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Premis Puig i Cadafalch
La col·lecció de catàlegs dels Premis Puig i Cadafalch dedicats a l’insigne arquitecte i fill il·lustre
de Mataró va quedar involuntàriament aturada fa deu anys. Les especials circumstàncies que es
van viure, la necessitat d’atendre prioritats i d’ajustar-hi els recursos van ser determinants en la
presa de la decisió.
No hi havia, evidentment, cap intenció d’estroncar unes publicacions que recullen la memòria gràfica i tècnica de l’evolució de l’arquitectura a la nostra ciutat i comarca des de la institució dels
Premis l’any 1984 i que, en la seva primera edició, permeten remuntar-nos al 1974 i conèixer a
fons l’obra dels deu primers anys de democràcia municipal.
La millora relativa de la situació ens permet posar-nos al dia i, d’entrada, recuperar la seqüència
bibliogràfica malauradament suspesa. S’ha fet un esforç especial perquè la reaparició coincideixi
amb la celebració el 2017 de l’Any Puig i Cadafalch, Arquitecte de Catalunya, en la commemoració del 150è aniversari del seu naixement. Per això, en aquest nou volum que teniu a les mans
hi trobareu, a més a més dels Premis Puig i Cadafalch d’enguany, tant en l’edició local com en la
comarcal, les edicions dels anys 2011 i 2014 que havien restat inèdites.
Respecte els altres catàlegs publicats, aquesta peculiar publicació ofereix la singularitat de testimoniar uns moments que han estat força difícils per a l’arquitectura i els tècnics que hi intervenen
però que, malgrat tot, han estat innovadors i creatius. El context ha ajudat a esmolar l’enginy i a
fer bona arquitectura, que és el que han reconegut aquests guardons plurianuals.
Aprofito per felicitar tots els premiats, tant els de les darreres edicions com els de les que no van
poder ser editades i agrair-los a tots el seu bon fer i encoratjar-los a continuar contribuint en la
millora de la nostra ciutat i comarca.

Núria Calpe i Marquet
Tercera tinent d’alcalde
Regidora Delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge

5

Deu anys d’arquitectura a Mataró
dins d’un catàleg: 2007-2017
Des de fa més de 30 anys, els Premis Puig i Cadafalch i els seus catàlegs presenten i expliquen,
primer amb una periodicitat biennal i més tard triennal, la millor arquitectura impulsada per promotors privats que es fa a la nostra ciutat. Des de l’inici, l’objectiu dels Premis ha estat servir
d’estímul a la bona arquitectura i omplir un buit que hi havia en el camp de la difusió i valoració de
l’arquitectura de qualitat que es feia al nostre territori més proper.
Novament teniu davant vostre un catàleg que incorpora, en aquest cas, la dotzena, la tretzena i la
catorzena edició dels Premis. Es tracta del recull de 10 anys d’arquitectura a la nostra ciutat, des
del 2007,quan el món de la construcció, també a casa nostra, entra en un dur període de crisi, fins
al 2017, tot just ara, quan tot indica que ens en podríem estar sortint.
La 12a edició dels Premis que s’havia de realitzar el 2010, s’ajornà al 2011. La nova edició va
recollir l’obra realitzada a Mataró en el període 2007-2010. Aprofitant l’impuls de la Mostra
d’Arquitectura del Maresme promoguda pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, els Premis Puig i
Cadafalch adoptaren un nou enfocament, més reduït, intentant sumar sinergies però reduint despeses i duplicitats innecessàries.

terme, calia donar visibilitat al conjunt de promotors, tècnics i constructors que en situació tan
adversa havien aconseguit fer bona arquitectura.
Al mateix temps es va apostar per potenciar el treball conjunt amb la resta de municipis del Maresme, promocionant la rehabilitació i la recuperació del patrimoni com a eina per activar el futur del sector. Amb aquesta voluntat va néixer el nou Premi Puig i Cadafalch del Maresme, que
s’atorgà per primer cop l’any 2014 per reivindicar la millor obra de recuperació de patrimoni en
l’àmbit del Maresme i que, a partir d’aquest moment, es continua convocant conjuntament amb
els Premis Puig i Cadafalch i la Mostra d’Arquitectura del Maresme.
L’any 2017, encara amb poc gruix d’obra executada en el període 2014-2016, es proposa no interrompre l’edició periòdica dels premis però donar-hi un nou enfocament: de manera excepcional el
concurs d’arquitectura per obra feta es transforma en un concurs d’idees. L’Ajuntament de Mataró
aposta per la revitalització del centre històric de la ciutat i convoca un concurs d’arquitectura per
tal de recuperar un dels sectors més degradats del casc antic de la ciutat: el tram de la Muralla d’en
Titus i la seva connexió amb la resta del circuït de muralla.
Observant la pròpia evolució dels Premis podem obtenir una lectura dels temps i circumstàncies

En paral·lel, i per tal de complementar la reduïda dimensió dels Premis, aquell mateix any va néixer
una nova iniciativa: les 48 Hores Open Puig i Cadafalch, un cap de setmana participatiu de portes
obertes, visites guiades i conferències per conèixer i experimentar en primera persona el valor dels
espais ben projectats i construïts de la nostra ciutat. A partir d’aquest moment s’instaurà Mataró
la celebració d’aquestes jornades de forma anual, amb un èxit creixent de participació ciutadana.
L’any 2014 l’Ajuntament de Mataró, mitjançant el Consell del Patrimoni, va apostar novament
per la organització dels Premis en la que fou la seva 13a edició. Els anys 2011, 2012 i 2013 havien
estat anys de molt poca activitat i per això, més que mai, tot i la poca obra que s’havia portat a

6

que han envoltat el món de l’arquitectura i la construcció en els darrers 10 anys.
També es fa evident la ferma voluntat de donar continuïtat als Premis, així com la ratificació de
l’aposta que en el seu moment va fer l’Ajuntament de Mataró, a iniciativa del Consell del Patrimoni, per potenciar la bona arquitectura del present com a llavor generadora del patrimoni del futur.

Mariona Gallifa i Rosanas
Arquitecta responsable de patrimoni arquitectònic
Secretària del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró
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PREMIS PUIG I CADAFACH / 2007-2010

Acta del jurat de la 12a edició
dels Premis Puig i Cadafalch

Edifici d’activitat terciària al Rengle
Arquitecte: Manuel Ruisánchez Capelastegui
Aparellador: Oscar Garzón
Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Constructor: Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCC)

Reunits a Mataró el 15 de juliol del 2011, els membres del jurat de la convocatòria de la dotzena edició
dels premis Puig i Cadafalch són:

Habitatges a la Ronda Barceló

Marta Adroer Puig, vocal

Arquitectes: Manuel Brullet i Tenas i Alfonso de Luna
Aparellador: Josep Ma Sentís
Promotor: SR Promotors, SL
Constructor: Constructora Inmobiliaria, SL

Esteve Terradas Muntañola, vocal

Reforma i rehabilitació de l’antiga fàbrica Can Minguell (1850)

Josep Ferrando Bramona, vocal

representant de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
representant de la seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Joan Olona i Casas, vocal

Representant del Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

Sergi Penedès i Pastor, vocal

vicepresident del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró
(Sergi Penedès i Pastor excusa l’assistència i delega el seu vot a Pere Fradera i Barceló)

Lluís Domènech i Girbau, vocal

arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

Pere Fradera i Barceló, vocal

representant del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró que actua com a secretari

A l’edició d’enguany dels Premis Puig i Cadafalch, s’hi han presentat un total de 34 obres i

Arquitecte: Toni Gironès i Saderra
Aparellador: Albert Brufau
Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Constructor: Natur System, SL
I declara com a guanyadors ex aequo:

L’edifici comercial a la baixada de les Espenyes de Mataró
La reforma i rehabilitació de l’antiga fàbrica Can Minguell (1850)
L’ex aequo es justifica tant per la valoració d’una intervenció decidida i potent en un punt complicat
de la trama urbana al centre històric mataroní com per l’excel.lent obra de rehabilitació.

el jurat distingeix, com a finalistes, les següents:

Edifici comercial a la baixada de les Espenyes
Arquitectes: Rosa Brullet i Coll i Manuel Brullet i Tenas
Aparellador: Pere Roig i Casanovas
Promotor: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA)
Constructor: Dentell, SL / Ferros Iluro, SL
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OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMIS PUIG I CADAFALCH / 12a EDICIÓ

Edifici comercial a la
baixada de les Espenyes
Baixada de les Espenyes, 4-6 / Mataró

Edifici de planta baixa i dos pisos en un solar a tocar de les restes

arquitectes autors

de la Muralla del segle XVI de Mataró.

Rosa Brullet i Coll

La situació topogràfica i la funció de l’edifici com a tancament
lateral de la plaça de Can Xammar convertia el solar i l’edifici en
un punt molt específic i singular.

tècnics col·laboradors
Pere Roig, aparellador
Xavier Brullet i associats, SLP,

La proposta volumètrica es planteja sobre dues premisses.
La primera: fer possible la màxima visió de la Muralla des de la
plaça, mitjançant dues grans volades a la part de mar i de muntanya que faciliten les vistes sobre la muralla.
La segona: seguir l’estructura parcel·lària del nucli antic de Mataró i convertir el solar de planta irregular en rectangular.
La petita dimensió de la parcel·la convertida en una peça aïllada
dins de l’estructuri urbana, la necessitat que l’edifici estructurés
la plaça, l’estructura portant per aguantar les dues volades i la
necessitat que l’edifici agafi una imatge abstracta per separar-se
conceptualment de la imatge figurativa de la Muralla porten a la
definició formal i constructiva del nou edifici.

14

Manel Brullet i Tenas

15

instal·lacions

Carles Gelpí, estructures
promotor
PUMSA

alçat

alçat

16

17

planta tipus
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OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMIS PUIG I CADAFALCH / 12a EDICIÓ

Reforma i rehabilitació de la
fàbrica Can Minguell (1850)
Carrer Madoz, 13 / Mataró

Es vol dotar la ciutat d’un nou espai d’ús mixt, possiblement varia-

arquitecte autor

ble i polivalent en el temps (tallers per a entitats locals, petit plató

Toni Gironès i Saderra

de rodatge, sales d’exposicions...).

tècnics col·laboradors

La intervenció es realitza a la nau principal del conjunt fabril de Can
Minguell (1850). Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres plantes
pis. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de
maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa sobre
encavallades de fusta.
L’espai envoltant exterior i els espais interiors mostren les diverses
alteracions i els canvis de programa soferts al llarg del temps. Els
criteris a l’hora d’intervenir han estat:

Raquel Vicente, arquitecta
Albert Brufau, aparellador
Xavier Saura, estructures
Jordi Ribas Cruells, instal·lacions
promotor
PUMSA
constructor

1. Recuperar tant com fos possible la geometria original de l’edifici.
2. Conservar l’espai que conformen els sostres de volta de maó de
pla atirantats i emblanquinats, així com els pilars de fosa, com a
conjunt de planta lliure flexible en el temps.
3. Recuperar i posar en valor la materialitat dels diferents elements
característics del conjunt fabril, treballant unes atmosferes (llum i
matèria) que articulin l’essència de l’edifici amb els nous programes,
les diferents temporalitats i les escales de percepció.

20

Dani Rebugent, arquitecte

21

Natur System, SL

4. Organitzar la circulació de les persones a l’interior de l’edifici, respectant la posició dels dos nuclis preexistents i rectificant antigues
afectacions en l’estructura original.
5. Concentrar serveis i accessos principals al tester de la nau (façana nord-oest), aprofitant un canvi en la tipologia estructural. A la
façana sud-est es disposa d’un nucli d’emergència concretat en una
escala metàl·lica que resta materialitat i aporta transparència.

secció longitudinal
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planta baixa

planta tipus
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OBRA FINALISTA PREMIS PUIG I CADAFALCH / 12a EDICIÓ

Edifici d’activitat terciària
al Rengle
Carretera de Barcelona, s/n / Mataró

El sector del Rengle forma part d’una operació de redefinició del front

arquitectes autors

marítim de Mataró, que alterna la presència d’habitatge amb usos

Manuel Ruisánchez arquitectes, SLP

terciaris. L’ordenació de l’illa 3 –realitzada en col·laboració amb els

Manuel Ruisánchez Capelastegui

Serveis Municipals– interpreta aquesta situació híbrida combinant
un conjunt complex de volums entre els quals destaca aquest edifici.
L’edifici es planteja com a alternativa tipològica al model terciari
compacte, desenvolupant una estratègia que permeti la superposició d’usos i que incorpori l’espai exterior en alçada com a part del
programa associat a l’ús d’oficines.

Boma, estructures
Miquel Àngel Sala Mateus
SGS Integral, direcció execució
Oscar Garzón
GPO Consultores, instal·lacions
i project management

Està format per un sòcol terciari discontinu, de dues plantes
d’alçada, sobre el qual es disposen tres cossos d’oficines que en
tanquen parcialment el perímetre, definint una plaça elevada que

Jorge Laborda
promotor
PUMSA

actua com a condensador de l’activitat de les plantes superiors que

constructor

crea un espai exterior arrecerat i a l’escala adient.

Fomento de Construcciones
y Contratas, SA (FCC)

Des de la plaça, els tres cossos emergents mostren una cara
domèstica de passeres obertes i terrasses que en perforen selectivament el volum, introduint transparències cap el paisatge costaner
i cap a la ciutat. Des de l’exterior, es presenten com a blocs prismàtics en voladís sobre els límits del sòcol, que es posen en relació
amb les dimensions de l’entorn amb l’ajut del color i de la vibració
visual de les làmines mòbils de control solar.
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tècnics col·laboradors
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alçats

secció
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alçat

detall façana

planta baixa
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OBRA FINALISTA PREMIS PUIG I CADAFALCH / 12a EDICIÓ

Habitatges a
la ronda Barceló
Ronda Barceló / Mataró

El projecte d’habitatges s’emmarca dins l’ordenació urbanís-

arquitectes autors

tica, realitzada per BrulletDeLuna Arquitectes, que estructura

BrulletDeLuna i associats, SLP

l’arribada al mar de la Ronda Barceló. Aquesta ordenació propo-

Manuel Brullet

sa una forta consolidació de la façana de la ronda culminada amb

Alfonso de Luna

una torre d’habitatges que esdevindrà un nou centre de referència per al litoral mataroní. Els habitatges a la ronda Barceló són
els primers construïts dins d’aquest gran pla urbanístic. Ja des
de la seva secció –que defineix una àmplia porxada amb comerços– la implantació dels habitatges pretén definir el futur pas-

tècnics col·laboradors
Josep Ma Sentís, aparellador
Xavier Cabezas, aparellador
Pere Castelltort, estructures

seig urbà que resseguirà la ronda Barceló.

Pau Calleja, arquitecte

La tipologia busca uns habitatges espacialment generosos i

promotor

plens de llum. La passantia fa possible que els habitatges s’obrin

SR Promotors ,SL

tant a l’ambient més públic de la Ronda com al més recollit de
l’interior de l’illa, i alhora permet un bon control.
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Franc Lonch

constructor
Constructora Inmobiliaria, SL
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secció

planta tipus
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PREMIS PUIG I CADAFALCH / 2011-2013

Acta del jurat de la 13a edició
dels Premis Puig i Cadafalch
Reunit el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró en la sessió
celebrada el 15 de juliol del 2014, per tal d’exercir les funcions de jurat de la 13a edició dels
Premis Puig i Cadafalch i emetre un veredicte en relació amb les diferents modalitats a concurs
(modalitat d’arquitectura, d’interiorisme i de restauració del patrimoni), manifesta el següent:
Enguany, s’han presentat un total de tres propostes a la convocatòria corresponent a l’obra realitzada per promotors privats en l’àmbit de Mataró i finalitzada dins del termini dels anys 2011,
2012 i 2013, la qual cosa suposa aproximadament un 10% de l’obra presentada en la passada
edició dels premis, corresponent als anys 2007-2010.

De les tres propostes presentades a concurs, una d’elles es correspon a una modalitat relacionada amb l’estudi i la documentació, una modalitat no prevista als premis però que potser caldria
incloure de cara a futures edicions. Ara, més que mai, ens cal aprofundir en l’anàlisi i el coneixement de la bona arquitectura i les bones pràctiques, garantia del patrimoni futur.
El jurat valora també els nous corrents que dins el món de l’arquitectura van prenent cada cop
més força, que orienten la construcció cap a sistemes i actituds més sostenibles i respectuosos
amb el medi ambient.
Un cop fetes aquestes reflexions, el jurat de la 13a edició dels Premis Puig i Cadafalch acorda
per unanimitat deixar deserts els Premis Puig i Cadafalch en les modalitats d’arquitectura i de
restauració del patrimoni, i concedir el PREMI PUIG I CADAFALCH D’INTERIORISME

A la botiga ENRI de l’avinguda del Perú, 31
Autor: Josep Muñoz i Pérez, arquitecte
Col·laboradors: Nunillo Miravalles Soler, arquitecte, i Claudia Baralla, estudiant d’arquitectura.

Aquest és un primer aspecte que els membres del jurat volen posar sobre la taula com a cru

Promotors: ENRI

reflex de la profunda situació de crisi que està patint el sector de la construcció al nostre entorn

Constructor: Hermanos Ortega

més immediat i que aboca bona part de la població a viure processos personals i comunitaris
força complexos.

El jurat destaca la qualitat arquitectònica d’una obra molt petita però molt ben feta. Una intervenció fina i precisa, on destaca la noblesa dels materials i de les formes, realitzada en un entorn

Com podem impulsar, reactivar i motivar la bona feina de promotors, constructors, tècnics i

urbà i en un moment que no conviden especialment a l’excel.lència. Es valora l’aposta realitzada

industrials? Cap a on hem de reorientar la professió i l’activitat constructora?

per tècnics, promotors i constructors a favor de la qualitat arquitectònica com a valor afegit a

El jurat convida a iniciar una reflexió i un debat sobre la situació actual per tal d’encarar un futur

l’activitat comercial.

que hem de fer possible, amb responsabilitat i compromís.
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OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMIS PUIG I CADAFALCH / 13a EDICIÓ

Botiga de roba interior Enri
Avinguda del Perú, 31 / Mataró

Encàrrec / L’encàrrec inicial se centrava únicament en la substitució de l’alumini
anoditzat, de tan sols 4 cm de gruix, que configurava l’aparador i la porta d’accés

Josep Muñoz i Pérez

d’una botiga de roba interior en un barri obrer de Mataró.

col·laboradors

Proposta / Tot i l’acotació del treball, s’analitza la rearticulació de l’espai interior
amb l’entorn urbà mitjançant tres fusteries de la mateixa dimensió. La nova fusteria
abraça l’espai expositiu amb la seva profunditat de 55 cm i la calidesa de la fusta,
esdevenint la transició entre la intimitat de la botiga i la sobreexposició del carrer.
Mòduls / Els tres mòduls, regulars en planta i en altura, es mostren diferents
segons la nostra posició. Des del carrer, el mòdul central pren tot el protagonisme gràcies als mòduls laterals més esvelts, fruit de la dimensió menor del buit
de façana. A l’interior, per contra, els tres mòduls tenen la mateixa dimensió,
ordenant el petit espai envers l’exterior.
Porta / El mòdul central gira i ens condueix al mostrador, però també treu el nas
respecte a l’alineació de façana com a acte de presència al carrer.
Multiplicitat / Els miralls, situats en els mòduls laterals i en el tancament posterior del mostrador, accentuen la sensació espacial (20 m2) i obren l’espai interior al carrer mitjançant els múltiples reflexos que s’hi generen.
Alçada / La il·luminació aporta una nova cota d’alçada a l’espai, potenciant l’acolliment, el caliu i la proximitat, la qual es reforça al mostrador per acompanyar la
conversa entre el botiguer i el comprador a l’hora d’escollir el producte.
Materialitat / La fusta massissa, constituent de la totalitat dels tres mòduls, es
treballa mitjançant línies d’ombra en els punts de contacte entre les peces d’un
mateix mòdul i entre els mòduls en si, contrarestant el seu pes visual.
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arquitecte
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Nunillo Miravalles Soler,
arquitecte

Claudia Baralla,

estudiant d’arquitectura

Promotor
ENRI
Constructor
Hermanos Ortega

planta accés
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alçat exterior

secció

alçat Interior
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2014

Premi
Puig i Cadafalch
del Maresme
49

1a edició
2011-2013

PREMI PUIG I CADAFALCH DEL MARESME / 2011-2013

Acta del jurat de la 1a edició del
Premi Puig i Cadafalch del Maresme

Mataró / Biblioteca Antoni Comas (a l’antic Escorxador)
Autora: Mª Dolors Periel Piquer
Col·laboradors: Pere Contreras Pujadas, aparellador. Joan Francesc García, càlcul d’estructures.
Miquel Coca Hidalgo i Manel Alba Aperador, instal·lacions, Gabriel Noguera, arquitecte, i Núria Cot Bosch, delineants.
Contractista: EXCOVER
Promotor: Ajuntament de Mataró

Reunits a Premià de Mar el 7 de juliol del 2014, els membres del jurat de la convocatòria de la quarta
Mostra d’Arquitectura del Maresme i primera edició dels Premis Puig i Cadafalch Maresme són:

Aquest projecte d’intervenció a l’antic Escorxador modernista de Mataró (1911-1915), projectat per Melcior de Palau, resol
amb nitidesa la dificultat de gestionar les preexistències patrimonials. El projecte es caracteritza per la seva contundència
i sobrietat i per la seva capacitat de desaparèixer quan es construeix de bell nou. La nova construcció, aparentment només

Esteve Mach Bosch, vocal
arquitecte convidat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró

en planta baixa, camufla bé la presència de patis a la planta soterrani, on s’aboca el programa administratiu. La convivència
del vell i el nou troba el seu moment més brillant en una fluïdesa espacial i programàtica que desdibuixa encertadament els
límits de la modernitat i la tradició. La integració de les instal·lacions és impecable, destacant-ne les solucions emprades per

Antoni Bou Monclús, vocal
representant del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró
Pere Roig Casanovas, vocal
representant del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Ferran Grau Valldosera, vocal
arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC
Josep Mª Fabregat Estragués, vocal
arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Premià de Mar
Xavier Roca i Pigem, vocal

al sistema de climatització i d’il·luminació artificial. L’enjardinament es pot considerar encertat i original.

14 habitatges protegits, equipament cultural i rehabilitació de la casa colonial Can Bisa
Carrer de Montserrat, 1-6 de Vilassar de Mar.

Autor: MMI gestió d’Arquitectura i Paisatge, Enric Batlle i Durany / Joan Roig Duran
Col·laboradors: Eva Polio Anguera, arquitecta. Oriol Vaño Marco, arquitecte. Diana Calicó Soler, arquitecta tècnic.
Gerard Rodríguez, càlcul d’estructures. Albert Colomer, instal·lacions.
Contractista: EMCOFA
Promotor: Vilassar Promocions Urbanes

arquitecte municipal de l’ajuntament argentona

El projecte també incloïa la rehabilitació de la casa colonial de Can Bisa.

Laura Subirà i Comas, secretària
representant de la seu del Maresme de la Delegació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Enguany, i per primer cop, es convoca el premi a la millor obra de recuperació de patrimoni arquitectònic, de promoció

L’enaltiment de l’arquitectura indiana pintada d’un blanc imponent s’entén essencialment a través de les decisions projectuals sobre l’entorn. Sens dubte, la decisió més important és la recuperació i donació a la ciutat d’un jardí colonial curull
de palmeres i presidit per una font original. La conservació de l’accés domèstic de la casa colonial es relaciona amb el pati

privada o pública, en l’àmbit territorial del Maresme.

soterrat del nou equipament cultural i amb els patis privats que s’amaguen darrere d’una gelosia discreta, sense perdre el

El premi pren el nom de Puig i Cadafalch en reconeixement d’un dels arquitectes més il·lustres nascuts al Maresme,

respecte per tot allò que dona caràcter a la casa i ho posa en evidència.

pioner en la restauració i la recuperació del patrimoni arquitectònic.
La personalitat de Puig i Cadafalch va més enllà del seu compromís vers la cultura i l’arquitectura (la seva passió), i
va trobar en la seva devoció (la política), la seva gran excusa per fer país. En aquest sentit, el jurat també ha volgut
donar el premi fonamentant-se en arguments arquitectònics, però també valorant el compromís de l’arquitectura
amb la ciutat i el poble i, per tant, la seva capacitat de donar-se i oferir-se. És per aquest motiu que el jurat ha decidit
mencionar dues obres:

50

caràcter de “pati de la casa de Can Bisa”. La preservació de les fusteries originals i la sobrietat dels interiors fa evident el
En definitiva, la decisió de donar la mateixa importància al buit del pati perquè la casa conservi l’essència colonial fa que tota
l’actuació de rehabilitació dialogui amb senzillesa i naturalitat amb el poble i el seu entorn.
El Jurat acorda concedir ex aequo el Premi Puig i Cadafalch del Maresme a les dues obres esmentades:
- Mataró / Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador
- Vilassar de Mar / Habitatges protegits, equipament cultural i rehabilitació de la casa colonial Can Bisa
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OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMI PUIG I CADAFALCH DEL MARESME / 1a EDICIÓ

Biblioteca Antoni Comas
a l’antic Escorxador
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 110 / Mataró

La intervenció arquitectònica per adaptar les tres naus centrals de

arquitecta

l’escorxador de Mataró –obra de l’arquitecte Melcior de Palau- al nou

Mª Dolors Periel Piquer

ús de biblioteca s’ha basat en potenciar el valor de la construcció modernista i a l’hora introduir un nou llenguatge arquitectònic a les noves
edificacions annexes que permeten resoldre l’ús cultural de l’edifici:
Tancaments de vidre i lames horitzontals en front de l’arquitectura
modernista, més massissa i vertical.
Nou edifici d’accés articulat amb la nau central per un pati soterrat.
Construccions als testers per encabir-hi espais de petites dimensions.
Formalització de l’interior de cada nau com un únic espai.
A la nau central, un altell desvinculat del perímetre i dels pilars de la
nau, queda configurat com un moble al que s’integren les prestatgeries.
Restitució dels elements més característics de l’edifici catalogat:
coberta, vitralls, fragment de guies de transport.
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tècnics
Pere Contreras Pujadas, aparellador
Joan Francesc García, càlcul estructures
Miquel Coca Hidalgo
Manel Alba Aperador, instal·lacions
Gabriel Noguera - arquitecte
Núria Cot Bosch, delineants
promotor
Ajuntament de Mataró
constractista
Excover

alçat secció transversal

alçat secció longitudinal
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planta baixa
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OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMI PUIG I CADAFACH DEL MARESME / 1 a EDICIÓ

14 Habitatges protegits,
equipament cultural i
rehabilitació de la casa
colonial Can Bisa
Carrer de Montserrat, 1-6 / Vilassar de Mar

El projecte també incloïa la rehabilitació de la casa Colonial de Can Bisa.

arquitectes

L’enaltiment de l’arquitectura indiana pintada d’un blanc imponent s’entén

MMI gestió d’Arquitectura i Paisatge,
Enric Batlle i Durany
Joan Roig Duran

essencialment a través de les decisions projectuals sobre l’entorn. Sens
dubte, la decisió més important, és la recuperació i donació a la ciutat, d’un
jardí colonial curull de palmeres i presidit per una font original. La conservació de l’accés domèstic de la casa colonial es relaciona amb el pati soterrat del nou equipament cultural i amb els patis privats que s’amaguen
darrera d’una gelosia discreta, sense perdre el caràcter de “ pati de la casa
de Can Bisa”. La preservació de les fusteries originals i la sobrietat dels
interiors fa evident el respecte per tot allò que dóna caràcter a la casa i ho
posa en evidència.

Eva Polio Anguera, arquitecta
Oriol Vaño Marco, arquitecte
Diana Calicó Soler, arquitecta tècnic
Gerard Rodríguez, càlcul estructura
Albert Colomer, instal·lacions
promotor

En definitiva, la decisió de donar igual importància al buit del pati per a
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tècnics

Vilassar Promocions Urbanes

que la casa conservi l’essència colonial, fa que tota l’actuació de rehabi-

constructor

litació dialogui amb senzillesa i naturalitat amb el poble i el seu entorn.

EMCOFA
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secció

Planta primera

Fotos: Andrés Flajszer

alçat carrer Rector Bartrina
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alçats

Fotos: Andrés Flajszer

planta baixa
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2017

14a edició
2017

Concurs d ’i d ees d ’arq ui tectu ra
Re c up e re m l a M ura l l a d ’e n T i t u s
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PREMIS PUIG I CADAFALCH / 2017

Acta del jurat de la 14a edició
dels premis Puig i Cadafalch.
Concurs d’idees d’arquitectura
“Recuperem la Muralla d’en Titus”

En posterioritat a la seva constitució, el jurat s’ha reunit en dues ocasions més per analitzar i valorar les propostes
presentades i, en data 1 de juny del 2017, emet el veredicte següent:
Com a resultat de la convocatòria del concurs d’idees “Recuperem la Muralla d’en Titus”, han estat presentades 11
propostes que han mantingut el seu anonimat, identificades sota un LEMA, tal com s’especificava a la base 8 del plec
de condicions i bases.
S’ha comprovat que les 11 propostes presentades compleixen amb els requeriments exigits al concurs.
Segons s’explicita a les bases del concurs, els criteris de valoració per a l’atorgament dels premis han estat
els següents:

El concurs d’idees “Recuperem la Muralla d’en Titus”, convocat per l’Ajuntament de Mataró amb el suport del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona,
s’emmarca dins la celebració de la 14a edició dels Premis Puig i Cadafalch 2017.
El jurat del concurs, constituït el 10 de maig del 2017, ha estat integrat, segons el que s’especifica al plec de condicions i a les bases del concurs, per les persones següents:
Núria Calpe i Marquet, regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Mataró .
Joaquim Garcia i Roselló, arqueòleg, en representació del President del Consell Municipal del
Patrimoni Arquitectònic de Mataró
Jordi Vallhonrat i Espasa, arquitecte i oordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de Mataró
Xavier Alemany i Vilches, arquitecte i cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró.
Lluís Gibert i Fortuny, arquitecte i director de Serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals
de l’Ajuntament de Mataró.

- La qualitat i la innovació de la proposta en l’ordenació i el disseny de l’espai públic que defineixi l’escala humana,
reconeixent i valorant els llocs d’especial interès patrimonial i paisatgístic, introduint els materials i les tecnologies
adequades i proposant la convivència entre activitats productives i de lleure, el teixit residencial i els equipaments.
- La qualitat de la proposta en referència al conjunt del circuit de muralles de la ciutat i del tractament que d’una
manera general es pugui donar als edificis històrics, les façanes, les mitgeres, els edificis nous, etc., per a la seva
integració en l’entorn.
- La integració d’aquest nou àmbit projectat a l’eix comercial i gastronòmic del centre de Mataró.
- La funcionalitat i la utilitat de les propostes, la racionalitat constructiva i dels costos de gestió i d’execució, de
manera que sigui possible la transformació proposada.
- La qualitat de la proposta en tant que asseguri la sostenibilitat social, de manera que fomenti l’ús i la cohesió
social de la població en l’espai públic
El jurat podrà valorar altres aspectes no esmentats com a plus en algun dels apartats anteriors.
Després d’haver analitzat els treballs, els membres del jurat posen sobre la taula el valor de la totalitat de les propos-

Carles Marfà i Riera, historiador, membre delegat pel Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.
Sebastià Jornet i Forner, arquitecte a proposta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Pere Móra i Juvinyà, arquitecte tècnic, a proposta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers de l’Edificació de Barcelona.
Mariona Gallifa i Rosanas, arquitecta i cap de la Unitat de Patrimoni Arquitectònic, que actuarà
també com a secretària.

tes presentades com a mecanismes generadors de reflexió, debat i discussió, necessaris per avançar en la construcció
d’una ciutat viva, dinàmica, respectuosa amb la gent, la història i l’entorn.
La complexitat d’aquest espai a l’entorn de la Muralla i totes les circumstàncies que hi concorren han suposat un repte
difícil de resoldre en la seva totalitat i en tots i cadascun dels quatre aspectes pels quals es demanaven propostes.
El jurat valora especialment aquelles propostes que per la seva força, claredat i contundència en les solucions proposades destaquen sobre la resta en tots o en algun dels aspectes per resoldre, tenint en compte que el premi del
concurs no comporta encàrrec.
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Partint de la concepció que en aquest punt de la ciutat la Muralla actua com a mur de contenció de terres en un salt
topogràfic important del terreny, el jurat entén que una actuació per revalorar aquest tram de muralla i conservar-la,
activant-ne l’entorn i restablint la continuïtat amb la resta del circuit de Muralles de la ciutat, hauria d’incloure la doble
vessant de sobre i sota muralla, així com resoldre el punt de trobada/connexió entre la Muralla d’en Titus, la baixada
de les Escaletes i la Muralla de Can Xammar. El jurat reflexiona també sobre la importància d’aportar solucions que es
puguin desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini.
Per aquests motius i en aplicació de les competències que li són atorgades per les bases del concurs, el jurat acorda
per unanimitat concedir un sol premi ex aequo, i, per tant, resulten guanyadores del concurs d’idees, a les propostes:
“L’adarb de Migjorn” i “Obrint pas de Santa Anna a Can Xammar”, que es ressenyen a continuació:

Lema: “L’Adarb de migjorn”

El jurat valora el sentit global de la proposta, que destaca sobre la resta de propostes presentades, amb una aposta
clara i contundent per la creació d’una sèrie de nous espais emblemàtics sobre muralla que propicien l’activitat i el
lleure dels ciutadans i que, juntament amb els elements històrics, adquireixen un paper protagonista i de centralitat dins l’eix vertebrador de les Muralles al tram des de la baixada de Santa Anna fins a la baixada de les Escaletes.

Lema: “Obrint pas de Santa Anna a can Xammar”

El jurat valora la proposta de connexió de l’espai del carrer Muralla d’en Titus amb la plaça de la Muralla de Can
Xammar, que permet entendre i percebre de forma clara la continuïtat dels dos trams de muralla i millora l’actual
proposta del pla general, creant un espai de vianants ben connectat, amb una bona ubicació de les connexions
verticals amb el nivell sobre muralla i la incorporació de locals per a activitats.
Finalment, es procedeix a obrir el Sobre 1 (documentació administrativa), que conté les dades dels concursants per
identificar els autors de les propostes guanyadores. Així, es fa constar que:
- els autors de la proposta amb el Lema “L’adarb de migjorn” són Jordi Peralta i Alexandra Quesada, arquitectes.
- els autors de la proposta amb el Lema “Obrint pas de Santa Anna a can Xammar” són Xavier Pous, Marc Peralta,
Marta Salomó i Gaspar Bosch, arquitectes.
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Muralla d’en Titus

Presentació del concurs
L’objecte del concurs és la selecció mitjançant jurat d’una proposta per recuperar el conjunt urbà a l’entorn del carrer
anomenat Muralla d’en Titus. La proposta ha de plantejar una visió estratègica i el seu encaix arquitectònic i urbanístic
amb l’entorn, per tal de permetre el desenvolupament futur d’aquest àmbit en matèria de recuperació del patrimoni,
regeneració d’espai públic i paisatge urbà i dinamització econòmica i social.
L’àmbit inclou el sòl delimitat pel carrer de Barcelona, la plaça de la Peixateria, la Baixada de les Escaletes, el Camí Ral
i la Baixada de Santa Anna, amb una superfície total de 14.048 m2. L’interior d’aquest perímetre incorpora el carrer
anomenat Muralla d’en Titus, actualment un cul-de-sac.
Seguint els objectius del Pla general, el concurs d’idees es planteja:
1. La recuperació del circuït de muralles de la ciutat, obrint la Muralla d’en Titus i connectant-la amb la muralla
de can Xammar.
2. La resolució dels problemes de seguretat i d’insalubritat d’una zona del centre històric pendent d’urbanització.
3. La recuperació patrimonial de la muralla en aquest àmbit.
4. La creació d’un nou espai d’activitat i lleure per a la ciutadania.
En concret es demanen propostes que permetin la resolució dels següents aspectes:
1. Connexió de la Muralla d’en Titus amb la Baixada de les Escaletes. Cal resoldre els problemes de desnivell, l’accés
al local existent sota l’edifici de la Peixateria i la relació amb les finques veïnes.
2. Tractament dels trams de muralla existents i dels volums posteriors de les cases del carrer de Barcelona. Proposta
d’actuacions a curt i llarg termini.
3. Tractament de l’espai del carrer Muralla d’en Titus, conjuntament amb els espais a incorporar provinents de les
cessions marcades pel Pla general dels darreres de les finques del Camí Ral i qualificats com a Cp (vial de vianants).
Proposta d’urbanització de l’espai: il·luminació, pavimentació, vegetació, cota de replanteig de les noves edificacions
del darrere de les cases del Camí Ral. Proposta d’usos i composició volumètrica de les noves edificacions.
4. Adequació de l’accés a la Muralla d’en Titus des de la Baixada de Santa Anna. Propostes per al nou equipament a
ubicar a l’emplaçament de l’antic edifici de la Telefònica: volumetria i usos.
planejament vigent
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Vista aèria del circuit de muralla mataroní

OBRA PREMIADA EX AEQUO PREMIS PUIG I CADAFALCH / 14a EDICIÓ

“L’adarb de Migjorn”
Muralla d’en Titus / Mataró

Tres espais emblemàtics de la ciutat i dos itineraris històrics generen un espai de

autors

relació ric i complex... Tres places, la de Can Xammar, la de la Peixateria i la nova

Jordi Peralta, arquitecte

plaça d’en Titus (juntament amb la Baixada de Santa Anna), unides per dos passos

Alexandra Quesada, arquitecta

de ronda que tornen del passat per apuntar-nos un possible futur.
Els itineraris:
Adarb m. (HIH) Camí de ronda a la part superior d’una muralla
- “L’adarb de Migjorn”: connecta la nova plaça d’en Titus amb l’equipament multifuncional de la Peixateria i la plaça. L’adarb actua com a cohesionador social, recupera els darreres del carrer de Barcelona, generant activitat i potenciant l’eix comercial
i gastronòmic “Mataró Centre”. Es crea connectivitat i la recuperació funcional i
paisatgística del carrer d’en Titus, des d’una perspectiva integradora multifuncional i
permetent unes visuals amples que garanteixen la seguretat i el control de l’espai.
- “El pas de ronda exterior”: Es recupera la continuïtat completa de la Muralla de
Migdia, a través d’un pas controlat sota la baixada de les Escaletes, que conserva la
tensió generada en aquest punt des dels dos extrems connectats. Una actuació de
cirurgia urbanística que comporta el manteniment del caràcter de la façana de les
Escaletes, desafectant alguna finca. Aquest punt s’articula a través d’un equipament format per l’edifici de la Peixateria i l’actual Centre Excursionista.
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Els espais emblemàtics:
- La plaça de Can Xammar, existent, sobre la qual només s’intervé en l’obertura de la connexió per sota de les Escaletes.
- La plaça i l’edifici de la Peixateria prenen un paper de centralitat com a elements vertebradors del centre de la ciutat i com a generadors d’activitats per a la ciutadania, i alhora són
un element de comunicació al circuit de la Muralla de Migjorn. L’edifici es rehabilita perquè
actuï com a connector vertical que comunicarà la plaça de la Peixateria directament amb la
baixada de les Escaletes i el pas de ronda exterior.
- La nova plaça d’en Titus es planteja com un espai de relació i obertura a les connexions
projectades. El nou equipament a l’antiga seu de Telefónica actua com a activador de relacions socials i diferents tipus d’usos i activitats.
- Dins del recorregut apareixen altres espais d’interès com la “placeta del Baluard”, al punt
de gir de la Muralla d’en Titus, punt de confluència entre dos passos de ronda i un espai
local d’activitat.

secció transversal
placeta del Baluard
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Continuïtat del circuit de muralles:
- Obertura del pas per sota de les Escaletes per donar continuïtat a tot el
tram de la Muralla de Migjorn.
- Recuperació dels trams de muralla i tractament homogeneïtzant dels
trams desapareguts.
- Utilització d’elements de disseny urbà similars als utilitzats al tram de
Can Xammar (barana de coronació de la Muralla, elements de passera i

esquema circulacions
“Peixateria”

rampa, elements d’il·luminació i mobiliari urbà).
- Rèplica de la indicació sobre el paviment del traç perdut de la Muralla a
la baixada de Santa Anna, apuntant a la continuïtat per la Muralla de Sant
Llorenç, amb idèntic element.
- Preservació del valor històric de la Muralla i posada en valor d’aquest
bé patrimonial amb la previsió del Centre d’interpretació de la Muralla i
el Mataró medieval a la planta -2 de la Peixateria i al pas per sota de les
Escaletes, i equipament en planta soterrani de l’actual Centre Excursionista.
- Referència als dos passos de ronda (interior i exterior) als circuits proposats.

secció transversal
“Peixateria”

La Nova Peixateria
Com a equipament de referència de la ciutat, articulador i ròtula dels
nous itineraris, i facilitador de serveis diferenciats per a la ciutadania:
- Espai “La llotja”, d’acollida d’activitats culturals, lloc de relació i de
pas, obert a la ciutadania.
- Espai “Expo”, per a exposicions, conferències i actes diversos.
- Espai “Centre d’interpretació de la Muralla i el Mataró medieval”.
Una aposta valenta per multiplicar la Peixateria com a solució acurada del problema d’accessibilitat, però que ens permet anar molt més
enllà, tant amb la recuperació i la divulgació del patrimoni medieval
de la ciutat com amb l’extensió per capil·laritat del valor cívic, identitari i dinamitzador d’aquesta cruïlla tan especial.

78

Innovació amb la incorporació de criteris amb perspectiva de gènere, posant la vida quotidiana al centre per
eliminar les desigualtats per raons de gènere, edat, condicions socials, etc.
Mixticitat d’usos: es proposa que a través del recorregut se succeeixin diferents usos i espais d’intercanvi i relació:
- “L’adarb de Migjorn”: dotació dels darreres del carrer de Barcelona com a nou focus d’activitat d’oci i esbarjo
(sortida de terrasses per a establiments de restauració i relació directa dels establiments de comerç).
- “El pas de ronda exterior”: nova zona de restauració en planta baixa i espais per a petita empresa o tallers en
plantes primera i segona, als voltants de la “placeta del Baluard”, en continuïtat amb el nou edifici d’equipament
de Telefónica, que articula la nova plaça d’en Titus. Aquest edifici es converteix en hotel d’entitats i usos dotacionals, incloent-hi l’habitatge dotacional, reforçant la cohesió social de la proposta.
- Previsió d’un nou edifici residencial i comercial amb façana a la nova plaça d’en Titus, amb incorporació de
reserves per a HPO.
- Espai d’esbarjo, lleure, zona d’horts urbans i espais de repòs al llarg dels recorreguts, i tractament paisatgístic de la Muralla i els espais lliures públics i privats.
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“Obrint pas de Santa Anna
a Can Xammar”
Muralla d’en Titus / Mataró

L’objectiu de la proposta presentada és recuperar i posar en valor la Muralla de

autors

Mataró. Per aconseguir aquest objectiu, es proposen actuacions que responen a

Xavier Pous, arquitecte

les dues realitats que ha patit la Muralla. D’una banda, recuperar els traçats que

Marc Peralta, arquitecte

es conserven i, de l’altra, donar a conèixer els que malauradament ja no existeixen.
La proposta parteix de la premissa que la Muralla és un element definitori de
la ciutat, com a element vertebrador i generador de la traça del seu nucli antic.
Entendre la Muralla en la seva globalitat ens ha permès definir les actuacions per
realitzar.

Per recuperar el tram de la Muralla d’en Titus, es proposa realitzar una connexió
per mitjà d’un carrer d’ús exclusiu de vianants que vinculi directament la plaça de
Santa Anna amb la plaça de Can Xammar.
Es tracta d’una actuació contundent, però que permet resoldre moltes de les dificultats que presenta aquest entorn. D’una banda, se subratlla la importància de la
Muralla, deixant d’entendre dos trams suposadament separats (Muralla d’en Titus
i Muralla de Can Xammar) com un de sol. I, d’altra banda, es resolen els problemes
de salubritat i seguretat ciutadana en deixar de ser un cul-de-sac i tornar-se un eix
de vianants amb interès comercial, de lleure i gastronòmic, de trànsit continuat,
que tot i que el concurs no ho inclou, entenem que s’ha de portar a terme fins a la
plaça de Can Xammar.
La proposta recull el decalatge de les noves edificacions per permetre tant espais
de circulació de vianants com de petites places, evitant un front de carrer excessivament lineal.
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Marta Salomó, arquitecte
Gaspar Bosch, arquitecte

alçat banda mar

alçat muralla

planta proposta
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Per fer possible aquesta connexió, es proposa l’enderroc de les edificacions situades a la baixada de les Escaletes, números 2 i 4 —que ja estan previstes al PGOU—, i també de la finca situada al número 7 i part dels
baixos i el soterrani de la finca número 5, a fi de fer una rampa accessible que connecti el passeig de la base de
la Muralla amb la baixada de les Escaletes i el passatge de Pou d’Avall. El tram de les Escaletes i del passatge
que passa per sobre del passeig seria una passarel·la lleugera, així com la passera que dona accés al restaurant que ocupa el soterrani de l’edifici de la Peixateria.
Pel que fa al tractament estètic, es procura atorgar una homogeneïtat, per mitjà de la qual s’enalteixen les
parts originals de la Muralla i es reomplen les parts no aparents o malmeses, arribant a la seva cota original.
Els elements de nova construcció segueixen el mateix llenguatge de materials, mitjançant una façana versàtil, a base de làmines practicables i intercalades amb vegetació, que neix de la pròpia façana i continua fins
a les cobertes enjardinades. Els materials que s’haurien d’emprar serien el maó massís com a paviment, en
diferents disposicions en funció del caràcter de l’espai, i l’acer corten com a pell de les noves edificacions i
de les parts malmeses o inexistents de la Muralla. La il·luminació es resoldria per mitjà de fanals incorporats
estèticament al coronament superior de la Muralla i amb una il·luminació de llums encastats al paviment per
emfatitzar-la. A nivell de vegetació, es proposen arbres de fulla caduca i façanes vegetals.
A l’edifici de l’antiga Telefónica, que dona entrada al carrer, s’hi ubicaria una oficina de turisme en planta
baixa, l’objectiu de la qual seria donar informació general sobre els punts d’interès de la ciutat, i de la Muralla
en particular. La resta de la planta baixa i les plantes superiors estarien destinades a equipaments, amb la
possibilitat de reubicar-hi l’Agrupe.

84

Lligat amb aquest punt d’informació, l’altra part de la proposta se centra en la creació d’una aplicació per a
mòbils i tauletes que permeti, per mitjà d’un entorn de realitat augmentada, seguir el recorregut complet de la
Muralla, reconstruint-la virtualment en aquells punts que actualment ja no existeixen. De la mateixa manera,
això permetria localitzar punts d’interès de la ciutat i vincular-hi informació rellevant. Un apartat de publicitat
com a reclam comercial per a la gent que segueix el recorregut podria autofinançar-la.
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Biblioteca Can Manyer
de Vilassar de Dalt
Miquel Martí i Pol, 6 / Vilassar de Dalt

La rehabilitació d’aquesta nau és un exercici de recuperació del patri-

autors

moni industrial de Vilassar i un joc d’arquitectura racional, clara i diàfa-

Xavier Fabré, arquitecte

na realitzat a partir de la funcionalitat de la biblioteca per a donar nova

Lluís Dilmé, arquitecte

vida als dos grans espais de la vella fàbrica tèxtil. La planta inferior, amb
els rengles de pilars de foneria i les voltes a la catalana, és un espai del
qual arrenquen dues noves escales obertes cap a un altre espai, encara
més alt, que mostra, filiformes, les esveltes encavallades de suport
del doble vessant de la coberta: És un edifici plàcid i serè, un autèntic
temple de la industria tèxtil del nostre país. S’ha recuperat la col·lecció
més gran coneguda de rajoles de mosaic hidràulic amb la inquietant
al·legoria de Barcelona inclosa. Els serveis de la biblioteca que han de
quedar tancats es resolen amb unes construccions de fusta a l’interior
dels dos grans espais sense arribar a sostre, coberts per si mateixos
com uns quioscs lleugers.
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promotor
Ajuntament de Vilassar de Dalt
arquitecta

constructor
INVAUR / ATYCA,

secció transversal
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planta pis
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planta baixa
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