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ESTAMPERIA BORDAS  [12]  
C Banys Nous 14   

DADES GENERALS 

Denominació ESTAMPERIA BORDAS  

 HERITAGE ANTIGUEDADES   

Adreça C Banys Nous 14       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12801 / 019 
  

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 PB 

Època     

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment de planta baixa situat l’extrem esquerre de la parcel·la que ocupa l’espai de 
dues obertures que contenen la porta d’accés a l’interior i un aparador. Presenta 
elements tangibles patrimonials a l’exterior i en menor mesura a l’interior, on es pot 
observar un tram de muralla romana. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Les dues obertures de l’establiment estan aplacades amb una estructura de fusta 
d’escassa volada, amb una llinda motllurada contínua i els muntants corresponents que 
emmarquen la porta d’accés i un aparador. Els rètols anunciadors de l’activitat de la 
botiga se situen a la llinda i al capdamunt dels muntants laterals i estan realitzats amb 
caràcters pintats damunt la fusta. El portal d’accés forma una zona de vestíbul, amb 
aparadors laterals, tot realitzat amb fusta i vidre. El cromatisme, però, és diferent si es 
compara al de l’estructura de fusta de l’aparador ja que la data de construcció de dita 
porta, més moderna, no es correspon amb l’antiguitat del conjunt. 

INTERIORS 

No hi ha elements remarcables llevat del tram de muralla romana de l’antiga ciutat de 
Barcino. 

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. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cromatisme de la façana, 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 fusta pintat fosc, i text pintat amb color clar. 

El cromatisme a adoptar ha d’esser mes coherent amb l’estil de la façana i el seu entorn 
urbà. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1907 El local comercial està ocupat per l'estamperia Bordas que podria tenir els seus 
antecedents en l'estamperia de José Bordas fundada el 1744 al carrer Cururulla, 5. 

199X-2xxx Edgardo i Luis obren una botiga especialitzada en moda i complements des 
del segle XVIII. 

2009 l'establiment figura en la documentació administrativa a nom de Visotsky-Farré SL 
com a comerç de sabateria, roba de vestir i complements. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2005/05/07/ 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2005/07/05/pagina-
10/33366908/pdf.html?search=Banys%20Nous%2014 
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http://www.heritagebarcelona.com/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents 2770 

AMCB. Expedient 01-2009-0317 
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BAR RESOLÍS [26]  
C Riera Baixa 22   

DADES GENERALS 

Denominació BAR RESOLÍS 

   

Adreça C Riera Baixa 22       

 C Picalquers 7bis       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 51086 / 034 
  

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 / cantonada Ppicalquers 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del local contigu a la porta d’accés a la zona de vestíbul de la 
caixa d’escala. L’angle dret de l’edifici està construït d’amunt el carrer Picalquers, per la 
qual cosa l’establiment disposa d’una façana lateral afrontada a dit carrer. Conserva 
elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A la façana de Riera Baixa es localitza un calaix de fusta força malmès aplacat a la 
façana que ocupa tot l’espai de la llinda. Conté el nom de l’establiment realitzat amb 
caràcters plastificats damunt un fons de plàstic transparent i il·luminat interiorment. Sota 
els dos extrems de la llinda se situen sengles plafons de fusta motllurada amb anuncis de 
l’activitat del local, uns caràcters esgrafiats damunt vidre. Disposa d’un tancament de tres 
fulls batents plegables (de fusta i vidre) amb la porta situada a l’extrem dret. Els tres 
batents tenen la mateixa estructura, un sòcol massís damunt del qual es disposa una 
vidriera i una zona alta on s’insereix un òcul el·líptic de vidre de color. A la façana del 
carrer Picalquers es localitza una gran obertura, una finestra allargassada sense cap 
tipus de decoració, defensada per una persiana metàl·lica. 

INTERIORS 

Conserva un moble boteller darrera la barra amb prestatges, vitrina i grans miralls, amb 
un remat 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. 

Les intervencions asseguraran la restauració dels elements tangibles descrits : A l’exterior 
els elements que conformen  la façana de l’establiment. A l'interior, el moble boteller situat 
darrere la barra. 

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

S'han de mantenir els rètols de vidre situats als brancals. 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 dos rètols secundaris protegits. 

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

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1913 El local podria estar ocupat per una farmàcia 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 2093 

AMCB Expedient 4I64 
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CASA LAMA [48]  
C Mercaders 9   

DADES GENERALS 

Denominació CASA LAMA 

   

Adreça C Mercaders 9       

 C Oli 1       

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

Ref. Cadastral 41443 / 016 
  

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

Qualificació 5, 12c Xarxa viària bàsica, Zona casc antic medieval 

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres / Cantonada Local cantonada 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB 

Època   1900 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la cantonada esquerra de la façana del carrer de l’Oli 
d’un edifici amb dues façanes més que afronten al carrer Mercader i al de l’Arc de Sant 
Onofre. Conserva elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Disposa de dos portals afrontats el primer al carrer de l’Oli i el segon al de Mercaders. En 
aquest darrer se situa l’actual portal d’accés a la botiga, una senzilla estructura a ras de 
façana i encaixada a la llum de l’obertura, de fusta i una porta vidriera al centre. El portal 
del carrer de l’Oli és de les mateixes característiques. Tots dos disposen d’una moderna 
llinda amb l’anunci de la botiga. 

INTERIORS 

Conserva uns senzills mobles de prestatges i calaixos encaixats en un  espai força reduït. 

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 dels dos portals de l'establiment. A l’interior, els mobles de prestatges i 
calaixos. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol modern amb la seva llum, i el cromatisme del conjunt de 
façana. 

Cal adaptar el rètol als materials propis de l’època i estil de l’establiment. 

El cromatisme de la façana de l’establiment s’adaptarà a l’època i estil de l’edifici i el seu 
context urbà. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1900 Fundació de Casa Lama. Ganiveteria i Paraigüeria. 

19xx El negoci passa a mans d'Antonio Lama Quesada. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.yelp.es/biz/casa-lama-barcelona 

DOCUMENTACIÓ 
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CERERIA GALLISSÁ [55]  
C Cardenal Casañas 5   

DADES GENERALS 

Denominació CERERIA GALLISSÁ 

   

Adreça C Cardenal Casañas 5       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12750 / 019 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

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

PEPPA  2000 C  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+3P PB 

Època Inici segle XVIII 1826 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa un dels dos locals de la planta de l’edifici que afronta al carrer del 
Cardenal Casañas, concretament el situat a l’esquerre del vestíbul i caixa d’escala de 
l’edifici. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i en menor quantia 
a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Estructura de fusta que sobresurt lleugerament del pla de façana, amb dos aparadors de 
diferent amplada a cada costat d’un espai que disposa d’una senzilla porta d’accés a 
l’interior de la botiga. L’aparador lateral situat a la dreta, més estret, emmarca un vidre 
opac, amb el nom de l’establiment esgrafiat així com també l’any de fundació i adreça. 
Damunt la porta d’entrada es disposa un  rètol (vidre esgrafiat) amb el nom de 
l’establiment realitzat amb grans caràcters. 

INTERIORS 

Un dels escassos elements remarcables és una fornícula que conté una imatge religiosa, 
amb un marc 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 formen la façana de l'establiment. A l’interior, la fornícula amb 
imatge religiosa. 

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 romana daurada i text 
proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1826 Mariano Gallissá i Amat funda l'establiment. 

1888 Medalla de Plata per "Blanqueo de Ceras" a l'Exposició Universal de Barcelona. 

1901 Menció especial de la Cambra de Comerç de Barcelona en el seu 75è aniversari. 

1908 El negoci consta d'una fàbrica localitzada al carrer Perill, del despatx central situat 
al carrer Cardenal Cassanyes, i d'una sucursal al carrer Consell de Cent 354. 

2007 Renovació del local. 

BIBLIOGRAFIA  

www.gallissa.com 

https://www.facebook.com/pages/Cereria-Gallissa/141481819241866?ref=ts&amp;fref=ts 

http://www.todocoleccion.net/hojas-reportaje-ano-1919-segorbe-diocesis-luis-amigo-
ferrer-cereria-gallissa-religion-iglesias-parro~x33460529 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 102399. Any 1954. 
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FARMÀCIA MASÓ ARUMI [90]  
C La Rambla 121   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA MASÓ ARUMI 

 FARMÀCIA NADAL 

Adreça C La Rambla 121       

 C Bonsuccés 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50550 / 008 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

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

PEPPA  2000 C  edifici i exterior establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local cantonada 

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

Època Inici segle XIX 1920 aprox. 

Estil   Noucentista 

Autor   Ramon Puig i Gairalt 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Botiga situada als baixos d’un edifici situat a la cruïlla de la Rambla i el carrer Bonsuccés. 
La porta d’accés als habitatges (façana Rambla) està flanquejada per dues grans 
obertures rematades per un arc de mig punt tot incorporant la planta entresòl; a la façana 
de Bonsuccés només hi ha una obertura de les mateixes característiques. Disposa 
d’elements tangibles patrimonials només a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de l’aplacat decoratiu de dues de les antigues obertures de l’edifici situades a la 
cruïlla dels dos carrers. Està realitzat a base de rajola vidrada bicolor formant uns 
arrambadors en els muntants laterals de les dues obertures. Damunt dels arrambadors es 
desenvolupen els brancals que incorporen uns gerros pintats damunt una rajola de color 
terrós, i una llinda de les mateixes característiques amb el rètol de la botiga. Una 
marquesina metàl·lica fent cantonera s’estén a tot al llarg de la superfície de les dues 
obertures incorporant, al frontis i també metàl·liques, el rètol de l’establiment. A la zona 
de carcanyols dels dos arcs de mig punt, decorada amb esgrafiats amb motius florals, es 
localitzen dues parelles de llums de vidre emplomat. El relleu d’un medalló de pedra amb 
una inscripció referent a la data de construcció de l’edifici. 

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 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. 

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  

1850 Data de construcció de l'edifici segons l'escut de pedra situat a l'angle de les dues 
façanes. 

1918-20 El Dr. Masó Arumí es fa càrreg de la farmàcia. El projecte de caire noucentista 
és de l'arquitecte Ramon Puig i Gairalt. 

19xx La farmàcia passa a la titularitat de Manuel Nadal Casas. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Ramblas, 121.- FARMACIA DR. MASSÓ." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 186 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 1997-0417. Any 1997. 
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FLECA ARTESANA [95]  
C Tallers 2   

DADES GENERALS 

Denominació FLECA ARTESANA 

   

Adreça C Tallers 2       

 La Rambla 125         

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 60130 / 006 
  

Planejament BA188  PERI del sector del Raval 

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

PEPPA  2000 B  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+entresòl+4P PB 

Època 1860, aprox. 1876 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat als baixos d’un gran edifici amb façana principal afrontat a la Rambla. 
Totes les botigues tenen la mateixa estructura a façana, és a dir, grans arcs de mig punt 
que es desenvolupen fins el nivell del forjat de la planta entresòl. La botiga ocupa dos 
dels arcs més extrems del carrer de Tallers. Disposa d’elements tangibles patrimonials a 
l’exterior però no a l’interior que ha estat totalment reformat. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es conserva un gran calaix de fusta, aplacat, que ocupa tota l’amplada de dues arcades 
fins el nivell del forjat de la planta baixa tot deixant lliure la planta entresòl. Tres muntants 
de fusta tallada amb motius florals donen suport a una marquesina que mode de llinda 
recorre la façana i on s’inscriu, en un vidre esgrafiat, el nom de l’establiment i la data de la 
seva fundació. Els dos muntants de la dreta emmarquen uns panells de fusta tallada amb 
motius florals que alhora emmarquen uns vidres esgrafiats amb motius decoratius 
consistents en gerros i elements florals (blat). 

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 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. 

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

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

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1876 Obertura de la fleca. 

1950 La titularitat del negoci és de Gabriel Solé. 

1976 L'establiment figura a nom d'Emili Agustí. 

1996 La propietat està en mans de Lluïsa Casanova. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 2982. Any 1950. 

AMCB. Expedient 50354. Any 1976. 

AMCB. Expedient 96A19. Any 1996. 
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Edifici Situació 
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J.TORRENTE TECNO INDUSTRIAL [112]  
C Marqués de Barberá 21   

DADES GENERALS 

Denominació J.TORRENTE TECNO INDUSTRIAL 

   

Adreça C Marqués de Barberá 21       

 C Oli 1 C Arc de Sant Onofre 10 

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50230 / 005 
  

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+4P PB 

Època s XVIII 1860 

Estil Barroc   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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 patrimonials tangibles a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’una estructura de fusta aplacada a la façana que ocupa la zona de la llinda de 
l’obertura. No disposa de brancals. El nom de l’establiment està inscrit en una faixa corba 
amb caràcters pintats sobre fusta, franquejat per dos rectangles motllurats que contenen 
dos medallons circundats per caràcters (també pintats sobre fusta) que anuncien 
l’activitat de l’establiment. Sota del nom de l‘establiment hi ha el relleu d’una mà que 
sosté diversos llamps i el rètol  de parallamps. Disposa d’una zona de vestíbul amb dos 
aparadors que flanqueixen la porta d’accés a l’interior, d’un sol full, tot realitat amb fusta i 
vidrieres. Els aparadors estan muntats damunt un  sòcol format per plafons de fusta 
decorada. 

INTERIORS 

Els paviments són a base de mosaic hidràulic. Actualment s'està procedint a la 
restauració dels interiors. 

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. L’interior està en procés de 
restauració. 

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  

1860 Josep Torrent funda l'establiment juntament amb Sebastià Sellarés. 

1892 Josep Torrent assumeix la direcció del negoci en solitari. 

201x es desmunten els elements exteriors, es restauren i es tornen a instal.lar. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 64: "Único en su especialidad. Fabricación de pararayos desde 1860." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 291 

http://www.torrentetecnoindustrial.com/torrente_centenario.html 

http://www.torrentetecnoindustrial.com/ 

www.torrente.cat 

http://issuu.com/viuciutatvella/docs/comerc_aval_sud 

http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolit/150-anys-protegint-barcelona-dels-llamps 

DOCUMENTACIÓ 
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Edifici Situació 
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LA CASA DEL BACALAO [119]  
C Comtal 8   

DADES GENERALS 

Denominació LA CASA DEL BACALAO 

   

Adreça C Comtal 8       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12551 / 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+entresòl+4P PB 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat en el local esquerre de la porta d’accés a la zona de vestíbul de la 
caixa d’escala. Disposa d’elements d’interès patrimonial només a l’exterior, ja que 
l’interior ha estat totalment reformat. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’exterior destaca l’estructura de fusta del vestíbul de la botiga, dos aparadors que 
flanquegen una porta d’accés a l’interior rematada per una llinda en forma d’arc de mig 
punt. L’estructura dels aparadors, de fusta, és simple, amb senzills emmarcaments sense 
cap tipus de decoració remarcable. 

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 
el vestíbul de l'establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el focus i el cablejat d’instal•lacions urbanes. 

Recuperar el calaix superior de persiana, i el rètol, d’acord amb els valors dels elements 
catalogats del vestíbul. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1935 enrajolat de l'interior i col·locació de cel ras per a adaptar-ho com a botiga de 
fotografia propietat de Raimon Costa 

> 1983 s'instal·la l'establiment destinat a la venda de pesca salada. 

BIBLIOGRAFIA  

EARHA, 1989: p. 14. "Venta de bacalao de todas clases y formas para todas las 
preparaciones posibles." 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/26/catalunya/1377538725_325353.html 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents, 5750 

AMCB. Expedient 336092. Any 1983 
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LLAUNERIA GRASSI  [131]  
C Ample 28   

DADES GENERALS 

Denominació LLAUNERIA GRASSI  

 AQUIL·LÍ MAGGÍ; PAPABUBBLE 

Adreça C Ample 28       

 C de la plata 2       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 13300 / 005 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 7b(p) Equipaments de nova creació de càracter local. Protegit 

PEPPA  2000 B  edifici i establiment 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Tester local cantonada 

N. plantes actual -1S+PB+e+2P -1S+PB+e 

Època 1772-78 1856 

Estil Neoclàssic   

Autor Josep Rivas i Margarit, arqte. i 
enginyer Eduard Fontseré, M. d'obres 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment de planta soterrani i baixa situat a la cantonada del carrer Ample i carrer de la 
Plata. Disposa d’un portal afrontat a cada carrer i té elements tangibles d’interès 
patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta de dues estructures de fusta situades en les obertures de la finca. Disposen 
d’aparadors laterals flanquejant les portes d’accés. El moble del carrer de la Plata se 
situa, llevat del calaix de la llinda, a ras de façana, mentre que el del carrer Ample 
sobresurt lleugerament de la línia de façana. L'actual retolació data del darre canvi 
d'activitat (2003). 

INTERIORS 

Són escassos els elements mobles conservats; disposa, però, del paviment de mosaic 
hidràulic original i a la rebotiga s’observen els antics embarrat per a les politges de 
tracció. 

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, els embarrats de les 
politges a la rebotiga, i el paviment de mosaic a la botiga. 

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 de color clar, i text 
proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1784-1799 Magatzem de tabacs. 

1834 Fundació de la llauneria. 

1856 Projecte dels mobles de l'aparador dissenyats pel mestre d'obre Eduard Fontseré 
per al llauner Lluís Grassi. 

1896 Instal·lació d'un motor de gas que demostra l'existènica d'un taller associat a la 
botiga que llavors era propietat d'Aquil·lí Maggí. 

2003 Obertura de la botiga de caramels"Papabubble" i transformació dels rètols. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 19-02-1993 "Guapos per sempre" 

EARHA, 1989: p.63. "Uno de los establecimientos del ramo mas antiguos de Barcelona. 
Los másde 100 años de antigüedad se unen a la permanència del nombre del primer 
propietario, de origen italiano como muchos hojalateros. Gran surtido de objetos de latón 
y hojalata en un marco tradicional". 

https://www.youtube.com/watch?v=WXxx7u_S92s 
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Veclus, "Estudio histórico y valoración patrimonial de la finca número 28 de la calle Ample 
de Barcelona", Inèdit, Barcelona: 2009 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB 806 bis C Projecte Aparador. Eduard Fontseré 1856 

AMCB 

Exp. 209 Y Projecte motor gas 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 Façana 1993. Foto 

J.Dulsat. 

 
 Façana abans de 2007 

 
  

 
  

 
 Planta soterrani: embarrat 

del taller 1896? 

 
 Projecte mostrador. 

Eduard Fontseré 1856 
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LLIBRERIA ANGEL BATLLE [132]  
C La Palla 23   

DADES GENERALS 

Denominació LLIBRERIA ANGEL BATLLE 

   

Adreça C La Palla 23       

 C Boters 4       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12720 / 002 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

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

PEPPA  2000 B/SM  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local esquerre 

N. plantes actual PB+3P PB 

Època 18XX <1897 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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 de dos portals i d’elements tangibles d’interès patrimonial només a 
l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dels dos portals, el de l’esquerre és un aparador amb una senzilla estructura de fusta i 
una moderna llinda amb la dedicació de l’establiment. El de la dreta disposa de la porta 
d’accés situada al centre de l’obertura, flanquejada per dos aparadors que conformen un 
petit vestíbul. Tot plegat amb una senzilla estructura de fusta i un modern rètol, a la zona 
de llinda amb el nom de l’establiment. 

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 antics de la façana de l'establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els rètols moderns de metacrilat. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual,  valorar el seu interès i possible 
protecció. En cas contrari cal adaptar els rètols als materials propis de l’època i estil de 
l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1897 Primera referència documental sobre l'existència de la llibreria. En aquesta data 
Josep Mas sol·licita permís a les autoritats municipals per a col·locar un rètol en la botiga 
del núm. 23 del carrer de la Palla en el qual posarà " 

se venden libros de lances 

". 

1922 es documenta l'existència d'una fusteria al Carrer de la Palla 23. 

> 1952 Joan Baptista Batllé (1876-1939), assatgista i bibliòfil,  està al càrrec de la llibreria. 

1953 l'establiment ja apareix com a Lliberia Batlle. 

1981 s'anuncia un traspàs de la botiga del Carrer Palla 23. 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/03/25/pagina-
22/33565929/pdf.html?search=paja%2023 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1981/12/01/pagina-
75/32931283/pdf.html?search=paja%2023 
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http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1981/12/01/pagina-
75/32931283/pdf.html?search=paja%2023 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient Fo-391-AB. Any 1897 

AMCB. Expedient 7892. Any 1952 

 

  

Edifici Situació 
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LLIBRERIA QUERA [139]  
C Petritxol 2   

DADES GENERALS 

Denominació LLIBRERIA QUERA 

 LLIBRERIA L'ESCON 

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  edifici 

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època   1916 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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 patrimonials tangibles a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un tancament de fusta a ras de façana que s’ajusta a la llum de l’obertura. A 
l’esquerre es localitza la porta d’ingrés a l’interior, una mica enretirada formant un 
minúscul vestíbul. A la dreta s’organitza l’aparador muntat damunt un alt sòcol de fusta. El 
mànec de la porta d’ingrés és un bastó en referència a l’especialitat de la llibreria: 
muntanyisme i excursionisme. 

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  que formen la vidriera d’accés i l’aparador de l’establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol i el cromatisme del pla de façana. 

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

Recuperar el cromatisme del pla de façana d’acord amb el de la vidriera i l’aparador. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1897 Josep Quera i Còrdoba inicia la publicació d’una revista manuscrita,La Talia 
Catalana , on figuraven moltes firmes que després van ser autors consagrats, com ara 
 Mn. Ramon Garriga, Folch i Torres, Dolors Monserdà de Macià, Norbert Font i Sagué, 
entre d’altres. 

1906 va fundar L’Escon , publicació destinada a promoure obres dramàtiques per al 
Teatre Catòlic de Tarragona. 

1916 Josep Quera i Còrdoba  inaugura la llibreria amb el nom de L´Escon , en un local 
que abans havia sigut una merceria. L’establiment es dedica inicialment al teatre. 

El 1918  la  revista de L’Escon, deixa de publicar-se a causa d’una epidèmia. El mes de 
desembre es va editar el darrer número, el 263, amb el qual es tancava un període de 
dotze anys. 

El 1937 Joan Quera i Graupera impulsa la publicació del primer catàleg amb recopilació 
de les novetats editorials del món excursionista . 

1939 Joan Quera i Graupera deixa Banca i Borsa, on havia estat treballant fins aleshores, 
i es dedica plenament a regentar la llibreria. 

1946 Quera col·labora en la fundació de l’Editorial Alpina. 

1946 munta per primera vegada una parada a la Rambla per al Dia de Sant Jordi 

1958 l a botiga deixa de ser vivenda. 
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1961 va recopilar i editar, a l’Editorial Alpina, dos volums d’excursions per carretera. Se’n 
fan diverses reedicions. 

1966 Durant la postguerra passa a especialitzar-se en muntanyisme exclusivament. 
Realitza reformes en la botiga amb motiu del seu 50è aniversari. 

1966 el nom de la llibreria va passar de l’Escon a Quera – Cultura Excursionista, nom 
actual. 

1966 la Federació Catalana de Muntanyisme li va concedir la Placa de Plata. 

1990 la filla, Roser, n'agafa la direcció. 

1991 Celebració dels 75 anys de la llibreria. 

1992 Raimon es va fer càrrec de la botiga. 

1996 amb motiu del 80è aniversari, es va realitzar una exposició al Museu de l’Esport 
Melcior Colet de Barcelona. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.elmuntanyenc.cat/la-llibreria-quera-aporta-cultura-muntanyenca-des-de-fa-
prop-de-100-anys/ 

https://www.facebook.com/LlibreriaQuera/ 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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PAPERERIA J. VILLENA [154]  
C Banys Nous 12   

DADES GENERALS 

Denominació PAPERERIA J. VILLENA 

   

Adreça C Banys Nous 12       

 C Arc de Sant Ramon del Call 7b       

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

Ref. Cadastral 12801 / 007 
  

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+entresòl 

Època     

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

L’establiment ocupa el local situat a la dreta de la zona de vestíbul de la caixa d’escala de 
l’edifici. Només disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior a nivell de 
planta baixa així com també de la planta entresòl. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un aplacat realitzat amb fusta que emmarca l’única obertura de la botiga, amb 
elements de talla de clares reminiscències classicistes. A nivell del forjat de la planta 
baixa es disposa d’un calaix motllurat, decorat amb un seguit de permòdols, que inclou, 
amb lletres de fusta, el nom de l’establiment. Als extrems se situen dos muntants amb 
sengles vitrines defensades per una reixa metàl·lica. La planta entresòl està formada per 
una estructura, també de fusta i que emmarca un balcó ampitador central, formada per 
quatre pilastres que suporten un arquitrau motllurat. A cada costa del balcó central es 
disposen sengles marcs amb les llindes i ampits decorats, i a cada extrem de l’estructura 
es disposen dos fanals decoratius amb tulipa de vidre. 

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 característiques. Caldrà conservar la numeració. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1940 Obertura de la papereria de J. Villena. 

2003 Placa de Reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona als anys de servei a la 
ciutat. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 307 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Expedient 1206. Any 1941 

AMCB Expedient 11582. Any 1953 

AMCB. Expedient 182826. Any 1964 
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Edifici Situació 
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RESTAURANT CASA RAMONET [170]  
C Maquinista 17   

DADES GENERALS 

Denominació RESTAURANT CASA RAMONET 

   

Adreça C Maquinista 17       

 C Sal 21 C Mariners 22 

Districte/Barri Ciutat Vella / la Barceloneta 

Ref. Cadastral 10800 / 010 
  

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 tester 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època 17XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

El local ocupa tota la planta baixa de l'edifici. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Portes de fusta d'accés originals, que obren cap enfora, i donen una imatge de com eren 
les primigènies cases de la Barceloneta. 

INTERIORS 

Mosaics de l'arrambador, segurament col·locats durant la reforma de 1963. 

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 portes d’accés originals de fusta. A l’interior, l’arrambador ceràmic. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

c. 1753 Can Ramonet inicia la seva activitat com a magatzem de vins i més tard com a 
taberna per a pescadors. 

1956 el negoci obra com a restaurant Casa Ramonet. La titular de l'establiment serà 
Ramona Vall Llaura. 

1963 Reformes interiors consistents en canvi del mosaïc hidràulic i de la cuina (sense 
plànol). 

BIBLIOGRAFIA  

http://grupramonet.com/restaurants/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 4991 

AMCB. Expedient 15847. Any 1957. 

AMCB. Expedient 153128. Any 1960. 

AMCB. Expedient 361944. Any 198 
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Edifici Situació 
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SCALEXTRIX PALAU 1935 [176]  
C Pelai 34   

DADES GENERALS 

Denominació SCALEXTRIX PALAU 1935 

   

Adreça C Pelai 34       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 60120 / 032 
  

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+4P PB 

Època 18XX 1935 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un tancament a ras de façana que s’adapta al marc arquitectònic del portal. A 
cada costat s’observen dues vitrines metàl·liques penjades a la façana. El tancament 
s’estructura formant un estret vestíbul amb aparadors a cada costat muntades damunt un 
sòcol de fusta. La fusteria és senzilla sense ornaments destacables, amb un rètol modern 
a la llinda. Hi ha un relotge a façana. 

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 que formen la façana de l'establiment . 

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. El rètol 
situat damunt el principal no es considera inadequat ja que va amb la història de 
l’establiment. Es podrà retirar si hi ha canvi d’activitat. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1935 fundació de la botiga de joguines. 

1970 Es canvien les vitrines exteriors. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.palauhobby.net/ 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents, 4546 

AMCB. Expedient Fo-514-D. Any 1874 (documentació de l'edifici) 
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Edifici Situació 
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ULTRAMARINOS CASA VICTOR [185]  
C Sant Pau 126   

DADES GENERALS 

Denominació ULTRAMARINOS CASA VICTOR 

   

Adreça C Sant Pau 126       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 51230 / 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+5P PB 

Època 1895   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

És una senzilla estructura situada en els brancals de l’obertura original i damunt de la 
zona de sòcol, on es disposen dues senzilles vitrines que sobresurten lleugerament del 
ras de façana. Damunt les vitrines es desenvolupa un calaix motllurat que incorpora un 
vidre amb el nom de l’establiment i el número del carrer. Darrerament s’hi ha afegit 
llistons de fustes amb bombetes emmarcant el calaix superior. 

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 que formen la façana de l’establiment 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular l’emmarcat de bombetes afegida al rètol principal 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. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1939 Concepció Prieto figura com a titular d'una botiga dedicada a "comerç alimentari". 

1944 Concepció Prieto traspassa la botiga a Teodor López. 

1945 Teodor López traspassa la botiga a Caridad Parera. 

1951 Caridad Parera traspassa la botiga a Víctor de la Iglesia i passa a anomenar-se 
"Ultramarinos Casa Víctor". 

1960 Víctor de la Iglesia traspassa la botiga a Eulogia Ochoa qui manté el nom del 
propietari anterior. 

1968 La botiga encara figura sota la titularitat d'Eulogia Ochoa. 

BIBLIOGRAFIA  

https://www.facebook.com/ULTRAMARINOS/info 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB; Expedient Fo-1269-X. Any 1895 

AMCB: Expedient 72. Anys 1939-1960 

AMCB: Expedient 226883. Any 1968 
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AMCB: Antecedents 11209 
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CASA DE LA ESTILOGRÀFICA [210]  
C Fontanella 17   

DADES GENERALS 

Denominació CASA DE LA ESTILOGRÀFICA 

   

Adreça C Fontanella 17       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 12630 / 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 dret 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1864; 1886 reforma façana 1964 

Estil Neoclàssic   

Autor ?; Joaquim Codina Matali, 
m.d'o. Josep Yañez Gay, arq. 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al Carrer 
Fontanella 17. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que  corresponen a la 
decoració de la casa de l’Estilogràfica, de l'any 1964, dissenyada per Josep Yañez Gay, 
arquitecte. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre els brancals, l’estructura que sobresurt uns 30 cm, amb aplacat de rajola quadrada 
destonificada (la esquerra fins al cel ras i la dreta fins a la marquesina) dividida per 
l’aparador amb fusteria d’alumini plata (o inox). 

En la part superior, la marquesina de planta rectangular, amb marc perimetral d’acer i 
plafons inferiors translúcids 

Dins de l’obertura, resultant de l’ampliació per incorporació del brancal esquerre, els 
elements del vestíbul exterior: 

- l’element en forma d’L, suspès de la llinda, previst en el projecte per ubicar-hi el rètol. 

- els elements de gelosia, amb marc i cercles tangents d’acer inoxidable, utilitzats com a 
cancell plegable i protecció del primer tram del cel ras. 

- el cel ras amb franges alternatives opaques (fusta) i translúcides (amb il•luminació 
oculta) 

- en els dos laterals, les vitrines amb el sòcol i llinda enrajolats, que continuen les de 
façana. 

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. 

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

La nova retolació s’ha d’ubicar dins l’element en forma de L suspès de la llinda. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1938 funden l'empresa Gerardo Candales Villadóniga, Cipriano Téllez i Manuel Flores. 

1939 continua amb Gerardo Candales i Pere Campistany, un familiar del Sr. Flores. 

Comencen en un petit local del carrer Fontanella, pasen al número 10, després al 19 i 
finalment a l'actual en el número 17. 

1964: Pojecte de la marquesina i rètol, signat per l'arquitecte Josep Yáñez Gay (col.legiat 
el 18-12-1963). Abastava també l'altre local de l'immoble, on al 1961 hi havia el local 
d'una òptica (Ulloa) que disposa d'un altre projecte, ja desapareguda. 
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El rètol actual no està ubicat en el lloc projectat. 

2009 porten l'establiment els 2 fills de Gerardo Candales. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.casadelaestilografica.com/ 

fundada en 1938 

https://ca-es.facebook.com/casadelaestilografica 

http://www.estilograficas.net/casa-de-la-estilografica-barcelona/ 

história 

"Con tanta fuerza arrancó el negocio, que se pudieron permitir fabricar una estilográfica 
propia: la “TEFLOCÁN” (cuyo nombre se formó al juntar las primeras iniciales de los tres 
compañeros y socios), y que se vendió por toda España." 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 9722 

AMCB: Eix 1983/1883 reforma façana edifici PB+4P 
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FARMÀCIA CATALÀ [227]  
C Muntaner 83   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA CATALÀ 

 FARMÀCIA SANCLEMENTE, FARMÀCIA J. ENRICH BALCELLS, 
FARMÀCIA COSTA MIRALBELL 

Adreça C Muntaner 83       

 C València         

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60340 / 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 entremitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+entresolat+6P PB 

Època 1925 1925; 2011 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor Salvador Soteras Taberner,a 
rq. LO+CA i Pepe Ramos (reforma) 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre de la planta baixa de l’edifici afrontat a al carrer 
Muntaner 83. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que  corresponen a la 
decoració de la farmàcia Català, de 1925. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura, el tancament de perfils xapa i xapa repujada d’acer amb vidre imprès 
policrom, simètric amb: 

-   En el centre, dues fulles batents, amb grans tiradors exteriors de forja de formes 
vegetals, amb llinda en arc. 

-   A banda i banda, un fix lateral amb la mateixa composició que la porta: sòcol inferior de 
xapa repujada, de límit superior ondulat; franja superior de vitralls ocres, i vidres 
actualment transparents en la franja central. 

-   Per sobre de la llinda un vitrall de composició simètrica, de formes rectangulars, amb 
vidre imprès de colors groc vermell i blanc. A cada costat hi ha un oval de color vermell 
amb una autoclau (a l’esquerra) i un microscopi ( a la dreta) gravats a l’àcid. En la 
reforma de 2011 al voltant d’aquests ovals es van substituir els vidres impresos per 
d’altres transparents. 

-   Sobre el centre del vitrall, la representació de la copa de Higea de forja artística, 
pintada en dos colors. 

-   Sobre la part superior del vitrall, la garlanda oculta per la persiana. 

Sobre el parament i ocultant el calaix de la persiana enrotllable, el rètol de perfils i xapa 
de ferro amb caràcters repujats pintats i decoració de formes vegetals, dividit en 3 
segments: 

-   En els extrems, dos peces simètriques amb el número de la finca “83” de línies 
ondulades. 

-   En el centre, un gran plafó amb caràcters irregulars que indica “FARMACIA”. 

INTERIORS 

La reforma realitzada l’any 2011 transformà substancialment l’interior de l’establiment: 

-   Eliminà la divisòria entre la botiga i la rebotiga, de fusta amb armari amb vitrines, a joc 
amb els de les parets laterals, i el vitrall superior amb especejament radial de fusta i vidre 
imprès groc. 

-   S’ha conservat el relleu de ferro forjat que hi havia en el centre del vitrall, el qual s’ha 
col.locat a l’esquerra sobre el tancament de l’entresolat. Representa un gerro amb 
branques i fulles i dues serps que es cargolen en la base. 

-   Dels armaris amb vitrina de les parets laterals, s’han retirat les portes i el marcs de la 
lleixa superior, amb elements tornejats, i s’han pintant de blanc. Només les potes, els 
plafons inferiors i la cornisa superior permeten identificar-los. 

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 relleu de 
forja i la part dels armaris que en resten. 

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  

1925 Xavier Català inaugura la seva farmacia en un local que formava part del  la l'edifici 
que acabava de promoure Roman Masana, actualment dividint en dos propietats. 

Es realitza el tancament exterior que es conserva. A l'interior es decora la botiga amb 
armaris amb vitrina de fusta tornejada en les parets laterals i en la divisòria que separava 
de la rebotiga on vivia la família. Segons la bibliografia hi havia un taulell de fusta a joc i 
llums de forja que representaven dues àguiles bicèfales en les parets. 

1944 passa a Lluís Sanclemente Garriga 

1982 passa a Josep Enrich Balcells 

2011 obre la farmàcia Costa Miralbell desprès de realitzar una reforma interior que uneix 
la botiga amb la rebotiga, amb projecte de LO+CA Arquitectos (Daniel Lorenzo i Carlota 
Casanova) i Pepe Ramos. 

Es conserva i restaura el tancament exterior tot i que es substitueixen els vidres 
trànslucids al voltant dels ovals pintats per vidre pla transparent. 

A l'interior es conserven els armaris de fusta laterals, però sense portes i pintats de blanc, 
i s'elimina la divisòria amb l'armari i el vitrall superior de la paret frontal a l'entrada, de la 
qual es conserva només el relleu de ferro traslladat a una posicio lateral. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. 
Muntaner, 83.- FARMACIA." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 97 

PUIG, 2009. p.23. 

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

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=es&amp;contenido=boby_guapo
spersemprees.htm 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-enrich-sanclemente 

fotografies anteriors a la reforma de 2011 de V.Ferris 

http://www.farmaciacostamiralbell.com/espai-farmacia-costa-miralbell 

http://www.graph.cat/#prettyPhoto[farmacia-costamiralbell-by-loca-and-pepe-ramos]/0/ 

fotografies posteriors a la reforma de 2011 de Graph 
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Fotos: V.Ferris 
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FARMÀCIA DR. TAYÁ [233]  
C Diputació 331   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA DR. TAYÁ 

 FARMÀCIA FRANQUESA, FARMÀCIA M. de VECIANA, FARMÀCIA 
PALAZIÉ, FARMÀCIA BATLLE, FARMÀCIA MARTÍNEZ ALTAREJOS, 
FARMÀCIA RODRIGUEZ. 

Adreça C Diputació 331       

 C Girona 59       

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 xamfra dret 

N. plantes actual PB+5P+2P PB 

Època 18xx; 1893 (reforma+2P) 1900 aprox 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor Enric Sagnier, arq. (reforma)   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a la dreta de l’escala de veïns de l’eix del xamfrà, de 
planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Girona 59 i a Diputació 331. Disposa de dues 
obertures en el xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que  corresponen a la 
decoració de la farmàcia Taya de l’any 1900, aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de les obertures (l’esquerra, amb porta central, i la dreta, no practicable) el 
tancament de fusta amb motllures de traçat ondulat contingut i decoració de formes 
vegetals en baix relleu en els marcs i en els plafons inferiors. En la fulla batent, el vidre 
gravat a l’àcid amb el mot FARMACIA de lletres lligades i el tirador corbat exterior. 

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 
les dues vidrieres. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels rètols moderns de l’establiment 
substituint-los per altres mes d’acord amb els materials i l’estil de les vidrieres. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1893 es construeix l'edifici amb projecte d'Enric Sagnier 

<1906 obre la farmàcia de Salvador Tayà Filella amb tancament i mobiliari d'estil 
modernista. 

19xx pasa Joan Bautista Franquesa i Ferrà que la ven l'any 1923 per anar al carrer Gran 
de Sant Andreu 260 (veure establiment 356) 

1923 pasa a Marian de Veciana que és detingut l'any 1936 per ésser considerat facciós. 

1936 la farmàcia és col.lectivizada i gestionada per Jesús Palazié i Borell. 

<1996 pasa a Carme Batlle de Porcioles. 

<2006 pasa a Eva Martínez Altarejos. 

200x pasa a Ma Luisa Rodriguez que la reforma eliminant a l'interior el paviment i 
mobiliari modernistes. A l'exterior es conserva el tancament però es substitueix un dels 3 
vidres gravats a l'àcid. 

BIBLIOGRAFIA  

1906 guia comercial Barcelona selecta 1908 s'anuncia la Farmàcia Tayà a Girona 59 

BANCELLS, 1990. p. 27 i 30: "24. Farmacia Dr. Tayà. "És de fet una mostra vivent del 
modernisme "popular" desenvolupat en establiments comercials. La porta i l'aparador 



 FARMÀCIA DR. TAYÁ 233 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  

 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 40 

tenen les característiques formes sinuoses del modernisme. Hi destaca el treball de 
fusteria amb ornaments florals, combinat amb vidre gravat a l'àcid." 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.129 "Farmàcia MARTÍNEZ". 

"L'espai és gairabé quadrat i els armaris recobreixen tota la superfície hàbil; apareixen 
coronats per una cresteria amb ornaments tallats que es repeteixen amb simetria. El 
taulell, generós, de tres cossos, és segurament la peça més afinada d'un conjunt 
d'ebenisteria de color mel; un exercici de talla i de baix relleu ornamenta amb una 
elegància que li otorga personalitat" 

PUIG, 2009. p.27. 

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

"Fa un parell d'anys encara es conservava la decoració modernista interior (...) conjunt 
d'evenisteria color mel amb bonics baixos i alts relleus" 

LOPEZ, 2010: "Plantes i flors representades: 3 motius vegetals no identificats" 

DOCUMENTACIÓ 
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 1990 

 
 2006 Foto: C. Bancells. 

 
 2006 Foto: C. Bancells. 
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FARMÀCIA DE JULIO TRENARD [238]  
C Gran Via Corts Catalanes 650   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA DE JULIO TRENARD 

 FARMÀCIA AMARGÓS, FARMÀCIA VILARDELL, CAJA CASTILLA LA 
MANCHA, BANCO PICHINCHA 

Adreça C Gran Via Corts Catalanes 650       

 C Pau Claris 96       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41020 / 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 planta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1881 189x 

Estil Neoclàssic   

Autor Joaquim Bassegoda i Joan 
Maymó, arq.   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els dos locals del xamfrà, de planta baixa desdoblada en dos 
nivells, de l’edifici afrontat al Passeig de Gràcia 32 i a Diputació 269. Disposa de 6 
obertures, una en el Passeig de Gràcia, dues en el xamfrà, una en cada aresta del xamfrà 
i una a Diputació. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt d’elements que han sobreviscut al canvi d’ús del local: els plafons aïllats sobre 
els brancals i el rètol a l’interior de cada obertura, amb emmarcat de fusta i vidre pintat; la 
fusteria de l’obertura central, i les banderes de forja artística de les arestes: 

-Sobre el parament, un total de 6 plafons rectangulars (4 en el xamfrà i 1 plegat sobre 
cada aresta), de les mateixes característiques llevat de l’amplada que s’adapta a la del 
brancal sobre el que es situen, amb emmarcat de fusta de caoba decorat amb relleus i 
amb vidre pintat pel darrere de color negre-verdós amb motius geomètrics i vegetals 
daurats. 

- En la part superior de les 4 obertures del xamfrà, els plafons que havien contingut vidres 
amb el nom de la Farmàcia, dels quals només es conserva l’emmarcat de fusta  amb 
decoració que repeteix motius dels plafons dels brancals. 

En el portal central aquest element està més avançat, és més gran, excedint 
lleugerament el límit del forat arquitectònic i està recolzat sobre mènsules de fusta. 

- En el portal central el tancament amb emmarcat amb mainell central de fusta decorada i 
dues fulles batents amb vidre amb la copa higea gravada a l’àcid i amb tiradors exteriors 
de ferro forjat amb espirals en els extrems. 

- En les dues arestes, la bandera de forja artística on s’ha substituït la retolació i la creu 
penjada a l’extrem. 

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 que encara resten de la façana de l'establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el cartell quadrat que penja de la bandera i les superfícies de 
color groc de l'interior dels tancaments. 

S'han de mantenir els rètols i els dibuixos històrics existents. Si cal afegir nova retolació, 
aquesta es col•locarà de manera que no interfereixi amb els elements catalogats. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1896 José Julio Trenard i Machiran obre la "farmacia y Jaraberia de Julio Trenard" a 
Cortes 296 y 298 (actual 650) 
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1919 passa al Dr. Luis Amargós i Beltran 

1931 passa al Dr. Joan Vilardell i Garriga 

1935 s'hi funden els laboratoris Vilardell que van comercialitzar els coneguts supositoris 
de glicerina Vilardell. 

1988 restauració interior i exterior dirigida per Josep M. Blanco i Bernardo Garcia 

2004 tanca la farmàcia i el local es traspassa a la Caja Castilla-La Mancha que hi instal.la 
una oficina de l'entitat. 

Part dels elements exteriors es conserven i el mobiliari interior és donat per la propietària 
Clara Vilardell Albareda a la Fundació Concòrdia Farmacèutica. 

20xx es reconstrueix l'espai de la sala de vendes amb el mobiliari original en el Parc 
Científic de Barcelona. 

20xx passa a l'entitat bancaria Pichincha. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. José 
Antonio (Avda.) 650.- FARMACIA VILARDELL (1914)." 

El Periódico 22-10-1993 "Guapos per sempre" 

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.155 "Farmàcia VILARDELL". 

http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/08/farmacia-vilardell-gran-via-650-1914.html 

Dintre de la farmàcia hi destacaven els seus tres taulles dispensadors sobre els que 
s'atenia al públic, els recipients ceràmics i el conjunt de treballs en ferro forjat que 
ornaven l'establiment, en especial l'esplèndid llum que reproduia la serp i la copa, símbols 
característics de la indústria farmacèutica. 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/farmacia-vilardell 

fotos V.Ferris 

PUJOL, 2012: L'Antiga farmàcia Vilardell de Barcelona : notes històriques 
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FERRETERIA RÀFOLS S.A. [239]  
Rda Sant Pere 74   

DADES GENERALS 

Denominació FERRETERIA RÀFOLS S.A. 

   

Adreça Rda Sant Pere 74       

 C Trafalgar 61       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41240 / 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 entremitgeres a dos carrers PB: local dreta rondaS: planta 

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

Època 1871, 1915 reforma 1919 

Estil Eclèctic Modernista 

Autor Mariano Tomas, m.d'o. Calixto Tresserras (atribuït) 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de planta baixa (llevat d’un petit espai a la dreta del portal 
de veïns) i el soterrani, de l’edifici afrontat a la Ronda Sant Pere 74 i al carrer Trafalgar 
61. Disposa de dues obertures a la Ronda i d’un portal d’accés i 3 finestres que serveixen 
al soterrani i la planta baixa a Trafalgar. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que  corresponen a la 
decoració de la Ferreteria Ràfols, de l’any 1919. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’element de forja artística, amb una composició unitària i simètrica, on 
contrasten elements lineals negres, amb domini de passamans amb un extrem en espiral, 
amb superfícies pintades d’un blanc trencat: 

-   Sobre cada obertura, el rètol amb marc de passamans amb fulles en les cantonades 
superiors i superfície plana amb lletres pintades. 

-   Sobre l’agulla central, el medalló rodó amb marc i lletres repujades amb el nom de la 
botiga “Ferreteria Ràfols S.A” i els elements de passamà amb garlandes de fulles de llorer 
que l’envolten i connecten al suport de la bandera. 

En l’eix de la composició, el grup de passamans en composició radial al voltant del 
recolzament de l’element sortint i la bandera, amb tirant superior, que a banda i banda 
disposa d’un rètol (Ferreteria) que sembla afegit posteriorment 

INTERIORS 

No s’ha tingut accés a l’interior. 

Segons la bibliografia (FAVÀ-AMOROS, 2007) en el soterrani es conserva un pany de 
paret de carreus de la muralla i “unes bigues sorprenents”. Cal recordar que en aquest 
soterrani inicià la seva activitat el taller de l’arquitecte Joan Torras Guardiola que 
esdevindria l’empresa Torras Herreria y Construcciones S.A. 

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 configuren el conjunt de façana i rètols de l’establiment. 

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

S'haurà de conservar el rètol existent al medalló de fusta pintat blanc trencat, amb el nom 
de l'establiment en relleu. També el de la bandera, i els texts dels dos plafons de fusta. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1911? es funda la Ferreteria Ràfols, Coronas y Cia, S. en C., majorista de productes de 
ferreteria. 

1918 es trasllada al local de Ronda Sant Pere 74. 

1919 l'empresa passa a denominarse Ferreteria Rafols S.A. Publica nombrosos anuncis a 
la premsa (Vanguardia, Mundo Deportivo)  fins a l'any 1936. 
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1939 passa a Claudi Ribera Roca. 

1956 passa a Baldomero Ribó Mallol, i un soci, procendent de la ferreteria Maloll de la 
Ronda Sant Antoni. 

1975 passa a la filla de Baldomero, Carme Ribó Hernando. 

2013 tanca la ferreteria i el local es posa en lloguer. 

BIBLIOGRAFIA  

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. Ronda 
San Pedro, 74.- FERRETERIA RAFOLS S.A." 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 234 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/ferreteria-rfols 

fotos V.Ferris 

El rótulo se colocó en la fachada a partir de 1919 y es obra del artesano forjador Calixto 
Tresserras. 

(Fuente: ub.edu/geohum)" 

http://estemblematics.blogspot.com.es/ 

2013-06-06 

http://www.ferreteriarafols.com/catalogo/ 

http://www.panoramio.com/user/4439489/tags/ferreteria?photo_page=1 

fotografies 
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FERRETERIA VILLÀ [240]  
Rbla Catalunya 54   

DADES GENERALS 

Denominació FERRETERIA VILLÀ 

   

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 entre mitgeres 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època Construcció: 1879; reforma: 
1903 1912 

Estil     

Autor Josep Déu i Busquets, m. d'o.; 
reforma: Josep Vilaseca i 
Casanova   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, 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 Ferreteria Villà, de l’any 1912. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura del tendal i la configuració del moble de fusta envernissada sobreposat, d’uns 
20 cm de fons, que emmarca les dues obertures amb: 

- en cada un dels 3 brancals, el sòcol de marbre i l’aparador amb marc de fusta. 

- com a llinda, el calaix de tota l’amplada amb emmarcat de fusta que conté el plafó amb 
el nom de l’establiment. 

INTERIORS 

En la sala de vendes, el taulell de fusta envernissada amb vitrines en el frontal i les 
prestatgeries de fusta pintada de la paret del darrera. 

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 amb 
vitrina, i els prestatges. 

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 vidre pintat negre, lletra de color clar, i text 
proporcionat al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament del tendal. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1854 Joan Massagué funda una ferreteria al carrer de la Boqeria 20. 

1906 Jaume Villà Vives i 2 socis entren en el negoci que passa a anomenar-se “Antiga 
Casa Massagué”. 

1911 Villà queda com a únic titular. 

1912 

es trasllada a l’actual ubicació on havia existit una botiga de teixits. Sembla que 
s’aprofiten les prestatgeries de la paret dreta de la sala de vendes i del magatzem. 

1919 a la mor de Jaume Villà passa a la seva vídua, Rita Bubé Bas. 

1965 a la mor de Rita passa al seu fill, Lluís Villà i Bubé. 

1982 es constitueix la societat Ferreteria Villà SA de la qual és gerent el net de Rita, 
Jaume Villà i Camps. 
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1991 es restauren els elements exteriors reproduint la configuració del moble i la 
tipografia del rètol (sembla que abans estava pintat sobre la fusta). 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 304 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1912-ferreteria-villa.html 

http://www.ferreteriavilla.com/menu8.html 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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 magatzem 
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FERRETERIA MALLOL [241]  
Rda Sant Antoni 24   

DADES GENERALS 

Denominació FERRETERIA MALLOL 

 FERRETERIA XALOC 

Adreça Rda Sant Antoni 24       

 C Princep de Viana 19       

Districte/Barri Ciutat Vella / el Raval 

Ref. Cadastral 50690 / 024 
  

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 únic / esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1878; 1927 (estintolaments en 
PB) 1922 

Estil Neoclàssic   

Autor Pere Bassegoda, m.d'o.; 
Joaquin Bassegoda, arq.   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els baixos situats a l’esquerre del portal d’accés a la zona de 
vestíbul de la caixa d’escala. Conserva elements patrimonials tangibles  a l’exterior i a 
l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat a la façana que ocupa tota l’amplada de la parcel·la, 
per la qual cosa també s’estén per l’espai del portal d’accés a la caixa d’escala. Disposa 
d’un sòcol de marbre negre damunt del qual es desenvolupen els muntants de fusta que 
contenen unes vitrines. Un gran calaix de fusta amb motllures se situa a la zona de la 
llinda, el qual conté el nou nom de l’establiment amb una tipografia molt diferent a 
l’original. Dels dos portals del local, el de l’esquerre és un aparador i el de la dreta 
disposa de la porta d’accés a l’interior, de disseny senzill. 

INTERIORS 

Conserva una petita part dels mobles de prestatges, mostrador i mobles de calaixos per a 
la classificació dels estris propis 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 
el conjunt dels elements que formen la façana de l'establiment. A l’interior, les 
prestatgeries, el taulell mostrador, i els mobles de calaixos. 

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: plafó 
de vidre pintat blau cel, lletra grana ressaltada amb blanc, i text proporcionat al plafó. 

Conservació dels elements d’estructura i accionament dels tendals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1908 el local podria haver estat ocupat per una herboristeria (?). 

1922 Fundació de la Ferreteria Mallol. 

1927 s'estintolen diverses parets interiors del local que, aleshores estaa connectat amb la 
planta baixa de carrer Princep de Viana 19. 

2010 tanca la Ferreteria Mallol per jubilació del propietari; era la tercera generació de la 
família que duia el negoci. 

201x Obre la ferreteria Xaloc i canvien el rètol exterior. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Fo-3873/1927 
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Edifici Situació 
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GALES [251]  
Pg Gràcia 32   

DADES GENERALS 

Denominació GALES 

 ADOLFO DOMINGUEZ 

Adreça Pg Gràcia 32       

 C Diputació 269       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 41110 / 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 planta, llevat 3 obertures dreta 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1871 xamfrà; 1888 i 1901 
diputacio; 1920 remunta ?,1943;.. 

Estil Neoclàssic   

Autor sig. Antonio Serra Pujals m.d'O 
atribuit a Rafael Guastavino   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa els dos locals del xamfrà, de planta baixa desdoblada en dos 
nivells, de l’edifici afrontat al Passeig de Gràcia 32 i a Diputació 269. Disposa de 6 
obertures, una en el Passeig de Gràcia, dues en el xamfrà, una en cada aresta del xamfrà 
i una a Diputació. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis aplacat sobre l’estintolament de planta baixa, que configura un nou pla de 
façana que engloba totes les obertures de l’establiment i el vestíbul exterior de l’escala de 
veïns, en tota l’amplada i fins a la marquesina, retirada en els anys 1980, de composició 
simètrica amb: 

-Sòcol de granit negre, que gira a l’interior en les portes al local, siutades en les arestes, i 
en l’accés a l’escala de veïns, en l'eix de la  façana. 

-Cornisa de fusta, continua en tota la longitud 

-Elements verticals, a manera de pilars, que combinen la fusta, en les arestes i un 
element central amb cariàtides tallades, amb vidre pintat pel darrera negre amb 
ornaments daurats. 

-Plafons de vidre pintat negre, que substitueixen els de Gales, amb el nom del nou 
propietari amb les mateixes característiques. 

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 que formen la façana de l’establiment. 

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  

1871 es construeix l'edifici de sot+PB+3P en el xamfrà deixant un pati en el llindar de 
Diputació. En els baixos es grafien dos locals amb accés des del vestíbul de veïns en el 
xamfrà exclusivament. El soterrani té obertures en façana. 

1888 es construeixen uns baixos en el pati de Diputació 

1901 es construeix un edifici de PB+4 a Diputació i es remunta l'edifici de 1881. 

<1910 José Salvat i Sendra instal.la en els baixos una fàbrica de plumeros (plumes) 
(segurament en el local dret) 

1914 a la mort de José passa a J.Salvat Ros que s'anuncia com a "manufactura de 
plumas de adorno" 
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1917 passa a G.Millet Etapé que " confecciona i reforma toda clase de plumas" 

1920 es torna a remuntar l'edifici de 1881. En el projecte les obertures dels baixos i del 
soterrani no es modifiquen. 

19xx es reforma la planta baixa: s'estintola la façana ampliant les obertures que dels 
locals; es modifica el sostre del soterrani per donar accés a nivell del carrer en les 
arestes, i es recula el tancament de l'escala de veïns per acondicionar dos aparadors 
laterals. 

1930 en el local dret s'inaugura el cafè restaurant i xarcuteria MIRZA 

1933 el local esquerre es connecta a la finca veïna (P.Gracia 34) per ampliar l'establiment 
de Grand Gerard que, des de 1923 funcionava en el principal d'aquell ( i abans a la 
rambla del centre). 

1934 el restaurant Mirza passa a dir-se Barcelona-Berlin 

1943 els germans Francesc i Josep M. Balet Rovira inauguren una botiga de roba 
masculina (sastreria i camiseria a mida, sabates i gèneres de punt). L'anomenen Gales 
per suggerir elegància i distinció. Tenia 2 aparadors i 25 m2. Projecte de Francesc 
Mitjans i Miro. 

1961 Gales obre una botiga a la Diagonal amb projecte de Francesc Mitjans Miró. 

1964 es reforma el local amb projecte de Francesc Mitjans i Miro. 

xxxx s'amplia en fases successives la botiga fins a ocupar tots els baixos de l'edifici de 
1881, d'uns 900 m2. S'incorpora mobiliari conservant els mobles d'estil anglès comprats 
per la inauguració. 

198x en una reforma de la façana es descobreix sota la marquesina el fris de Rossend 
Novas (grafiat en el plànol de 1920) que evoca els oficis artesans. Es recupera 
parcialment. 

1995 Gales ven a Adolfo Dominguez les botigues de Passeig de Gràcia i Diagonal i 
continua treballant a Diagonal 596. 

Es conserva el tancament de façana introduint el seu nom comercial en substitució de 
Gales. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 4-2-1994 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 95 

http://mtvo-bcn.blogspot.com.es/2011/06/barcelona-y-la-antigua-sastreria.html 

http://barcelofilia.blogspot.com.es/2012/12/gales-sastreria-passeig-de-gracia-32.html 

Gales fou durant els anys de la dictadura i les primeres dècades de la democràcia un dels 
referents de la moda distingida. Inaugurada el desembre de 1943 als baixos de la Casa 
Blajot, la botiga del passeig de Gràcia, va captar ben aviat una clientela fidel vinculada al 
segment social més benestant de l'època. 

A finals dels anys 1980's la botiga es va restaurar i, en ser eliminada la marquesina que 
envoltava els aparadors, varen aparèixer a la façana les figures d'un fris incomplet amb 
representacions dels oficis artesanals que provenien de l'edifici original projectat per 
Rafael Guastavino l'any 1871. El fris de pedra és obra de l'escultor Rossend Nobas 
(1838-1891), es titula Història del Treball i s'ha conservat fins l'actualitat. 

El negoci va tancar el 1995 i a la botiga de Passeig de Gràcia - Diputació, que durant 
tants anys va ocupar Gales, hi trobem avui (2012) una sucursal de la marca de moda 
Adolfo Domínguez. 

La publicitat de Gales va ser trencadora des de la dècada dels 1950's. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.200512040009517.50396.184536578273730
&amp;type=3 

En 1956, Pomés fue uno de los artistas escogidos por Alexandre Cirici Pellicer, crítico de 
arte y director de la empresa de publicidad Zen (“Laboratorios científicos y talleres 
artísticos de publicidad”), para realizar unos provocativos escaparates navideños en la 
Sastrería Gales, del Paseo de Gracia. Los otros: Joan Brossa, Modest Cuixart, Josep 
Maria Subirachs, y Antoni Tàpies… 

https://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/arxiu/afonsbcn/MitjansMiro/arxiu/comerc
ials.html 

projecte Mitjans 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Fo 2267-Bis-c: 1871 Victor Blajot construir edifici PB+3, projecte signat Antonio 
Serra, M'd'O. 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@709907&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq=diputacio 
269&amp;rows=12&amp;numdoc=11&amp;fq=mssearch_doctype&amp;fv=*&amp;fq=me
dia&amp;fv=* 

AMCB Eix-3178/1888 diversos expedients d'ampliació i remunta. 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@470530&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq=diputacio 
269&amp;rows=12&amp;numdoc=10&amp;fq=mssearch_doctype&amp;fv=*&amp;fq=me
dia&amp;fv=* 

AFB BCN001043 1908 

http://afb.accon.com/afb/ficha.asp?id=1068&amp;type=1 

AMCB Eix-21933/1920 remunta. 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@837293&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq=diputacio 
269&amp;rows=12&amp;numdoc=9&amp;fq=mssearch_doctype&amp;fv=*&amp;fq=medi
a&amp;fv=* 

http://rutaguastavino.vilassardedalt.cat/pagines/p03.html 

casa Blajot 
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LA FLECA DE BALMES [259]  
C Balmes 156   

DADES GENERALS 

Denominació LA FLECA DE BALMES 

   

Adreça C Balmes 156       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15100 / 019 
  

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 entre mitgeres local dreta 

N. plantes actual PB+entresol+5P PB 

Època 1910-11 194x 

Estil Modernista   

Autor Francisco Fargas, arquitecte   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de la planta baixa, de l’edifici afrontat al Carrer 
Balmes 156. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i l’interior, corresponents a la 
decoració de la Fleca Balmes de 1950. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de la obertura, els bastiments de fusta dels aparadors laterals (el sòcol bicolor es va 
substituir) i la porta amb reixa de ferro amb barres corbades i un manat d’espigues de blat 
en el centre. 

INTERIORS 

A la paret dreta, el moble-arrambador  amb bastiment de fusta i plafons de mirall, en els 
laterals, vidre gravat amb un manat d’espigues, dalt, i una pintura amb uns nens menjant 
en un camp de blat, en el centre. 

A l’esquerra, al costat de la porta, la maquina registradora National. 

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 d'aparadors i porta amb reixa. A l'interior el moble arrambador amb miralls, 
vidre gravat, pintura, i maquina registradora. 

Les intervencions proposaran al eliminació dels elements sobreposats incoherents. En 
particular el retol bandera, els focus, i les pissarres laterals. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 Manuel Crespo Miñana i la seva esposa Blasa Martí, que treballava de portera a la 
finca del costat, obren el forn. 

194x es reforma el local. Manel Crespo dissenya la porta del forn de llenya de forja i 
compra el quadre de Melchor? que es conserva a l'interior. 

1972 pasa al net Eduard Crespo Almela 

20xx en el tancament exterior es substitueix el sòcol que combinava marbre de dos 
colors. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 37 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/1908-fleca-balmes.html 

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista/fleca-balmes 

https://www.google.es/maps/@41.394586,2.155944,3a,75y,43.13h,75.39t/data=!3m5!1e1!
3m3!1sLCanjGi1X-oAAAQIt1Hoqg!2e0!3e2!6m1!1e1?hl=ca 

visita virtual 

http://flecabalmes.com/historia/ 
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"El 12 d’octubre de 1908 Manuel Crespo Miñana va fundar amb la seva esposa Blasa la 
“Fleca Balmes” en els baixos de l’immoble del carrer Balmes número 156 quan encara 
circulava el tren de Sarrià per la superfície del carrer. En Manel tot seguit va ser conegut 
pel seus amics i clients com el “rei de les ensaïmades”. 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1912 Els fundadors 

 
 200x amb el sòcol de 

marbre original 

 
 sòcol nou 
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F. VEHILS VIDAL [260B]  
Pl Universitat 7   

DADES GENERALS 

Denominació F. VEHILS VIDAL 

 LA MALLORQUINA 

Adreça Pl Universitat 7       

             

Districte/Barri   /   

Ref. Cadastral   /   
  

Planejament      

Qualificació     

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres   

N. plantes actual S+PB+E+5P+1   

Època 194X 194X 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa la planta baixa i l'entresòl de la finca i que es comunica amb la 
botiga de Pl. Universitat 6. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Aparadors de fusta motllurada al vestíbul de l'entrada i tribuna de fusta. 

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. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1908 Es funda l'empresa F. Vehils Vidal, amb seu al portal de l'Àngel. 

1925 Obertura de la botiga de F.Vehils Vidal en el número 7 de pl. Universitat 

1929 31-3 es publica a la vanguardia "Faltan pantaloneras y chalequeras" F.Vehils Vidal 
a la pl. universitat 7 

1937 F. Vehils Vidal te prop de 450 treballadors que fabriquen i venen camises i generes 
de punt. 

1938 el 17-3 una bomba ensorra l'edifici núm. 7 causant 6 víctimes mortals. 

194x construcció edifici 

1994 El conseller delegat de Vehils SA, en funcionament en el núm. 7, solicita optar a la 
2a fase de la campanya "Guapos per sempre" 

20xx Vehils tanca la botiga de la plaça universitat 

20xx La mallorquina amplia les seves instal.lacions amb el número 7 conservant part de 
la decoració de Vehils. 

2012 La mallorquina fa una reforma global de la tenda de pl Universitat. 

BIBLIOGRAFIA  

VILA-SAN-JUAN, J.F: "Gràcies ... Barcelona. Signat: Vehils. 75 anys d'història" 1983. 
L'Avenç SA. Editat en el 75 anniversari de la Sastreria Vehils.  amb moltes fotos antigues 

DOCUMENTACIÓ 
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LAMPISTERIA ESPUÑES [261]  
C Muntaner 168   

DADES GENERALS 

Denominació LAMPISTERIA ESPUÑES 

   

Adreça C Muntaner 168       

 C Còrsega 212 214     

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 15240 / 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 dret 

N. plantes actual PB+8P+1P PB 

Època 1931? 1939 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de l’aresta dreta del xamfrà, de la planta baixa, de l’edifici 
afrontat al carrer Muntaner 168 i Còrsega 212-214. Disposa d’una única obertura en 
l’aresta del xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de la lampisteria Espuñes, de l’any 1939. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura, la configuració adoptada l’any 1939 (en relació a la qual s’ha modificat  
la porta, que en origen tenia dues fulles, el cromatisme i els rètols pintats en els brancals i 
el sòcol) amb: el rètol superior, de lletres de fusta retallades; la porta reculada amb reixa 
de línies corbes en la tarja superior, i els aparadors exteriors asimètrics amb plafons 
superior i inferior de fusta amb llistons sobreposats que reforcen l’horitzontalitat. 

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. 

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

S'ha de mantenir el rètol principal. La possible retolació a afegir es situarà als dos 
brancals de fusta pintada, i serà d’acord amb l’estil de la façana. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1939 Joan Espuñes Serradell i Carmen Puello obren l'establiment. 

1969 pasa als seus fills, Maria del Carme i x 

BIBLIOGRAFIA  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1986/08/04/pagina-
2/32888764/pdf.html?search= 

"Lampisteria Espuñes" Art Deco 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 108 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/03/lampisteria-espunes.html 

DOCUMENTACIÓ 
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LAMPISTERIA GUILLEM PASCUAL [262]  
C Aribau 43   

DADES GENERALS 

Denominació LAMPISTERIA GUILLEM PASCUAL 

   

Adreça C Aribau 43       

             

Districte/Barri Eixample / l'Antiga Esquerra de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60270 / 006 
  

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+5 PB+entresolat 

Època 1886   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerra, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Aribau 43. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de “Lámparas C.Serra Viñals”, de l’any 1905. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Dins de l’obertura, en la part inferior, els emmarcaments de fusta dels aparadors del 
vestíbul exterior , el mirall del costat esquerra, el llindar de marbre blanc i el paviment de 
rajola hidràulica groga amb perímetre negre. 

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 de la façana de l'establiment. 

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

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

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1886 construcció edifici 

1905 Constantino Serra Viñals comença l'activitat com a fàbrica de làmparas i més 
endavant com a lampisteria i llauneria, sempre amb l'habitatge familiar a l'interior. 

195x passa als seu nebot Guillermo Pascual Viñals i s'anomena Lampisteria G. Pascual 

1963 s'amplia la botiga ocupant l'antic habitatge. 

1997 passa a Guillem Pascual Ribó. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

AMCB Eix 2638/1886: 1886 construcció edifici; 1907 construcció baixos pati 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@386098&amp;start=0&amp;sort=fecha 

desc&amp;ctxq=aribau 
43&amp;rows=12&amp;numdoc=4&amp;fq=mssearch_doctype&amp;fv=*&amp;fq=media
&amp;fv=* 
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E.F. ESCOFET [283]  
Rda Universitat 20   

DADES GENERALS 

Denominació E.F. ESCOFET 

 HIJO DE E.F.ESCOFET, WOKI ORGANIC MARKET  

Adreça Rda Universitat 20       

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 60150 / 006 
  

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 

N. plantes actual PB+4P+2P PB 

Època 1882; 1896 reforma; 1920 
remunta 2P 1890, 192x 

Estil     

Autor Joan Caballé Fàbregas, m.d'o; 
A.Mas Sauris; Vicenç Artigas 
Albertí Josep Pascó, decorador 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a l’esquerra, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la 
Ronda Universitat 10. Disposa de dues obertures. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de la botiga de rajoles de ciment C.F. Escofet., dels anys 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, en tota la façana del local, el nou frontis de composició simètrica amb: 

- en els brancals laterals i l’agulla central, l’aplacat amb emmarcat de fusta, que integra la 
guia de persiana, on es combinen 3 models de rajoles amb relleu fabricats per Escofet, 
de ciment emmotllat i premsat, amb una franja amb text en lletres daurades, 3 
superposades en el cas de l’agulla, on es llegeix, d’esquerra a dreta MOSAICOS – 
FUNDADA EN 1886 PAVIMENTOS – TERRAZOS. 

-En la llinda, el calaix de tota l’amplada, amb frontal inclinat de peces de ciment, dividit en 
dues franges, la inferior amb la peça del sòcol sobre la que es disposen lletres de 
forjades amb els extrems repujats, i la superior amb una peça de major relleu amb 
elements vegetals. 

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 
tots els elements que formen la façana de l'establiment. 

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  

1886 Jaume Escofet i Milà funda l'empresa que s'especialitzarà en la fabricació de 
paviments hidràulics de gran qualitat i disseny. 

1890 la "fàbrica de mosaicos de Escofet, Fortuny y Cia 
    ", del carrer gasómetre 10,obre una botiga d'exposició i venda a la Ronda Sant Pere 8 
amb decoració realitzada per Josep Pascó, director artístic de l'empresa, a base de 
rajoles de ciment emmotllat i premsat produides per l'empresa. 

<1895 el local i la fàbrica passen a dependre de las "Fàbricas de mosaicos de Escofet, 
Tejera y Cia" 

<1907 passa a Mosaicos E.F.Escofet y Cia S en C (Emilio Ferre Escofet) 

<1928 es trasllada la botiga i la seva decoració al local de Ronda Universitat, 20. 

1940 a la mort d'Emilio, assassinat l'any 1937, passa a "Hijo de E.F. Escofet S en C." 

2009 L'empresa Escofet deixa el local. 
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BIBLIOGRAFIA  

http://www.todocoleccion.net/antiguo-libro-mosaicos-e-f-escofet-catalogo-numero-8-
edicion-1928-muy-buen-estado-conser~x38411324 

catàleg 1928 

http://www.escofet.es/pages/museo/museo.aspx?Mas=true 

MACKAY, 1962: "Lista de las principales tiendas modernistas existentes en 1961. Ronda 
Universitat, 20.- ESCOFET (1890). Por el decorador Pascó." 

El Periódico 30-04-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 100 

http://www.rutadelmodernisme.com/default.aspx?idioma=es&amp;contenido=boby_guapo
spersemprees.htm 

http://milerenda.blogspot.com.es/2013/01/paseos-curiosos-por-barcelona-19-parte.html 

paviment voreres Barcelona 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
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C. SEUBA CARBONELL [290]  
C Casanova 33   

DADES GENERALS 

Denominació C. SEUBA CARBONELL 

 QUEVIURES MURGADELLA 

Adreça C Casanova 33       

 C Gran Via 560       

Districte/Barri Eixample / Sant Antoni 

Ref. Cadastral 60080 / 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 esquerre xamfrà  

N. plantes actual PB+5P PB 

Època 1892 1904? 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local a la dreta del portal situat a l’aresta, de la planta baixa, de 
l’edifici afrontat al carrer Casanova 33 i Gran Via 560. Disposa dues obertures en el 
xamfrà. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior que corresponen al Colmado 
Seuba Carbonell, de l’any 1904 aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament i la part superior de les obertures, l’estructura que defineix un nou 
frontis, d’uns 30 cm de fons, en tota l’amplada i fins a l’alçada de la llinda de l’obertura 
original, de composició simètrica, amb: 

- en cada un dels 3 brancals, el sòcol de marbre i l’aparador amb marc de fusta amb 
decoració rebaixada. 

- com a llinda, les restes del calaix de persiana sobre les que es col.locà un rètol modern. 

Dins de les obertures, el llindar de marbre blanc. 

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 descrits a la façana de l'establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els focusi la caixa de la alarma. 

Cal esbrinar si existeix un rètol antic sota l'actual inadequat, valorar el seu interès i 
possible 
protecció.                                                                                                                               
Recuperar el cromatisme de la persiana de tancament utilitzant un color neutre. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1904 colmado Seuba Carbonell. 

1916 es traspassa 

1962 passa a Joan Murgadella 

2014 juliol tanca el colmado Murgadella. 

BIBLIOGRAFIA  

Dolors Farré tras el mostrador del histórico colmado Murgadella, en la Gran Via desde 
hace más de 60 años. 

http://www.barrisantantoni.info/wp-content/uploads/2014/04/Revista94-estiu2014-
reduit.pdf 
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DOCUMENTACIÓ 

AMCB: Antecedents, 10265 

AMCB Eix 4390/1891 contruir edifici PB+5P 

http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=recordIdentifier:1@571079&amp;start=0&amp;sort 
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JOIERIA MOSTANY, LLOPART i Cia [301]  
C Consell de Cent 349   

DADES GENERALS 

Denominació JOIERIA MOSTANY, LLOPART i Cia 

 JOIERIA CARTIER, TOMAS COLOMER joiers 1870, ARISTOCRAZY 

Adreça C Consell de Cent 349   351   

             

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 40820 / 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 xamfrà local cantonada  

N. plantes actual S+PB+4P PB 

Època     

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Element desvinculat situat sobre l’aresta del xamfrà, en planta baixa, de l’edifici afrontat al 
carrer Consell de Cent 349-351 i al Passeig de Gràcia s/n, que sembla que formava part 
de la decoració de la joieria  Mostany, Llopart i Cia, de 1910. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Plafó ovalat  de bronze, plegat sobre l’aresta, amb garlanda perimetral i fulla d’acant 
sobre voluta en la part superior. 

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, el plafó ovalat de bronze decorat, plegat sobre la aresta del xamfrà. 

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

L’element ha quedat desvinculat de l’establiment inicial. La possibilitat de substituir el 
contingut literal del rètol del plafó ovalat queda oberta sempre que no se’n perdin les 
característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1870 Tomàs Colomer i Giralt obre la primera rellotgeria i joieria de la família a Granollers, 
coneguda com a Can Cues. 

1910 Els joiers "Monstany, Llopar i Cia, S en C" , ocupen el local de passeig de Gràcia - 
Consell de cent. Els socis francesos  
    van imposar una decoració a l'estil de la place Vendôme de París. 

1946 Tomàs Colomer i Canals obre el primer establiment a Barcelona, al Portal de l'Angel 
- Canuda. 

1951 Colomer es fusiona amb la joieria de Consell de Cent 351. 

xxxx a la mort de Tomàs Colomer el fill hereda el local de Consell de Cent i la filla el de 
Granollers i Portal de l'Àngel. 

1993 primera imatge localitzada del local, del tram de façana del xamfrà. 

En les obertures hi havia un bastiment perimetral amb un vidre transparent amb el logo 
de Tomas Colomer 1870, dissenyat per Mariscal. En l'aresta s'observa un fragment del 
plafó existent. 

1996 Cartier lloga el local de Consell de Cent i el remodela seguint les pautes de la 
cadena. 

2006 Cartier torna a remodelar el local 

xxxx El local es divideix en dos: un petit en el mòdul més allunyat del passeig de gràcia i 
un gran amb 2 mòduls a banda i banda de l'aresta del xamfrà. 
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2014 el 24 d'abril s'inaugura la botiga d'Aristocrazy (firma española de moda i joieria) en 
el local de cantonada, decorat per l'interiorista Lázaro Rosa-violán, conservant elements 
de la façana i de l'interior. 

BIBLIOGRAFIA  

El Periódico 24-09-1993 "Guapos per sempre" 

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 65 

http://www.stylebybru.com/aristocrazy-barcelona/ 

inauguració 4-2014 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1993. Foto: J. Dolsat 
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AMADEO CARBONELL [306]  
C Llibertat 52   

DADES GENERALS 

Denominació AMADEO CARBONELL 

   

Adreça C Llibertat 52       

 C Perill 53       

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 83160 / 003 
  

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 entremitgeres a dos carrers local c. Llibertat 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època Mitjans s. XIX 192x 

Estil Popular   

Autor   Lluís Brú i Salelles 

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de la planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Llibertat 52. 
Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de la Lampisteria d’Amadeu Carbonell realitzada per Lluís Brú vers 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El frontis aplacat emmarcant l’obertura, amb un mosaic realitzat per Lluís Brú, i el 
tancament de fusta a l’interior del forat arquitectònic. 

Adherits sobre el parament: 

- el sòcol de pedra buixardada amb motllura superior 

- el mosaic de tessel•les ceràmiques d’un blau intens, amb dos dibuixos sobre els 
brancals ( a l’esquerra, una torxa sota la paraula Luz, i, a la dreta, dues dinamos sota la 
paraula Fuerza). 

- la llinda amb el front inclinat vers el carrer, amb el mateix fons blau i el nom Amadeo 
Carbonell, en el centre, amb el número del carrer 52 dins d’un cercle, a banda i banda. 

Protegint el pla superior de la llinda i aplacant la llosa del balcó, hi ha rajoles ceràmiques 
d’un blau similar que semblen posteriors. 

Els elements sortints, per sobre de la llinda, en l’eix dels brancals, de ferro de línies 
ondulades, que semblen els suports de llums desapareguts. 

Dins de la obertura, 

- el tancament de fusta pintada amb sòcol de l’alçada del dels brancals i vidrat per sobre, 
amb aparador a l’esquerra i porta a la dreta amb tirador exterior en angle. 

- els porticons extraïbles de fusta, senzills, que protegeixen la part vidrada del tancament. 

INTERIORS 

No s’ha tingut accés a l’interior. 

Segons la bibliografia (FAVÀ-AMORÓS, 2007) es conserva el paviment de mosaic 
hidràulic i els calaixets de fusta darrera el taulell. 

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. 

Eliminació dels elements sobreposats incoherents. En particular el rètol de bandera. 

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  

xxxx Josep Carbonell i Maria Palet obren una lampisteria a la plaça Rius i Taulet. 
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1916 el seu fill, Amadeu, que treballava a la companyia del gas, obre l'establiment del 
carrer Llibertat quan es casa. 

1924 Amadeu encoma al seu amic Lluís Brú la decoració de la façana amb un mosaic de 
tesel.les. 

1956-1963 publiquen anuncis a la vanguardia soli.licitant operaris 

xxxx pasa al seu fill Ramon Carbonell 

xxxx pasa a la filla de Ramon, Àngela i el seu marit. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p. 67 

http://larosadefuego.blogspot.com.es/2009/12/luz-y-fuerza-amadeo-carbonell.html 

http://vestigiosdebcn.wordpress.com/2013/02/11/la-antigua-tienda-de-amadeo-carbonell-
luz-y-fuerza-que-cambiaron-el-mundo/ 
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ANDREU MARCOS [307]  
C Astúries 5   

DADES GENERALS 

Denominació ANDREU MARCOS 

   

Adreça C Astúries 5   7   

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80720 / 026 
  

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 dret 

N. plantes actual PB+5P PB 

Època   1936 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Astúries 
5. Disposa d’una única obertura dividida per un pilar rodó de fosa. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament de fusta adaptat al forat arquitectònic amb rètol integrat. 

Un senzill tancament que forma un únic pla pel darrera del pilar, on destaquen els rètols 
del fix superior, amb dues solucions diferents: 

-a l’esquerra, retolat sobre un vidre transparent, 3 línies de lletres daurades amb les 
paraules MARCOS, ESPEJOS, CRISTALES. 

- a la dreta, sobreposades sobre un vidre matejat, 1 línia de lletres corpòries de fusta 
pintada, ANDREU. 

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. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular l’actual color de la fusteria. 

S'ha de mantenir el rètol principal. La possibilitat de substituir el contingut literal dels 
rètols secundaris queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques: lletres 
sobre el vidre de la tarja superior. 

Recuperar el cromatisme històric de la fusteria, coherent amb l’estil del conjunt. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1936 Carles Andreu trasllada el seu taller de confecció de marcs que, fins aleshores, 
compartia espai amb el taller del vidrier Bonet al carrer Asturies 4. 

1984 entra a treballar Fermin Perez 

199x a la mort de Carles passa a Fermin Perez, qui conserva la decoració sense canvis. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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CAMISERIA H.RUIZ [317]  
C Gran de Gràcia 64   

DADES GENERALS 

Denominació CAMISERIA H.RUIZ 

 SONY GALLERY, HOME GALLERY 

Adreça C Gran de Gràcia 64   66   

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80130 / 014 
  

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 esquerre 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època <1874 <1915 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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 64. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior que semblen correspondre a 
la Camiseria y Corbateria H.Ruiz, de l’any 1915. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament i l’intradós, ocultant la part superior de l’obertura, l’aplacat  de fusta de 
composició simètrica, amb: 

En el brancals, per sobre d’un sòcol recent, els muntants de fusta amb decoracions en 
rebaix i el plafó superior amb una mena d’escut amb decoracions sobreposades, ara 
pintades en color gris- plata, amb el número de la finca 66. Sota el vinil adherit en els 
plafons laterals sembla que es conserva un vidre pintat pel darrera 

En la llinda, la cornisa de fusta de tota l’amplada i l’emmarcat inferior. 

El ràfec de fusta sembla posterior. 

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 que formen la façana de l'establiment. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els vinils de propaganda dels brancals. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: Lletra clara, proporcionada, sobre el plafó pintat negre. 

Cal esbrinar si existeix un plafó de vidre negre sota els vinils, valorar el seu interès i 
possible protecció. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1915 Camiseria y corbateria H.Ruiz 

<1997 botiga de roba 

1997 passa a Inson, botiga de productes electrònics i telefonia primer anomenada Sony 
Gallery i posteriorment Home Gallery 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

. 
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TOCINERIA [322]  
C Verdi 85   

DADES GENERALS 

Denominació TOCINERIA 

 TOCINERIA RAFAEL 

Adreça C Verdi 85       

             

Districte/Barri Gràcia / la Vila de Gràcia 

Ref. Cadastral 80990 / 003 
  

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 entre mitgeres local esquerre 

N. plantes actual PB+2P PB+entresolat 

Època 188x   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer 
Verdi 85. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial l’exterior que corresponen a la 
decoració d’una cansaladeria. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Els vestigis d’una antiga cansaladeria: 

-en el parament, el rètol esgrafiat i pintat entre la llinda en arc i el fris, amb la paraula 
TOCINERIA 

- dins de l’obertura, en la part superior, la reixa de rodó de ferro ondulat dibuixant una 
composició simètrica amb motius vegetals 

INTERIORS 

El local està tancat i no s’ha pogut accedir a l’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 
el rètol i la reixa. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular els tubs d’instal•lacions urbanes. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1881 Gabriel Farré Dardiña demana permís per posar portes sortints a la casa 85 de la 
calle Ancha, avui Verdi. 

1931 anunci a La Vanguardia “vendo instalacion completa de vinos y aceites Verdi 85 
tocineria” 

1988 Rafael Moreno Rodriguez, cansaladeria 

2012 canvi de nom cansaladeria amb obrador Josefa Lloreta Gene 

<1-1-21013 canvi de nom tocineria amb obrador Maria Carrera Caraza 

BIBLIOGRAFIA  

El Periodico 21-1-2011 

http://callesdebarcelona.wordpress.com/2011/01/24/otro-que-se-fue-de-la-bulliciosa-verdi/ 

DOCUMENTACIÓ 

ACMB: Antecendets, 72587 
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BAR QUIMET [324]  
Pl. Eivissa 10   

DADES GENERALS 

Denominació BAR QUIMET 

   

Adreça Pl. Eivissa 10       

 C Rajoler 4       

Districte/Barri Horta-Guinardó / Horta 

Ref. Cadastral 29122 / 015 
  

Planejament HTA266  PE de protecció i millora dels conjunts urbans de les places 
d'Eivissa, Santes Creus i carrer d'Horta 

Qualificació 13b Zona en densificaició urbana semiintensiva 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus cantonada cantonada 

N. plantes actual PB+3P PB+entresolat 

Època 1927 1927 (2006 reproducció) 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de cantonada, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici 
afrontat al carrer Rajoler 4 i plaça Eivissa 10. Disposa de 4 obertures a rajoler i 2 a la 
plaça. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial l’exterior que corresponen a la 
reproducció de la fusteria del Bar Quimet. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

A l’interior dels 5 portals la reproducció, aproximada, de la fusteria vidrada visible en les 
imatges d’època amb: porta central batent amb arc de mig punt amb un relleu sobre la 
clau, envoltada d’una vidriera que inclou vidres quadrats sobre el sòcol de fusta i al 
voltant de l’arc. 

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 fusteria vidriada dels cinc portals de l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1927 Joan Puigbó construeix l'edifici del carrer Fulton 21 (ara pl. eivissat 10) i lloga el 
local de cantonada a Joaquin (Quimet) Carlús i Rosa Not Vilà que hi obren un bar. 

1955 Quimet Carlús es jubila i es traspassa a Jaume Jalmar Pujol. 

En els anys 1965 i 66 es realitzen successives reformes a l’exterior (fusteries) i interior 
(barra, aparador, paviment,...). 

1967 mor Quimet Carlús amb 70 anys. 

Es realitzen successives reformes a l’interior (1988 barra, 1992 banys,...). 

2006 passa al fill de Jaume, Josep Lluís Jalmar Pallarés. 

Es retorna la façana del carrer Rajoler a la imatge original amb el tendal sota el balcó i la 
reproducció de la fusteria (eliminant l’ampit de les 2 obertures centrals). 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.quimethorta.com/es_historia_bar-quimet.html 

inclou galeria de fotos 

El 1 de Septiembre de 2006 el Sr. Jaime hace una transmisión de licencia a su hijo Josep 
Lluís Jalmar y Pallarés. Este, a petición del Ayuntamiento y de Paisaje Urbano de 
Barcelona, recupera las puertas antiguas con sus ornamentos y reforma los lavabos para 
ser accesibles a personas con discapacidad. También coloca el suelo tan característico. 

http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2011/02/quimet-dhorta.html 

Informació extreta 
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del llibre 

Gent Popular d’Horta 

. De Mingo Borràs. 

el bar es va inaugurar l'abril de 1927. Va seer construït per Quimet Carlús i Rosa Not Vilà, 
en la Plaça d'Eivissa cantonada Rajolers. El local el van llogar a Joan Puigbó. A la 
inauguració hi va anar molta gent que es sentia atreta pel nou local i la novetat que 
representava que hi hagués una pianola elèctrica instal·lada perquè els clients escollissin 
la música que volien escoltar tot accionant el botó de selecció corresponent. 

(...) En el bar Quimet hi havia un lloro molt popular al que deixaven en llibertat i que tenia 
molt males pusses amb tothom que duia sotana, als qui dirigia paraules molt poc 
agradables de sentir. També va aprendre a reproduir el so del xiulet que feia marxar al 
tramvia i més d'un cop el conductor va seguir els que semblava que era l'ordre de sortida 
i que només proveia d'en Juanito, que així s'anomenava el lloro. 

DOCUMENTACIÓ 
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FARMÀCIA LLORENS [358]  
C Pons i Gallarza 1   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA LLORENS 

   

Adreça C Pons i Gallarza 1 3     

             

Districte/Barri Sant Andreu / Sant Andreu 

Ref. Cadastral 93013 / 014 
  

Planejament B1227  MPGM a l'àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu (casc 
centre històric) 

Qualificació 12sa(p) Casc antic de Sant Andreu amb protecció 

PEPPA  2000 B    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus Entre mitgeres Local dreta 

N. plantes actual PB+4P PB 

Època 1906   

Estil Modernista   

Autor Joan Torras i Guardiola, 
arquitecte i m. d'o.   

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment situat a la dreta del portal d’accés a la zona de vestíbul de la planta baixa. 
Només disposa d’elements d’interès patrimonial a l’exterior ja que l’espai interior ha estat 
totalment remodelat. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’establiment disposa de dues obertures amb tancaments situats a ras de façana. El de la 
dreta és un aparador i l’accés a l’interior se situa en el portal de l’esquerre. Els dos 
tancaments tenen la mateixa configuració, és dir, un marc de fusta rematat per unes 
volutes, damunt les quals s’organitza l’emmarcament de fusta d’un timpà semicircular de 
vidre treballat a l’àcid amb el nom de l’establiment. 

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 
les dues vidrieres de tancament de l'establiment. 

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 vidre pintat clar, lletra daurada i text proporcionat al 
plafó 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1915 fundació de la farmàcia 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.sant-andreu.com/com-1/llorens/ 

DOCUMENTACIÓ 
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TINTORERIA BARCELONESA [386]  
C Pujades 186   

DADES GENERALS 

Denominació TINTORERIA BARCELONESA 

   

Adreça C Pujades 186       

             

Districte/Barri Sant Martí / el Poblenou 

Ref. Cadastral 06621 / 001 
  

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 ara, local únic 

N. plantes actual PB PB 

Època   1920 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que actualment ocupa tota la unitat cadastral, que en origen constituïa el 
local dret de l’edifici de planta baixa afrontat al carrer Pujades 186. Disposa d’una única 
obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, corresponents a la 
decoració de la Tintoreria Barcelonesa, de l’any 1920. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

Sobre el parament, l’aplacat de marbre negre amb vetejat blanc, visible en els brancals i, 
probablement, ocult sota la pintura en la llinda, igual que la decoració pictòrica d’estil 
decó de la part superior, dins i fora de l’arc. 

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 
l’aplacat de marbre negre dels brancals. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el rètol, la bandera, els focus i les instal•lacions urbanes. 

Cal esbrinar si existeix l’aplacat de marbre de la llinda, així com l’arc superior i la seva 
decoració pictòrica. En cas afirmatiu es restaurarà, col•locant el nou rètol a la llinda, amb 
lletra retallada metàl•lica col•locada directament sobre el parament. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1920 Teresa Escuté Rosell obre la tintoreria Barcelonesa, a l'actual emplaçament. 

1993 el seu fill, Esteban Foguet Olaya, funda a Rambla Poble Nou 180 Barcelonesa Pell, 
dedicada a la neteja i restauració de pells. 

19xx passa al net de la fundadora Esteve Foguet Creixell 

1993 el seu fill, Esteban Foguet Olaya, funda a Rambla Poble Nou 180 Barcelonesa Pell, 
dedicada a la neteja i restauració de pells 

<2012 Barcelonesa pells tanca la seu de la Rambla i comparteix local amb la tintoreria. 

BIBLIOGRAFIA  

CAMPS, 2000: Les botigues més antigues, 75 anys o mes al servei dels poblanovins, 
publicat a ICARIA 5 

http://www.pinkermoda.com/empresa/bcnpells 

"Esteban Foguet Olaya, constituye en la actualidad la cuarta generación de una familia 
completamente dedicada a la tintorería desde que, en 1920, su bisabuela -la Sra. Teresa 
Escuté- iniciara la actividad en la misma tienda en donde actualmente se encuentra la 
sede central. Tomando las riendas de su padre, D. Esteban Foguet Creixell funda en 
1993 Barcelonesa Pells, en la rambla del Poblenou número 80, constituyendo este uno 
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de los pocos establecimientos en toda Barcelona dedicado exclusivamente a la limpieza y 
restauración de prendas de piel." 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 1922 

 
 2014 
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BODEGA QUIM [389]  
C Poeta Cabanyes 25   

DADES GENERALS 

Denominació BODEGA QUIM 

 BODEGA QUIMET I QUIMET 

Adreça C Poeta Cabanyes 25       

             

Districte/Barri Sants-Montjuïc / el Poble Sec 

Ref. Cadastral 20490 / 008 
  

Planejament S248  PE dels sector del Poble Sec- Montjuic 

Qualificació 12 Zona de casc antic de substitució de la edificació antiga 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres dret 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 18XX 1914 

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa amb entresolat, de l’edifici afrontat al 
carrer Poeta Cabanyes 25. Disposa de dues obertures (una porta petita i un portal gran).. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que corresponen al 
tancament del punt de venda de vins de Quim Salsas, de l’any 1914. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El rètol bandera i el tancament de fusta pintada del portal (obertura dreta): 

-Sobre el parament, els porticons plegables a l’exterior, amb el límit superior paral.lel a 
l’arc de l’obertura i quatre nivells de plafons. 

-Dins de l’obertura, el bastiment que ressegueix el forat arquitectònic i el tancament de la 
zona superior amb tarja, amb 3 emmarcats amb vidre, i plafó superior ajustat a l’arc. 

-La bandera, llevat del plafó amb el nom actual, de forja artística policromada, amb 
rodons corbats amb fulles de planxa repujada. 

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 
el bastiment de tanca de l'establiment amb els porticons, i la bandera de forja. 

Les intervencions proposaran la eliminació dels elements no adequats, sobreposats 
incoherents: En particular el extractor de la tarja de llinda. 

Recuperar el cromatisme del conjunt de façana amb colors propis de l’època i estil de 
l’establiment. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1914 Quim Salsas, productor de vi del Bruc, obre diversos punts de venda per 
comercialitzar la seva producció a Barcelona i entorn. A banda del que es conserva al 
carrer Poeta Cabanyes 25 (abans Cabañes) en tenia un al carrer Astúries i un altre a 
l’Hospitalet. 

< 1939 passa a Carolina Salsas Ollé 

1950 passa a la filla de Carolina, Maria Pascual Salsas 

1965 Carolina Salsas sol•licita permís per a canviar el taulell 

2xxx passa als besnéts del fundador Quim i Joana Pérez Sans 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.plateselector.com/quimet-i-quimet/ 

DOCUMENTACIÓ 

ACMB: Antecedents, 36276 1965 Carolina Salsas sol•licita permís per a canviar el taulell 
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ELECTRICITAT IRURZÚN [430]  
Pl. Consell de la Vila 2   

DADES GENERALS 

Denominació ELECTRICITAT IRURZÚN 

 ELETRICITAT V.YRURZÚN ANDREU 

Adreça Pl. Consell de la Vila 2   3   

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / Sarrià 

Ref. Cadastral 34340 / 001 
  

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 esquerre 

N. plantes actual PB+2P PB 

Època   1930? 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el esquerre, de planta baixa, de l’edifici afrontat a la plaça consell 
de la Vila 2. Disposa d’un portal i dues finestres. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior, que corresponen al 
tancament de l’establiment de Vicenç Irurzun, de l’any 1930 aproximadament. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El conjunt d’elements de fusta pintada (amb cromatisme que ha anat variant en el temps), 
amb rètol i portalons sobreposats que emmarquen un petit vestíbul exterior, amb porta 
central reculada i aparadors laterals i el paviment de terratzo del llindar, vestíbul i escala. 

Destaca la solució del rètol aplacat sobre  la llinda amb límit inferior amb arc central, 
sobre l’obertura i segments d’arc en els laterals on s’encaixen els portalons, plafonats, en 
posició oberta. 

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 que formen el conjunt de la façana de l’establiment. 

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

NOTICIES HISTÒRIQUES  

<1931 (data 1a factura) Vicenç Irurzún Casanoves obra una llauneria, electricitat i 
lampisteria amb habitatge a l’interior. 

19xx passa al seu fill Vicenç Irurzun Ricard 

19xx funciona amb uns socis amb el nom d’Irfiel 

200x passa al net de fundador, Vicenç Yrurzún Andreu (el canvi en la inicial del cognom 
es conseqüència d’un error del registre civil). 

Es catalanitza el rètol. 

BIBLIOGRAFIA  

FAVÀ-AMORÓS, 2007. p.315 

http://estemblematics.blogspot.com.es/2011/02/1931-electricitat-yrurzun.html 

El Periodico 8-10-2014 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/districtes/taulells-amb-historia-3583308 

El cognom navarrès Yrurzún sona a Sarrià des del 1931, quan l'avi de Vicenç Yrurzún es 
va establir com a electricista als baixos del número 2 de la plaça del Consell de la Vila. El 
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seu nét, actual propietari, manté el rètol i la porta de fusta perquè «forma part del 
paisatge del barri». 

DOCUMENTACIÓ 

 

  

Edifici Situació 
 

 
  

 
 200x 
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COTTET [453]  
Av Portal de l'Angel 40   

DADES GENERALS 

Denominació COTTET 

   

Adreça Av Portal de l'Angel 40       

             

Districte/Barri Ciutat Vella / el Barri Gòtic 

Ref. Cadastral 12620 / 016 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

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

PEPPA  2000 D    

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entremitgeres local esquerra+plantes 

N. plantes actual PB+6P+2 PB+xP 

Època 18XX   

Estil Neoclàssic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

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, a més dels baixos, diverses plantes en alçat que ha anat incorporant al 
llarg del temps. Disposa d’elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior i a l’interior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L'element més característic d’aquest establiment és el termòmetre lluminós situat a 
l’esquerre de l’edifici (a tocar la paret mitgera de l’edifici veí) i que s’estén en alçat per 
diversos pisos. Instal·lat l’any 1956 ha estat restaurat el 2009. 

INTERIORS 

Conserva part de l’antic mobiliari, taules de despatx, un moble mostrador amb el sobre de 
marbre i decorat amb plafons motllurats, un marc d’un pas de fusta motllurada amb 
volutes superiors que emmarquen un antic rellotge. El conjunt, però, sembla fora de 
context. 

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 monumental termòmetre lluminós. A l’interior, el moble mostrador, les taules de 
despatx, el marc de pas motllurat amb rellotge, i l’estructura del passadís superior amb 
barana de fusta. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1902 Constantino Cottet (1865-1915), fabricant d'ulleres de l'empresa familiar Fabrique 
d'Horlogerie &amp; de Lunetterie Jules Cottet de Morez a França, obre la seva primera 
botiga a Barcelona en l'emplaçament actual. 

1935 Nova decoració de la façana i construcció d'un altell, segons projecte de l'arquitecte 
Jordi Audet. 

1937 amb motiu de la guerra civil els tres fills de Constantino marxen a Sevilla i funden la 
Industria Nacional de Óptica, la futura Indo. 

1943 Els tres germans, Fernando, Rolando i Renato Cottet Monnet, a la tornada d'un 
viatge per Europa, es propossen instal.lar un termòmetre monumental que ocupi totes les 
plantes del seu edifici, similar als existents a Copenhaguen i Brusel·les. Les gestions per 
materialitzar la idea s'allarguen diversos anys en el quals contacten amb empreses 
d'Estocolm, Copenhaguen i Hessen. 

1955 l'enginyer J.Nebot, de l'empresa "Guerin S. en C." realitza el projecte tècnic del 
termòmetre lluminós exterior i l'arquitecte Pere Ricart Nebot el projecte d'obra. 

1956 (25 de febrer) entra en funcionament coincidint amb una onada de fred intens. 

≤ 1970 es col·loquen diversos rètols a la  façana i els balcons. 

1999 L'IMPU premia al termòmetre com a "Element de Interés Paisatgístic (petit 
paisatge)". 
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2009 Reparació del termòmetre que es remodela per millorar la seva eficiència energètica 
(bombetes LED.) conservant l'estètica original. 

BIBLIOGRAFIA  

http://www.cottet.es/es/e_historia 

(inclou informació detallada sobre el termómetre: gestions per materialitzar-lo, descripció 
tècnica de la instal.lació de 1956 i descripció de la reparació de 2009) 

"Cottet 1902-2002" Edició limitada en motiu del centenari. 

DOCUMENTACIÓ 

AMCB. Antecedents, 8576 

AMCB. Expedient 161630. Any 1962. 

AMCB. Expedient 161746. Any 1962. 

AMCB. Expedient 361706. Any 1986. 

AMCB. Expedient 01-2001-0448. Any 2001. 

AMCB. Expedient 161286. Any 2005. 

 

  

Edifici Situació 
 

 
 Façana de l'establiment 
poc després de la seva 

fundació 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 COTTET 453 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  

 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 94 

 
  

 
  

 



 FARMÀCIA SANTAMARIA  455 

 Fitxes del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic  

 dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona 95 

FARMÀCIA SANTAMARIA  [455]  
C Roger de Llúria 123   

DADES GENERALS 

Denominació FARMÀCIA SANTAMARIA  

 FARMÀCIA CORTIT FERRER, FARMÀCIA FONT, FARMÀCIA P.BOTÉ, 
FARMÀCIA CASELLAS 

Adreça C Roger de Llúria 123       

 C Provença 289       

Districte/Barri Eixample / la Dreta de l'Eixample 

Ref. Cadastral 80141 / 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 xamfrà local dreta c. Roger de Llúria 

N. plantes actual PB+5P PB+entresolat 

Època 1903 191x 

Estil Eclèctic   

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local de l’extrem dret de la parcel•la, de la planta baixa amb 
entresolat, de l’edifici afrontat al carrer Roger de LLúria 123 i Provença 289. Disposa de 
dues obertures al carrer Roger de Llúria. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior que semblen corresponen a 
la farmàcia Santamaria, dels anys 1910. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

El tancament  a l’interior dels buits arquitectònics amb rètol integrat i el llindar de pedra 
desbastada, amb: 

- Calaix superior, adaptat a la forma del forat arquitectònic, amb un plafó ovalat en el 
centre, amb una retolació moderna. 

- Fusteria, adossada a la cara interior de la façana, amb sòcol plafonat i tarja amb vidre 
matejat amb retolació de lletres daurades amb el mot ESPECIFICOS, a l’esquerra, i 
ANALISIS, a la dreta. En la obertura esquerra hi ha una porta central amb tirador exterior 
daurat amb volutes en els extrems. 

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 que formen la façana de l'establiment. 

S'han de mantenir els dos rètols històrics. La possibilitat de substituir el contingut literal 
del rètol de l’establiment queda oberta sempre que no se’n perdin les característiques. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

< 1917 Farmàcia Santamaria 

<1948 Farmàcia Cortit Ferrer 

1991 passa a Maite Font 

2001 passa a P. Boté 

2011 passa a Anna Casellas. Pinta la fusteria exterior, que era d'un blau grisós, i la 
interior que era d'un verdòs. Troba l'interior modificat: paviment sobreposat, armaris 
sense portes, mirall del fons del mòdul central pintat negre, llevat del mòdul del gerro, 
taulell amb sobre xapat,... 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 

MMCB: Antecedents, 5424 
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RAPIDO PONS  [475]  
C Vergós 9   

DADES GENERALS 

Denominació RAPIDO PONS  

   

Adreça C Vergós 9       

             

Districte/Barri Sarrià-Sant Gervasi / les Tres Torres 

Ref. Cadastral 32820 / 011 
  

Planejament PGM  Pla general metropolità 

Qualificació 20a/8 Edificació aïllada, subzona plurifamiliar V 

PEPPA  2000      

   

 EDIFICI ESTABLIMENT 

Tipus entre mitgeres local dret 

N. plantes actual PB+1P PB 

Època   1940? 

Estil     

Autor     

CATEGORÍA: E3: Elements d’interès paisatgístic. 

DATA REVISIÓ: Novembre 2014. 

 

  

Exterior Interior 

DESCRIPCIÓ  

Establiment que ocupa el local dret, de planta baixa, de l’edifici afrontat al carrer Vergós 
9. Disposa d’una única obertura. 

Presenta elements tangibles d’interès patrimonial a l’exterior. 

ELEMENTS TANGIBLES D’INTERÈS 

EXTERIORS 

L’estructura de fusta pintada encaixada dins de l’obertura amb plafó, casi a ras del pla de 
façana, amb el nom de l’establiment pintat i tancament reculat amb porta central i dos 
aparadors exteriors, i el paviment continu, de morter de ciment imprès, amb retícula 
girada 45º que continua a l’interior. 

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 que formen el conjunt de la façana de l’establiment. 

La possibilitat de substituir el contingut literal del rètol queda oberta sempre que no se’n 
perdin les característiques: plafó de fusta pintat d’acord amb el cromatisme del conjunt, 
lletra contrastada, i text proporcionat al plafó. 

NOTICIES HISTÒRIQUES  

1936 s’anuncia el traspàs d’“antigua tienda de comestibles por no poder atender” 

1944 s’anuncia el traspàs de “Rapido calzado vvda.” Rafael Pons s’hi estableix. 

1984 passa al net de Rafael, Rafael Marquez Pons. 

2014 Finalitza el contracte d’arrendament de Rafael i tanca la seva activitat per falta 
d’acord amb la propietat. 

BIBLIOGRAFIA  

DOCUMENTACIÓ 
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