeria, homenatge a Joan Prats 

Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria > 1993: Núm.: 46 > Estrany i Castany: Francesc 
Caselles 

http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115951/146553 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 221 

28-2-2014 

http://www.ara.cat/cultura/Joan-Prats-historica-Rambla-Catalunya_0_1093090910.html 

http://www.isabeldepedro.com/es_n/index.php/barcelona.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Eix 8771/1901: construcció edifici  1879 i tribuna 1902 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@825273&amp;start=0&amp;sort=fecha 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 Façana en el carrer Ferran. 

 
 196x sombrereria 

 
 1977 galeria Foto: F.Català 

Roca 1977 
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 soterrani 
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GRANJA VENDRELL [254]  
C Girona 59   

DADES GENERALS 

Denominació GRANJA VENDRELL 

   

Adreça C Girona 59       

 C Diputació 331       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40550 / 008 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dreta c.Girona 

N. plantes actual PB+5P+2P PB+entresolat 

Època 18xx; 1893 (reforma+2P) 1921 (int) 1941 (ext) 

Estil Neoclàssic   

Autor Enric Sagnier (reforma) Pere Bassegoda Musté, arq. (ext) 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local al costat del límit dret de la parcel.la, de planta baixa amb 
entresolat, de l’edifici afrontat al carrer Girona 59 i a Diputació 331. Disposa de dues 
obertures al carrer Girona, una porta a l’esquerra i una finestra a la dreta. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial, que corresponen a la decoració de la 
Granja Vendrell, a l’interior de 1921 i a l’exterior de la reforma projectada per Pere 
Bassegoda Musté l’any 1941. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, el nou frontis aplacat de marbre (actualment pintat) que abasta tota la 
façana del local, amb les obertures retallades, el rètol de lletres metàl•liques retallades 
“GRANJA VENDRELL”, i la marquesina de cantonades arrodonides, amb il•luminació 
incorporada, que reprodueix la original. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, la disposició de les finestres de l’entresolat, amb llinda en arc; 
l’arrambador continu en totes les parets, de marbre blanc vetejat amb sòcol i remat 
negres; el mirall amb perímetre bisellat de les parets laterals, i el llum penjat amb globus 
de vidre blanc. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements de la façana de l'establiment. A l'interior l’arrambador de marbre, les 
finestres de l’entresolat, el mirall i el llum de globus de vidre. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra de pal metàl•lica i en relleu col•locada directament al 
parament de façana, amb la numeració a cada costat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1921: Demetri Vendrell, un ajudant de la Granja Viader, s'estableix pel seu compte en el 
local d'una antiga vaqueria, iniciant el negoci familiar. Comença comercialitzant productes 
de la Granja Viader fins que el.labora els seus propis en una granja a Begas. 

19xx: l'empresa Danone regala els dos miralls que es conserven a les parets laterals de 
la botiga. 

1941: Reforma de la façana de la botiga, dissenyada per l'arquitecte Pere Bassegoda 
Musté. 

1970: Canvi de paviment de la botiga, del mostrador i de la vidriera exterior de fusta per 
una d'alumini. 

19xx: un robatori en el primer pis malmet la marquesina que es reprodueix amb alumini. 

200x: es restaura la façana i es pinta l'aplacat de marbre. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://finestresdelamemoria.org/facana-de-la-granja-vendrell 

Fotografies històriques cedides per Alba Vendrell Torres. 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 13739 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 192x 

 
 1941 

 
 1950 

 
  

 
  

 
 195x 
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 1950 
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JOIERIA BAGUÉS [256]  
Pg Gràcia 41   

DADES GENERALS 

Denominació JOIERIA BAGUÉS 

   

Adreça Pg Gràcia 41       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40820 / 003 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 A  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local façana 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1898-1900 191x;1950 

Estil     

Autor Josep Puig i Cadafalch   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa l’únic local amb façana al carrer, de la planta baixa, de l’edifici 
Ametller, afrontat al passeig de Gràcia 41.Disposa d’una agrupació de 6 finestres 
separades per dobles col.lumnes i d’un portal a la dreta. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, corresponents a la decoració 
de la joieria de Josep Espinàs, de l’any 1910 aproximadament, amb elements de la 
reforma com joieria Bagués, de 1950, i mobiliari provinent de la botiga Masriera i Carreras 
de 1915. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Elements integrants de l'edifici protegits pel vigent PEPPA amb nivell A (BCIN) 

INTERIORS 

En la sala de façana, les columnes de marbre, el gran llum penjat de cristalls, la caixa de 
caudals i les peces de mobiliari procedents de la botiga Masriera i Carreres: les dues 
vitrines (sense el peu original); les 4 taules i cadires d’atenció personalitzada, i la 
mampara de fusta i vidre. 

En la sala interior, el moble-vitrina utilitzat en l’exposició universal de 1888 per expossar 
les joies de Masriera Hermanos. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’interior, 
les columnes, la gran làmpada, la caixa forta, les vitrines, els quatre taulells amb les 
cadires, i la mampara. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

191x Josep Espinàs i Dolz obre una joieria als baixos de la Casa Amatller. Per fer el local 
accessible des del carrer es transforma la finestra de l'extrem dret, sota la tribuna, en 
porta (la solució original era com la de la casa Macaya). 

1950 Espinàs traspassa  el local a Narcís i Amadeu Bagués Cerqueda, que ja disposaven 
de dues joieries, la que havien fundat l’any 1926, al carrer Sant Pau, 6, i la que es van 
quedar l'any 1948, coneguda com el Regulador, a la Rambla 105. 

1969 Narcís i Amadeu adquireixen el 50% de les accions de la firma Masriera i Carreres, 
empresa nascuda l'any 1915 de la fusió d’altres dues, la fundada el 1839 per Josep 
Masriera i Vidal i la de Joaquim Carreras fundada el 1766. 

1981 a la mort de d’Amadeu, solter, passa a la filla de Narcís (mort l’any 1976) Mariona 
Bagués Rovira, que compta amb la col.laboració del seu tiet Josep Rovira i Güell. 

1985 la família Bagués adquireix la totalitat de Masriera i Carreres. Recupera el fons 
Masriera i manté la denominació d’aquesta empresa per la seu de passeig de Gràcia 26. 

1988 les dues empreses es fusionen en la nova Bagués-Masriera 

199x es tanca la botiga Masriera i Carreres del Passeig de Gràcia 26. 

El fresc que hi havia en el sostre, obra de Lluís Masriera, es retira i conserva. 
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Part del mobiliari es trasllada a la botiga Bagués del número 41 que es reforma per 
incorporar-lo (vitrines sense els peus, taules i cadires, biombo de la caixa, la vitrina de la 
expo 1888 on s’exposaren les joies de Josep M. Riera i Vidal i les pintures de l’exposició 
d’arts decoratives de 1925). 

En la reforma es modifica la posició de la porta interior i els nivells del vestíbul exterior i 
del primer àmbit,  per fer-lo accessible (s’afegeix una base daurada als pilars i dos graons 
davant la caixa forta). Es conserva el gran llum de cristalls d’aquest espai. 

199x passa als fills de Mariona, Joan, Jordi i Oriol Oliveras Bagués. 

2010 es transforma la seu de la Rambla en un hotel on s'exposen algunes de les 
creacions de les 3 firmes. 

BIBLIOGRAFIA  

VELEZ, 2011 "Joies Masriera. 200 anys d'història" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 33 

http://www.bagues.com/ca/ 

http://retallsdelmodernisme.blogspot.com.es/2013/01/taller-masriera.html 

Masriera 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2011/09/barcelona-joyeria-masriera-paseo-de.html 

Masriera 

La Vanguardia 3-2-2014 175 anniversari 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1904 

 
 <191x 

 
  

 
 botiga Masriera i Carreres 
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FARMÀCIA MIRAMBELL [257]  
Pg Gràcia 59   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA MIRAMBELL 

 FARMÀCIA ORRIOLS, FARMÀCIA MARTÍ LLEDÓ, BAR TORINO, 
JOIERIA RABAT Flash 

Adreça Pg Gràcia 59       

 C València 272       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40890 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local xamfrà dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1880; 1919 1906 

Estil     

Autor Joquim Sitjas, m.d'o.; Miquel 
Madorell Rius   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada dreta, de planta baixa i entresol, de 
l’edifici afrontat al Passeig de Gràcia 59 i València 272. 

Disposa dues obertures en el xamfrà i dues en el carrer València. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Farmàcia Mirambell, de l’any 1906. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els plafons de fusta sobreposats, de composició simètrica en relació a l’aresta del xamfrà, 
i la tarja amb vitrall sobre la porta d’entrada (únic vestigi del tancament original). 

La llinda continua que enllaça les 4 obertures, integrada per una doble faixa de fusta 
pintada amb: 

-dalt, un emmarcat aplacat sobre el parament, amb un únic plafó (recent) per façana. 

-baix, dins de cada obertura un plafó rectangular (ocult pels nous tendals) i, en el 
parament,  un aplacat amb mènsules laterals i plafó central amb decoració rebaixada i 
límit inferior corbat. En l’agulla de l’aresta, el plafó és de majors dimensions i presenta 
una decoració sobreposada amb motius vegetals envoltant una retolació recent. 

La tarja superior del tancament de l’obertura dreta del xamfrà, amb emmarcat de fusta de 
línies ondulades i vitrall emplomat policromat amb tiges amb flors i un cercle central amb 
una representació que sembla la fusió del bastó d’escolapi (serp) amb un caduceu (ales) 
ambdós símbols de la medicina. 

INTERIORS 

No s’ha autoritzat la realització de fotografies de l’interior. 

S’ha observat que es conserven els elements d’interès visibles en les imatges de 1998 
però amb un altre cromatisme: cel ras amb motllures de guix de formes vegetals i 
prestatgeries de fusta motllurada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements originals de la façana de l'establiment. A l’interior, les prestatgeries de fusta, 
i el cel ras motllurat. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol de la llinda, queda oberta sempre 
que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra blanca i text 
proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1906-1908 Farmàcia Mirambell 

1914-1917 Farmàcia Mariano Solà 

< 1920- 1931 Farmàcia Orriols 

1950 -1989 Farmàcia Marti Lledó 
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199x Bar Torino conservant la decoració del sostre interior i l'exterior. 

2004 Joieria Rabat. Es substitueixen els tancaments de les obertures. 

BIBLIOGRAFIA  

PUIG, 2009. p.39. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÒPEZ, 2010: "Farmacia Dr. Esteba. Passeig de Gràcia 59 - València" "Plantes i flors 
representades: vinca, clavell, margarida i iris." 

http://elpais.com/diario/2003/12/06/catalunya/1070676451_850215.html 

http://www.rabat.net/es/rabat-joyerias-relojerias 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2012/10/los-templariosy-hermes2.html 

"Solo queda esta vidrera de la antigua farmacia". 
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NOVEDADES POCH [260]  
Pl Universitat 6   

DADES GENERALS 

Denominació NOVEDADES POCH 

 LA MALLORQUINA 

Adreça Pl Universitat 6       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 60111 / 002 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres   

N. plantes actual núm. 6 PB+E+4P  PB + ent 

Època   1947 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

La botiga ocupa tot l’espai de la planta baixa i de la planta entresòl d’un edifici  articulat 
en alçat en planta baixa, entresòl i quatre nivells, amb terrat pla. Disposa d’elements 
tangibles patrimonials a l’exterior i a l’interior. A principis de segle XXI, la firma amplià les 
instal·lacions a l’edifici veí (núm. 7) tot aprofitant el taller i la botiga que hi havia instal·lada 
de la firma F. Vehils Vidal dedicada a la camiseria, sastreria i generes de punt. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un parament de fusta que ocupa tota la façana del negoci, fins i tot l’entresòl 
recentment alliberat dels plafons publicitaris, formant un ampli vestíbul amb aparadors a 
banda i banda. Fets amb fusta, presenten una talla central amb motllures i motius florals. 
El sostre està realitzat a base de plafons decorats de guix amb diversos òculs per la llum 
zenital. A façana, una marquesina amb el nom de l’establiment inscrit, serveix de base 
per suportar una tribuna, realitzada amb fusta, com a extensió dels aparadors. 

INTERIORS 

De la decoració interior, força transformada, es conserva l’estructura d’una escala de 
fusta que volta tot assolint els diferents nivells dels espais interiors. Destaquen la talla en 
fusta dels gerros amb flors que se situen damunt de cadascun dels muntants de l’escala. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, l’estructura de l’escala 
de fusta que volta. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de fusta pintat fosc, i text pintat amb color clar. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1947 Els germans Jené (Francisco, Margarita i Gabriel) obren la primera botiga La 
Mallorquina a les galeries Maldà, especialitza en roba de llit de qualitat. 

1953 Projecte de reforma de la façana del núm. 6. realitzat pre l'arquitecte Miguel Niubó. 

1960 La Mallorquina es trasllada a la Plaça Universitat núm. 6, al local que havia ocupat 
Novedades Poch (fabricant i distribuïdor dels productes Meccano). Sembla que es 
conserven els aparadors de planta baixa mentre que una gran valla publicitaria oculta en 
la façana de l'entresòl. 

1964 Col.locació d'un rètol lluminós en el terrat del núm. 6. 

20xx La Mallorquina amplia les seves instal.lacions al número 7, conservant part de la 
decoració de Vehils. 



 NOVEDADES POCH 260 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 235 

2012 Reforma global de la tenda de plaça Universitat. S'ordena la publicitat, deixant al 
descobert la façana de l'entresòl del núm. 6. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

http://www.lamallorquina.net/company/ 

https://www.facebook.com/lamallorquina/info 
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MANTEQUERIA RAVELL [271]  
C Aragó 313   

DADES GENERALS 

Denominació MANTEQUERIA RAVELL 

 ULTRAMARINOS ANTONIO VALLS, CONFITERIA A. VALLS, VDA. 
ANTONIO VALLS, COLMADO ESTRADA, 

Adreça C Aragó 313       

 Ptge Mercat 2 4     

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40695 / 008 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada local esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB+entresolat+1P 

Època 1870? 190x (int) 194x (ext) 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa, de l’edifici afrontat al Carrer Aragó 
313 i passatge del mercat 2-4. Disposa de d'una obertura a Aragó (i  utilitza un antic 
quiosc en l'obertura de l'escala de veïns per ubicar maquinaria). 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior , que semblen 
correspondre a la decoració de la  botiga d’ultramarins d’Antonio Valls, de l’any 1900 
aproximadament,  amb  reformes de la botiga de queviures Mantequeria Ravell dels anys 
1940. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura dreta (a l’esquerra del portal de l’escala de veïns) els emmarcaments 
de fusta del tancament dels anys 1940 amb: 

- La porta central reculada i els aparadors laterals exteriors que es dupliquen a l’interior, 
amb sòcol aplacat de marbre (ara substituït per granet) 

- La tarja, de tota l’amplada, que s’utilitzava com a aparador. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, sobre la paret esquerra, els armaris amb calaixera inferior, sobre de 
marbre blanc i prestatgeries, fins el cel ras, amb muntants amb alts i baix relleus de 
formes vegetals, amb el sector dels anys 40 per penjar els pernils amb aplacat de marbre 
i barres de penjar. 

En el punt on es produeix el canvi d’alçada del sostre, el pilar central i els prestatges 
sobre la llinda, amb la mateixa solució que en la paret esquerra. 

Els dos taulells de fusta amb calaixera posterior i sobre de marbre (amb un xapat pot 
adient en el front i lateral amb fusta i miralls) situats a la dreta, en el primer àmbit, i a 
l’esquerra, sota l’entresolat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior els armaris, el pilar central, 
les prestatgeries, i els dos taulells. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la caixa de la alarma, el rètol pintat de la tarja, i els focus i la 
seva instal•lació. 

Si es planteja una nova retolació de l’establiment aquesta es situarà a la tarja superior, i 
al mateix plànol que la resta del tancament. Haurà de concordar amb materials i estil amb 
la resta del conjunt. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1888 es construeix el mercat de la concepció. 
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190x Antonio Valls obre un establiment que l'any 1903 s'anuncia com a botiga 
d'ultramarins amb seu al carrer Aragó 309, 313 i 315 (a banda i banda del mercat) i l'any 
1906 s'anuncia com a confiteria en el número 313. 

1914 mor Antonio Valls Olivella i l'establiment pasa a la seva vídua, Antonia Morer Poch. 

1920 pasa a José Farriol 

1921 pasa a Rosendo Permanyer 

1923 pasa a R. Estrada. Entre 1924 i 1928, es publiquen diversos anuncis sol.licitant 
aprenent per colmado 

1927 s'anuncia la demanda de vitrines per colmado. 

1928 s'anuncien conjuntament el colmado de Fèlix Estrada, Aragó 313, i R.Permanyer, 
Rda Sant Pere 54 

1928 Ignasi Ravell Garriga entra a treballar com a dependent en el Colmado de Fèlix 
Estrada Saladrich. 

1929 s'anuncia el traspas per 500 pts de "Colosal tienda propia para cualquier venta y 
con vivienda propia" . Estrada trapasa la botiga a Ignasi que canvia el rètol per Ravell. 

1942 es reforma la façana adoptant una composició simètria amb dues pilastres sobre els 
paraments laterals que recolzen un entaulament, que tapia part de l'obertura, on es situa 
el rètol Mantequeria Ravell. A sota, dins l'obertura, es disposa el tancament que es 
conserva, amb porta central reculada i dos aparadors laterals, i sobre la llinda, un 
aparador de tota l'amplada. 

1994 a la mort d'Ignasi Ravell, el negoci pasa al seu fill Josep Ravell Villanueva, que hi 
treballava des de 1974. 

<2004 es retiren els elements sobreposats a la façana (pilastres, entaulament i neons) i 
es cega l'aparador superior. 

>2004 a l'exterior, es substitueix el marbre negre del sòcol i el blanc del llindar per granet 
negre. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 236 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1929-mantequeria-ravell.html 

http://www.origenonline.es/tienda-proveedor-ravell/1/86.html 

entrevista a Josep Ravell 

http://www.ravell.com/es/historia 

https://twitter.com/CanRavell1929/media 

http://www.ravell.com/images/stories/75_Aniv._Can_Ravell.pdf 

llibre 75 anniversari 
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SANTIAGO BOLÍBAR [273]  
Rbla Catalunya 43   

DADES GENERALS 

Denominació SANTIAGO BOLÍBAR 

 BRONCISTA BOLÍBAR, METAL.LISTERIA BOLÍBAR 

Adreça Rbla Catalunya 43       

 C Consell de Cent 296       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60480 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà esquerre 

N. plantes actual PB+5P+2P PB 

Època 1890 1912; 193x 

Estil     

Autor Manuel Comas Thos, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre del xamfrà, de planta baixa, de l’edifici afrontat a 
Rambla Catalunya 43 i Consell de Cent 296. Disposa de 3 obertures: una a Rambla, una 
en l’aresta i una en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la metal.listeria de Santiago Bolivar de l'any 1912 amb elements posteriors. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Tots els elements de la reforma dels anys 1930: 

- a l’interior dels forats arquitectònics: els rètols de lletres corpòries de bronze amb el text 
FERRETERIA BOLIVAR METALISTERIA, el central de planta en arc; els llindars de 
marbre blanc, i el tancament de l’aparador de l’aresta. 

- en el vestíbul exterior: el cel ras amb gran motllura perimetral que integra el registre del 
calaix de les persianes; el paviment continu de morter acolorit amb franja paral.lela als 
aparadors gris i central ocre, separats per un perfil metàl.lic; els aparadors dels 
paraments amb sòcol de marbre i cornisa de fusta amb remat de bronze, i la fusteria 
reculada amb la porta d’entrada central. 

INTERIORS 

En la sala de vendes: 

-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º; 

-els dos taulells de fusta envernissada, un curt amb vitrina en el sobre i un llarg 
integrament de fusta ,amb la mateixa solució amb 3 franges diferenciades (sòcol, frontal 
plafonat amb pilastres amb talla de motius vegetals i fris) 

- les dues cadires de fusta. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’exterior 
els elements descrits de façana i vestíbul de l’establiment. A l’interior, els dos taulells i les 
cadires, i el paviment continu. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

L'establiment haurà de conservar els rètols existents. Si cal afegir nova retolació, aquesta 
es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1910 Santiago Bolibar funda l'empresa a Rambla Catalunya cantonada ptge. Concepció 
amb taller a la plaça Letamendi on es fan treballs de marqueteria i restauració de metalls i 
llums. 

1912 es trasllada la botiga a l'actual ubicació de Rambla Catalunya 43, que s'anuncia 
com a "Santiago Bolibar. Bronces y herrajes para muebles y construcciones". 
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1929 l'empresa participa en l'Exposició Internacional . Els taulells de l'estand són els que 
encara s'utilitzen a la botiga. 

193x es reformen completament els elements exteriors: s'eliminen el tancaments, els 
aparadors sobreposats i els rètols; s'inverteix l'ús de les obertures (abans porta central i 
aparadors laterals i desprès accessos laterals i aparador central), i es realitza el gran 
vestíbul exterior amb aparadors. 

1948 a la mort de Santiago canvia de titularitat 

1978 passa a Jordi Bolivar Massó i es funda la raó social Broncista Bolivar 

20xx s'incorpora la seva filla de Jordi, Bruna. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 52 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/06/01/la-ferreteria-bolibar-compleix-100-anys/ 

http://www.ferreteriabolibar.com/quienes-somos 

https://www.google.com/maps/@41.389977,2.1647,3a,75y,225.62h,86.09t/data=!3m3!1e1
!3m1!2e0?hl=ca 

visita virtual 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/bolibar-bronzes.html 
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OPTICA RUIZ ORTEGA [275]  
C Girona 120   

DADES GENERALS 

Denominació OPTICA RUIZ ORTEGA 

   

Adreça C Girona 120       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40710 / 026 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local al costat del portal 

N. plantes actual   PB+entresolat 

Època 1901-09   

Estil Modernista   

Autor Adolf Ruiz Casamitjana, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a l’esquerra de l’accés a l’escala de veïns, de la planta 
baixa, de l’edifici afrontat al Carrer Girona 74 Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració d’una botiga d’ultramarins i queviures 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’estructura de fusta amb pilastres i entaulament a l’alçada de 
l’entresolat. 

Dins de l’obertura, per sota de l’entaulament, els aparadors laterals del vestíbul exterior, 
amb sòcol de marbre, estructura de fusta i vidre gravat a l'àcid. 

INTERIORS 

La configuració de la sala de vendes amb l’envà de fusta de planta circular del fons, el 
petit mostrador en el centre (de fusta i sobre de marbre), la lleixa perimetral i el cel ras 
amb cornisa i motllura central. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements citats de la façana de l'establiment. A l'interior l’envà de fusta en corbat, el 
mostrador, la lleixa perimetral i el cel ras motllurat. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus i els petits rètols laterals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

< 1919 Farmàcia Pedro Roig S. en C. ? 

botiga d'ultramarins i comestibles 

<1950 Jaime Orriols Camprodon 

1950 pasa a Justo Sancho Aranda 

1952 pasa a Albert Martin Fuentes 

197x a la mort d'Albert pasa al seu germà, propietari d'un altre colmado al c.Urgell 

1980 pasa Gonzalo Ruiz Ortega que l'acondiciona com a òptica que s'inaugura el 6-4-
1981. A l'exterior conserva el pòrtic sobrepossat al parament però afegint motllures; 
aplaca la finestra superior ocultant l'arc i la reixa i restaura els aparadors, substituïnt la 
fusta malmesa i afegint algunes motllures (el sòcol i alguns vidres són els originals). A 
l'interior repara el cel ras interior, reproduint els fragments de motllura que faltaven. 
Conserva un mostrador petit amb sobre de marbre i afegeix nombrosos mobles antics 
(bancs al costat de l'aparador, rellotge, armaris,...). 

201x edifici restaurat per tres de oficina tecnica. En el local, per ubicar l'ascensor dels 
habitatges, es reformen les estances interiors, substituïnt l'escala d'accés al entresolat. 
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PANADERIA DE LA CONCEPCIÓN [279]  
C Girona 74   

DADES GENERALS 

Denominació PANADERIA DE LA CONCEPCIÓN 

   

Adreça C Girona 74       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40570 / 017 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 2000-02 1900, aprox 

Estil     

Autor Blanch + Conca Arquitectura 
S.A, Josep Suñer? 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Girona 
74. Disposa de dues obertures 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del forn de pa Concepció, de l’any 1900, aproximadament, desmuntats, 
restaurats i inserits en l’edifici de nova construcció que substituí el de 1862. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, al voltant de l’obertura dreta (en l’eix de la façana), l’aplacat amb 
sòcol de pedra i amb emmarcats de fusta amb plafons de vidre pintat pel darrera: 

- en els brancals, amb el marc de línies ondulades i una voluta inferior esculpida, i amb la 
representació d’un paisatge, amb una falç, una dalla i un escut amb una llagosta a 
l’esquerra i un rampí i l’escut amb un lleó a la dreta; - - en la llinda, en el plafons laterals 
el text s’adapta a la corba del marc, PAN DE CASTILLA, a l’esquerra, i PAN DE LUJO, a 
la dreta, i, en el centre, el nom de l’establiment en dos línies horitzontals PANADERIA – 
DE LA CONCEPCIÓN. 

Dins de l’esmentada obertura, el tancament de fusta amb dues fulles simètriques, amb 
decoracions geomètriques en baix relleu en el sòcol (d’inspiració secezion) i en alt relleu 
en el marc corbat superior. 

La fulla dreta era la porta batent d’accés, amb decoració en el sòcol també a l’interior. 

La fulla esquerra era el tancament de l’aparador que conserva el tancament de les 
mateixes característiques a l’interior. 

INTERIORS 

Els elements del forn incorporats al nou edifici: 

- Les fusteries amb relleus geomètrics en la llinda: en l’àmbit dret (darrera del tancament 
anterior), la porta vidrada amb sòcol amb els mateixos motius que a l’exterior, i  la finestra 
amb reixa, en l’àmbit l’esquerre la porta. 

- Les rajoles decorades: la sanefa en el límit superior de l’enrajolat de l’àmbit dret, i el 
sòcol al costat de la porta a l’esquerra. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, les fusteries 
amb relleus, i les rajoles decorades. 

L’establiment haurà de conservar tots els rètols descrits, tant el de l’establiment com els 
dels plafons laterals, així com els vidres pintats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1897 s'instal.la un forn en l'edifici 

1899 Bosch 

19xx es realitza la decoració modernista de la Panaderia de la concepción. 
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1923 Maria Jofre 

1983 Antoni Gusi Espuña 

2001 s'enderroca l'edifici i es substitueix per un projecte de Albert Blanch Segarra i 
Merche Conca Gómez, amb 10 habitatges i local. Es desmunten, restauren i recol.loquen 
diversos elements modernistes de l'antic forn: el plafons de fusta amb vidre pintat de la 
façana, el taulell, l'aparador i algunes rajoles de valència.. 

20xx s'instala.la a l'espai una oficina del Grupo Geseme, especialistes en prevenció i 
salut laboral, que grava en els vidres el seu rètol. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Gerona, 74.- PANADERIA DE LA CONCEPCIÓN." 

HERNÀNDEZ/VIDAL/FERNÀNDEZ/TATJER, 1991. volum 3 p.76. 

http://www.rutadelmodernisme.com/PopUpLocal.aspx?IdLocal=41&amp;Idioma=ca 

41. Forn de la Concepció. 

El Periódico 11-5-2000 

http://www.bcarq.com/index.php?opc=9&amp;IDO=52&amp;Idioma=CA&amp;IDT=5 

obra nova 

"Albert Blanch, arquitecte autor del projecte, assenyala que els ornaments modernistes es 
desmuntaran i restauraran per ser col.locats a la façana de la nova botiga de l'edifici, sigui 
la que sigui. Un tractament similar rebran el taulell i l'aparador de l'antic forn, no 
catalogats però que també s'instal.laran en el nou local. Blanch indica que part d'aquest 
mobiliari, així com les rajoles tipus valencià de l'interior del forn, exigiran, a més a més de 
la restauració, "una bona dosi de reposició", tenint en compte el pèssim estat de 
conservació." 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/forn-de-la-concepci 

fotos V.Ferris 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Forn_de_la_Concepci%C3%B3 
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PARAGUAS CARBALLO [280]  
C Pau Claris 87   

DADES GENERALS 

Denominació PARAGUAS CARBALLO 

 VDA. CARBALLO 

Adreça C Pau Claris 87       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41030 / 009 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre  

N. plantes actual PB+entresol+3P+2P PB 

Època 1871 1941 

Estil Neoclàssic   

Autor Pere Bassegoda,  m.d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, dels baixos (sota l’entresol, amb el paviment uns 
50 cm per sota del nivell del carrer), de l’edifici afrontat al carrer Pau Claris 87. Disposa 
de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que  corresponen 
a la decoració de Paraguas Carballo, de l’any 1941. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El nou frontis aplacat de marbre, que sobresurt uns 30 cm, de tota la dimensió de la 
façana de l’establiment, que, sense estintolar el parament, simula una gran obertura, 
amb: 

- l'aplacat de grans peces crema en el frontal, amb franja negre en el perímetre, que gira 
en els laterals. 

- un gran retall amb emmarcat metàl.lic amb les obertures de l’edifici connectades per un 
aparador central a l’alçada de la vista, de poc fons, davant del parament. 

L’esquerra tancada amb un vidre que protegeix un aparador sense fons amb base de 
fusta. 

La dreta dona accés a un vestíbul exterior amb 4 graons per baixar al nivell del local, amb 
aparadors encastats en les parets laterals i, al fons, el tancament de fusta amb dues 
fulles batents una de les quals conserva el vidre amb decoració gravada a l’àcid (bordura 
i medalló en el centre amb un bastó i un paraigües creuats). 

- la retolació de lletres retallades daurades sobreposades en les peces de marbre de 
llinda. En els extrems es conserven les originals (majúscules, amb volum, amb el text 87 
PARAGUAS). En el centre les del nom Carballo s’han substituït per xapa retallada que 
imita la lletra lligada original (la traça de les anteriors encara és visible). 

INTERIORS 

El conjunt de la decoració de la sala de vendes que conserva quasi integrament els 
elements de 1941: cel ras, paviment, armaris sobreposats, vitrina, taulells, fusteria 
d’accés a la rebotiga,...: 

- El revestiment de la volta rebaixada que dibuixa una retícula de grans dimensions girada 
45º respecte la directriu, amb una motllura central sobreposada que allotja uns 
fluorescents. 

- el paviment de rajoles de hidràuliques amb aigües de tons beix. 

- els armaris sobreposats als paraments del sector esquerre, que semblen surar per 
efecte del sòcol negre reculat respecte d’una motllura amb doble bossell, amb franja 
inferior opaca, amb portes de fusta lliscants, i vitrina dalt amb llum integrada, on 
destaquen les superfícies contínues de xapa de fusta que es corba en els laterals. 

- els 3 taulells de fusta amb vitrina superior, amb sòcol, motllura inferior i xapa corbada 
com els armaris. 

- la fusteria de l’obertura amb llinda amb arc rebaixat, amb vidres pintats pel darrera amb 
un paisatge urbà plujós amb dos figures (home i dona) amb paraigües. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 
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Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt del 
cel ras, el paviment, els armaris sobreposats, la vitrina, els taulells, i el conjunt de fusteria 
d’accés a la rebotiga. 

S'han de mantenir els rètols i els números situats a cada banda. La possibilitat de 
substituir el contingut literal del rètol central queda oberta sempre que no se’n perdin les 
característiques: lletra retallada daurada col•locada damunt el parament. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1890 Camilo Carballo Chaudarcas, fabricant de paraigües, obre una botiga en el carrer 
Corribia 9. 

1920 a la mort de Camilo passa al seu germà Manuel Carballo Chaudarcas 

1936 Manuel i el seu nebot Severino Carballo Losada són detinguts pels republicans, per 
haver ocultat un sacerdot, i executats. Una bomba destrueix l’edifici del carrer Corribia. 

1941 La viuda de Severino, Maria, obre la botiga de Pau Claris 87 

1955 a la mort de Maria passa a Carmen Carballo, que hi treballava des de 1953 (amb 14 
anys). 

Carmen conserva amb cura tota la decoració i mobiliari. A l’exterior les lletres metàl.liques 
del rètol CARBALLO, que en origen eren volumètriques, es substitueixen per d’altres 
planes per aturar els constants robatoris. 

2014 a final d’any es jubilarà Carmen Carballo (de 78 anys) i es previst que el local es 
traspassi per a un nou ús. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.paraguascarballo.com/ 

http://www.paraguasbastonesabanicos.com/es/ 
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CONFITERIA I COLMADO VALLÉS [282]  
C Provença 241   

DADES GENERALS 

Denominació CONFITERIA I COLMADO VALLÉS 

 PASTISSERIA MAURI 

Adreça C Provença 241 243     

 Rbla Catalunya 102       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15012 / 018 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1887(façana); 1925 ampliació 1885?; 1955 

Estil Neoclàssic   

Autor ?; Antoni Pons arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada dreta, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat al carrer Provença 241 i a la Rambla Catalunya 102 i el local esquerra de la 
planta baixa de l’edifici de Provença 243. Disposa d’una obertura en el xamfrà, una en 
l’aresta, una amb pilar de fosa central al carrer Provença 241 i dues de la finca de 
Provença 243. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, corresponents a la decoració 
de la Confiteria i Colmado Vallés, de 1887. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

INTERIORS 

En l’àmbit de la sala de vendes corresponent a l’edifici del xamfrà: 

- El cel ras pintat per “L.Tolosa pintura y decoración”,  restaurat l’any 1955, que 
representa a Deméter, la deessa de l’abundància, i en els angles, motius al•legòrics del 
menjar com un bodegó de caça. 

- Sobre el mur paral•lel a façana, el fragment de moble de fusta de roure de 1887, amb 3 
mòduls a cada banda de l’aresta, separats per columnes tornejades i aplics amb tulipa de 
vidre, amb una treballada cornisa (cresteria superior, franja amb fulles daurades i 
elements amb línees ondulades i flors durades a sota). 

- Sobre el mur de façana, la cornisa de fusta igual a la del moble, i les vidrieres de la part 
superior de les obertures centrals, amb especejament quadrat i un oval central i límit 
inferior ondulat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Restauració dels elements tangibles descrits: A l'interior el cel ras motllurat amb la seva 
pintura, el conjunt de moble de fusta cantoner, la cornisa de fusta, i les vidrieres de la part 
superior. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1885? obre una botiga de queviures amb una pintura al sostre d'Aurelia Tolosa i Alsina i 
mobles de fusta de roure. 

<1910 Confiteria i Colmado Vallés de Martí Vallés 

1929 pasa a Francesc Mauri i Ciurò, que abans havia regenat una drogueria, la 
pastisseria La Palma, de Manresa, i amb altres dos socis, el Núria de la Rambla. 

Ell i la seva dona Ramon Cañellas Escuder, continuen amb el negoci conservant la 
decoració. 

1946 mort Mauri i s'incorporen els seus fills Francesc i Carmen Mauri Cañellas. 

1955 l'establiment pateix un incendi que malmet la pintura del sostre que es refà a partir 
dels esbossos recuperalts pel net del pintor. 

1969 pasa a la tercera generació que amplia el local i la oferta gastrnòmica amb un saló 
de te. 
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1978 l'empresa obre una altre botiga a la Rambla dedicada a la venda de bombons. 

1984 s'amplia la botiga amb un local de Provença 243 per oferir xarcuteria i restaurant 
ràpid. 

1986 es restaura el mobiliari original sota la direcció d'Emili Julià Betas. 

El taullell original es substitueix per un de refrigerat. 

199x s'amplia novament. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 24-12-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 167 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 85 

http://www.pasteleriasmauri.com/index.html 

https://www.google.com/maps/@41.3939284,2.1602502,3a,75y,240h,90t/data=!3m5!1e1!
3m3!1s6ppXO-Bx4qkAAAGun8A48w!2e0!3e2 

visita virtual 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aureli_Tolosa_i_Alsina 

biografia autor pintura 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 La Vanguardia 20-12-1903 

 
 19-10-1910 

 
 31-10-1912 

   



 PELLETERIA LA SIBERIA 284 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 255 

PELLETERIA LA SIBERIA [284]  
Rbla Catalunya 15   

DADES GENERALS 

Denominació PELLETERIA LA SIBERIA 

   

Adreça Rbla Catalunya 15       

 Gran Via 624       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60180 / 009 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1892 1918 

Estil Eclèctic   

Autor Francisco del Villar Carmona, 
arq. Carles Rojas, int. 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada esquerre, de planta baixa, de l’edifici 
afrontat a Rambla de Catalunya 15 i Gran Via 624. Disposa d’una obertura en l’aresta i 
dues grans laterals resultat de l’estintolament de 1959. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Peleteria La Siberia, de l’any 1918, projectada per Carles Rojas. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El emmarcat negre de les tres obertures i el tancament reculat del vestíbul exterior, de 
composició simètrica amb: porta central amb vidres decorats a l’àcid en les 2 fulles 
batents i en la tarja superior, on destaca un vidre pintat ovalat emmarcat amb relleus de 
fusta; dues columnes flanquejant la porta també de fusta esculpida, i aparador a banda i 
banda amb sòcol de marbre negre i vidre i tarja superior amb la mateixa decoració que la 
porta. 

INTERIORS 

En la sala de vendes: 

- el cel ras amb calaixos penjats, que connecten els pilars i pilastres, i motllura en el 
perímetre dels requadres a manera de cornisa sobre mènsules. 

-la decoració amb relleus pintats blancs dels pilars exempts, les pilastres i alguns punts 
de les jàsseres. 

- el mobiliari, que es situa a la dreta, de fusta lacada blanca amb ornaments daurats i 
vidre que en origen era transparent, amb testers semicirculars: 3 armaris que tenien 
portes de vidre (1 en els laterals i 2 en el central de major amplada)  i una mena de 
carxofa sobre la cornisa, i 3 taulells un davant de cada armari (ara manca el de l’extrem 
dret). 

- la mampara, que es situa a l’esquerra, també de fusta blanca i ornaments daurats i amb 
el mateix repertori formal clàssic que el mobiliari, que delimita 2 grans provadors: un al 
costat de façana amb un tram elevat, on continua dominat el blanc i un altre on dominen 
els colors marrons, tots dos equipats amb mobiliari, miralls i revestiments conjuntats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements descrits que formen l’exterior de l’establiment. A l’interior, la 
decoració en guix de pilars, pilastres i cel rasos. El mobiliari amb armaris i taulells, i el 
conjunt dels provadors, i la mampara que els delimita. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols actuals queda oberta sempre que 
no se’n perdin les característiques. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1891 Josep Ticó i Rebert funda una empresa de venda d'articles de pell amb una primera 
botiga al carrer Portaferrissa, després a Petritxol i a Santa Anna 

1907 es trasllada a un ampli establiment que ocupava tota la cantonada de la Rambla de 
Catalunya amb la Gran Via de les Corts Catalanes. A la dreta del portal de l’eix del 
xamfrà es situa la botiga al major i a l’esquerra la secció al detall. 

1918 per iniciativa del fill de l'amo, Josep Maria Ticó i Roig, es reforma la botiga amb 
projecte de Carles Rojas, interiorista i escenògraf. 

A l’exterior s’elimina el frontis aplacat (que integrava rètol, aparadors i porta) i es recupera 
la visió dels elements arquitectònics de l’edifici: es realitza un pla de tancament reculat 
amb porta en l’eix de l’aresta i aparadors laterals, i es situen els rètols de lletres corpòries 
sobre les llindes. 

A l’interior es realitza una rica decoració en el sector esquerre, amb treballs de fusteria 
 de Batista Moixí ( armaris, taulells, medallons de les portes, mampares dels 
emprovadors,..). 

1959 s'estintolen els dos pilars de fosa que dividien l'obertura de cada façana (visibles en 
la planta superior) i s’adapta el tancament. En el sector esquerre s’allarga el vestíbul 
exterior (abans hi ha via un tancament entre el parament i el primer pilar) 

196x passa als fills de Mercé Tico i Marià Espar. 

1991 es catalanitza el rètol modificant el tipus de lletra. També s'elimina un aplacat blanc 
(veure imatge 1959-1991) que ocultava el sòcol i motllures de l'edifici i definia un pla 
abstacte que contrastava amb el retall de les obertures (amb un marc negre) i les lletres. 

1996 la meitat dreta del local es segrega i converteix en una cafeteria. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 21-05-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 271 

https://www.google.com/maps/@41.3881436,2.167182,3a,75y,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1s
WabTtjhSaL0AAAGunfMi3g!2e0!3e2 

visita virtual 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2012/07/paseo-por-la-barcelona-antigua-y.html 

La decoració de la pelleteria es cataloga en l’Art Déco i s’inspira en els paisatges nevats 
de Sibèria, d’aquí que hi imperi el blanc. L’interiorista i escenògraf Carles Rojas va dirigir 
una reforma que va afegir-hi armaris i taulells de Batista Moixi, medallons a les portes i 
uns amplis emprovadors. 

La Guerra Civil va ser un cop dur per la botiga, ja que va suposar el desmantellament de 
la fàbrica de pell que tenia a Balaguer i el trasllat de la producció a Burgos. Destaca el 
paper cultural, social i polític de la família propietària durant els anys del franquisme. Tant 
és així que al seu local es van gestar molts projectes del catalanisme antifranquista. Els 
intèrprets de la Nova Cançó es reunien en aquest local per cantar d’amagat i hi assajava 
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. 

DOCUMENTACIÓ 

Fotografies històriques: Victoria Espar. 
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ANONIMA MARTORELL VIDAL-QUADRAS [285]  
C Aribau 88   

DADES GENERALS 

Denominació ANONIMA MARTORELL VIDAL-QUADRAS 

 DROGUERIAS JORDI, PINTURES JORDI 

Adreça C Aribau 88       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60570 / 023 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1904 1921? 

Estil Eclèctic   

Autor Isidre Reventos, m.d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat Al carrer 
Aribau 88. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que semblen 
correspondre a la decoració de la drogueria Anonima Martorell Vidal Quadras, amb 
elements aportats d’un establiment de Jaume Capdevila de 1907. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’interior de l’obertura: el llindar de pedra; el paviment de morter de ciment del vestíbul 
exterior; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta central, de fusta, amb 
sòcol plafonat, tarja superior amb vidre catedral i quarterons i, en les portes de registre 
dels aparadors, vidres matejats amb reserva dibuixant rombes, i les montures 
metàl.liques daurades amb lleixes de vidre. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, 

-els elements integrants de l’estructura: dos pilars de fosa, 2 pòrtics amb pilastres amb 
capitell i biga penjada i el sostre de biguetes amb revoltó forjat. 

-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º; 

- les prestatgeries que cobreixen les parets, amb calaixera inferior i cornisa a l’alçada del 
sostre del vestíbul exterior. 

- els diversos taulells de fusta: el de la caixa, el llarg de la dreta, el dels calaixos amb 
pigments i el del despatx amb vidre matejat. 

- els elements procedents de la botiga de Sants: el taulell amb 4 peus de forja artística i 2 
plafons de vidre pintat del rètol de façana (PERFUMERIA, 1 BARNICES 31). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements descrits que formen l’exterior de l’establiment. A l’interior, 
l’estructura del sostre, pilars, pòrtics, pilastres, bigues, etc..., les prestatgeries, els 
diversos taulells, i el paviment continu. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus, el rètol, els cartells de propaganda dels brancals, i el 
cromatisme de la persiana. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1924-1926 es publiquen a La Vanguardia anuncis de la societat Anonima Martorell-Vidal-
Quadras sobre la venda de “pinturas perfumeria, drogas y comestibles" en el local 
d’Aribau 88.  (José Martorell Cuní) 
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1927 Jaume Capdevila Amigó (que el 3-1-1907 havia fundat una pastisseria, drogueria i 
perfumeria en el carrer Sants 31 cantonada Olina 1) i Juan Jordi Ferrer (que hi treballava 
d’aprenent des de 1910), formen la societat Capdevila i Jordi SL i es fan càrrec del local 
d’aribau 88. 

1947 es dissol la societat Capdevila i Jordi i es crea Droguerias Jordi. 

1972 passa al fill de Joan, Joan Jordi Cortés. 

198x es restaura la façana de l’edifici i l’Ajuntament obliga a retirar els elements 
sobreposats de l’establiment (rètol i aparadors exteriors de llautó) 

1985 tanca la botiga de Sants i es traslladen a la d’Aribau 1 tauell i 2 plafons de vidre 
pintat del rètol de façana (PERFUMERIA 1 BARNICES 31). 

1993-6 Es restaura la botiga. Es decapen els elements de fusta, que tenien fins a 8 capes 
d’esmalt (marró, verd, gamuza,..) i mini de plom utilitzat com anticors, i s’envernissen. 

2000 s’incorpora el net del fundador, Joan Jordi Romeu.    . 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.pinturesjordi.es/index.php/home/quienes-somos 

http://www.yelp.es/biz/pintures-jordi-barcelona 

DOCUMENTACIÓ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1921/10/27/pagina-5/33263006/pdf.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/10/21/pagina-30/33254493/pdf.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1926/10/24/pagina-35/33256928/pdf.html 

AMCB: Antecednets, 21787 

 

  

Edifici Situació 
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MISCEL.LÀNIA [287]  
C Girona 70   

DADES GENERALS 

Denominació MISCEL.LÀNIA 

 COLMADO BELÉN, QUEVIURES BETLEM, BETLEM - MISCELÁNEA 
GASTRONÓMICA 

Adreça C Girona 70       

 C Consell de cent 374       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40540 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local dret 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1892 1892 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada dreta, de planta baixa amb entresolat, de 
l’edifici afrontat al carrer Girona 70 i Consell de Cent 374. Disposa dues obertures en el 
xamfrà i una en l’aresta amb Girona. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que semblen 
correspondre al colmado Miscel.lannia, de l’any 1892. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els elements conservats de l’estructura aplacada que definia un nou frontis en tota la 
dimensió de la façana del local. 

-Sobre els 4 brancals, el sòcol de marbre negre i els emmarcats de fusta amb decoració 
rebaixada. 

-Sobre la llinda i la part superior de les obertures, en tota la longitud de la façana del 
local, l’estructura de fusta amb una franja inferior calada, dividida per cartel.les que 
recolzen el calaix superior amb plafó actualment sense grafisme. 

Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, 

- en les parets laterals i paral.lela a la façana, la prestatgeries de fusta pintada (amb un 
sector decapat a l’esquerre) amb 2 lleixes, frontó i cornisa, dividits per muntants verticals 
que es perllonguen amb elements amb relleus. 

- en la paret de façana, la cornisa i la llinda amb plafons de les obertures. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, les 
prestatgeries de fusta pintada, la cornisa i la llinda amb plafons. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de retolar de nou l’establiment queda oberta sempre que no se’n perdin les 
característiques: damunt el plafó existent pintat negre, lletra color clar i text proporcionat 
al plafó. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1892 obre un colmado amb el nom de Miscel.lània per la varietat de productes??. 

19xx pasa a Salvio Pijoan (1922-25 s'anuncia com S. Pijoan) 

195x pasa a dir-se Colmado Belén. 

1972 pasa a Ricard de la Ossa Honrrubia. 

198x catalanitza el nom a Betlem i, gradualment, pasa de colmado a botiga delicatessen . 
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2004 pasa a Victor Ferrer Galan, nebot del Ricard i Aurelia. 

2011 Victor Ferrer reforma l'establiment per transformar-lo en bar-restaurant d'alta cuina 
amb terrassa. A l'exterior es conserven els elements sobrepossats, es substitueix el 
tancament de les obertures i s'elimina l'aparador de l'obertura central, a l'interior es 
conserva la part superior de les prestatgeries i es canvia el paviment, que ja era una 
substitució. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 44 

"A les vitrines exteriors i havia unes teles pintades que s'han retirat perquè estaven en 
molt mal estat i que el propietari encara conserva" 

http://www.betlem.es/ 

http://www.ficc.cat/ficc2/69-Betlem.html 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 <2011 

 
 <2011 

 
 <2011 Foto: E.Vilarrubies 
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DOMINGO RIFÀ [291]  
C Girona 13   

DADES GENERALS 

Denominació DOMINGO RIFÀ 

 LA CONFIANZA, COLMADO PRÁDANOS, COLMADO SERRA, 
QUEVIURES SERRA 

Adreça C Girona 13       

 C Ausias Marc 31       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40230 / 016 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 C  establiment veí 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà dreta 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1892 1892 

Estil Eclèctic   

Autor Rafael Puig i Puig, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a la dreta del portal del xamfrà, de la planta baixa, de 
l’edifici afrontat al carrer Girona 13 i Ausias Marc 31. Disposa de dues obertures en el 
xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior i l’exterior que semblen 
correspondre a la botiga de Queviures de Domingo Rifà, de l’any 1892 aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, d’uns 20 cm de fons, en tota 
l’amplada del local, de composició simètrica, amb marcs de fusta amb decoració per 
rebaix en: els aparadors laterals i el plafonat de l’agulla central, i en el rètol, amb una 
franja inferior dividida per caretel.les de fusta que recolzen el calaix superior amb un plafó 
de vidre pintat pel darrera. 

INTERIORS 

En el primer àmbit, en les parets, la part superior de les prestatgeries (3 lleixes), amb 
pilastres circulars acanalades que recolzen una cornisa recte amb motius vegetals 
rebaixats en el fris i en relleu a sota, que es repeteixen al voltant del rellotge, en el centre 
de la paret frontal. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior el conjunt de 
prestatgeria amb el rellotge. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra blanca resseguida amb 
esgrafiat daurat, i text proporcionat al plafó. 

Recuperació del cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1890 Domingó Rifà obre una botiga de queviures.? 

1905 Domingo Rifà consta com a titular del colmado del c.Valencia cantonada Bailen 

1915 Es diu La Confianza.? 

193x passa a Ramon Canal Rius, qui havia entrat com a aprenent l'any 1915. 

1947 passa a Lucinia Prádanos Villariego que canvia el nom a Colmado Pradanos. 

1963 passa a Joan Serra Duran, qui havia entrat com a aprenent l'any 1944. 

2004 Joan Serra, fill de l'anterior, restaura la façana i instal.la el rètol de vidre pintat 
actual. S'amplia la botiga cap a la rebotiga;  es modifiquen els elements de l'interior de les 
obertures de façana i es col.locat el granet del sòcol. 
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BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 265 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1890-queviures-serra.html 

https://www.google.com/maps/@41.3914069,2.1753713,3a,75y,274.94h,90t/data=!3m5!1
e1!3m3!1sZgXOE2Iad8EAAAAGOo9reQ!2e0!3e2?hl=ca 

visita virtual 

http://www.ficc.cat/ficc2/65-Queviures_Serra.html?lang=es 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1975 

 
 2014 

 
  

 
 Foto: E.Vilarrubies. 
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RESTAURANT MADRID-BARCELONA [293]  
C Aragó 282   

DADES GENERALS 

Denominació RESTAURANT MADRID-BARCELONA 

   

Adreça C Aragó 282       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40830 / 011 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres dret 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1878 (PB+3P); 1902 (reforma 
+1P); 19xx (+2P) 1929? 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat al 
carrer  Aragó 282. Disposa d’una única obertura resultat de l’estintolament de l’agulla que 
separava els dos portals de l’edifici. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració del restaurant madrid-barcelona de l’any 1929 i la reforma exterior posterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis aplacat que envolta la obertura resultant de l’estintolament de l’agulla per 
agrupar els dos portals originals, amb: 

-sòcol de marbre negre vetejat blanc amb motllura superior semicircular. 

- superfície de peces de pedra sorrenca de San Vicenç amb una gran obertura retallada 
en la llinda amb el rètol amb el text MADRID-BARCELONA dibuixat amb bombetes 
incandescents. 

- vora perimetral de marbre blanc. 

INTERIORS 

La configuració de l’espai del menjador on destaca l’entresolat amb un balcó circular a 
l’esquerra i l’escala d’accés a la dreta i els elements de la decoració d’època: 

la barra de marbre bicolor i el boteller de fusta del darrera amb els tubs d’un organ 
decoratiu sobre la cornisa de planta ondulada; les superfícies decorades amb un acanalat 
invertit (convex enlloc de còncau) en la barana de l’entresolat i l’escala,  les pilastres, el 
fris del cel ras i la motllura perimetral de la claraboia,.. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt de 
l’entresolat amb el balcó circular i l’escala d’accés, la barra, el boteller, i la decoració del 
cel ras i el fris. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la tanca de ballesta. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1878 es construeix un edifici d’habitatges de PB+3P. 

1882 s’obre una rasa en el carrer Aragó per on transcorre, a cel obert, la via del tren que 
connecta la que arriba de França amb la que va a Madrid. 

1902 1-7 s'inaugura un baixador exterior davant de la finca. 

1902 Josep Puig i Cadafalch projecta la reforma l’edifici com a hotel Terminus, 
addicionant una planta i un soterrani. 
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1903 9-5 s’inaugura l’hotel, considerat un dels més moderns de l’època, amb ascensors i 
il.luminació elèctrica en totes les habitacions. En els seus salons s’organitzen importants 
banquets com els que l’any 1904 es van dedicar a Alfonso XIII i a José Canalejas. 

1916 en el principal funciona el Hotel Pensión Americana (ha tancal l'hotel?) 

1929? Amb motiu de l’exposició internacional es reforma l’establiment que funciona com 
a cantina de l’estació i centre de tertúlies de Josep Pla i la redacció de la Revista Destino. 

1959  Teresa Jarque Almirall sol.licita permís per instal.lar 2 neveres en un bar. 

1960 s’enderroca l’estació exterior i es cobreixen les vies. 

xxxx es reforma l’edifici addicionat una planta. 

xxxx es reforma la façana de l’establiment: s’estintola l’agulla central i es realitza un 
aplacat de marbre que emmarca una obertura única. 

1993-96 el restaurant Madrid-Barcelona anuncia a la Vanguardia concerts de música 
clàssica o sopars amenitzats amb diversos tipus de música. 

xxxx l’establiment passa a la família Parellada. 

BIBLIOGRAFIA  

http://madrid-barcelona.cat/ 

http://elpais.com/diario/2010/08/14/catalunya/1281748046_850215.html 

Xavier Therós 

(situa per error l'hotel Terminus en el número 280, però encara són reconeixibles 
elements de la refoma de Puig en la façana del número 282) 

https://vestigiosdebcn.wordpress.com/2014/11/05/la-fonda-del-antiguo-apeadero-de-tren-
de-la-calle-aragon-actual-restaurante-madrid-barcelona-1929/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Fo-20-H de 1878 i Eix-8686/1902 projecte de construcció i reforma de l'edifici 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@601221&amp;start=0&amp;sort=fecha 

AFB3-117 fotografia de l'Hotel Terminus l'any 1903 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@533697&amp;start=0&amp;sort=fecha 
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TAPICERIAS GANCEDO [298]  
Rbla Catalunya 97   

DADES GENERALS 

Denominació TAPICERIAS GANCEDO 

   

Adreça Rbla Catalunya 97       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60602 / 007 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual sot+PB+6P PB+sot 

Època 1894? 1945 (ext); 1963 (int) 

Estil Neoclàssic   

Autor   Oscal Len (ext) Curro Inza (int) 

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa amb soterrani, de l’edifici 
afrontat a la Rambla Catalunya 97. Actualment disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, en la obertura pròpia i 
també en la del local dret, que es va segregar vers el 2010, i en l’interior, que 
corresponen a la decoració de Tapiceria Gancedo de 1945 amb elements posteriors. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

En la obertura esquerra, tots els elements, llevat del paviment, que ennobleixen l’accés 
amb un pòrtic sobreposat i un vestíbul exterior amb aparadors laterals i tancament reculat 
tot realitzat amb un elaborat treball d’ebanisteria. 

En la obertura dreta, la rèplica uns anys posterior,  amb el pòrtic sobreposat mimètic i el 
primer tram del vestíbul exterior amb el brancal interior sense l’aresta arrodonida. 

INTERIORS 

Les estructures de fusta dissenyades per recolzar els rotlles de roba, presents en 
diversos trams de les parets. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, les estructures de fusta 
per els rotlles de roba. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol, queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra retallada metàl•lica daurada col•locada damunt el plafó 
de fusta envernissada. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

19xx Pepe Gancedo Otero, fill de Lleó, treballa a la Tapisseria Rodríguez Hermanos de 
Rambla Catalunya 12. 

1945 Pepe s'estableix pel seu compte i obre la botiga en el local esquerre de Rambla 
Catalunya 97 on es realitza un moble-aparador dissenyant per Oscar Len?, decorador. 

19xx es realitza el moble aparador del local dret on s’ubiquen les oficines. 

1963 a la mort del fundador passa al seu fill José Gancedo Baga. 

Curro Inza, arquitecte navarrès, dissenya les estructures de fusta on s'exhibeixen les 
teles i la barana al soterrani. 

1993 a la mort de José passa als seus 6 fills Gancedo Puigdelabellacasa (Emmeline,....) 

2000 reforma projectada per Carlos Acosta que conserva les lluernes del espai del fons 
(fora de la projecció de l’edifici), part de l’estructura de suport dels rotlles de tela i el 
sector entapissat de la paret esquerra. Es realitza un nou paviment de marbre, nous 
taulells i nova il.luminació. 
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201x es segrega el local de la dreta  però es manté el moble exterior. Es reordena el local 
esquerre amb projecte de Pau Vilanova, dissenyador d’interiors. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 128 

http://www.gancedo.com/idioma_es/quienes_somos_es.html 

http://www.carlosac.com/www.carlosac.com/Espacios_de_ambito_publico/Paginas/Tapice
rias_Gancedo.html#1 

reforma de Carlos Acosta Comajuncosa. 

DOCUMENTACIÓ 
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BACALLENERIA ROS [309]  
C. Torrijos 8   

DADES GENERALS 

Denominació BACALLENERIA ROS 

   

Adreça C. Torrijos 8       

 Trav. Gràcia 188       

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 83310 / 001 
  

Planejament G167  PE de Millora, Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 12(p) Casc antic de substitució de la edificació antiga. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1916 1929 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Torrijos 8 i Travessera de Gràcia 188. Disposa d’una obertura al carrer Torrijos i dues a la 
travessera. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior que corresponen a la  
Bacallaneria Ros, de l’any 1929. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

El taulell de marbre tangent a l’obertura del carrer Torrijos, de planta en L, amb 
cantonades arrodonides, amb sòcol negre, frontal i laterals blancs de grans peces llises, i 
el sobre d’una sola peça amb piques integrades (amb canalitzacions per omplir i buidar 
d’aigua encara en servei) i canto motllurat a l’exterior, així com el perfils rodons d’acer 
penjats sobre el taullell i l ‘aplacat de marbre, amb petites lleixes, de la paret del darrera. 

En l’espai de la cantonada (sense l’ampliació interior) la sanefa superior de ceràmica 
d’aresta. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’interior, 
el gran taulell de marbre en L, l’aplacat de marbre amb lleixes, i la sanefa superior de 
ceràmica d’aresta. A l'exterior, adaptar les portes als materials propis de l'època i estil de 
l'establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1916 Salvador Ros Bordanova construeix l'edifici i instal.la la seva tocineria en el local de 
cantonada. 

1929 el fill de Salvador, Pere Ros, es casa amb Pepita Vaccaro i transformen el local en 
una bacallaneria. Es construeix el taulell amb piques integrades amb grans peces de 
marbre i s’aplaca la paret posterior amb el material sobrant. 

1944 Pere Ros sol.licita permís per ampliar l'obertura de Torrijos i unificar les de 
Travessera (estintolant l'agulla central). No s'executa. 

19xx passa al seu fill Salvador Ros Vaccaro 

2006 passa a Miquel Ros, net del fundador, que remodela l'establiment incorporant a la 
botiga una part del magatzem. Es desmunta i recol.loca la sanefa de “ceràmica de arista” 
que en el dors porta el segell de la fàbrica de Cerámica Pickman de la La Cartuja de 
Sevilla 
    . 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/districtes/taulells-amb-historia-3583308 
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http://elviapunt.com/bloc/?p=1696 

l 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB 111002: 1944 Ampliació obertures establiment de Pesca Salada de Pere Ros 
(Arquitecte Santiago Vilallonga), no executat. 
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BAR OLLER [310]  
Pg. Sant Joan 146   

DADES GENERALS 

Denominació BAR OLLER 

   

Adreça Pg. Sant Joan 146   148   

 Còrsega 436         

Districte/Barri Gràcia / el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 

Ref. Cadastral 82820 / 001 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB+semisot+entresolat 

Època 1925 1928 

Estil Eclèctic   

Autor Francesc Ferriol Carrera, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local del xamfrà, de planta baixa amb un sector desdoblat en 
semisoterrani i entresolat, de l’edifici afrontat al Passeig de Sant Joan 146-148 i Còrsega 
436. Disposa de 2 finestres i 3 portals al xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la  decoració del bar Oller, de l’any 1928. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament vidrat amb emmarcat i sòcol de perfils i xapa de ferro del interior dels 3 
portals i l’estructura del tendal dels dos de la dreta. 

-Dins de l'obertura central, el tancament original del bar, dividit en 3 mòduls amb 4 
franges: sòcol de xapa, franja amb quadrats de vidre catedral, tram central transparent i 
tarja horitzontal superior amb fulles basculants. 

-Dins de l’obertura a l’esquerra de les anteriors, el tancament del que fou local de la 
planxadora, dividit en 3 mòduls (la porta central, fora d’ús, amb un gran tirador en forma 
de T i els fixes laterals amb la planxa del sòcol amb decoració repujada) i el plafó del rètol 
que oculta la persiana enrotllable, ara sense retolació. 

INTERIORS 

Els elements que es conserven del bar original: l’arrambador de marbre de la paret dreta, 
l’espai dividit en dues plantes amb l’escala i la barana de fusta, el paviment i mampara de 
fusta, així com el mirall traslladat a la paret esquerra. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, l’arrambador de marbre, 
l’altell amb escala i barana, mampara de fusta, mirall i paviment. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1928 Josep Oller Casas obre un bar que ocupa el local corresponent a les dues obertures 
més properes al Passeig, amb un primer àmbit a nivell del carrer i, a l’interior, es 
desdobla en un semisoterrani i un entresolat. 

1940 fins a 1975 a l'entresolat tenia el seu "despatx" l'alcalde de barri, un veí addicte al 
règim que exercia de comissari polític del sector, i entre d'altres, feia els certificats de 
bona conducte que els conveïns necessitaven per demanar el passaport, casar-se o 
altres gestions. 

19xx passa al fill de Josep, Pep Oller Martí (Pepitu). 

197x s’amplia amb el local de l’esquerra que disposava d’un portal i dues finestres, on hi 
havia la botiga i habitatge d'una "planxadora de blanc". Es conserva el tancament del 
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portal afegit però sense utilitzar-lo com a accés. S’enderroca l’envà que separava els 
locals i es reforma el sector d’una planta, substituint la barra. 

2004 passa a Alcides Pimentel, que hi treballava des del 1991. 

2006 rep la placa d'Arrelats a la ciutat. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.seriebcn.net/2010/11/26/vida-urbana/bar-oller/ 

GONZÀLEZ. A, 2011. p.66. 

DOCUMENTACIÓ 

AFB BCN004029 1930 

http://afb.accon.com/afb/ficha.asp?id=4052&amp;type=1 
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VINOS VICENTE CASAS [311]  
C Providència 19   

DADES GENERALS 

Denominació VINOS VICENTE CASAS 

 BODEGA TORIBIO 

Adreça C Providència 19       

 c Verntallat 16 24     

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 81310 / 015 
  

Planejament G167  PE de Millora, Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 12 Casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època 18XX <1911 

Estil Popular   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Providència 19 i Verntallat 16-24. Disposa d’una finestra i un portal a Providència i d’un 
portal, 2 finestres i altres obertures a Verntallat. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que semblen 
correspondre a la  decoració del bar-bodega de Vicente Casas. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament de fusta dels dos portals que comparteixen la disposició en franges (sòcol 
plafonat, vidre transparent i tarja amb dues fileres de quadrats de vidre catedral amb un 
mòdul central amb un oval) amb variacions: 

-Dins de l’obertura de Verntallat el tancament es recula i s’adapta al pla lateral de la barra 
interior de marbre, a l’esquerra, i en aquest gruix es situa un petit aparador a la dreta. 

-Dins de l’obertura de Providència, tot el tancament recula i es plega formant un petit 
vestíbul exterior rectangular amb el paviment de rajola hidràulica interior. Els plafons del 
sòcol estan esculpits amb motius relacionats amb el mon del vi. 

En els dos portals, el llinda de pedra del gruix de la façana. 

INTERIORS 

No s’ha autoritzat la realització de fotografies de l’interior. 

Caldrà valorar l’interès dels elements presents de més de 50 anys: el paviment de rajola 
hidràulica, la barra de marbre policromat, la vitrina adossada a l’interior de la façana en la 
cantonada,les neveres i botes, ...). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
el conjunt de les dues vidrieres de tancament. A l’interior caldrà valorar l’interès 
patrimonial del paviment, barra, vitrina, neveres i botes. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el fluorescent i les propagandes enganxades als vidres. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1911 Vicente Casas, vinos, compra una caixa registradora National. 

1924 Vicente Casas Cristià és sancionat per no presentar la declaració jurada de sucre o 
oli. 

1924 Vicente Casas, amb domicili a Providència 19 baixos, sol.licita permis per construir 
un "albanyal" en el carrer Olivo (ara Verntallat) 18. L'any 1927 li retornen la fiança. 

<1949 Francisco Casas Llenas, hosteleria beure. 

1976 passa a l'actual propietaria. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://www.yelp.es/biz/toribio-barcelona 

DOCUMENTACIÓ 
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CAMISERIA PONS [312]  
C Gran de Gràcia 49   

DADES GENERALS 

Denominació CAMISERIA PONS 

   

Adreça C Gran de Gràcia 49       

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80380 / 010 
  

Planejament G167  PE de Millora, Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 12(p) Casc antic de substitució de la edificació antiga. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1905 1907 

Estil Eclèctic   

Autor Enric Sagnier Villavechia, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Gran de 
Gràcia 49. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial l’exterior i l’interior que corresponen a la 
decoració de la Camiseria Pons, de l’any 1907. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, d’entre 20 i 40 cm de fons, en 
tota la dimensió de la façana del local, de composició simètrica, amb 

-En els brancals, l’emmarcat de fusta amb sòcol de marbre (ara ocult sota una capa de 
pintura) i aparadors registrables a l’exterior, ara fora d’ús. 

-Com a llinda, el calaix de fusta de tota l’amplada, amb fris inferior sobre cartel.les en els 
muntants dels brancals, amb plafó frontal, lleugerament inclinat, amb vidre pintat pel 
darrera amb el text 79 CAMISERIA PONS 49. 

Dins de l’obertura, l’estructura de perfils d’acer de la dreta, amb el tancament exterior 
amb la mateixa composició de sòcol i aparador del brancal, i el tancament interior, alineat 
amb la nova porta reculada. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, els provadors i les prestatgeries de les parets del segon àmbit i els 
elements de mobiliari: taulell amb la caixa registradora, taula de despatx i cadires de fusta 
amb seient i respatller amb decoració pirogravada. 

A la rebotiga, la configuració de l’espai amb els elements integrants de l’estructura (sostre 
vist de biguetes amb revoltó forjat i pilar de fosa), el pati al fons, el entresolat i escala de 
fusta a l’esquerra, les prestatgeries de la paret dreta i el paviment de ciment imprès, així 
com els elements de mobiliari (taulell, taula de la planxadora, vitrina obsequiada pel 
proveïdor de Crep de Santé Rumpf ). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, els provadors i 
prestatgeries, el taulell amb la caixa registradora, la taula de despatx amb cadires, la 
configuració de l’espai de la rebotiga amb el pati interior, l’entresolat i l’escala, el paviment 
de ciment imprès, el taulell, la taula de planxar i la vitrina obsequi. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1900 Fabià Pons obre una camiseria en el carrer Portaferrisa 24, on es feien i venien 
camises a mida. Ell i la seva dona Ramona Busquets, de Guimerà, vivien a la rebotiga. 
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1905 es construeix l'edifici de Gran de Gràcia 49 

1907 la Camiseria Pons obre una sucursal a Gran de Gràcia 49 (abans Salmeron 49). 

1916 es tanca la botiga de Portaferrissa (camiseria Pons &amp; Carreño) i es substitueix 
el rètol de Gran de Gràcia per eliminar la denominació sucursal. 

1932 per celebrar el 25 aniversari Fabià Pons instal.la, com a reclam publicitari, una gran 
fletxa vermella que baixava des del principal fins la vorera formant un arc sota el qual 
passaven els vianants. 

193x passa a la filla i el gendre, Joan Estrany. 

1937 durant la guerra s'encarreguen de fer les camises de l'exèrcit republicà i, en acabar, 
continuen fent confecció amb la col.laboració de petits tallers particulars del barri. 

1987 passa a la neta del fundador, Isabel Estrany Pons que reorienta el negoci cap a 
botiga multimarca de roba d’home i dona. 

Es reforma l’establiment, conservant peces de la decoració i mobiliari originals. 

A l’exterior: per ampliar la porta d’accés, s’elimina l’aparador lateral esquerre; el rètol de 
vidre pintat es refà reproduint l’original, la resta d’elements es conserven repintats (fins i 
tot el marbre vetejat del sòcol). 

A l’interior, en la sala de vendes, es conserven els provadors i les prestatgeries del segon 
àmbit, que es reprodueixen en el primer i es sobreposa un paviment sobre el de ciment. 
La rebotiga-taller es conserva. 

S’acondiciona el patí on un dels fills d’Isabel, Pere Amilibia Estrany, pinta un trompe l'oeil, 
en la paret del fons, i s’instal.la en el centre un peu modernista com a sortidor. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 218 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/30/camiseria-pons-una-botiga-modernista-
centenaria/ 

http://www.camiseriapons.com/ 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/isabel-estrany-tarradellas-enseno-que-
significa-gratitud-2205283 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2014/06/camiseria-f-pons114-anos-major-de.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Fo-2401/1905 Josep Bertrand sol.lita permís per enderrocar i construir un nou 
edifici amb projecte d'Enric Sagnier 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@272911&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq= projecte 
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FARMÀCIA GUERRA  [314]  
C Gran de Gràcia 166   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA GUERRA  

   

Adreça C Gran de Gràcia 166       

 C Astúries 2       

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80701 / 013 
  

Planejament PGM, G167, B1385  Pla general metropolità / Pla especial de Millora, 
Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia / MPGM en l'àmbit de la 
prolongació de la Rambla de Prat (aprovada inicial) 

Qualificació 5, 12 (p) Xarxa viària bàsica, Casc antic de substitució de l'edificació 
antiga. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època 1851 1926 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Astúries 2 i Gran de Gràcia 166. Disposa d’una finestra i 2 portals al carrer Astúries i de 3 
obertures a Gran de Gràcia. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la  decoració de la farmàcia Guerra , de l’any 1926, amb elements de 1951. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, en la façana de gran de Gràcia, els rètols de bronze de 1926 (les 
lletres retallades de la llinda amb el nom FARMACIA GUERRA i les plaques a banda i 
banda de la porta  central amb el text FARMACIA FUNDADA EN 1851 i DOCTOR 
GUERRA CORTÉS ANALISIS). 

Sobre el parament, en el carrer Astúries, prop de la cantonada, el plafó de vidre pintat pel 
darrera, amb el nom FARMACIA GUERRA en lletres daurades i, en el centre, la 
representació, mal conservada,  d’una ma treballant en un morter. 

Dins de les obertures, tant en els aparadors com en les que tenen porta, el tancament de 
fusta amb tres franges: sòcol plafonat, fix superior de vidre transparent amb lletres 
daurades (conservant les del carrer Astúries i la porta de Gran de Gràcia) i vidre central. 

INTERIORS 

A la sala de vendes: 

-La configuració de l’espai, amb els elements de l’estructura (pilars rodons amb capitell 
que recolzen bigues calaix penjades) i la decoració amb motllures lineals de guix en el cel 
ras i els paraments. 

- Sobre el parament de Gran de Gràcia, la vitrina a banda i banda de la porta. 

- En les obertures amb  aparadors, el sòcol de fusta plafonat i el tancament de vidre 
emplomat amb lateral i sostre corbats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, la configuració 
de l’espai amb elements de l’estructura (pilars i jàsseres), el cel ras motllurat, la vitrina, el 
sòcol de fusta emplafonat i el tancament de vidre emplomat. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular totes les tanques superficials de ballesta. 

S'ha de mantenir el rètol principal del Carrer Gran, així com els petits rètols descrits. La 
possibilitat de substituir el contingut literal dels dos rètols secundaris dels portals del c/ 
Astúries queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: plafó de vidre 
pintat negre, lletra daurada i text proporcionat al plafó 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1851 José Vila Retana, procedent de Mèxic, compra el solar del camí de barcelona a 
Sant Cugat i construeix un edifici on instal.la el seu negoci en els baixos, una farmàcia 
drogueria, anomenada La Antifola, i l’habitatge en el pis. 

187x entra a treballar com a aprenent Enrique Guerra Pitxot. 

1882 a la mort de José, passa a Enrique Guerra, qui obté el títol de farmacèutic el 1887 i 
abandona la part de drogueria. 

1918 passa al fill d’Enrique, José Guerra i Cortés 

1926 es celebra el 65è aniversari amb una publicació que recull la nova decoració de 
l’establiment de la qual es conserva la configuració de la sala de vendes i els aparadors i 
rètols de bronze de la façana de Gran de Gràcia. 

1951 passa al seu fill Enric Guerra de Balanzó qui grava el seu nom en el vidre fix sobre 
la porta de Gran de Gràcia i realitza el tancament que es conserva en les obertures del 
carrer Astúries, amb aparadors que reprodueixen els del carrer gran. 

1980 a la mort del seu pare, passa a E. Guerra Mercadal. 

<2011 es rehabilita la façana de l'edifici i s'elimina l'enllumenat exterior del local. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.mismans.com/guerra.php 

Laboratori que comercialitza productes amb les Fórmulas Magistrales originales de la 
Farmacia Guerra. 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2011/06/barcelona-farmacia-guerra-1851-gran-de.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB 1873 68: 1873 José Vila Retana demana legalitzar un generador instal.lat en el 
laboratori de la seva farmàcia de Gran de Gràcia 166 

AMCB 1883 217 i 1883 459: 1883 Enrique Guerra demana legalitzar la farmàcia i permís 
per col.locar vela i rètol en façana 

AMCB 1893 350: 1893 Enrique Guerra Pichot demana permís per pintar i restaurar portes 
i vidreres botiga i perllongar el rètol rètol de la seva farmàcia 

AMCB 1896 380:1896 Enrique Guerra demana permís per reparar desperfectes i 
construïr escala interior per pujar al 1r pis des dels baixos 
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LLEGUMS - GRANERIA SALA [318]  
Trav.  Gràcia 137   

DADES GENERALS 

Denominació LLEGUMS - GRANERIA SALA 

   

Adreça Trav.  Gràcia 137       

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80520 / 006 
  

Planejament PGM, G167  Pla general metropolità / Pla especial de Millora, Protecció i 
Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 5, 12 Xarxa viària bàsica, Casc antic de substitució de l'edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època 18xx 1855 

Estil Neoclassic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la 
Travessera de Gràcia137. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Graneria Sala, de l’any 1885. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, els porticons de fusta pintada, plegables a l’exterior, amb el límit 
superior paral.lel a l’arc de la llinda. 

Dins de l’obertura, els vestigis del tancament de fusta: la tapa adaptada a l’arc, amb 3 
flors calades, i l’emmarcat del vidre fix que abans estava dividit en quatre. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, l’estructura del sostre vista, de bigues de fusta i revoltons forjats i  
els  elements d'organització dels productes de l’etapa de fundació. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior el sostre de biguetes i 
revoltons, i el conjunt de caixons de fusta d’organització i exposició dels productes. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1885 Isidre Sala i la seva dona Antònica Vilaseca, procedents d'Agramunt, obren la 
graneria 

19xx passa a la neta del fundador Maria Antònia Sala. 

200x passa a Miguel ...., que treballava a la botiga des dels 14 anys. 

BIBLIOGRAFIA  

http://encantdegracia.wordpress.com/2011/03/16/graneria-sala-travessera-de-gracia-137/ 

http://graciabotiguers.com/totes-les-botigues/graneria-sala/ 

http://marcelalbet.blogspot.com.es/2012/04/aa.html 

http://catifavoladora.wordpress.com/2012/09/29/graneria-sala/ 

http://es.paperblog.com/granero-salafundada-en-1885128-anos-de-trabajo-y-esfuerzo-
dedicados-al-comercio-travessera-de-gracia-137barcelona23-10-2013-2166410/ 

DOCUMENTACIÓ 
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PASTISSERIA IDEAL 1919 [319]  
C Gran de Gràcia 207   

DADES GENERALS 

Denominació PASTISSERIA IDEAL 1919 

   

Adreça C Gran de Gràcia 207   209   

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80830 / 015 
  

Planejament PGM, G167  Pla general metropolità / Pla especial de Millora, Protecció i 
Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 5, 12 Xarxa viària bàsica, Casc antic de substitució de l'edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1948 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Gran de Gràcia 207-209. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Pastisseria Ideal, de l’any 1948. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, enquadrant la obertura resultant de l’estintolament per ampliar el forat 
arquitectònic original, l’aplacat de marbre que passa davant del sòcol de l’edifici, amb 
sòcol i laterals negres amb veta blanca, i superfície groga. 

Dins de l’obertura, el petit vestíbul exterior amb: 

-el tancament reculat, de fusta amb vidres amb requadre matejat, amb porta central amb 
un escut amb les inicials M A gravat en el vidre de la fulla i el fix superior 

- dos aparadors laterals de planta rectangular, amb sòcol de marbre negre i emmarcat de 
fusta fins a l’alçada de la llinda. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el mirall de terra a sostre de la tercera crugia, en la paret dreta, i 

el tractament del sostre i els altres paraments que divideix l’espai horitzontalment, per 
sobre i sota de la llinda de la porta, amb: 

- la superfície pintada amb motllures lineals de guix que delimiten requadres en el cel ras, 
les bigues penjades, els pilars adossats i la part superior dels paraments; 

- el conjunt (tot i que modificat en part) que defineix un pla continu pel davant dels pilars, 
de fusta (en la cornisa continua, els muntats acanalats i els emmarcaments), vidre (en les 
correderes de les vitrines) i mirall (aplacant les superfícies). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el gran mirall, el motllurat 
de guix dels paraments i sostres, i el conjunt expositor de fusta, vidre i mirall. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular rètol principal i els focus. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1919 Miquel Alvarez Bauló i Maria Solanes Mora obren la Pasteleria y confiteria El Ideal 
que ocupa les dues primeres crugies i a l’interior disposa d’obrador i d’habitatge. 

1948 Es reforma l’establiment: a l’exterior s’amplia la obertura i es realitza l’aplacat de 
marbre i el tancament amb aparadors que es conserva; a l’interior s’amplia la sala de 
vendes a la tercera crugia i es realitza la decoració i mobiliari conservat en part. 

1986 passa al fill Jordi Alvarez Solanes 
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1988 es reforma la 4a crugia per transformar l’espai en sala de degustació. A la sala de 
vendes s'adapten els taulells (s'enllacen i es modifica en part el sobre) i els armaris 
laterals (s'eliminen portes i alguns trams de lleixes de vidre). 

19xx es retira la marquesina que rematava l’aplacat de façana. 

2010 passa als nets dels fundadors Miquel i Lluís Alvarez. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 15226 
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PASTISSERIA MONTSERRAT [320]  
C Torrent de l'Olla 79   

DADES GENERALS 

Denominació PASTISSERIA MONTSERRAT 

   

Adreça C Torrent de l'Olla 79 81     

 Trav Gràcia 172       

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80270 / 013 
  

Planejament PGM, G167  Pla general metropolità / Pla especial de Millora, Protecció i 
Reforma Interior de la Vila de Gràcia 

Qualificació 5, 12 Xarxa viària bàsica, Casc antic de substitució de l'edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època 1870 1942 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa, de l’edifici afrontat al 
Torrent de l’Olla 79-81 i a la Travessera de Gràcia 172. La sala de vendes disposa de 3 
obertures a cada carrer, a banda d’una porta d’accés a l’obrador a Torrent de l’Olla. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la Pastisseria Montserrat, de l’any 1942. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

En el tram de façana corresponent a la sala de venda, el tractament de la superfície 
diferenciat de la resta de l’edifici, amb requadres en la cantonada i una motllura amb 4 
bandes paral.leles que, en cada façana, engloba les tres obertures i un rètol modern, que 
oculta l’original. 

Dins de les obertures de la sala de vendes, el tancament dels aparadors, en les laterals, i 
de la porta reculada en la del centre (amb dues fulles batents en la del Torrent i una fulla 
central amb aparadors exterior en la de travessera), tots ells amb un tractament unitari 
amb 3 franges: 

-dalt, el rètol amb emmarcat de fusta proper al pla de façana, amb plafó de vidre negre 
amb una paraula en lletres blanques capitals dins d’un marc. En cada façana es repeteix 
el mateix text disposat simètricament a l’aresta de manera que, d’esquerra a dreta, es 
llegeix: BOMBONERIA, CONFITERIA, PASTELERIA, PASTELERIA, CONFITERIA, 
BOMBONERIA. 

-baix, el sòcol opac, de marbre negre amb vetes blanques en el aparadors i de fusta 
plafonada en les portes, que també revesteix els laterals i sostre del vestíbul exterior. 
sostre. 

- en el centre, el tancament transparent amb emmarcat de fusta, que en els aparadors 
exteriors de la Travessera és de vidre corbat i en les portes està decorat amb requadres 
gravats a l’àcid 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el tractament del sostre i els paraments que divideix l’espai 
horitzontalment, per sobre i sota de la llinda de les portes, amb: 

- la superfície pintada amb motllures lineals de guix que delimiten requadres en el cel ras, 
les bigues penjades sobre mènsules i la part superior de tots els paraments. 

- l’estructura que unifica les obertures i els paraments de façana i la paret lateral de 
travessera, que combina fusta (en la cornisa continua, els muntats acanalats, el sòcol 
plafonat i els emmarcaments) i vidre/miralls (vidre matejat en les portes per registrar els 
aparadors, vidre transparent en les portes, mirall en els aplacat o en el fons de les 
vitrines). 

En la paret paralel.la a la travessera, les dues portes amb un tractament similar (un 
revestiment nou en el tram central oculta la solució original). 

El mobiliari i accessoris conservats: el taulell de fusta amb un tram del sobre de marbre 
amb vitrina, les muntures metà.liques dels aparadors, l’expositor de caramels,.. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 
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Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el cel ras motllurat, 
l’estructura que unifica les obertures i els paraments amb fusta, vidre i miralls, les dues 
portes, el taulell, les muntures dels aparadors i l’expositor de caramels. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el conjunt de semàfors urbans de la cantonada. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota els dos rètols principals actuals, valorar el seu 
interès i possible protecció. S’han de mantenir els sis rètols secundaris. Si cal afegir nova 
retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements 
catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1870 es construeix l’edifici i s’obre un forn de pa en el local de cantonada. 

1942 passa a Bonaventura Torremadé Roig que transforma l’establiment en una 
pastisseria. S’amplia la sala de vendes cap a la travessera i es realitza la decoració que 
es conserva. 

1964 passa al germà de Bonaventura, Martí Torremadé Roig. 

1998 a la mort de Martí passa a la seva filla, Teresa Torremadé Esqué. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA ANTIGA DE LES CORTS [333]  
Pl. Concòrdia 3   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA ANTIGA DE LES CORTS 

 FARMÀCIA OLLER 

Adreça Pl. Concòrdia 3       

             

Districte/Barri Les Corts / les Corts 

Ref. Cadastral 16280 / 002 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12 (p) Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+1P PB+entresolat 

Època 1854 1860 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat a 
la plaça de la Concòrdia 3. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la Farmàcia antiga de les Corts. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La reixa de l’arc, amb un motiu radial, i l’estructura aplacada amb enmarcat de fusta 
pintada, amb: llinda rectangular, que oculta la imposta de l’arc arquitectònic, amb pla 
frontal lleugerament inclinat cap el carrer, i plafons penjats en els brancals amb un 
element amb talla amb motiu floral en la part inferior. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, el taulell de fusta amb vitrina en el front i sobre de marbre blanc i la 
reproducció dels armaris que cobreixen les parets.el taulell de fusta amb vitrina del fons i 
la reproducció dels armaris que cobreixen les parets. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen la façana de l’establiment. A l’interior, el taulell, i els 
armaris de les parets. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1854 es construeix l’edifici que correspon als actuals número 2 i 3. 

1860 obre la farmàcia. 

19xx passa a Ferran Oller Soler. 

1936 durant la guerra civil Ferran és empresonat i es destrueix l’arxiu de la farmàcia. 

1953 a la mort de Ferran passa al seu fill, Ferran Oller Divi. Consta com a Farmàcia 
antigua de las Corts. 

197x? passa al fill de Ferran, Ferran Oller Salas. 

19xx S’incorpora la quarta generació, Ferran i Helena Oller Dolset. 

2001 es reforma la farmàcia per incorporar a la sala de vendes part de la rebotiga. 

Es conserva el taulell que es trasllada al fons del nou àmbit. Es reprodueixen les 
prestatgeries (que s’havien assentat sobre terra i estaven molt malmeses per la humitat 
ascendent) en l’emplaçament original i cobrint la nova extensió dels paraments. 

A l’exterior es restaura l’enmarcat de fusta i es substitueixen els plafons de vidre per 
metacrilat amb el mateix cromatisme i tipus de caràcter. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://www.farmaciaoller.com/ 

El Periodico 9-4-2014 entrevista a Ferran Oller 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/les-corts/ferran-oller-tenemos-que-dar-confianza-
los-pacientes-3245453 
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MERCERIA  [335]  
C Vallespir 164   

DADES GENERALS 

Denominació MERCERIA  

 MERCERIA CALSINA 

Adreça C Vallespir 164       

 C Evarist Arnús 51       

Districte/Barri Les Corts / les Corts 

Ref. Cadastral 70921 / 003 
  

Planejament PGM, LC168  Pla general metropolità / MPGM a les finques números 165 
al 195 del carrer dels Comtes de Bell-lloc 

Qualificació 13a, 18 Zona en densificaició urbana intensiva, Zona subjecte a 
ordenació volumètrica específica 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 192x? 1936 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Vallespir 164 i Evarist Arnús 51. Disposa un portal prop de l’aresta en cada façana i 
d’algunes finestres a Evarist Arnús. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració d’un establiment anterior a la merceria que l’ocupa des de 1950. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

En els dos portals de la cantonada, el tancament de fusta pintada amb composició 
unitària, amb: sòcol plafonat; vidre transparent  i franja superior amb una successió de 
rectangles de vidre catedral policroms. Aquesta fusteria tanca els aparadors interiors i, en 
el carrer Vallespir, inclou a la dreta la única porta d’accés i, per sobre, un plafó de fusta 
amb el rètol pintat (la persiana enrotllable oculta aquest element en l’altre façana). 

INTERIORS 

El conjunt de mobles de fusta pintada que l’any 1950 es trobava en el local (dos taulells 
amb vitrina superior, la vitrina de la paret dreta amb calaixera inferior i les prestatgeries 
de les parets laterals). 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
el conjunt de les vidrieres de façana. A l’interior, els dos taulells, les vitrines i les 
prestatgeries. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra pintada sobre el plafó de fusta pintat. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1934 venda de pa (sense obrador) 

1936 modista 

1950 Salvador Calsina Castells obre una merceria conservant el tancament exterior i el 
mobiliari 

20xx pasa a les seves filles, Rosa M. i Anna 

BIBLIOGRAFIA  

La Vanguardia 2-2-1997 

El Periodico 8-10-2014 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/districtes/taulells-amb-historia-3583308 

http://www.petitescosesdesempre.es/qui-som/ 

DOCUMENTACIÓ 
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CANSALADERIA PUIG [351]  
C Gran de S.Andreu 147   

DADES GENERALS 

Denominació CANSALADERIA PUIG 

   

Adreça C Gran de S.Andreu 147       

 C Sòcrates 2       

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 92650 / 012 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000 E    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local cantonada 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època 19XX   

Estil Modernista   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la cantonada formada pels carrers Gran de Sant Andreu i Sòcrates, 
amb una porta d’accés afrontada a cada carrer. Disposa d’elements tangibles d’interès 
patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els dos portals de la botiga disposen del mateix tipus de tancament i està situat a ras de 
façana. Es tracta d’unes estructures de fusta i vidre decorades a la zona de sòcol amb la 
talla d’uns relleus que presenten motius florals. Els muntants son corbs seguint l’estètica 
modernista. 

INTERIORS 

A l’interior només es conserva una gran porta vidriera que separa la zona de vendes amb 
la rebotiga, ja que el taulell original va ser substituït per una moderna estructura. Dita 
porta vidriera, de traça modernista, conté uns vidres treballats a l’àcid tot presentant 
motius florals. A la zona de sòcol presenta la talla en relleu de diversos motius florals, a 
joc amb les portes de tancament exterior. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
les dues portes vidrieres de tancament de l’establiment. A l’interior, la gran porta vidriera 
d’estil modernista. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els rètols, la reixa de lamel•les inferior, i els semàfors urbans. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1957 fundació Cansaladeria Puig. 

L'actual propietari d'aquesta xarcuteria i cansaladeria familiar, Pròsper Puig, ha respectat 
al màxim la decoració original. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periodico 8-10-2014 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/districtes/taulells-amb-historia-3583308 

La Cansaladeria Puig (Gran de Sant Andreu, 147), fundada el 1957, ocupa els baixos 
d'una finca modernista. El seu interior no és menys espectacular. L'actual propietari 
d'aquesta xarcuteria i cansaladeria familiar, Pròsper Puig, ha respectat al màxim la 
decoració original. «Tenir un negoci en un edifici d'aquestes característiques és una gran 
responsabilitat, però no pesa perquè és casa nostra i volem conservar-la en el millor estat 
possible», explica Puig. La botiga va rebre el 2003 el premi Barcelona a la Millor Botiga 
del Món. 

http://www.cansaladeriapuig.com/ 
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ESTANC SANT ANDREU [355]  
C Ajuntament 13   

DADES GENERALS 

Denominació ESTANC SANT ANDREU 

   

Adreça C Ajuntament 13       

             

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 97491 / 002 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Conserva elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, 
bàsicament treballs de fusteria. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

S’observa una estructura aplacada a la façana amb dos muntants a mitja alçada rematats 
per una llinda llisa on s’insereixen el nom i productes de l’establiment. El tancament 
consta d’una fusteria amb una senzilla porta centrada i dos aparadors laterals, fins a mitja 
alçada, muntats damunt un sòcol d’obra, tot conformant una petita zona de vestíbul. 

INTERIORS 

Es conserven els prestatges fins a mitja alçada entre muntans de talla de fusta situats en 
el mur dreta i frontal, un taulell, també de fusta, de planta en forma d’ela amb vitrina 
superior. El cromatisme del mobiliari és el mateix que el de l’exterior. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que formen la façana de l’establiment. A l’interior, les prestatgeries, i el 
taulell en L. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, la caixa de la alarma i el cromatisme dels elements 
de fusta de la caixa de la llinda. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

Recuperar el cromatisme de la caixa de la llinda, entonant amb la resta de la fusteria de 
façana.. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1929 fundació Estanc de Sant Andreu. 

1929 l'avi de Joan Miquel Morada Mora (actual propietari), ebanista, va realitzar els 
mobles per a l'establiment (aparadors exteriors i prestatges interiors). Alguns d'ells encara 
es conserven. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA ROVIRALTA [356]  
C Gran de S.Andreu 256   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA ROVIRALTA 

 FARMÀCIA FRANQUESA 1842 

Adreça C Gran de S.Andreu 256   260   

 Pl Comerç         

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 97470 / 039 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local cantonada 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 20xx 1880 mobiliari 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Local situat a la cantonada del carrer Gran de Sant Andreu i la plaça Comerç, instal·lat en 
un modern edifici, conserva elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No 

INTERIORS 

Amb l’enderroc de l’antiga farmàcia es van guardar els elements de l’antic mobiliari d’estil 
isabelí. Es tracta d’un gran moble de prestatges i armaris inferiors que s’estén pels murs 
de l’espai interior, destacant la talla de columnes divisòries dels armaris de prestatges i el 
fris que en forma d’arquitrau arquitectònic recorre tot el perímetre. Conserva també un 
gran taulell de les mateixes característiques amb el sobre de marbre i un taulell vitrina 
auxiliar. Pel que fa a altres elements destacables es conserva una caixa enregistradora 
“National”, 

sargarelos 

de ceràmica del s. XIX, el “cordialer” amb els seus pots de vidre pintats a mà i 
instruments d’apotecaria de més de cent anys. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
el gran moble de prestatges i armaris, el taulell, el taulell vitrina, la caixa enregistradora, i 
elements de ceràmica i vidre pintat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1842 (9/11? de Novembre) va ser inaugurada. 

1882 es realitza el mobiliari en estil isabelí de la farmàcia, a mans del pare ebanista - Sr 
Roviralta- d'un dels farmacèutics titulars; Ignasi Roviralta i Falqués. 

1889 (26 de Novembre) el titular de la farmàcia, Ignasi Roviralta Falqués, la ven a Narcís 
Rovira Vilarrúbia. 

1900 el titular de la farmàcia passa a ser Melchor Soca i Mariné. 

1905 el titular de la farmàcia passa a ser Joan Mas i Calvet. 

1906 el titular de la farmàcia passa a ser Lluis Gifre i Serra. 

1923 (29 de Setembre) Joan Baptista Franquesa i Ferrà, pare i avi dels actuals titulars, va 
comprar la farmàcia a Lluís Gifré i Serra. Joan Bautista Franquesa i Ferrà es va vendre la 
farmàcia que regentaba al carrer Girona 59 de Barcelona. 

1934 Joan Bautista Franques    a, anota la data 9 de Novembre de 1842 en un dietari, 
com a data d'inauguració de la farmàcia.      Pere Franquesa, actual titular junt amb els 
seus fills Joan i Jordi, recorda també un vitrall de la porta d’entrada on textualment hi 
deia: “Fundada el 1842”, aquest element va desaparèixer a final dels anys 30. 

1961 (6 de Juliol) el fill de Gifré, Pere, passa a regir la farmàcia fins l'any 2005. 
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2005 Pere Franquesa i Grau comparteix la titularitat de la farmàcia amb els seus fills Joan 
i Jordi. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.1842.biz/cat%204%20historia.htm 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/07/17/la-farmacia-mes-antiga-de-sant-andreu-te-170-
anys/ 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1924 

 
 1924 
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FLECA GIRABAL [359]  
C Servet 34   

DADES GENERALS 

Denominació FLECA GIRABAL 

   

Adreça C Servet 34       

             

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 97630 / 045 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època   1909 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. L’exterior ha estat totalment remodelat, per la qual cosa només conserva 
elements d’interès patrimonial a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No 

INTERIORS 

Conserva l’enrajolat de color blanc amb una zona d’arrambador de ceràmica modernista 
amb motius geomètrics i florals. També una zona alta (fris) de remat de l’enrajolat blanc, 
realitzada amb rajoles de colors amb dibuixos geomètrics. Pel que fa al mobiliari, 
conserva el taulell de marbre realitzat amb peces rectangulars de color blanc separades 
per tires verticals de marbre negre gravat amb motius florals. El sobre també és de 
marbre. Darrera el taulell i a la part alta conserva el remat superior d’uns antics 
prestatges, avui desapareguts. Aquest remat, de fusta treballada i pintada de color blanc 
(una tonalitat probablement no original) està decorat amb palmells i amb una talla al 
centre on s’insereix un rellotge. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
l’arrambador enrajolat, el taulell, i el remat superior d’uns antics prestatges amb un 
rellotge incorporat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1909 El forn, que actualment està regentat per Ramon Girabal Ros, va ser fundat pel seu 
besavi, Bartomeu Girabal Plans. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.btv.cat/btvnoticies/2009/12/18/la-fleca-girabal-rep-el-premi-botiga-centenaria/ 

La Fleca Girabal, al carrer de Servet, ha estat el primer comerç centenari que ha rebut el 
Premi Botiga Centenària. Un guardó creat pel Districte de Sant Andreu per promocionar 
el comerç territorial i premiar aquells establiments que acumulen més de 100 anys de 
servei. 

Aquesta ja és la quarta generació de la família Girabal que treballa en aquest obrador. El 
forn, que actualment està regentat per Ramon Girabal Ros, va ser fundat pel seu besavi, 
Bartomeu Girabal Plans 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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MATALASSERIA F.LÁZARO [371]  
C Gran de S.Andreu 184   

DADES GENERALS 

Denominació MATALASSERIA F.LÁZARO 

   

Adreça C Gran de S.Andreu 184       

             

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 91990 / 067 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial només a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No 

INTERIORS 

Es tracta d’uns prestatges i taulell mostrador a joc, mobles adaptats al marc arquitectònic 
de la botiga ja que provenen d’un altre local. El taulell presenta un frontis decorat amb 
motllures daurades alternant figures geomètriques. Els prestatges segueixen la mateixa 
línia, amb motllures daurades als muntants i amb un remat unificat en forma de fris 
arquitectònic simple. Els prestatges s’adapten als angles de les pilastres i parets del local. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
el sistema de prestatges, i el taulell mostrador. A l'exterior, adaptar la porta i el retol als 
materials propis de l'època i estil de l'establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1892: Matalasseria fundada per Frederic Làzaro Arquer (1874-1939) 

Segons informacions facilitades pel propietari de l’establiment, els mobles van ser 
traslladats des de l’anterior botiga i adaptats al nou marc arquitectònic. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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VINOS Y LICORES GARCÍA [377]  
C Gran de S.Andreu 278   

DADES GENERALS 

Denominació VINOS Y LICORES GARCÍA 

   

Adreça C Gran de S.Andreu 278       

 C Malats 26       

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 97620 / 001 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa Casc antic de Sant Andreu 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre / Cantonada 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a l’esquerre del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa 
d’escala. L’edifici fa cantonada amb el carrer Malats on el local disposa de dos portals i 
un tercer afrontat al carrer Gran de Sant Andreu. Disposa d’elements tangibles d’interès 
patrimonial només a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No 

INTERIORS 

Malgrat les reformes, conserva les antigues botes encastades en una de les parets del 
local, un senzill mostrador amb taulell de fusta i diversos estris corresponents a la 
producció vitivinícola. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’interior, 
les botes encastades a la paret, el taulell, i estris antics relacionats amb la producció i 
comercialització del vi. A l'exterior, adaptar la porta i el rètol als materials propis de 
l'època i estil de l'establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

BIBLIOGRAFIA  

http://www.retorna.org/news/es_ES/2014/06/05/0001/en-el-dia-mundial-del-medio-
ambiente-reivindica-a-tu-heroemedioambiental 

Andreu hace años que regenta la Licoreria Casa Garcia en el barcelonés barrio de Sant 
Andreu no como un negocio al uso, si no como un lugar en el que reivindicar el uso de 
envases reutilizables. En su tienda se pueden devolver los cascos de vidrio de cerveza, 
agua con gas y leche: Se paga sólo por el líquido y el envase cuando se devuelve se 
reutiliza, dando así la espalda al modelo que promuevan las grandes corporaciones para 
que sólo consumamos envases de usar y tirar 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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EL TIO CHE [380]  
Rbla. Poblenou 44   

DADES GENERALS 

Denominació EL TIO CHE 

   

Adreça Rbla. Poblenou 44 46     

 C Joncar 1       

Districte/Barri Sant Martí / el Poblenou 

Ref. Cadastral 06630 / 021 i 022 
  

Planejament B1071  MPGM en l'àmbit del Casc Antic del Poblenou (nucli centre 
històric) 

Qualificació 12PNa (p) Zona de Poblenou-antic. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà local xamfrà 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1906 (projecte original) ; 1908 
(reforma) 1942 

Estil Eclèctic   

Autor Francisco Ferriol , arquitecte; 
Gerònim Granell, arquitecte 
(ampliació i reforma)   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els locals del xamfrà, de la planta baixa, dels edificis afrontats a la 
Rambla del Poble Nou 44 i 46 cantonada amb el carrer Joncar 1. 

Disposa de cinc obertures en el xamfrà, 3 de la finca 46 i dues de la 44. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la Orxateria-Geladeria Tio Che, de 1940. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de les dues obertures de l’esquerra, el frontal del taulell, de rajoles ceràmiques 
vidrades policromes, amb una orla de motius vegetals en el centre, dos figures 
simètriques en els extrems, amb fruits i un colibrí, i cornisa de peces emmotllades amb 
òvuls de color groc. 

INTERIORS 

En l’àmbit de la sala de vendes corresponent a Rambla 46, el frontal del taulell amb 
rajoles policromes i cornisa amb òvuls com en la façana. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
el frontal de rajoles ceràmiques dels dos taulells. A l’interior, el frontal de rajoles 
ceràmiques del taulell i la cornisa. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els cartells de metacrilat, els focus i la instal•lació. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat blanc i lletra proporcionada al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1912 Pere Joan Iborra inicia el negoci venent orxata a la Barceloneta. 

1933 es trasllada al carrer Doctor Trueta. 

1940 es trasllada a la Rambla Poble Nou 46. 

19xx pasa a Alfons Iborra, net del fundador. 

2xxx s'amplia la botiga amb el local de Rambla de Poble Nou 44. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.eltioche.es/ca/sobre-el-tio-che/ 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
 

 
 1922 Escola Brullet 

 
 195x "El tio Che" 

"Mantecados" "Helados 
Frigo" 

 
 1965 "Heladeria Tio Ché" 

"Mantecados y Granizados" 
"Helados Frigo" 
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LA LICORERA C. FERRERES [381]  
C Taulat 91   

DADES GENERALS 

Denominació LA LICORERA C. FERRERES 

 LA LICORERA DE POBLE NOU 

Adreça C Taulat 91       

             

Districte/Barri Sant Martí / el Poblenou 

Ref. Cadastral 06740 / 008 
  

Planejament B1071  MPGM en l'àmbit del Casc Antic del Poblenou (nucli centre 
històric) 

Qualificació 12PNa Zona de Poblenou-antic 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1932 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Taulat 91. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de La Licorera de C. Ferreres, de l’any 1932 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura el tancament de fusta amb: dues portes laterals i aparador interior 
central; el vitrall de vidre catedral de colors, cibas i la representació d’un gotim de raïm i 
una ampolla de cava Freixenet, i el rètol amb plafó de vidre pintant pel darrera amb dues 
línies de text C. FERRERES - ANISADOS VINOS LICORES. 

INTERIORS 

A la sala de vendes: la finestra de l’entresolat, amb fusteria amb arc i barana de barrots 
tornejats; les prestatgeries de fusta i les botes amb l’estructura on es recolzen. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
el conjunt de la vidriera de façana. A l’interior, la finestra de l’entresol, les prestatgeries i 
les botes amb la seva estructura de suport. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els altaveus i el rètol de neon. 

S'ha de mantenir el rètol principal. La retolació a afegir no pot interferir amb cap element 
catalogat. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1932 Constantino Ferreres Agramunt i Julia Torres Romero obre La Licorera on venen 
destil.lats, alguns de fabricació propia. 

1973 a la mort de Constantino pasa a la seva filla     Teresa Ferreres Torre. 

200x s'incorpora Júlia Cahué Ferreres, neta del fundador. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/05/13/la-licorera-del-poblenou-una-botiga-molt-
estimada-per-la-gent-del-barri/ 

http://goal.blog.cat/2013/09/28/el-grup-dopinio-els-almogavers-visita-la-licorera-del-
poblenou/ 

La Licorera del Poblenou, situat al número 91 del carrer Taulat, va obrir les seves portes 
l’11 de maig de 1932, festivitat de Sant Ponç. Els seus fundadors, Tino i Júlia, els pares 
de la Teresa, van posar a la venda tota classe d’aiguardents, licors i anisats elaborats 
artesanalment. D’aquells inicis, encara es conserva el taulell que, tal com ens comenta la 
Teresa, és de la República, de l’any 1932, a més conserven algunes de les primeres 
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mesures per a vendre el vi a granel, com ara la de mig litre i la d’un petricó (que era una 
unitat de mesura de volum per a líquids que es feia servir a Catalunya per l’oli, vi o llet; 
equivalia a 1/4 de porró, però la mida del porró variava segons la localitat, així, a 
Barcelona el petricó era de 23’5 cl), a més del embut que usaven per a abocar els vins. 

http://exploradorsurbans.blogspot.com.es/2014/03/el-lloro-del-36.html 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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LA PUBILLA DEL TAULAT [382]  
C Amistat 10   

DADES GENERALS 

Denominació LA PUBILLA DEL TAULAT 

   

Adreça C Amistat 10   12   

 C Marià Aguiló 131       

Districte/Barri Sant Martí / el Poblenou 

Ref. Cadastral 07260 / 001 
  

Planejament PGM, B1071  Ploa general metropolità / MPGM en l'àmbit del Casc Antic 
del Poblenou  

Qualificació 5, 12PNa (p) Xarxa viària bàsica, Zona de Poblenou-anitc. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+entresolat+3P PB+entresolat 

Època 1886 1886 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de la planta baixa, del edifici afrontat al 
carrer Amistat 10-12 i Marià Aguiló 131. 

Disposa de tres obertures, dues en el carrer Amistat i 1 a Marià Aguiló, a banda d’una 
altre tapiada en aquest carrer. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, corresponen a la decoració 
del centre recreatiu la pubilla del Taulat, de l'any 1886, i posterior taverna de Josep 
Serradell. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

No hi ha elements d’interès aportats per l’establiment, a banda de les reixes de 
l’entresolat originals del moment de construcció de l’edifici (datades en l’escala de veïns). 

INTERIORS 

La configuració original amb un espai de doble alçada en la cantonada, actualment dividit 
tant en planta (per l’envà que separa el bar de la bodega) com en alçat (pel nou 
entresolat del bar) i els elements que es conserven: 

- Els elements integrants de l’estructura (pilar de fosa i bigues de fusta del sostre) 

- L’escala i l’entresolat, amb els trams conservats de les baranes de forja de forma 
ondulada. 

- L’estructura de fusta on es recolzen les botes, 4 d’elles originals. 

- Les antigues aixetes d’aigua. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’interior, 
els elements integrants de l’estructura, pilar de fosa i bigues de fusta, l’escala i l’entresolat 
amb baranes, les botes amb l’estructura de suport, i les fonts d’aigua. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1882? Centre recreatiu La pubilla del Taulat al carrer Sant Pere del Taulat 121 (actual 
Marià Aguiló 131) 

1886 José Castellví i Joan Barba construeixen l'edifici. En el local de cantonada s'instal.la 
el centre recreatiu La Pubilla del Taulat. 

1918 passa a Josep Serradell que obre una taverna i distribueix begudes a l'engrós 

1968 passa a Àngel Lòpez que reforma el local construint una divisòria que separa dos 
àmbits: la bodega 
    de venda de vins (en el carrer Amistat) i un bar de tapes (en la cantonada). La bodega 
conserva l'entresolat amb l'escala al fons i el doble espai en façana amb passera lateral. 
En el bar s'elimina tot el mobiliari (la barra de marbre, l'aparador del darrera, les taules de 
marbre), es divideix l'espai de doble alçada amb un nou sostre amb una nova escala 
d'accés, i es decora l'espai inferior en estil eivissenc.  Es conserven,   
    com a element decoratiu, les antigues aixetes de l'aigua encastades en el mur de 
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façana on hi hagué l'aparador. En la sala inferior és visible la base del pilar i en les 
estances de l'entresolat (utilitzades com a magatzem) el capitell i l'estructura de biguetes 
de fusta del sostre. 

1985 passa als seus fills, Jesús i Miquel López. En la bodega s'eliminen les neveres, al 
fons a la dreta, i es retalla un petit tram de l'estructura de suport de les botes, per ubicar-
hi la caixa. 

BIBLIOGRAFIA  

CAMPS, 2000: Les botigues més antigues, 75 anys o mes al servei dels poblanovins, 
publicat a ICARIA 5 

http://www.lapubilladeltaulat.com/principalf.html 

https://www.facebook.com/pages/LA-PUBILLA-DEL-
TAULAT/43280137437?sk=photos_stream 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sants-montjuic/barras-con-historia-2894169 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/03/20/el-vi-a-granel-torna-a-estar-de-moda-al-
poblenou/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB 923_00_1886 construcció edifici 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@285542&amp;start=72&amp;sort=fech
a 
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POBLET LA AFRICANA [384]  
C Pere IV 193   

DADES GENERALS 

Denominació POBLET LA AFRICANA 

   

Adreça C Pere IV 193       

 C Castella 1       

Districte/Barri Sant Martí / el Poblenou 

Ref. Cadastral 07122 / 007 
  

Planejament SM395  MPGM del sector Diagonal Poblenou 

Qualificació 13a (p) Zona en densificaió urbana intensiva. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus tester xamfrà 

N. plantes actual PB+6P PB 

Època Construcció original: 1907-09 1917 

Estil Eclèctic   

Autor Antonio Costa, arquitecte   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local del xamfrà, de la planta baixa, del edifici afrontat al carrer 
Sant Joan de Malta 221, Pere IV 193 i Castella 1. 

Disposa d’una obertura a Pere IV i de tres obertures en el xamfrà amb Castella. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la sastreria la africana, de l’any 1917. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, que sobresurt entre 10 i 40 
cm, amb: 

- a banda i banda de l’obertura, els dos muntants laterals continus que abracen: el sòcol 
(en origen de marbre negre vetejat blanc, ara substituït per granet); l’aparador que passa 
per davant del sòcol de l’edifici i, per sobre, conserva el mirall de fons i el sistema de 
guies encastades de llautó on es desplacen en alçada els recolzaments de les barres, i el 
calaix superior amb plafó frontal amb un rètol modern. 

- com a llinda, el calaix de tota l’amplada,  on hi ha un rètol en el frontal que sembla 
sobreposat sobre l’original. 

Dins de l’obertura, el llindar situat en el gruix de la façana i el vestíbul exterior amb dos 
aparador laterals i porta central reculada, batent amb tirador exterior diagonal. 

Façana del xamfrà: 

Dins de les dos obertures de l’esquerra, l’emmarcat de fusta dels aparadors i el rètol que 
s’entreveu sota el modern de la part superior. 

Dins de l’obertura dreta el vestíbul exterior similar al del carrer PereIV. 

Sobre els dos brancals centrals, les lletres de l’antic rètol conservades sota la capa de 
pintura. 

INTERIORS 

La configuració de la sala de vendes amb un espai de doble alçada paral.lel a la façana, 
amb: 

- Els elements integrants de l’estructura metàl.ica (pilar central, jàssera de perfils 
reblonats, biguetes del sostre) 

- L’entresolat i l’escala d’accés amb barana de forja amb brèndoles torsionades.. 

- El tancament de fusta dels aparadors del xamfrà, amb dos racons simètrics amb portes 
batents 

-Els 3 taulells de fusta 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, els elements integrants de 
l’estructura, pilar, jàssera i bigues, l’escala i l’entresolat amb baranes, el tancament de 
fusta dels aparadors del xamfrà, i els tres taulells de fusta. 
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Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular tots els rètols de metacrilat els focus. 

Cal esbrinar si existeixen els rètols antics de vidre sota els actuals de metacrilat, valorar 
el seu interès i possible protecció. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1909 es construeix l'edifici conegut com La Gurugú 

191x Mir Vives obre la Draperia la Africana dedicada al comerç de draps amb el nord 
d'àfrica. La botiga ocupa només el sector de Pere IV, i en el xamfrà hi ha un habitatge. 

1917 passa a Antoni J. Poblet Fabregat que hi obre una sastreria de roba de treball. 
Trasllada l'habitatge a l'entresolat per ampliar la botiga en planta baixa.  
    Conserva un taulell de l'establiment anterior (entrant a l'esquerra) i realitza una nova 
decoració, conservada en bona part. 

19xx passa als seus fills Jordi i Manuel Poblet Galobarde. 

19xx instal.len un magatzem en el número 189, conservant els aparadors d'una botiga de 
làmpares. 

196x s'intal.len els rètols lluminosos de l'aresta del carrer Castella. 

1984 la part de Manuel passa al seu fill Joaquim 

1987 es constitueix la socitat Sucesores de A.Poblet S.A. 

2004 la part de Jordi passa a la seva filla Àngels. 

2005 es registra la marca Poblet la Africana 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.poblet-africana.com/ 

Des de 1917, vestim el món del treball 

CAMPS, 2000: Les botigues més antigues, 75 anys o mes al servei dels poblanovins, 
publicat a ICARIA 5 

DOCUMENTACIÓ 
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LLETERIA BP [388]  
C Salvà 42   

DADES GENERALS 

Denominació LLETERIA BP 

 TANIO FILMS, LA LLETERIA 

Adreça C Salvà 42       

             

Districte/Barri Sants-Montjuïc / el Poble Sec 

Ref. Cadastral 20500 / 005 
  

Planejament S248  PE dels sector del Poble Sec- Montjuic 

Qualificació 12 (p) Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga. Protegit 

PEPPA  2000 C  establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 18XX 1910? 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Salvà 33. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la lleteria de B.P., de l’any 1910 aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt d’elements que configura una façana diferenciada en l’àmbit del local, amb un 
mural de mosaic ceràmic aplacat emmarcant l’obertura amb tancament de ferro. 

- Adherits sobre el parament: el sòcol de pedra buixardada amb motllura còncava 
superior i el mosaic de tessel•les amb un motiu pastoral holandès, amb dues figures de 
mida natural en les agulles, que deixa vist els brancals de pedra, i un paisatge amb les 
inicials BP a la dreta, que passa per davant de la llinda en arc i defineix un límit recte. 

- Dins de la obertura, el tancament vidrat amb emmarcat i sòcol de ferro, decorat amb 
motllures corbades, amb dues fulles centrals batents, amb tirador forjat, i dos fixes 
laterals que havien tingut un aparador interior. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, els elements pertinents en cel ras, arrambador, paviment i un 
fragment d’armari: 

-El cel ras amb dos àmbits separats per una biga penjada, sobre mènsules amb motius 
vegetals, amb plafó circular central, cornisa lineal perimetral i fris amb motiu vegetal sobre 
el que s’han anat aplicant diverses solucions cromàtiques. 

- l’arrambador de 1,1 m d’alçada de rajola ceràmica, present en les 3 parets, amb sòcol i 
remat superior vidrat groc i una sanefa amb nens-papallona sobre garlandes amb flors. 

- el paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris que combina una 
mostra pel perímetre i una en el centre. 

- els vestigis de l’armari de fusta envernissada de la paret dreta, amb bastiment i 4 portes 
en la part superior amb motius vegetals rebaixats. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment . A l’interior, l’armari, el cel ras, 
l’arrambador i el paviment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els tubs d’ instal•lacions urbanes. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1910? (<1923) B. P. obre una lleteria amb una sala de vendes a peu de carrer on es 
comercialitza la producció dels animals que viuen a l’interior del local. 

196x es transforma en cistelleria. 
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2003 es restaura l’edifici i en els elements conservats a l’establiment. En la façana, 
l'empresa Mosaicos Estel s'encarrega d'extreure els elements externs, la consolidació, la 
restauració in situ de les lesions puntuals i la realització de les parts inexistents seguint el 
model original. 

2008 s’intal.la Tanios films producció i edició audiovisual. 

201x Isidora i Antoni obren la La lleteria, espai familiar, ecocriança i teràpies. 

BIBLIOGRAFIA  

SATUÉ, 1984. p.126. 

"(...) es una obra remarcable de prou categoria com per atribuir-li un autor, potser de certa 
fama (Victor Masriera?). Aquesta pastoral holandesa té quelcom de clàssica, malgrat el 
tractament modern que li va donar, a base de taques planes molt ben treballades, d'una 
gran harmonia de color i amb un dibuix amable i ben construït" 

http://www.mosaicosestel.com/restmur5.htm 

restauració del mosaic 

http://pcpoble-sec.org/noticies/files/2011/03/zonasec_99.pdf 

http://www.lalleteriadelpoblesec.com/ 

http://www.mammaproof.org/es/lugares-para-ninos-en-barcelona/sants-montjuic-con-
ninos-la-lleteria/ 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA BARANGÉ [399]  
C Sants 5   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA BARANGÉ 

 FARMÀCIA M. JOSÉ ESCUDERO GARCIA 

Adreça C Sants 5       

 C Sant Crist 8 10     

Districte/Barri Sants-Montjuïc / Sants 

Ref. Cadastral 72560 / 007 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 5, 13b Xarxa viària bàsica, Zona de densificació urbana semiintensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres a 2 carrers local esquerre 

N. plantes actual sot+PB+3P PB 

Època 18xx, 1916 (remunta)   

Estil Neoclàssic   

Autor Pedro Buqueras, m.d'o. 
(remunta)   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Sants 5 i amb façana oposada al carrer Sant Crist 8-10. Disposa d’una única obertura 
dividida per un pilar de fosa. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Farmàcia Barangé, de l’any 19xx. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Tots els elements de la solució original, amb moble sobreposat que emmarca un vestíbul 
exterior amb tancament reculat i aparadors laterals darrera els brancals. 

Sobre el parament, l’estructura que configura un nou frontis d’uns 10 cm de fons, que 
redueix l’alçada del forat arquitectònic, de composició simètrica, amb: 

- brancals, amb sòcol de marbre negre amb vetes blanques i amb aparador amb 
emmarcat de fusta envernissada i fulla amb marc metàl.lic registrable a l’exterior, els dos 
amb cantonada arrodonida i continuïtat en els laterals del vestíbul exterior. 

-gran llinda amb el rètol amb emmarcat de fusta envernissada i plafó de vidre pintat pel 
darrera negre amb el mot FARMÀCIA amb grans lletres majúscules. 

Dins de l’obertura: 

-el cel ras de fusta. 

- el tancament lateral i frontal, amb sòcol i aparador com en el frontis, i porta lateral (al 
mig en façana hi ha el pilar de fosa) amb llinda amb arc mixtilini. 

- el llindar de marbre blanc i el paviment de rajola hidràulica crema (igual a l’interior). 

INTERIORS 

La configuració de l’espai, el mobiliari i el paviment dels dos àmbits de la sala de vendes 
(davant i darrera el taulell), amb: 

- el bastiment de fusta de l’arc que divideix l’espai i de les portes laterals simètriques de la 
paret del fons. 

- en el primer àmbit, els armaris de les parets laterals, de línies senzilles, amb baixos amb 
portes, vitrina i cornisa 

-en el segon àmbit, el taulell de fusta amb sobre de marbre blanc, els armaris laterals 
amb vitrina baix i prestatges dalt i l’armari del fons similar a aquests però amb decoració 
sobre la cornisa. 

- en tot l’espai, el paviment de rajola hidràulica crema. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen el conjunt de la façana i el vestíbul de l’establiment. A l’interior, 
el bastiment de fusta en arc de separació dels dos àmbits, el conjunt d’armaris dels dos 
àmbits, el taulell, i el paviment de rajola. 
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Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la creu lluminosa. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Fo-948/1916 remunta una planta i augment fondaria edificada 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@566025&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq= 
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JOIERIA JOAN ROÉ [403]  
C Sants 41   

DADES GENERALS 

Denominació JOIERIA JOAN ROÉ 

 JOIERIA ROÉ 

Adreça C Sants 41       

             

Districte/Barri Sants-Montjuïc / Sants 

Ref. Cadastral 72700 / 006 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12 Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època 1874 1925 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Sants 41. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la Joieria Joan Roé, de l’any 1925 aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis de composició simètrica amb aplacat de marbre (ara ocult)  que emmarca 
l’obertura on es conserva integrament el vestíbul exterior amb: tancament reculat amb 
porta central i aparadors laterals, paviment de marbre blanc i parament amb motllures de 
guix. 

Sobre els brancals es conserva, darrera la ballesta i una planxa de ferro negre, l’aplacat 
de marbre, de color negre-verdós en el sòcol i clar fins a la llinda, que en l’imatge d’època 
tenia una inscripció i un aplic de llum. 

De l’aplacat de marbre de la llinda no és visible cap vestigi darrera el rètol actual. 

Dins de l’obertura, el petit vestíbul exterior amb: 

-el tancament reculat d’obra, decorat amb sanefes amb ovaris en el front i els laterals, 
amb porta central de fusta i vidres bisellats, amb arc de mig punt amb talla de fusta en el 
centre. 

- dos aparadors laterals amb cantonada arrodonida, amb sòcol de marbre negre i 
emmarcat de fusta fins a l’alçada de la llinda de la fulla batent. 

- el paviment de marbre blanc 

INTERIORS 

A la sala de vendes,  el conjunt de la decoració original que, llevat del paviment, es 
conserva integrament amb: 

- cel ras llis amb un senzill requadre i fris perimetral (ara de color crema) amb una aranya 
penjada del centre fabricada per Barrera y Canovas. 

-paret del fons de composició simètrica amb portes laterals amb arc i moble amb mirall en 
el centre 

-sòcol de marbre negre i arrambador de fusta plafonat en totes les parets 

- altres elements de mobiliari tots ells de fusta de caoba de Cuba envernissada: les 
vitrines encastades en la paret dreta; la vitrina sobreposada en la paret esquerre i les 
taules amb sobre entapissat i part de les cadires. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen la façana i el vestíbul de l'establiment. A l’interior, el cel ras amb 
aranya, el conjunt del moble i portes del fons, el mobiliari de vitrines, taules i cadires. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular la caixa de la alarma i el tancament de ballesta. 
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Recuperar la visió del marbre aplacat del frontis. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1914? Joan Roé i Vidal, joier, amb un soci capitalista funden la Joieria Esteva i Roé. 

1925: Joan Roé es queda tot el negoci. 

195x l’ajuntament obliga a retirar els aplics de façana. 

196x passa als fills de Joan, Francesc i Joan Roé i Claramunt. 

196x es modifica el rètol de la llinda. 

199x passa a la filla de Francesc, Anna Ma. Roé (ara 72 anys), amb l’ajuda dels seus fills 
Francesc i Emilia. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.carrerdesants.cat/es/socios/1636/Joieria-Roe.html 

DOCUMENTACIÓ 
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OPTICA GANTZER [408]  
C Badalona 11   

DADES GENERALS 

Denominació OPTICA GANTZER 

   

Adreça C Badalona 11       

             

Districte/Barri Sants-Montjuïc / Sants 

Ref. Cadastral 70640 / 015 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12 Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres PB local esquerreP1 

N. plantes actual PB+3P PB+P1 

Època 1878 (PB+1P); 1880 (+1P) 1910 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, i l’habitatge esquerre, del 
primer pis, de l’edifici afrontat al carrer Badalona 11. Disposa d’una única obertura en 
planta baixa i d’un baló i una finestra en planta pis. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior de la planta pis, que 
corresponen a la decoració de l’òptica Gantzer, de l’any 1910 i la reforma de 1956. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

En les estances públiques de la planta pis, l’estructura vista del sostre, de bigues de fusta 
sobre permòdols i revoltons forjats, l’arrambador de paper vellutat amb sanefa superior i 
les diferents peces de mobiliari (cadires, taules amb vitrina superior, vitrines murals,...) 
que contenen la col.lecció d’instruments i objectes òptics. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’interior 
p.p. l’estructura vista del sostre, l’arrambador de paper vellutat, el mobiliari format per 
taules amb vitrina, cadires, vitrines murals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1899 els germans Jean i Joseph Gantzer, fills de dos germans provinents d'Alsacia 
contractats per l'Espanya Industrial, funden la óptica Gantzer al portal de l'angel de 
Barcelona, primer en el número 33, després en el 19 i finalment adquereixen en el núm. 
4. 

1910 Jean Gantzer es separa del seu germà i obre la seva propia òptica habilitant taller i 
despatx en el seu domicili del carrer Badalona, núm. 11 (abans Ventalló), un edifici 
construït pels seus pares l'any 1878. 

1925 s'incorpora com a aprenent Lucia Deroudille Ballestero. 

1945 a la mort de Jean, pasen a Lucia l'òptica i l'edifici. 

1956 es renova i modernitza l'equipament i es restructura l'establiment incorporant el 
mobiliari i el paper bellutat de la paret que es conserven. 

19xx passa a la filla de Lucia, Llúcia Pujol Deroudille 

2000 s'obre l'optica actual en la planta  baixa, sense incorporar elements antics. 

2014 Llúcia Pujol i el seu marit Juan González acondicionen el pis com a museu de 
l'òptica amb el mobiliari original adaptat per a l'exposició d'instruments òptics ( 
Refractómetres, Polaritzador, Centrador, Frontofocómetres, maquinaria de taller) i ulleres 
(Quevedos, Impertients, Lents i Caixes de proba) de final del segle XIX fins a l’actualitat. 

BIBLIOGRAFIA  

Llúcia Pujol, 2010: "Gantzer. Una Historia. Un barrio. Una Óptica" 
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http://opticagantzer.com/Optica_Gantzer/Historia.html 

http://www.opticagantzer.com/igantzercat/Optica_Gantzer_cat/Museu.html 

http://el3.cat/loptica-gantzer-la-primera-optica-del-barri-de-sants-es-convertira-en-un-
museu/ 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/05/18/optica-gantzer-museu-ulleres-optic-historia-
optiques/ 
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BAR GENIUS [411]  
Pl. Sortidor 5   

DADES GENERALS 

Denominació BAR GENIUS 

 CAN JESUS, SORTIDOR 1908, RESTAURANT EL SORTIDOR 

Adreça Pl. Sortidor 5       

 C Magalhaes 44       

Districte/Barri Sants-Montjuïc / el Poble Sec 

Ref. Cadastral 20720 / 012 
  

Planejament S248  PE dels sector del Poble Sec- Montjuic 

Qualificació 12, 12* Casc antic de substitució de la edificació antiga, Zona de casc 
antic de substitució de l'edificació antiga especial Poble Sec 

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+P PB 

Època 1870, aprox. 1908, 19XX 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici 
afrontat a la plaça del Sortidor 5 i Magalhaes 44. Disposa d’1 gran obertura dividida per 2 
pilars de fosa a la plaça, i d’1 porta i 2 finestres a Magalhaes. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració del bar Genius. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’interior dels portals: 

- la fusteria amb vidres de colors, que presenta la mateixa configuració en els 4, amb: 
tarja superior, practicable, amb una el.lipse molt estirada en el centre, sobre el conjunt de 
porta central batent i fixes laterals amb sòcol amb límit superior en arc. 

- El plafó de fusta pintada de la part superior, que s’ha utilitzat com a suport de la 
retolació en les diverses etapes. 

INTERIORS 

La configuració del menjador amb: 

-el pilar de fosa. 

-el tancament d’obra sobre l’entresolat amb dos balconeres amb barana de barrots. 

-la mampara de fusta sota l’entresolat que, abans que els miralls actuals, havia tingut 
vidres que impedien la visió però no tancaven l’espai. 

- els elements enrajolats de la paret dreta amb: la barra i l’aparador del darrere, i les 
neveres. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen els quatre portals de la façana de l’establiment. A 
l’interior, el pilar de fosa, l’entresolat amb balconeres, la mampara, la barra, els 
aparadors, i les neveres. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, i el cromatisme de la persiana de tancament. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 Jesús Jeniu Pío (1880-1964), orfe originari de Tarragona, es fa càrrec de la taberna 
existent en la Plaza Blasco de Garay (ara del Sortidor) amb entrada per Magallaes 44. 
L’establiment conegut com a Bar Genius o Can Jesús fou seu de diverses societats 
culturals 

193x passa al fill de Jesus, Joan Jeniu Tort, i la seva dona. 
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19xx Es construeix un entresolat (sobre la cuina i els serveis) on s’ubica l’habitatge 
familiar. 

1991 Joan traspassa el local 

2001 passa a Claudio, italià procedent de Torí que fa cuina d’autor, que l’anomena 
Sortidor 1908. 

2009 passa a Giuseppe Flores d’Arcais i Esther Feriche. En el menjador es col.loca un 
paviment de fusta i es substitueixen els vidres translúcids de la mampara, sota 
l’entresolat, per miralls. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 277 

BANCELLS-COPONS, 2010. p 103 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1907-restaurant-el-sortidor.html 

http://elsortidor.com/ 

Fa anys, quan a les cases encara no hi havia neveres, els veïns del Poble Sec anaven al 
Sortidor a comprar el gel. 

Encara avui el Sortidor conserva tot el seu carácter, amb les portes modernistes originals 
del 1908, les taules de marbre i les cadires de fusta 

http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/ca/page9abf.html?id=22&amp;ui=305&amp;prevNod
e=33&amp;tagId=170 

L'edifici, que data de 1870, és el més antic de la plaça i un dels més antics del barri. Ja 
era taverna quan el 1901 el va començar a regentar la família Jeniu i va albergar 
societats diverses, com el club de futbol Univers, el cor La Camèlia i la coneguda penya 
Tiburón, que comptava amb trenta-quatre membres, ja que aquest és el nombre de 
persones que cabien en un autocar dels d'aleshores. 

(...)A principis del mes de maig passat, en Claudio va traspassar el local a un altre italià, 
en Giuseppe. Quan vaig anar a entrevistar-lo tenia el local de cap per avall, en plena 
reforma. Les taules i les cadires estaven amuntegades al centre, cobertes de pols. A la 
paret romania, impassible, una antiga fotografia, de 1924, que mostrava un grup de 
clients. 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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BODEGA JOSEFA [416]  
C Saragossa 86   

DADES GENERALS 

Denominació BODEGA JOSEFA 

   

Adreça C Saragossa 86 B     

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / el Putxet i el Farró 

Ref. Cadastral 31460 / 028 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12 Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època 1880 1930 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic , de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Saragossa 25. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la bodega de Paco Gorri, de l’any 1930. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament vidrat de fusta pintada amb porta central i dos fix laterals i el llindar de 
marbre blanc. 

Cal retirar l’extractor encastat en la fulla dreta. 

INTERIORS 

Els elements de l’antiga bodega: 

-La barra de marbre amb lateral arrodonit, que combina línees negres amb superfícies 
blanques 

- El boteller darrera la barra, amb planta en L, amb un elaborat treball d’ebanisteria, amb 
cornisa i fris, amb decoració rebaixada, sobre  columnes rodones esculpides i lleixes 
sobre mènsules calades amb cantell amb flors rebaixades. 

- El tram de botes amb l’estructura de suport de fusta. 

Es recomana retirar el cel ras per deixar vista l’estructura del sostre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
la totalitat dels elements que formen el tancament de l'establiment. A l’interior, la barra, el 
moble boteller, i el tram de botes. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cel ras interior, els rètols de propaganda, i l’extractor de la 
vidriera d’entrada. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1880? Es construeix l’edifici del  carrer Sant Felip de Sant Gervasi (ara Saragossa), que 
ocupava els actuals números 86 i 86B, amb escala central i local a banda i banda. 

1930 Paco Gorri (Quico) i la seva dona Maria obren una bodega amb fileres de botes en 
les dues parets laterals i neveres d’obra per conservar les barres de gel que es venien. 

194x passa a la seva neboda Josefa Mata que li dona nom al local i inclou a l’entrada 3 
tauletes. 
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1985 a la mort de Josefa, passa al seu nebot Manel Balsalobre Mata que orienta el 
negoci cap a la restauració. S’elimina part de les botes i es realitza el cel ras que oculta 
l’estructura del sostre de bigues de fusta amb revoltó forjat. 

199x s’enderroca la meitat dreta de l’edifici i substitueix per un edifici d’obra nova. 

BIBLIOGRAFIA  

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2013/11/bodega-josefacalle-zaragoza-86-bis.html 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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FOIX DE SARRIÀ (1) [423]  
C Major de Sarrià 57   

DADES GENERALS 

Denominació FOIX DE SARRIÀ (1) 

   

Adreça C Major de Sarrià 57       

 C Pedrò de la Creu 22       

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sarrià 

Ref. Cadastral 34330 / 023 
  

Planejament B0940  MPGM del Centre Històric de Sarrià (casc nucli antic) 

Qualificació 12 Casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada local únic 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època 18XX 1898 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic , de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Major 
de Sarrià 57 i Pedró de la Creu 22. Disposa de dues obertures a cada carrer. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que reprodueixen 
parcilament la decoració de la Pastisseria Foix, de l’any 1898. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura que emmarca cada un dels 4 portals, de fusta pintada decorada amb baix 
relleus, amb muntants en les arestes i plafons sobre els brancals, amb mènsules que 
recolzen el calaix que fa de llinda, que contenen la retolació sobre vidre pintat per darrera 
que imita la solució original. 

INTERIORS 

Els fragments de prestatgeria i el sostre dels antics aparadors, de fusta pintada en blanc 
amb elements daurats i decoració amb talla de motius florals. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen el conjunt dels quatre portals de l’establiment. A l’interior, els 
fragments de la prestatgeria i sostres dels antics aparadors. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra daurada i text proporcionat al 
plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

18xx Josep Foix i Ribera aprèn l’ofici de confiter a Manresa i treballa a Can Amat. 

1886 Josep i la seva dona Paulina Mas i Rubinat es traslladen a Barcelona i s’instal.len al 
carrer major de Sarrià 57. Viuen en el primer pis i obren el seu negoci en planta baixa. 

1898 es realitza una nova decoració que inclou: una pintura en el sostre del sr Ferrar; 
armaris i aparadors de Josep Pibernat de color clar amb daurats, i llums de gas de Josep 
Jové. 

1936 a la mort de Josep, se’n fan càrrec la vídua i el seu fill, el poeta Josep Vicenç Foix i 
Mas. 

1968 JV Foix confia la direcció del negoci al seu cosí, Jordi Madern i Mas, que hi 
treballava des del 1952. 

1997 Reforma en la que es desmunten tots els elements de fusta originals (tancament i 
mobiliari interior) i, alguns d’ells, es reprodueixen i reinstal.len: 

A l’exterior, sobre el parament es reprodueix el moble aplacat però a l’interior de les 
obertures es modifica la solució de tancament que, abans de l’intervenció presentava una 
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mateixa configuració en els portals a banda i banda de la cantonada (amb porta central i 
aparadors interiors laterals). 

A l’interior es reprodueix el sostre dels aparadors i dos trams d’armaris (de 5 i 3 mòduls) 
que comparteixen la mateixa decoració sobre la cornisa. 

També es posen al descobert 2 pilars de fosa integrants de l’estructura que havien estat 
ocults. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/28/foix-pastisseria-125-aniversari-sarria-barcelona-
poeta-j-v-foix/ 

http://www.foixdesarria.com/index.php 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 32807 

1957 Col•locació d'uns rètols lluminosos amb els textos de: "Bomboneria", "Foix" i 
"Confiteria" 

1962 Canvi del paviment de la botiga 

1985 Reforma segons projecte de Jaume Gili Mestres, arquitecte 

 

  

Edifici Situació 
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DROGUERIA GALVANY [429]  
C Madrazo 127   

DADES GENERALS 

Denominació DROGUERIA GALVANY 

 DROGUERIA M. ROVIRA, DROGUERIA ROVIRA 

Adreça C Madrazo 127       

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi - Galvany 

Ref. Cadastral 32180 / 003 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 13a Zona en densificaició urbana intensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+5P+1P PB 

Època   1940 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Madrazo 
127. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la drogueria Galvany, de l’any 1940, amb elements anteriors. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els elements puntuals sobreposats al voltant de l’obertura i els del vestíbul exterior del 
seu interior. 

-Els elements metàl.lics fixats sobre el parament: les vitrines que es pleguen sobre els 
brancals, en la llinda el rètol que reprodueix en part l'original de fusta realitzat amb xapa 
retallada i, a la dreta, el suport de forja d’un antic rètol bandera. 

-Els elements de fusta envernissada i vidre a l’interior de l’obertura: el bastiment amb tarja 
en el pla interior de la façana; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta 
lateral, i les muntures metàl.liques de les lleixes de vidre de l’aparador. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, el paviment de rajola hidràulica crema, la caixa registradora 
National i el mobiliari de fusta envernissada: la calaixera en tota la longitud de la paret 
dreta; els diversos taulells que hi ha davant (el que té vitrina superior, els de calaixeres 
interiors,..), i les vitrines i prestatgeries del primer àmbit. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, la calaixera, els 
taulells, les vitrines, les prestatgeries, la caixa registradora, i el paviment de rajola 
hidràulica. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1910 Jaume Rovira Creixell obre a la Republica Argentina 59 la  "Drogueria Aceites y 
jabones" 

1934 la drogueria es trasllada al carrer Padua i després al carrer Saragossa 127 

19xx passa a Ramon Rovira Auleda 

1940 es trasllada al carrer Madrazo 127 (abans Molins del Rei 3) amb el nom de 
Drogueria Galvany de Ramon Rovira. 

1975 passa a la filla de Ramon, Montserrat Rovira Vendrell, i el seu marit, Francisco 
Segarra, que s'havia incorporat l'any 1957. Canvi el nom a Drogueria M. Rovira. 

1982 s'incorpora Ramon Segarra Rovira, quarta generació. 

1992 es renova la imatge corporativa 

2007 la drogueria obté el distintiu arrelat a la ciutat. 
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2010 es celebra el centenari amb la publicació d’un llibre i el disseny d’un logotip 
commemoratiu que es grava en un vidre de l’aparador i una vitrina interior. 

Es realitza el rètol de xapa retallada que reprodueix la forma de l'original de fusta, 
malmès, que es conserva a l'interior. 

BIBLIOGRAFIA  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Drogueria_Galvany 

http://www.drogueriarovira.com/es/historia/ 

Amb motiu de la celebració del centenari  (...) Hem editat el llibre Drogueria Rovira: 100 
anys d'història, que recull la història de la botiga des de la seva fundació per Jaume 
Rovira i Creixell l’any 1910 fins a l’actualitat, amb un seguit de dades i fotografies que 
mostren tant l’evolució del sector de la drogueria a través dels principals productes i 
marques com els canvis i avenços en el context històric de la ciutat de Barcelona. 

http://www.drogueriarovira.com/cat/premsa/ 

recull articles premsa 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2010/12/01/la-drogueria-rovira-premiada-pels-seus-100-
anys-de-vida/ 

Hem guardat molts productes des de principi de 1910-1920. Sempre les hem volgut 
conservar. El meu avi ja era una persona que li agradava conservar això. Des de cartells 
d'època, peces, objectes que avui els veus i dius, ostres! Fa il·lusió perquè dius, realment 
quin canvi hi ha hagut". 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 20xx 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 DROGUERIA GALVANY 429 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 343 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   



 FOIX DE SARRIA (2) 431 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 344 

FOIX DE SARRIA (2) [431]  
Pl. Sarrià 12   

DADES GENERALS 

Denominació FOIX DE SARRIA (2) 

   

Adreça Pl. Sarrià 12 13     

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sarrià 

Ref. Cadastral 33620 / 009 i 008 
  

Planejament B0940  MPGM del Centre Històric de Sarrià (casc nucli antic) 

Qualificació 12 (p) Casc antic de substitució de la edificació antiga. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada local dret (12) i esquerre (13) 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època Segle XVIII; rellotge de sol: 
1789 1923 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment, a cavall entre dos finques veïnes, que ocupa els locals, de planta baixa, dret 
de l’edifici afrontat a la Plaça de Sarrià 12 i esquerre del 1. Disposa de dues obertures en 
el 12 i una en el 13. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior, que  
corresponen a la decoració de la pastisseria Foix, de l’any 1923 amb elements posteriors. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis sobreposat que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, el tancament  
amb porta i aparador de composició simètrica, en el número 12, i aparador, en el 13, i els 
elements de l’estructura del tendal. 

Sobre el parament, l’estructura aplacada que engloba les 3 obertures, amb: 

- en els 4 brancals de diferent amplada, l’aplacat petri inferior que gira en l’intradós, amb 
sòcol lleugerament sobresortit, i  l’enmarcat de fusta envernissada, amb pilastres laterals 
amb fust acanalat i amb medalló circular amb un drac en relleu, que conté un plafó de 
vidre pintat pel darrera negre amb lletres daurades. 

- com a llinda, l’enmarcat de fusta amb plafons de vidre com els dels brancals, de 
composició simètrica, amb calaixos sobresortints en el centre i en els laterals, aquests 
amb un plafó circular amb el número de la finca (actual) envoltat per tiges amb fulles 
tallades. 

Dins de les obertures 

- En les obertures del número 12 destaca l’aparador de planta circular amb sòcol de fusta 
envernissada amb decoració sobreposada (un gerro de fruita envoltat de motius 
vegetals), cúpula de vidre amb fris, radis i clau de fusta amb relleus daurats i tancament 
interior amb vidres matejats. 

- En l’obertura del número 13 s’utilitza el mateix tractament en el sòcol /decoarció 
sobreposada) i franja superior (rectangles de vidre matejat) adaptat a un tancament pla 
fix. 

INTERIORS 

En la sala de vendes: 

- la decoració amb relleus pintats blancs amb elements daurats, en els pilars, el fris i els 
calaixos penjats del cel ras, amb motius vegetals, querubins en els capitells i les 
mènsules i el cap d’un guerrer a mitja alçada dels pilars. 

- les prestatgeries de fusta envernissada, amb una composició simètrica en cada una de 
les 3 parets, amb: un mòdul central més ample amb dos lleixes de vidre, fris amb arc 
rebaixat amb formes vegetals sobreposades i rematat pel relleu d’un cistell amb fruita; un 
mòdul elevat a banda i banda amb vitrina amb porta, i, quan l’amplada del tram ho 
permet, mòduls amb fris a l’alçada de l’arc, amb decoració rebaixada. 

- el taulell de fusta amb columnes entorxades i frontal amb dracs en relleu similars als 
dels plafons de façana. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 
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Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements que formen el conjunt de la façana de l’establiment. A l’interior, el conjunt 
motllurat i pintat de columnes, calaixos i fris. El conjunt de prestatgeries amb vitrines, i el 
taulell. 

La possibilitat de substituir el contingut literal dels rètols queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra daurada i text proporcionat al 
plafó. Cal conservar la numeració. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

18xx Josep Foix i Ribera aprèn l’ofici de confiter a Manresa i treballa a Can Amat 

1886 Josep i la seva dona Paulina Mas i Rubinat obren el seu propi negoci a Barcelona a, 
Major de Sarrià 57 

1923 obren una segona botiga en un local que havia ocupat un colmado, en el número 12 
de la plaça (abans 9). Es realitza una decoració luxosa. 

<1950 s’amplia l’establiment amb una obertura de l’edifici número 13 (abans 10) 

1936 a la mort de Josep, passa a la filla Carolina. 

1959 a la mort de Carolina passa al seu germà Josep Vicenç Foix. 

1968 JV Foix confia la direcció del negoci al seu cosí, Jordi Madern i Mas, que hi 
treballava des del 1952. 

1991 es restaura la botiga? 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 16-04-1993 "Guapos per sempre" 

FAVA-AMORÓS, 1989. p. 117 

http://www.foixdesarria.com/index.php 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2011/11/josep-vicenc-foix-i-mas-poeta1886-1993.html 

http://barcelona.st/bcn-mireu-com-han-il%C2%B7luminat-la-pastisseria-foix-de-sarria 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1850 colmado 

 
 1950 

 
 1974 

 
 1994. Foto: J.Dulsat 
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ROURA [434]  
C Calaf 15   

DADES GENERALS 

Denominació ROURA 

   

Adreça C Calaf 15       

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi - Galvany 

Ref. Cadastral 32190 / 014 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 13a Zona en densificaició urbana intensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual sot+PB+5P sot+PB 

Època 1924?, 194x remunta 1924? 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa i soterrani, de l’edifici afrontat al 
carrer Calaf 15. Disposa d’una gran obertura dividida per 2 pilars, resultant de 
l’estintolament de la planta baixa. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que  corresponen 
a la decoració del forn Roura, dels anys 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’aplacat de marbre que abasta tota superfície de façana de la planta baixa, amb un 
pòrtic de llenguatge clàssic que engloba l’obertura de l’establiment i el portal de l’escala 
de veïns, i la fusteria reculada amb aparadors exteriors del local. 

Sobre el parament, l’aplacat petri amb perímetre de marbre blanc, que envolta un pòrtic 
de marbre aplacat negre contrastat amb motllures de marbre blanc, amb: dos pilastres 
laterals amb pedestal, fust acanalat i capitell; fris amb motllura perimetral i el nom de 
l’establiment amb lletres corpòries, i frontó partit, amb un espai central on es situa un 
escut amb les inicials J R. 

Dins de l’obertura, la composició amb dos pilars (el de la dreta en l’eix de simetria del 
pòrtic i el de l’esquerre per establir la simetria del tancament) i tancament simètric de 
fusteria envernissada amb: façana interior reculada amb tarja amb vidre amb restes d’un 
rectangle daurat i portes amb frontó partit sobre la llinda, i aparadors exteriors, en el 
centre i els laterals, de l’alçada del batent, amb sòcol petri (substituït) i emmarcat amb 
motllura inferior, muntants acanalats i fris amb cornisa. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, els dos llargs mostradors de fusta (amb sobre substituït), l’element 
central de la paret del frontal i el tractament del sostre i els paraments que divideix l’espai 
horitzontalment, per sobre i sota de la llinda del batent, amb: 

- la superfície pintada amb motllures lineals de guix en: el cel ras unitari, amb un requadre 
central sobrelevat delimitat per una gran motllura; el frontis i cornisa que envolta tot 
l’espai, i els requadres de la part superior dels paraments. 

- l’enmarcat de fusta envernissada amb motllura inferior i superior continues i muntants 
acanalats que emmarquen les prestatgeries encastades i els miralls aplacats. 

Destaca l’element que emfasitza la simetria de l’espai amb un arc rebaixat, aplacat amb 
mirall, que envolta un pòrtic de fusta, amb un frontó partit com el de la façana, amb les 
portes a la rebotiga i un nínxol central. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, la decoració 
motllurada del cel ras, l’arc i els paraments, i els mostradors. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: lletra metàl•lica corpòria, col•locada directament al parament 
de façana. 
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Cal conservar l’escut del frontó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1904 s’inaugura el convent de franciscans del carrer Santaló cantonada Fortuny (ara 
Calaf) al costat de la capella de Sant Magí. 

1909 segons la bibliografia (PORREODON, 2011) el 27-7 el pare superior del convent, 
Ramón Usó, i el Pare Brugulat es refugien al forn de pa Can Roura fugint dels 
anticlericals. 

1927-1930 José Roura Pallarols sol.licita permís a l’ajuntament per instal.lar diversos 
aparells industrials: 10-1927 forn de pastisseria; 1-1928 forn per coure pa; 12-1928 dos 
electromotors; 12-1929 un electromotor. 

193x a la mort de José passa a la seva vídua Carme Vila. 

194x passa al fill, José Roura Vila (1924-2011). Es remunta l’edifici propietat de la família. 

196x Es substitueix el marbre negre del sobre dels taulells i d’alguns sectors del frontis de 
façana per granet rosa, es canvia el paviment i es revesteix el fons de les prestatgeries 
amb mirall sobre l’enrajolat. 

197x es realitza el moble de caixa. 

2011 passa a Josep Ma. Roura Onaindia amb l’ajuda del seu fill Josep Ma. Roura Vidal. 

BIBLIOGRAFIA  

http://santmagi.ecervera.cat/files/23-7315-
document/sm2011quadern_1.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8094a8ae89a50b272acb4b0a3cc6
e6aa5530c5a0ffd098b29bd973be3a37485c87b0f472a537b3f8d12353b8fcca2e569 

p.40 

http://singulares.es/josep-maria-roura/ 

DOCUMENTACIÓ 
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MIGUEL SANGÉS ENFARDADOR [438]  
C Consell de Cent 259   

DADES GENERALS 

Denominació MIGUEL SANGÉS ENFARDADOR 

 SUCESORES DE MIGUEL SANGÉS, ARTELANA 

Adreça C Consell de Cent 259       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60270 / 015 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local dret 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1885   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Consell 
de Cent 259. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El llindar de pedra, erosionat, i el tancament amb bastiment de fusta pintada, amb fulla 
batent central i dos fixes laterals, amb 3 franges horitzontals: sòcol plafonat, vidriera amb 
franges d’alçada alternada, i tarja única superior. 

INTERIORS 

Els elements integrants de l’estructura (sostre de biguetes de fusta amb revoltó forjat, 
pintat en la projecció de l’edifici i el pòrtic amb pilar de fosa del sector del pati d’illa); el 
paviment de rajola hidràulica de l’entrada; el entresolat de fusta amb l’escala, la barana i 
les divisions, i la bascula encastada en el paviment al fons. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
la vidriera de tancament de l'establiment. A l’interior, l’estructura de pilar, pòrtic, biguetes i 
revoltons, l’escala i barana de l’altell, l’entresolat de fusta, el paviment de rajola hidràulica, 
i la bàscula encastada. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

?1919 Carlos Chalaux, representant i magatzem de maquines i articles elèctrics. 

<1948 Miguel Sanges Casas, enfardador. Construeix un entresolat amb dues oficines, 
una pròpia i una altre de lloguer. Realitza una franja central en el paviment, amb morter 
de ciment, per reparar les zones de rajola hidràulica, en l'entrada, i de rajola ceràmica en 
l'interior, malmesa pel pas de carretons. 

1985 S'instal.la Artelana, botiga de mobles antics, sense modificar cap element. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.guiamuebles.com/muebles-artelana-vmueble-2108.html 

DOCUMENTACIÓ 
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BAR GLACIAR [443]  
Pl Reial 3   

DADES GENERALS 

Denominació BAR GLACIAR 

   

Adreça Pl Reial 3       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12950 / 048 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB+entresòl 

Època 1860, aprox. 1929 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat als baixos d’un edifici a l’angle de la plaça i que aprofita l’estructura 
porxada per estendre el negoci més enllà del perímetre del local. Disposa d’elements 
patrimonials a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els portals disposen d’un tancament realitzat a base d’una simple fusteria de quatre fulls i 
dobles portes, amb una zona de sòcol massís i la resta vidriera, tancaments situats a ras 
de façana i encaixats en el marc de les obertures. 

INTERIORS 

L’element més significatiu és la barra de l’establiment, tota ella realitzada en marbre de 
diferents colors, a joc amb el de les taules amb estructura de fusta. Cal citar el moble 
boteller, de fusta i formant angle, situat darrera la barra. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
el conjunt de les dues vidrieres que formen el tancament de l'establiment. A l’interior, la 
barra i les taules de marbre. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol i els focus. 

El rètol principal s’ha de col•locar dins el buit de façana, i s’ha d’adaptar als materials 
propis de l’època i estil de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1929 L'antic Bar Glacier de la Rambla del Centre obre el nou Bar - Restaurant Glaciar a la 
Plaça Reial 3. El local esdevindrà un p    unt de trobada d'intel·lectuals i autors del segle 
XX, com Vargas Llosa o García Márquez, entre d'altres. 

1977 (gener) es traspassa o lloga el bar Glaciar. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2004/01/15/pagina-
47/33636587/pdf.html?search=bar%20glaciar 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1977/01/14/pagina-
14/33231411/pdf.html?search=bar%20glaciar 

DOCUMENTACIÓ 
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CAFÉ-BAR CENTRIC [448]  
C Ramelleres 27   

DADES GENERALS 

Denominació CAFÉ-BAR CENTRIC 

 BAR CÈNTRIC-CANALLA 

Adreça C Ramelleres 27       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50570 / 017 
  

Planejament PGM, BA188  Pla general metropolità / PERI del sector del Raval 

Qualificació 5, 12b Xarxa viària bàsica. Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 18XX 1941 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa l’espai situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de 
la caixa d’escala, d’un gran edifici a tocar el carrer Tallers. Els dos portals que té 
l’establiment no tenen cap element patrimonial tangible ja que els tancaments són de 
factura moderna. L’interior sí disposa d’elements patrimonials tangibles. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

Es conserva la gran barra corba original de fusta motllurada i encadellada. Els murs estan 
recoberts per plafons de fusta encadellada amb la inclusió de grans miralls. Es conserva 
(restaurat) un seient tapissat de color vermell amb material  que imita pell (“escai”) 
encaixat en els murs i fet a mida. Els prestatges darrera la barra estan muntats en una 
paret revestida de “gresite”. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'interior, 
la gran barra corba, l’emplafonat de fusta dels murs, el seient entapissat, i les 
prestatgeries. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1862? Fundació de l'Hostal Grau, possible antecedent del bar. 

1941 Obertura de l'establiment, sota la propietat de la família Grau. 

2012 L'establiment passa a ser conegut amb el nom de Bar Cèntric-Canalla. 

BIBLIOGRAFIA  

https://www.facebook.com/CentricBarBarcelona 

http://www.plibano.com/es/proyectos 

reforma de l'estudio P.Libano de 2012 

http://www.seriebcn.net/2013/03/11/vida-urbana/bar-centric-canalla/ 

DOCUMENTACIÓ 
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CERERIA ABELLA [450]  
C Sant Antoni Abat 9   

DADES GENERALS 

Denominació CERERIA ABELLA 

   

Adreça C Sant Antoni Abat 9       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50990 / 008 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

Qualificació 12b Casc antic de conservació del centre històric 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local a la dreta del portal 

N. plantes actual PB+6P PB 

Època   1862 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Es tracta d’un local que se situa a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la 
caixa d’escala de la finca. Disposa d’elements patrimonials tangibles a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L'obertura és de disseny simple, amb l’estructura d’un senzill calaix motllurat situat a la 
llinda que disposa el nom de l’establiment esgrafiat damunt vidre. Els muntants no 
disposen de cap element decoratiu llevat dues talles de fusta que presenten motius florals 
situades sota mateix del calaix de la llinda. 

INTERIORS 

L’estructura del portal conforma un vestíbul amb aparadors, realitzats amb fusta muntats 
damunt d’un sòcol d’obra, situats a cada costat d’una porta d’accés a l’interior també de 
fusta de doble full amb vidres bisellats. Es conserven els taulells mostradors i els 
prestatges, amb vitrines que es desenvolupen fins el nivell del sostre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, els taulells 
mostradors, i les prestatgeries amb vitrines. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de vidre pintat negre, lletra romana color clar, número, i 
text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1862 Francesca Abella, provinent del Pallars, obre un petit obrador de ciris a la plaça del 
Padró. 

1943 Francesc Prades sol·licita permís a les autoritats municipals per a col·locar un 
aplacat i un rètol (sense plànol). 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.cerabella.com/historia/?lang=es 

EARHA, 1989: p. 69: "Fundada en 1900. Mobiliario original." 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 15728 
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FARMACIA Y LABORATORIO DR. R.RAPESTA [454]  
C Villarroel 49   

DADES GENERALS 

Denominació FARMACIA Y LABORATORIO DR. R.RAPESTA 

 FARMÀCIA GRANADOS, FARMÀCIA MESTRE I BOLEDA, FARMÀCIA 
GARCÍA PASTOR 

Adreça C Villarroel 49 53     

 C Gran Via Corts Catalanes 540 542     

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 60070 / 007 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E(p) Subzona de la zona de densificació urbana Eixample. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus xamfrà xamfrà 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1902 1902 

Estil Eclèctic   

Autor Antonio Millàs Figuerola, arq.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Villarroel 49-53 i a la Gran Via 540-542. Disposa de 5 obertures a Villarroel i una en el 
xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior que corresponen a 
la decoració de la farmàcia i laboratori del Dr. R.Rupesta, de l’any 1902. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt d’elements que conserva quasi integrament la solució original amb: una 
estructura sobreposada de 18 m de llargada, que engloba totes les obertures, amb calaix 
en la llinda i plafons aplacats sobre la part superior dels brancals; el tancament  a l’interior 
de 5 de 6 dels buits arquitectònics (el de l’obertura esquerra és recent); el llindar de pedra 
de tots, i l’estructura de suport de la creu penjada de la tribuna de l’aresta. 

El criteri cromàtic actual dels elements de fusta no respon a cap criteri històric 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el tancament interior dels aparadors i el conjunt de mobiliari 
(prestatgeries i taulell) amb plafons amb decoració rebaixada de formes vegetals. 

El cromatisme actual dels elements de fusta no respon a cap criteri històric. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el tancament 
interior dels aparadors, el conjunt de prestatges i taulell. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cromatisme del moble de façana i mobiliari interior. 

L'establiment haurà de conservar els rètols existents. Si cal afegir nova retolació, aquesta 
es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

Recuperar el cromatisme del parament de façana i del mobiliari interior. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1902 Ruperto Rapesta Fontanet, farmacèutic natural de Tortosa, inaugura en l'edifici 
acabat de construir una farmàcia amb botiga en la cantonada (3 obertures) i laboratori en 
el carrer Villarroel (3 obertures). 

1927 a la mort de Ruperto ( el 25-11) la regenta Jesús Garriga i Mas. 

1933 Joaquim Granados i Borell la compra a la vídua Rapesta 

1968 a la mort de Joaquim la regenta Josep Hernàndez i Calvet. 

1970 Josep Mestre i Raventós la compra a la vídua Granados. Realitza algunes reformes 
en l’interior: col.loca un nou paviment sobre el original de ciment; anul.la la porta que 
connectava amb el laboratori (tangent a la façana) i en el seu lloc afegeix un tram 
d’armari reproduint el existent en la resta de parets; sembla (per la diferència de qualitat 
de la fusta) que amplia el taulell, que només tindria el mòdul amb dos pilastres de 
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l’esquerra, amb una solució simètrica amb dos frontal centrals petits i dos laterals més 
llargs; intal.la les tulipes de vidre dels aparadors; realitza un frontal de fusta per la 
balança, de línies corbes. 

1993 passa al fill de Josep, Ramon Mestre i Boleda. Pinta tots els elements de fusta, que 
estaven pintats de color marró fosc, de color crema. 

2006 passa a Adelina García Pastor. Es retiren i conserven les portes de les vitrines 
(llevat de la petita que hi ha sobre l’accés a la rebotiga). Es decapa el taulell per deixar el 
color de fusta natural. Per falta de temps i diners els altres elements de fusta enlloc de 
decapar-se es repinten en color verd (triat per la farmacèutica). 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. José 
Antonio (Avda.) 538.- FARMACIA (1906)." 

BANCELLS, 1990. p. 61: "107. Farmàcia R. Rapesta. Ocupa sis obertures dels baixos de 
les Cases Farreras. Conserva tots els elements principals de la decoració original 
(exterior-interior), realitza en fusta, vidre i llautó, de composició floral-vegetal." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.187 "Farmàcia MESTRE I BOLEDA". 

PUIG, 2009. p.26. 

http://issuu.com/emblematics/docs/farmacias-modernistas-modificado 

LÓPEZ, 2010: "les flors del no m'oblidis i la rosa es repeteixen als vitralls de la façana i 
els botons d'or a la parti inferior de les obertures exteriors i a tot el mobiliari interior" 
"carxofera, cotó" 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-mestre-i-boleda---cent-espec-
farm 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA URUGUAIA [456]  
C Bruc 88   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA URUGUAIA 

 FARMÀCIA VIVAS MADRENYS, FARMÀCIA SÁNCHEZ, FARMÀCIA 
ROMACHO, FARMÀCIA VELASCO 

Adreça C Bruc 88       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40560 / 012 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+2P+3P PB 

Època   189x; 190x 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Bruc 88. 
Disposa d’una finestra i d’un portal. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la farmàcia uruguaia, dels anys 1890, amb  elements posteriors de la 
farmàcia Vivas Madrenys. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura dreta, el tancament de planta poligonal, amb sòcol i emmarcats de 
fusta i amb vidres transparents decorats amb paspartú matejat  en la porta batent central, 
amb tirador interior i exterior, en els dos fixs laterals, en la franja horitzontal amb el nom 
gravat a l’àcid F. VIVAS MADRENYS, i en el sostre. 

INTERIORS 

En el primer àmbit de la sala de vendes, tot els elements originals: 

-El cel ras amb motllurà perimetral i plafó central amb un llum penjat de foneria artística 
amb la figura d’un drac 

- Els mobles de fusta de les parets laterals, de composició simètrica, amb mòduls laterals 
i un de central destacat, amb columnes laterals de fust rodó que sostenen el frontis amb 
frontó triangular.  Al llarg dels anys s’han anat retirant les portes vidrades i modificant els 
prestatges de la part superior. També s’han retirat algunes de les portes de fusta de la 
franja inferior. 

En el moble de l’esquerra el mòdul central és buit fins el paviment (sense prestatges) 
perquè davant hi havia el moble de la caixa. 

- El moble que tanca el tram de façana de la finestra, que continua la composició dels 
mobles laterals. 

- El paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris combinant una 
mostra pel perímetre i dues en el centre. 

En el segon àmbit (antiga rebotiga) 

- Els mobles de fusta que cobreixen totes les parets, més senzills que els de la sala de 
vendes, amb una franja inferior amb portes, prestatgeries (moltes modificades) i fris amb 
cornisa. 

- El tancament de la finestra al pati interior de fusta amb vidres emplomat,  policroms, en 
l’arc superior, i, en les 4 fulles inferiors, pintats amb representacions d’espècies vegetals i 
dues corones de llorer envoltant els símbols de les farmàcies (la copa d’Higea i la creu 
vermella). 

- El taulell, desplaçat a aquesta posició des de la frontera entre els dos àmbits, tot ell de 
fusta (amb el sòcol protegit per una xapa de llautó) amb un repertori comú amb els 
mobles laterals de l primer àmbit.  A banda i banda disposa d’una peanya sobre la que 
existia un pot ceràmic (ara guardat) amb els blasons d’Uruguai i Espanya fusionats. 

- Les tauletes amb el mateix repertori. 

- El paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris combinant una 
mostra pel perímetre i una pel centre. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 
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Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements de façana de l'establiment. A l’interior, el cel ras, els mobbles de la sala de 
vendes i la rebotiga, la finestra al pati, el taulell, les tauletes, i els paviments de rajola. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, els rètols i la persiana de ballesta. 

El rètol principal s’ha d’adaptar als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

189x obre l’establiment una família d’Uruguaians que tenia una farmàcia a Montevideo. El 
mobiliari es realitza amb fusta importada del seu país i també porten utensilis, com els 
gerros de ceràmica amb la bandera que hi havia sobre el taulell (ara guardats). 

<1908 passa a Francisco Vivas Madrenys, qui realitza la fusteria de la porta d’entrada i 
conserva els elements interiors. 

1966 passa a Anna Ma. Sanchez. 

2006 passa a Imma Romacho Canudas, qui, per ampliar la sala de vendes, elimina la 
divisòria amb la rebotiga i endarrereix el taulell (encara és visible en el paviment la marca 
de la posició original). 

2010 passa a Lydia Gilaberte Velasco. 

BIBLIOGRAFIA  

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: acant, narcís, camamilla, roure, llorer i 
cascall." "... interessants motius al vitrall del taulell i al paviment." 

https://www.facebook.com/farmacia.velasco.9/photos_stream 

DOCUMENTACIÓ 
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GRAFICAS MOLERO [459]  
Rda Sant Pere 44   

DADES GENERALS 

Denominació GRAFICAS MOLERO 

   

Adreça Rda Sant Pere 44       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41230 / 003 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual sot+PB+xP sot+PB 

Època 18XX 192x 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa amb soterrani, de l’edifici 
afrontat a la Ronda Sant Pere 44. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la impremta  de Ramon Molero, dels anys 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament reculat amb aparadors exteriors, a l’interior de l’obertura, i les vitrines 
aïllades sobre els brancals. 

- Per sota del calaix de la persiana, on no hi ha traces del rètol original, els elements  de 
fusta enveernissada que configuren el vestíbul exterior, de composició asimètrica, amb: 
cel ras enteixinat; tancament reculat, amb fix superior, la porta en posició lateral i el 
registre dels aparadors exteriors, i aparadors exteriors (el de l’esquerra frontal amb 
cantonada arrodonida i el de la dreta lateral en el gruix del brancal) amb sòcol de fusta 
plafonada i una cornisa motllurada que ressegueix tots els elements, que conserven les 
muntures metàl.liqes de les lleixes. 

-Sobreposada, a banda i banda de l’obertura, la vitrina rectangular de perfils i xapa 
daurada, amb lletres retallades en la part superior amb el mot IMPRENTA, a l’esquerra i 
MUESTRARIOS, a la dreta. 

INTERIORS 

A la sala de vendes, el conjunt de mobiliari de fusta envernissada amb: 

-les prestatgeries de les parets laterals, amb cornisa igual a la dels aparadors, a la dreta 
amb portes baix i vitrines dalt i, a l’esquerra, amb lleixes i calaixos. 

- el taulell amb vitrina superior, amb planta en forma de L amb cantonada corba. 

En el soterrani, l’escala d’accés, de cargol de peces de fosa i la premsa manual d’imprimir 
de tipus Stanhope. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements de façana de l'establiment. A l’interior, les prestatgeries de les parets, el 
taulell en L amb vitrina, l’escala de cargol metàl•lica al soterrani, i la premsa manual. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol modern de metacrilat. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual,  valorar el seu interès i possible 
protecció. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1884 Ramon Molero funda l’empresa d’arts gràfiques en un local del carrer Almogàvers 

192x es trasllada l’establiment i part de la maquinaria a l’actual ubicació. Es realitzen els 
aparadors i el mobiliari de la sala de vendes que es conserva. 
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Sembla que en aquest moment es realitza l’escala de forja que baixa al soterrani el qual, 
fins aleshores, estava vinculat al local dret. 

19xx passa a José Maria Pàmies Castelló i, a la seva mort, a la seva vídua Ma. Asunción 
Pujol. 

1952 entra a treballar Josep Urbez Gómez 

1978 a la mort de Ma. Asunción passa a Josep Urbez, qui compta amb l’ajuda dels seus 
fills Olga i Carles. 

199x s’incorpora a la sala de vendes l’espai de la rebotiga i el despatx eliminant la 
divisòria. 

2014 es restaura una premsa manual d’imprimir de  tipus Stanhope ( de 18xx, el primer 
model fabricat amb ferro després de la de Guttemberg, que era de fusta) que es guarda 
en el soterrani. 

BIBLIOGRAFIA  

btv 

http://www.tipografos.net/tecnologias/maquinas-antigas.html 

premsa de ferro Stanhope 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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HIJOS DE FRANCISCO de P. FIGUERAS [460]  
Rda Sant Pere 14   

DADES GENERALS 

Denominació HIJOS DE FRANCISCO de P. FIGUERAS 

   

Adreça Rda Sant Pere 14       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 12630 / 007 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 18XX 1911 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la Ronda Sant 
Pere 14. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la botiga de Vda. De Francisco de P. Figueras, de l’any 1911. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura que configura un nou pla de façana de composició simètrica, que engloba 
l’obertura de l’establiment i el portal de l’escala de veïns, de 1911, amb una marquesina 
que la protegeix de 1952. 

Tot i que han desaparegut elements originals (el sòcol de marbre, ara de granet, els 
plafons pintats ara de mirall i els elements de l’obertura esquerra) es conserva l’emmarcat 
de fusta amb un gran pòrtic amb llinda amb cantonades interiors arrodonides, que conté 3 
mòduls, el central, més estret, amb un aparador de poc fons que oculta el parament i els 
laterals amb l’accés a l’escala i al local. 

En els 3 mòduls es conserva la tarja superior opaca (ara amb miralls) i a la dreta el 
vestíbul exterior amb aparadors laterals i tancament reculat. 

Cal substituir els miralls per plafons de vidre d’un color adient. 

INTERIORS 

El conjunt de mobiliari de la sala de vendes amb: 

-els elements de fusta que cobreixen totes les parets fins a una cornisa continua (armaris 
amb calaixos a l’esquerra; divisòria amb porta central al fons, i aplacat amb vitrines i 
lleixes aïllades de la dreta) 

-els taulells i el moble de la caixa, de fusta, que comparteixen el mateix tractament del 
frontal amb plafons separats per muntants estriats i amb voluta superior. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements de façana de l'establiment. A l’interior, els elements de fusta que cobreixen 
les parets, els taulells, i el moble de la caixa. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus, i els miralls de façana. 

Els miralls es substituiran per plafons de vidre pintat, de cromatisme propi de l’època i 
estil de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1862 Francisco de P. Figueras obre una botiga de “generos negros” (per dol) i 
complement (mantillas, granadillas,..) en una cantonada prop de la plaça del Rei? 

1911 Vda de Francisco P. Figueras es trasllada a la Ronda Sant Pere. En l'anunci del 
trasllat es grafia el nou establiment ocupant tota la planta baixa. 
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<194x passa als fills Francisco (casat amb Anna Riera Guardiola) i Pau de P. Figueras 
Farnés i passa a denominar-se Hijos de P.Figueras SL 

1952 Es construeix una marquesina, amb projecte de l'arquitecte J.A. de Ferrater 

>1952 Es substitueixen els plafons de vidre pintat per miralls i es substitueix el sòcol de 
marbre vetejat per granet. 

>2005 es modifica el tancament del portal de l’escala veïns, eliminant l'aparador. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 6888 

ANC1-5-N-11058 i 11059 1940-1959 Foto: G. Casas 

 

  

Edifici Situació 
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JOGUINES FOYE [462]  
C Banys Nous 13   

DADES GENERALS 

Denominació JOGUINES FOYE 

   

Adreça C Banys Nous 13       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12870 / 004 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 12b(p) Zona de casc antic de conservació del centre històric. Protegit 

PEPPA  2000 C  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1875, aprox. 1905 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa l’espai de la planta baixa situat a la dreta de la porta d’accés al 
vestíbul de la caixa d’escala. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a 
l’exterior i en menor grau a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de tres vitrines, d’estructura metàl·lica, situades en els tres muntants (brancals) 
que emmarquen les dues obertures. Estan muntades damunt una zona de sòcol d’obra, 
aplacat de ceràmica vidrada, damunt del qual s’incorpora l’estructura metàl·lica de les 
vitrines defensades per reixes, també metàl·liques. 

INTERIORS 

Els paviments són de mosaic bicolor (blanc – negre) formant un escacat. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l'exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l'interior, el mosaic bicolor. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus i la seva instal•lació. 

Si cal afegir nova retolació, aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els 
elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1905 Obertura de l'establiment 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

http://www.ficc.cat/ficc2/25-Joguines_Foye.html 
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CALZADOS CASA CREUS [465]  
C Aribau 24   

DADES GENERALS 

Denominació CALZADOS CASA CREUS 

 LLIBRERIA ANTIQUARIA GIBERNAU 

Adreça C Aribau 24       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60460 / 020 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual   PB 

Època 188x 1920 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Aribau 24. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l'interior, que corresponen a 
la decoració de la sabateria Casa Creus, de l’any 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura, en un pla reculat, els bastiments de fusta de l’antic tancament, amb 
pilastres i entaulament emmarcant l’obertura central. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, 

- la decoració amb motllures de guix en el cel ras, el fris amb dentells, requadres en la 
part superior de les parets, pilastres acanalades,... 

- els elements de la paret del fons amb la vitrina central, amb sòcol de fusta reculat i 
lleixes de vidre sobre muntures metàl.liques; les portes laterals amb mirall gravat, i la 
finestra rodona amb protecció basculant per permetre la visió des de l’entresolat. 

- el mirall amb marc de fusta de la paret dreta 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els bastiments de fusta de l’entrada de l’establiment. A l’interior la decoració amb 
motllures de guix, cel ras i pilastres, la vitrina amb les portes laterals, la finestra i el mirall. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1919 En la Guia General de Catalunya consta a Aribau 24 la sabateria de Vicente Creus. 

1920 la sabateria Casa Creus deixa el seu local d'Aribau 76 i es trasllada a Aribau 24. 

S'anuncia regularment fins el 1936 i l'any 1942 publiciten la liquidació. A partir de 1956 es 
traslladen al c. Sant pere. 

1928 Vicente Creus sol.licita permis per "reparar una abertura" del baixos. 

1967 Luis Royo confecciones sol.licita permís per col.locar uns rètols lluminosos. 

2000 després de diversos canvis de negoci (roba de segona mà, regals, roba juvenil) 
s'obre la llibreria actual que pinta l'establiment sense reformar-lo. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.gibernau.net/index2.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 15487 
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Edifici Situació 
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MERCERIA LA SELECTA [469]  
Rbla Catalunya 109   

DADES GENERALS 

Denominació MERCERIA LA SELECTA 

   

Adreça Rbla Catalunya 109       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15020 / 013 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 189X 1942 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la Rambla de 
Catalunya 109. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, que corresponen a 
la decoració de la Merceria La Selecta de l’any 1942. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura aplacada configurant un nou frontis que redueix l’alçada del forat 
arquitectònic i emmarca un gran vestíbul exterior, que conserva integrament la solució 
original llevat del cromatisme (veure notícies històriques). 

INTERIORS 

Els elements de la sala de vendes, llevat de la il.luminació: el cel ras llis amb una cornisa 
perimetral de gran dimensió; el paviment de rajola hidràulica crema amb aigües verdes; 
les senzilles prestatgeries de fusta pintada, fins a l’alçada de la llinda del forat de pas, 
amb diversos formats de caixes i calaixos; els 4 taulells de 6 potes amb vitrina superior; el 
moble de la caixa i les cadires amb el respatller amb una flor pintada. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
tots els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el cel ras 
motllurat, el paviment de rajola, les prestatgeries, els quatre taulells, el moble de la caixa, 
i les cadires. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cromatisme de façana. 

L'establiment haurà de conservar el rètol existent. Si cal afegir nova retolació, aquesta es 
col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

Recuperar el cromatisme del parament de façana. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1931 Ricardo Marqués i Casagran i Arturo Delcor i Serres, treballadors en una merceria 
del carrer Princesa 21, s’estableixen pel seu compte fent-se càrrec de la Merceria la 
Selecta de Rambla Catalunya 102. 

1942 el 14 de maig Ricardo i Arturo inauguren una nova botiga en un local més gran 
davant del seu (Rambla Catalunya 109) que havia estat ocupat per una botiga de motos. 
Realitzen la decoració que es conserva integrament llevat del cromatisme i la il.luminació 
sobre el taulell. Les dues botigues es mantenen obertes fins a la mort de Ricardo. 

1974 a la mort d’Arturo passa a la seva vídua Rosa Elies i Bonet 

1994 passa a 2 dels 3 fills de Rosa, Ricard i Josep Ma Delcor i Elies. Es conserva la 
decoració amb els següents canvis: 

-Es substitueixen els llums de sobre els taulells (penjats, amb pantalla en forma de 
piràmide invertida que donaven llum insuficients) per fluorescents. 
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-Es repinten alguns elements modificant el cromatisme original. A l’exterior: en l’aplacat 
de façana s’aplica un únic color gris enlloc del beix del fons i crema de les flors en relleu; 
el pilar de fosa s’enfosqueix, i el sòcol dels aparadors, que era del mateix color crema que 
les altres superfícies del vestíbul exterior es pinta imitant fusta. A l’interior els elements de 
fusta es pinten marró sobre el beig clar amb decoració floral en alguns plafons. 

-El neó de façana es substitueix per una rèplica amb la mateixa tipografia. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 22428 Ricard Marqués sol.licita permís per aplacar la façana. 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1941 

 
 1942 

 
  

 
  

 
  

 
  



 MERCERIA LA SELECTA 469 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 376 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 



 CAFÉ DEL NORTE 477 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  
 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 377 

CAFÉ DEL NORTE [477]  
C Sant Gervasi de Cassoles 103   

DADES GENERALS 

Denominació CAFÉ DEL NORTE 

 CAL TONET, LOS BILLARES, EL CASINET, RESTAURANT 
BONANOVA 

Adreça C Sant Gervasi de Cassoles 103       

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi - la Bonanova 

Ref. Cadastral 31000 / 009 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 13a Zona en densificaició urbana intensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local únic 

N. plantes actual PB+entresolat+2P PB+entresolat 

Època 18XX <1909, 1964 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat al 
carrer Sant Gervasi de Cassoles 103. Disposa de 2 portals i 1 finestra. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, que  corresponen a la 
decoració del Café del nord, anterior a 1909, reformat com a restaurant Bonanova 
després de 1963. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

no 

INTERIORS 

La configuració dels espais i els elements que es conserven de principis del segle XX: 

- La sala de doble alçada amb; els pilars i pilastres amb fust acanalat i capitell de guix; la 
paret del fons amb les finestres de l’entresolat alineades amb les portes amb arc de mig 
punt al menjador interior; l’escala d’accés a l’entresolat amb barana amb paviment amb 
marxa de fusta i barana d’acer, i la barra amb sobre de marbre blanc. 

- la sala sota l’entresolat amb: la paret frontal de composició simètrica, amb l’estufa en el 
centre i 4 obertures amb arc de mig punt una de les quals amb fulles batens amb sòcol 
decorat. 

- el paviment del passadís a les cuines realitzat amb els sobres de marbre de les antigues 
taules. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’interior, 
els pilars i pilastres motllurats, les finestres de l’entresolat, l’escala amb la barana, la 
barra, la sala sota l’entresolat amb l’estufa, i el paviment del passadís a la cuina. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1909-1929  funciona en el carrer Mayor de San Gervasi (també anomenat només San 
Gervasi) 97 (ara 103) el Café del norte. 

193x-1963 es coneix amb diversos noms: Cal Tonet, los Billares, el Casinet,.. 

1964 passa a Adolfo Herrero Villanueva i Pilar Salvador Ibañez que l’anomenen 
Restaurant Bonanova. 

En l’espai a doble alçada es realitza el cel ras, per incorporar la il.luminació, i l’estucat del 
frontal de la barra i l’arrambador; en l’espai sota l’entresolat s’enrajola l’arrambador i 
l’intrados de les obertures amb arc de mig punt a la zona de serveis; en els dos 
menjadors es canvia el paviment i s’utilitzen els sobres de marbre de les antigues taules 
per pavimentar el pas a les cuines. 

200x passa als fills, Carlos, Cristina i Adolfo Herrero. 

BIBLIOGRAFIA  

La publicidad  1-12-1909 café del norte 
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http://mdc2.cbuc.cat/utils/getfile/collection/publi2/id/7334/filename/7335.pdf 

El Periodico 17-3-2006 

http://archivo.elperiodico.com/ed/20060317/pag_079.html 

Una finca antigua, a un paso de la plaza de la Bonanova, alberga uno de los restaurantes 
que no deben pasar nunca desapercibidos para los amantes de la buena cocina. Con una 
larga historia a sus espaldas abrió sus puertas en 1919, el establecimiento conoció 
diversos nombres (Cal Tonet, Cafè del Nord, Casinet y Los Billares) hasta convertirse, en 
1963, en el actual Bonanova de la mano de la familia Herrero. 

http://www.restaurantebonanova.com/historia/ 

Y así fue como en Abril de 1964 se abrieron las puertas del que hoy se conoce como 
Restaurant Bonanova, todavía hoy hay mucha gente que le sigue llamando como antaño, 
Can Tonet, Los Billares, El Casinet… de ahí que no tengamos ningún nombre en la 
puerta, solo RESTAURANT. 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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BAR SALVAT [478]  
C Marià Cubí 189   

DADES GENERALS 

Denominació BAR SALVAT 

 RESTAURANT CAN PUNYETES 

Adreça C Marià Cubí 189       

 C Amigó 36       

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi - Galvany 

Ref. Cadastral 32100 / 013 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 13a Zona en densificaició urbana intensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+3P PB+entresolat 

Època 1875? <1939, 1981 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local únic de la planta baixa, amb entresolat, de l’edifici afrontat 
al carrer Marià Cubí 189 i Amigó 36. Disposa de dos portals a banda i banda de l’aresta i 
d’una balconera de l’entresolat i una porta de servei a Amigó. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració d’un bar amb habitatge. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament dels dos portals de cantonada amb la mateixa solució amb: porticons de 
fusta pintada, plegables a l’exterior, i amb fusteria amb tarja sobre porta batent central 
amb fixes laterals, amb sòcol de fusta plafonat i amb especejament que combina les 
línies ortogonals i corbes i el vidre transparent i el catedral.  En el portal de Marià Cubí el 
tancament es retalla per adaptar-se al perfil de la barra interior de marbre. 

INTERIORS 

Els elements que es conserven de l’antic establiment: la barra de marbre de diferents 
colors que conserva un dels frontals amb relleus; l’entresolat amb biguetes de fusta i 
revoltó forjat; els diversos paviments de rajola hidràulica de l’antic habitatge i la vidrera 
que tancava l’espai sota l’entresolat (que es conserva penjada com a decoració) amb 
sòcol plafonat i quadrats de vidre catedral. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l'exterior 
els dos portals amb porticons que formen el tancament de l'establiment. A l’interior, la 
barra, l’entresolat, la vidriera, i els paviments de rajola hidràulica. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1875 es construeix un edifici de planta baixa en la cantonada dels carrers San Sebastian 
(actual Marià Cubí) i Rosés (actual Amigó) que podria correspondre a aquesta parcel.la. 

18xx bar de Pedro Salvat Rovira. 

1936 a la mort de Pedro passa al seu fill, Pedro Salvat Pié. 

197x passa a la neta, Josefa Salvat Virgili. 

1981 obre Can punyetes reformant el local com a restaurant. En l’exterior es 
substitueixen els porticons malmesos. En l’interior es conserva la barra de marbre, es 
substitueix el paviment de l’espai de doble alçada i s’amplia el menjador incorporant 
l’espai sobre i sota l’entresolat: es desmunta la divisòria de planta baixa, que es conserva 
com a decoració penjada de la paret, s’eliminen els envans conservant els diferents 
paviments i es realitza una nova escala de connexió. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.canpunyetes.com/restaurantes/bcn_maria_cubi/galeria.html 
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DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 102589 

 

  

Edifici Situació 
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LA SAMARITANA [481]  
Rda Sant Antoni 21   

DADES GENERALS 

Denominació LA SAMARITANA 

 ZAPATERIA LAS B.B.B.B, SOMBRERERIA PONSÀ, ZAPATERIA 
PONSÀ, SABATERIA PONSÀ 

Adreça Rda Sant Antoni 21       

             

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 60030 / 015 
  

Planejament SEIXAMPL  Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de 
Barcelona 

Qualificació 13E Subzona de la zona de densificació urbana Eixample 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+entresolat+4P PB+entresolat 

Època 1876 191x (interior); 1951 (exterior) 

Estil Neoclàssic   

Autor Felip Badosa, m.d'o.   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de la planta baixa, de l’edifici afrontat a la Ronda 
Sant Antoni 21. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’interior, que semblen  correspondre 
a la decoració de la botiga de roba i complements per senyora La Samaritana, de l'any 
1914 aproximadament, i a l’exterior, de la reforma realitzada per la sombrereria Ponsà 
l’any 1950. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

La configuració projectada l’any 1950, de composició simètrica, amb contrast entre el 
negre brillant de les superfícies opaques (en origen de baquelita i actualment de vidre 
pintat per darrera) i el color més clar i mat de les línies de fusta, amb: 

- el frontis, sobre el mur, amb aplacat sobre els brancals i una gran llinda amb el pla 
frontal inclinat vers el carrer amb un requadre que emmarcava el text original. 

- el tancament reculat, dins de l’obertura, amb marcs de fusta i vidres, que en el fix 
superior conserven els motius gravats a l’àcid (gerro central i cortinatges) i en la porta 
(substituïda)  conserva el logotip de l’empresa. 

- els aparadors exteriors laterals, que sobresurten uns 10 cm del pla de façana i 
convergeixen cap a la porta central, reforçant la horitzontalitat, amb cantonada corbada 
en el sòcol i el vidre. 

- el paviment de marbre blanc. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, la decoració de les parets laterals i del fons amb: 

- una motllura horitzontal continua, per sota de la qual es disposen, en cada pany, dos 
finestres-aparador retallades en el gruix del mur i una porta-mirall central. En la paret del 
fons, la obertura lateral s’utilitza com a finestra a la rebotiga, on es conserva la caixa 
registradora. 

- altres motllures mes senzilles que dibuixen línies i requadres, en composicions 
simètriques, que en les parets laterals, emmarquen un relleu pintat amb una parella amb 
vestits d’època emprovant unes sabates. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits: A l’exterior 
els elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, el conjunt de motllurat de 
paraments amb la pintura, les finestres aparador, la porta mirall,la finestra de la rebotiga, i 
la caixa registradora. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: sobre el plafó pintat negre, el text en color clar, i de dimensió 
proporcional. 
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NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 oferta de treball per modistes 

<1914 La Samaritana, botiga de roba i barrets per dona 

1918 Zapateria Las B.B.B.B. 

1929 Josep Ponsà, que tenia una botiga a el número 59, i el seu cunyat Josep Tomás 
obren la Sombrereria Ponsà 

194x es reorienta el negoci cap a sabateria 

1951 Projecte d'un nou aparador vitrina per a Calzados Ponsà 

19xx pasa a Antoni Tomàs 

2012 pasa a la filla d'Antoni, Marta Tomás 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.barrisantantoni.info/wp-content/uploads/2014/04/Revista94-estiu2014-
reduit.pdf 

p.22 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 15895 

 

  

Edifici Situació 
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Vanguardia 1908 

 
 1914 i 1918 

 
 6-3-1918 

 
 Zapateria B.B.B.B. 3-5-
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MAISON LINETTE [486]  
C Ferran 41   

DADES GENERALS 

Denominació MAISON LINETTE 

 LLIBRERIA SANT JORDI 

Adreça C Ferran 41       

             

Districte/Barri Ciutat Vella /   

Ref. Cadastral   /   
  

Planejament      

Qualificació     

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1847   

Estil Neoclàssic   

Autor Antonio Valls, Mestre d'Obres   

CATEGORÍA: E2: Establiments d’interès. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la caixa d’escala. 
L’establiment disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble amb estructura de fusta aplacat a la façana i muntat damunt un 
sòcol de marbre rosa. Els laterals del moble estan formats per sengles vitrines que 
emmarquen una petita zona de vestíbul amb la porta d’accés a l’interior i un aparador a la 
part esquerre de dita porta. Damunt d’aquesta estructura moble es disposa un calaix de 
fusta motllurada. 

INTERIORS 

L’espai interior conserva una gran estructura de fusta que s’estén per tot l’espai principal. 
Consta d’uns prestatges damunt les quals hi ha un gran fris arquitrau que servei de 
paviment d’un passadís o zona alta de prestatges, l’accés al qual s’efectua des de la 
rebotiga. Disposa d’una barana de fusta tallada amb motius geomètrics i florals. Tot el 
treball de fusteria d’aquesta estructura està decorada amb elements de talla tipus clàssic, 
com permòdols, volutes, etc. així com per un  frontó dominat pel relleu d’un cap de lleó. 

INTERVENCIONS 

Qualsevol intervenció a realitzar a l'establiment haurà d'atendre als seus valors 
patrimonials, amb especial atenció a la composició, materials i cromatisme adoptats. 

Les intervencions que afectin àmbits amb elements protegits partiran del coneixement 
aportat per un estudi històric, i justificaran la solució adoptada tant per els elements a 
protegir com per a la eliminació o addició  d'altres. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A 
l’exterior, els elements descrits que formen la façana de l'establiment. A l’interior, la gran 
estructura de fusta consistent en prestatgeries, i el passadís elevat amb barana. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focus. 

La possibilitat de col•locar un rètol a la caixa de la llinda queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1847 Projecte i construcció de la Casa Joan Bernés, del mestre d'obres Antonio Valls. 

> 1915 un dels locals de la finca està ocupat per l'òptica Ocularium. 

> 1916 Probablement el local estava ocupat per la botiga Maison Linette "tienda de 
novedades para señora". 

1916 Es traspassa la botiga Maison Linette. 

1916 (25 novembre) S'anuncia un nou ús del local com a peleteria. 

1960-1968 El local està ocupat per la botiga de material elèctric i electrodomèstics  Radio 
Fernando. 

1983 Inauguració de la Llibreria Sant Jordi. 

BIBLIOGRAFIA  

http://llibreriasantjordi.com/galeria/ fotografies 

http://llibreriasantjordi.com/galeria/
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http://www.lavanguardia.com/cultura/20141007/54416800347/cerrar-llibreria-sant-
jordi.html  

http://www.vadebarcelona.com/2014/10/la-llibreria-sant-jordi-otra-libreria.html  

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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http://www.lavanguardia.com/cultura/20141007/54416800347/cerrar-llibreria-sant-jordi.html
http://www.vadebarcelona.com/2014/10/la-llibreria-sant-jordi-otra-libreria.html
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