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C. CATÀLEG. Patrimoni arquitectònic 

LLLISTAT 

 
Béns Arquitectònics. Ambients (AM) 
15. POLÍGONS, AGRUPACIÓ D’HABITATGES I PLANEJAMENT URBÀ REPRESENTATIU (P) 
 
 
 
CODI           Nom  
 P.01.AM Barri de Can Feu 
 P.02.AM Barri de la Concòrdia 
 P.03.AM Barri de Campoamor - Grup de Sant Pau 
 P.04.AM Barri de Can Deu 
 P.05.AM Barri d'Arraona - Els Merinals 
 P.06.AM Polígon de Torre-romeu 
 P.07.AM Conjunt d'habitatges de la plaça d'Espanya 
 P.08.AM Conjunt d'habitatges vora el Mercat de la Creu Alta 
 P.09.AM Conjunt Eix Macià - Parc Catalunya 
 P.10.AM Barri de Nostra Llar 
 
 
 
16. VIALS DEL CENTRE I DE LA CREU ALTA (V) 
 
 
 
CODI           Nom  
 V.01.AM Carrer de l'Advocat Cirera 
 V.02.AM Plaça de l'Angel 
 V.03.AM Carrer d'Arimón 
 V.04.AM Carrer de la Borriana 
 V.05.AM Racó del Campanar 
 V.06.AM Carrer de les Comèdies 
 V.07.AM Carrer de la Creueta 
 V.08.AM Carrer del Doctor Puig 
 V.09.AM Plaça del Doctor Robert 
 V.10.AM Carrer de l'Escola Industrial 
 V.11.AM Carrer de l'Església 
 V.12.AM Travessia de l'Església 
 V.13.AM Carrer d'en Font 
 V.14.AM Carrer de la Font Nova 
 V.15.AM Plaça del Gas 
 V.16.AM Carrer de Gràcia i Plaça de Granados 
 V.17.AM Carrer de l'Illa 
 V.18.AM Carrer de la Indústria 
 V.19.AM Jardinets de la Caixa 
 V.20.AM Carrer de Jesús 
 V.21.AM Carrer de Llobet 
 V.22.AM Carrer de la Lluna 
 V.23.AM Carrer Major 
 V.24.AM Passeig de Manresa 
 V.25.AM Carrer de Marià Fortuny 
 V.26.AM Plaça de Marquilles 
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LLLISTAT 

 
 V.27.AM Via de Massagué 
 V.28.AM Plaça del Mercat 
 V.29.AM Carrer del Mestre Rius 
 V.30.AM Carrer de Narcís Giralt 
 V.31.AM Carrer de la Palanca 
 V.32.AM Carrer de les Paus 
 V.33.AM Carrer del Pedregar 
 V.34.AM Placeta del Pedregar 
 V.35.AM Passeig de la Plaça Major 
 V.36.AM Rambla 
 V.37.AM Raval de Dins 
 V.38.AM Raval de Fora 
 V.39.AM Carrer de la República 
 V.40.AM Carrer de la Riera Alta 
 V.41.AM Carrer de la Riera Baixa 
 V.42.AM Carrer de Riera Villaret 
 V.43.AM Carrer de la Rosa 
 V.44.AM Carrer de la Salut 
 V.45.AM Carrer de Sant Antoni 
 V.46.AM Carrer de Sant Antoni Maria Claret 
 V.47.AM Carrer de Sant Feliu 
 V.48.AM Carrer de Sant Jaume 
 V.49.AM Plaça de Sant Jaume 
 V.50.AM Carrer de Sant Joan 
 V.51.AM Carrer de Sant Pau 
 V.52.AM Carrer de Sant Pere 
 V.53.AM Carrer de Sant Quirze 
 V.54.AM Plaça de Sant Roc 
 V.55.AM Carrer del Sol 
 V.56.AM Carrer de les Tres Creus 
 V.57.AM Carrer de les Valls 
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Barri de Can Feu  P.01.AM

DADES BÀSIQUES
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Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-21

Adreça/es

Emplaçament

Passeig  Can Feu
Carrer  Cesar Torras
Carrer  Pintor Borrassa
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Barri de Can Feu  P.01.AM

Conjunt / Ambient És un barri que es troba delimitat per tres fronteres artificials: el passeig de Can Feu, la 
carretera de Terrassa –construïda l'any 1852, i anomenada antigament ctra. de 
Montcada– i la Rambla d'Ibèria. Principalment el formen habitatges unifamiliars envoltats 
d'espais verds singulars. Comparteix l'espai amb una petita zona industrial, d'indústria 
tèxtil familiar. El nom prové de l'antic castell de Can Feu, avui de propietat municipal.

Context Can Feu és un barri del sud de Sabadell, al Districte 5. El fet de més significació urbana i 
amb més conseqüències en els canvis físics que Sabadell va experimentar durant el 
període 1950-1975 és, sens dubte, l’aparició del que s’anomena habitatge massiu; és a 
dir, un nou tipus d’habitatge -abans inexistent- de programa idèntic, espectre de mides 
reduït i característiques molt semblants a les de l'estàndard, distribució i forma, del qual es 
van construir en forma d’ordenació coneguda com a Polígon, durant quasi vint-i-cinc anys.

El Polígon que ens ocupa és un fenomen específic del període i que respon, en primera 
instància, a l’auge que experimenta el sector immobiliari, com a conseqüència de 
l’afluència de capitals públics i, més tard, privats, en relació a les lleis de protecció de 
l’habitatge especialment promulgades; i en connexió amb la política de concentració 
industrial, en algunes grans ciutats que, com és el cas de Sabadell, experimenten un flux 
migratori fort. 

És important assenyalar que la construcció d’aquest tipus d’habitatge massiu no es 
produeix, només en els sectors urbans de nova creació -els polígons d’habitatges com el 
que ens ocupa-, encara que la seva presència allà sigui especialment significativa, sinó 
que també es dona en sòls ja urbanitzats o en procés de consolidació com a sòls urbans, 
en trames que substitueixen l’anterior edificació.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. OE.04.EA Pèrgola de formigó - 
Polígon de Can Feu

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions El districte cinquè, que engloba els sectors de Gràcia, Can Feu i Oest, és una zona també 
bastant diversa en sí mateixa. Els Merinals destaca per un cert grau d’abandonament 
institucional fins fa poc i per ser un barri clarament de persones treballadores que pateix 
els efectes de l’envelliment de la població. No passa el mateix amb Gràcia ni amb Can 
Feu, barris amb més benestar social i amb uns nuclis d’habitatges unifamiliars força 
característics i en conseqüència molt menys assequibles. (SABADELL, INFORME DE LA 
IMMIGRACIÓ, 2010. Sabadell, breu aproximació histórica)

Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell. 
«Senyalització del Patrimoni Històric de Sabadell». Ajuntament de Sabadell. 2010

Informació històrica El barri de Can Feu té l'origen en una promoció de la Caixa de Sabadell per als seus 
empleats, als voltants dels anys 60. És un barri que es troba delimitat per tres fronteres 
artificials: el passeig de Can Feu, la carretera de Terrassa –construïda l'any 1852, i 
anomenada antigament ctra. de Montcada– i la rambla d'Ibèria. Principalment el formen 
habitatges unifamiliars envoltats d'espais verds singulars. Comparteix l'espai amb una 
petita zona industrial, d'indústria tèxtil familiar. El nom prové de l'antic castell de Can Feu, 
avui de propietat municipal.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

Conjunt / Ambient Polígon d'habitatges del barri de Can Feu:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Barri de Can Feu  P.01.AM

Fotovol 1956 Fotovol 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Plaça de Cambó Edifici

ICGC Equip redactor

Pèrgola Pèrgola

Equip redactor Equip redactor
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Barri de Can Feu  P.01.AM

Topogràfic Ortofoto 2017

ICGC Topogràfic ICGC
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Barri de la Concòrdia  P.02.AM

DADES BÀSIQUES
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Plànol Nd1-11

Adreça/es

Emplaçament

Avinguda  Concòrdia
Carrer  Alcalde Ribé
Avinguda  Josep Tarradellas
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Conjunt / Ambient La Concòrdia és un barri de Sabadell situat al nord-oest de la ciutat. El polígon coincident 
amb l'actual barri es formà arran de la immigració de mitjans del segle XX. L'eix del barri 
és l'avinguda de la Concòrdia, on es concentra l'activitat principal al barri.

Principalment es tractava d'habitatges unifamiliars i blocs de pisos, promoguts per la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell i promocions d'empreses. L'any 1963 tots els carrers estaven 
asfaltats i hi havia enllumenat públic i subministrament d'aigua.

Context El fet de més significació urbana i amb més conseqüències en els canvis físics que 
Sabadell va experimentar durant el període 1950-1975 és, sens dubte, l’aparició del que 
s’anomena habitatge massiu; és a dir, un nou tipus d’habitatge -abans inexistent- de 
programa idèntic, espectre de mides reduït i característiques molt semblants a les de 
l'estàndard, distribució i forma, del qual es van construir en forma d’ordenació coneguda 
com a Polígon, durant quasi vint-i-cinc anys.

El Polígon que ens ocupa és un fenomen específic del període i que respon, en primera 
instància, a l’auge que experimenta el sector immobiliari, com a conseqüència de 
l’afluència de capitals públics i, més tard, privats, en relació a les lleis de protecció de 
l’habitatge especialment promulgades; i en connexió amb la política de concentració 
industrial, en algunes grans ciutats que, com és el cas de Sabadell, experimenten un flux 
migratori fort. 

És important assenyalar que la construcció d’aquest tipus d’habitatge massiu no es 
produeix, només en els sectors urbans de nova creació -els polígons d’habitatges com el 
que ens ocupa-, encara que la seva presència allà sigui especialment significativa, sinó 
que també es dona en sòls ja urbanitzats o en procés de consolidació com a sòls urbans, 
en trames que substitueixen l’anterior edificació.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. OE.06.EA Torre de l'aigua del Barri 
de la Concòrdia

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Barri de la Concòrdia  P.02.AM

Informació històrica El naixement del barri es situa entre els anys 1957 i 1960. Principalment es tractava 
d'habitatges unifamiliars i blocs de pisos, promoguts per la Caixa d'Estalvis i promocions 
d'empreses.

L'any 1963 tots els carrers estaven asfaltats i hi havia enllumenat públic i subministrament 
d'aigua. Els orígens del barri de la Concòrdia es remunten a la dècada de 1950. Els 
terrenys on actualment s’alça el barri havien format part de Can Borgonyó. Als segles XIV 
i XV en aquest indret hi havia els masos Ferrer i Rosell de Jonqueres que pertanyien al 
monestir de Santa Cecília de Montserrat on s’havia establert els pagesos de la família 
Masferrer. El 1540, el procurador del monestir va renovar el domini dels dos masos, units i 
agregats, a favor d’Antoni Paratge, raó per la qual va ser conegut popularment com mas 
Paratge. La seva única filla Aldonsa va fer donació, el 1611, d’aquesta finca i d’altres que 
posseïa a Sant Feliu de Llobregat a la seva filla Maria Bernich i Paratge, casada amb 
Rafael Borgonyó, ciutadà de Barcelona, que esdevingué el seu usufructuari. El fill 
primogènit del matrimoni, Rafael Borgonyó i Bernich, es va càrrec d’aquest patrimoni el 
1634 que partir de llavors va ser conegut com casa o mas Borgonyó. Després de diverses 
vicissituds, la nissaga dels Borgonyó va continuar amb la possessió de la finca fins a la 
dècada de 1950, quan Francesc de Paula Borguñó i Torras, va iniciar la parcel·lació i 
venda de les terres. L’antic mas Paratge estava ubicat prop de l’estadi de la Nova Creu 
Alta. L’any 1607 es construí una nova casa pairal que va anar ampliar les seves 
dependències i fou on pernoctà el rei Amadeu I a la visita que va fer a Sabadell l’any 
1871. La masia, malgrat l’oposició veïnal, fou enderrocada el 1977.

En el Projecte d’Eixample i Reforma de Sabadell, elaborat el 1928 pels arquitectes Josep 
Renom i Joaquim Manich es contemplava la urbanització de la finca de Can Borgonyó que 
pràcticament coincidia amb els límits de l’actual barri de la Concòrdia. L’any 1950 
l’arquitecte de la Diputació de Barcelona, Manuel Baldrich, presentà el Pla General 
d’Ordenació amb projectes concrets per a Sabadell. Entre altres coses es reservava la 
zona de Can Borgonyó per a construir una ciutat-jardí. Tanmateix, el caos urbanístic de 
l’època i la pressió provocada pel flux immigratori impossibilitaren la materialització del pla.
El 1962, s’aprovava el Pla General d’Ordenació Urbana de Gabriel Bracons, arquitecte i 
director del Servei d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, que recollia 
alguns dels projectes de Baldrich i legalitzava les nombroses actuacions urbanístiques 
executades al marge del Pla del 1950. Així mateix deixava en mans dels plans parcials la 
definició urbanística dels nous barris, la qual cosa propiciaria grans operacions 
especulatives.

Les cases de la Caixa
Entre 1953 i 1954, la Caixa d’Estalvis de Sabadell va presentar el projecte elaborat pels 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor natural/ambiental/paisatgístic Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

Conjunt / Ambient Barri de la Concòrdia:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Barri de la Concòrdia  P.02.AM

arquitectes Casulleras, Bracons i Vila Juanico en els terrenys que prèviament havia 
comprat a Francesc de Pàdua Borguñó al mòdic preu de dues pessetes el pam quadrat. 
Es volia construir un barri modèlic amb un centenar de casetes unifamiliars amb jardí i 
preus assequibles per a les classes mitjanes i treballadors qualificats. El projecte estava 
inspirat en model anglès de ciutat-jardí que s’havia introduït a Espanya a la primera 
dècada del segle XX. Aquesta iniciativa estava en la línea del Plan Marcet de Vivienda de 
1952, concebut com una mena d’actuació de xoc per tal que els fabricants invertissin en la 
construcció d’habitatge social per als seus treballadors en un moment de proliferació 
d’infrahabitatges, estades i coves (més info: ‘Las cuevas de Sant Oleguer‘). Entre 1955 i 
1959 s’obriren i urbanitzaren els carrers ubicats entre la carretera de Matadepera i el 
carrer Germanor i que foren batejats amb noms de virtuts del gust jansenista de l’entitat 
finançera com Esperança, Previsió, Fidelitat, Constància, Solidaritat, Estalvi o Alegria. 
Aquest darrer carrer feia les funcions d’eix central dividint el polígon en dos meitats 
simètriques que foren subdividides en diferents illes. Les cases unifamiliars estaven 
bonificades acollint-se al decret de 27 de novembre de 1953 que atorgava reduccions 
fiscals del 90 per cent en un període de 20 anys als propietaris. El maig de 1956 s’obrí el 
període per demanar els diversos tipus d’habitatges: planta baixa o planta baixa i pis amb 
tres o quatre habitacions amb preus que oscil·laven entre 90.000 i 140.000 pessetes. Per 
accedir a la vivenda calia abonar una entrada. com a mínim, del 30 per cent del seu valor, 
la resta es finançava mitjançant una hipoteca de 20 a 25 anys amb un interès anual del 4 
per cent amb pagaments mensuals. Per atorgar els habitatges es tingueren en compte 
una sèrie de requisits com ara si eren clients de la Caixa, així com les circumstàncies 
familiars i personals dels sol·licitants i el període d’amortització triat. El perfil social dels 
habitants de barri fou parelles joves, acabades de casar o amb fills petits, provinents 
d’altres barris de la ciutat o de la resta de Catalunya, en la seva major part obrers 
qualificats, administratius i personal tècnic. Els primers habitants del barri començaren a 
instal·lar-se cap a finals de 1956 i tot el 1957 a l’avinguda de la Concòrdia i al carrer de 
l’Estalvi.

A diferència de la majoria de barris de la ciutat, aquest disposava des de la seva 
inauguració de clavegueram, carrers pavimentats, llum, aigua corrent, transport públics i 
serveis sanitaris; tot i que el primer centre educatiu, Agrupación Escolar Mixta la 
Concòrdia no va funcionar fins el 1963. A més, als porxos de la carretera de Matadepera 
s’obriren locals comercials com farmàcia, estanc, botigues de comestibles o forns de pa i 
s’hi plantaren arbres.

Els pisos de VISASA
El juliol de 1962, en el marc de la Festa Major de la Concòrdia, es celebrà la inauguració 
dels 500 habitatges de Viviendas de Sabadell SA (VISASA), una entitat creada al 1959 
per la Asociación Católica de Dirigentes i vinculada a la Caixa d’Estalvis i el Gremi de 
Fabricants amb l’objectiu de proporcionar pisos econòmics als treballadors. A l’acte 
inaugural va assistir el bisbe auxiliar de Barcelona, Narcís Jubany, que beneí les vivendes, 
l’alcalde Antoni Llonch, l’arxiprest Vilaseca i tots els rectors de Sabadell, el tinent coronel 
de la Guàrdia Civil, els directius de VISASA, Caixa d’Estalvis, Gremi de Fabricants, el 
president de la Junta de Veïns de la Concòrdia i l’arquitecte municipal.

Entre 1960 i 1961, VISASA havia adquirir a preu de cost les parcel·les sense edificar que 
Caixa d’Estalvis havia comprat a Francesc de Pàdua Borguñó per a fer blocs de pisos 
plurifamiliars al voltant de les cases unifamiliars. El projecte, aprovat el 1959, va ser obra 
de l’arquitecte Pere Picola i Masdeu i fou finançat mitjançant crèdits concedits a la 
constructora per l’entitat financera. Els pisos tenien un valor de 80.000 pessetes que es 
podien pagar a terminis. Alguns empresaris els compraren per després llogar-los als seus 
treballadors i d’altres que els hi avançaren els diners de l’entrada. Els nous habitants eren 
immigrants provinents d’altres barris de la ciutat i obrers del tèxtil i el metall. Segons 
Assumpta Muset, “en un primer moment l’arribada dels nous veïns va generar conflictes 
amb les famílies de les cases”.

VISASA va proporcionar els serveis d’una assistenta social, Carme Valls, qui va tenir un 
paper destacat en la mediació entre els veïns, en la creació de l’associació de veïns, 
posar en marxa la guarderia o habilitar un garatge comunitari per bicicletes i motos. Així 
mateix, quan no hi havia cap centre escolar al barri, va donar classes al local de la 
Agrupació de Veïns al carrer del Progrés.
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El Pla Parcial de Can Borgonyó
Francesc de Pàdua Borguñó va presentar el 1961 un projecte de Pla Parcial amb 
l’objectiu de urbanitzar els terrenys de la seva propietat ubicats entre l’avinguda de la 
Concòrdia i l’actual barri de Via Alexandra. Dos anys després, l’Ajuntament ho va aprovar 
provisionalment i l’abril de 1964 el Ministerio de la Vivienda atorgà l’aprovació definitiva.
El projecte inicial contemplava cinc fases, de quatre anys de duració cadascuna, i es 
preveia la instal·lació de serveis i la pavimentació dels carrers. La primera fase, entre 
l’avinguda Concòrdia, els carrers Lusitània, Bernat Boades, Lluís Vives i Passeig Fleming, 
va finalitzar al novembre de 1967. De seguida va començar la segona fase i la darrera el 
1973. Les obres van accelerar-se considerablement per la urgència d’urbanitzar l’entorn 
de l’estadi de futbol de la Nova Creu Alta. El Pla Parcial inicial contemplava la construcció 
d’habitatges unifamiliars agrupats en línia, a l’estil de les ciutats-jardins, combinats amb 
blocs de pisos. Tanmateix, l’any 1967 es va revisar el Pla Parcial amb l’argument que no 
existia demanda de cases unifamiliars. Així es suprimí la part destinada a la ciutat-jardí i 
es permeté la construcció de blocs de pisos a tot el sector. Les parcel·les es vengueren a 
promotors immobiliaris que es feren càrrec de la construcció i venda dels pisos. El 1969 
s’edificaren els primers blocs a les illes urbanitzades a la primera fase.
Malgrat que algunes obres d’urbanització havien d’anar a càrrec de l’Ajuntament, 
finalment van ser sufragades pel propietari. En compensació se li va permetre augmentar 
l’edificabilitat de l’illa ubicada al costat de la masia de Can Borgonyó i canviar 
l’ordenament de la parcel·la veïna.

Can Borgonyó, a diferència de la Concòrdia, no va gaudir de les infraestructures i 
equipaments adients. A més, el torrent conegut popularment com la Riereta al seu pas pel 
passeig Fleming es convertí en un focus de brutícia, rates i pudor que va provocar 
nombroses protestes dels veïns. Un problema que no es va resoldre fins a la construcció 
de l’Eix Macià.

Equipaments de ciutat i de barri
L’Instituto Laboral Ferran Casablancas fou un equipament ubicat al barri però amb 
projecció ciutadana. El 1955, l’Ajuntament va comprar a Francesc de Pàdua Borguñó, els 
terrenys de 25.400 metres quadrats al preu de 1,75 pessetes el pam quadrat per tal 
d’encabir un institut d’ensenyament secundari destinat a nois de famílies obreres.
L’Ajuntament, presidit per l’alcalde Josep Maria Marcet, va invertir un milió de pessetes en 
l’adquisició dels terrenys que cedí gratuïtament al Patronato Nacional de Enseñanza 
Media y Profesional que es va fer càrrec de la construcció del centre docent, de les 
instal·lacions complementàries i dels habitatges dels professors.

L’Institut va entrar en funcionament en el curs 1959-1960 amb 283 alumnes d’entre 10 i 15 
anys, la majoria de famílies obreres. De fet, al batxillerat que allí s’impartia no s’ensenyava 
llatí ni dibuix artístic, però en canvi s’hi feia dibuix tècnic i pràctiques als tallers. El centre 
docent estava concebut per a formar als alumnes en especialitats professionals o estudis 
tècnics superiors. L’octubre de 1967 es convertí en un institut mixt que acceptava noies. 
Amb el temps va anar ampliant les seves places fins a arribar als 1.200 alumnes 
procedents de pràcticament tots els barris de la ciutat.

L’Hogar Infantil de la Agrupación de Vecinos de la Concordia fou la primera guarderia de 
la ciutat. S’inaugurà el 1962 per iniciativa de l’entitat veïnal que va encarregar-se de la 
seva gestió amb la finalitat de tenir cura dels infants mentre els seus pares treballaven. 
Tanmateix, el veritable impulsor del projecte fou mossèn Rogeli Doucastella qui, en la 
seva obra Estudi Social de Sabadell (1962), havia manifestat la importància de les 
guarderies per combatre la degradació social i moral de les famílies. Doucastella que 
entre 1942 i 1945 fou vicari de la parròquia de Sant Feliu, havia estat un dels promotors 
de la Asociación Católica de Dirigentes. L’escola bressol fou construïda per VISASA, 
segons el projecte de l’arquitecte Gabriel Bracons i seguint els indicacions de mossèn 
Doucastella en un terreny cedit gratuïtament per la Caixa d’Estalvis que també va aportar 
fons econòmics.
En principi, la Concòrdia depenia de la parròquia de la Creu Alta. No obstant això, al barri 
es van celebrar diverses celebracions litúrgiques com ara la primera missa del gall al 1959 
a l’Institut Ferran Casablancas. Posteriorment les misses de diumenge es celebraren a la 
guarderia i més tard a l’escola Concòrdia. El 1966, el bisbe de Barcelona, Gregorio 
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Observacions La Concòrdia i Can Rull destaquen pel seu caràcter obrer però són barris amb més 
planificació urbanística. Al sector Concòrdia hi trobem força activitat comercial i 
econòmica i es considera un barri obrer. (SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 
2010. Sabadell, breu aproximació histórica).

Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell          
Antonio Santamaria, El Món, 13 de gener 2019.

Modrego, autoritzà la creació de la parròquia de Sant Josep. L’església  s’ubicà a uns 
baixos del carrer Muntaner que la parròquia va adquirir amb l’ajut del bisbat que va aportar 
500.000 pessetes i els parroquians les 600.000 pessetes restants. El primer rector fou 
mossèn Carles Casademont.

L’Agrupació de Veïns
A la dècada de 1960, segons Josep Maria Benaul, les associacions de veïns destacaven 
per la seva heterogeneïtat. Algunes tenien des del seus inicis un caràcter reivindicatiu; 
altres eren centres de reunió social i gestió limitada de les urbanitzacions i finalment, les 
terceres, estaven controlades per gent vinculada al Movimiento i amb una vida 
desvinculada dels interessos del barri.

La Agrupación de Vecinos de la Urbanización de la Concordia, fundada en 1958, és una 
d’aquelles que Benaul classifica al segon grup i que dona la tònica de la majoria d’entitat 
veïnals de la dècada dels seixanta. En principi estava formada pels veïns de les cases 
unifamiliars a qui posteriorment s’unirien la Juventud de la Urbanización Concordia (JUC) 
formada per habitants dels pisos.

Aquesta agrupació veïnal presentava unes xifres molt elevades d’afiliació i al 1966 el 
57,8% de les famílies del barri pertanyien a l’associació on funcionen les vocalies 
d’Urbanisme, Música, Cultura, Esports, Assistència Mutua, Guarderia i Festes. Així mateix 
editava el butlletí titulat Concòrdia. Durant els primers anys va funcionar com una entitat 
amb unes activitats centrades en la gestió de determinats aspectes del barri, com ara les 
negociacions amb Autotransportes Martí per a millorar el servei d’autobusos, amb Correus 
per obtenir bústies i amb l’Ajuntament per reparar els desperfectes provocats per les 
riuades de 1962. Aquest mateix any posen en funcionament una guarderia i el 1965 una 
consultori mèdic que es considerà com a una secció més dintre de l’agrupació veïnal. A 
més, resulta remarcable la vocalia de assistència mútua que revela una característica de 
la vida als barris a l’època com és la solidaritat entre els veïns. En efecte, aquesta vocalia 
va presentar-se a tots els domicilis on tenien notícies que passaven per un mal moment 
per a oferir-los el suport moral i econòmic. El 1966 es va fundar el grup d’esplai Cau que 
fou l’origen de la Llar del Vent un dels esplais amb més projecció de la ciutat, responsable 
del grup de grallers i geganters del barri i que organitza tota mena d’activitats lúdiques, 
culturals i esportives per als joves.

Tanmateix, com el conjunt del moviment veïnal, a la dècada dels setanta evolucionarà cap 
a posicions nítidament reivindicatives. D’aquesta manera va impulsar campanyes per a la 
preservació del patrimoni arquitectònic per salvar la masia Can Borgonyó que no va 
reeixir, o el natural per salvaguardar el bosc de la Concòrdia, que era tot el que restava de 
l’antic bosc de Can Borgonyó. Des de 1970 i 2003 l’associació veïnal va impulsar diverses 
mobilitzacions, amb accions de neteja i plantada d’arbres, tot denunciant la seva 
degradació i reclamant la seva conversió en zona verda.

Així mateix es reivindicaren nous espais públics com les places de Maria Aurèlia Campany 
i Llibertat. Aquesta darrera va ser objecte d’una llarga lluita dels veïns per aconseguir que 
el terreny qualificat com a urbanitzable esdevingués un espai públic. Així mateix es lluità 
contra l’especulació com en el cas de les mobilitzacions contra els pisos de la Mútua o per 
aconseguir equipaments per al barri com el centre cívic o l’escola Font Rosella que 
comença a construir-se el 1973, amb quatre anys de retard, i que va patir una aturada de 
les obres, malgrat les protestes veïnals, i que no va ser inaugurada fins el 1982. Antonio 
Santamaria, El Món, iSabadell, 13 gener 2019.
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Conjunt / Ambient El Polígon -actual barri de Campoamor- Grup de Sant Pau, és un referent que recull la 
major part de les circumstàncies per a ser reconegut com Ambient i determinar una 
singularitat en el tractament de la seva identitat morfològica. Així, aquesta unitat 
morfològica que combina la tipologia d’habitatge, el model arquitectònic, l’ordenació del 
conjunt i la determinació de l’espai públic conforma un paisatge urbà estructurat i 
caracteritzat a partir d’algunes circumstàncies generalitzables com: l’ordenació urbana del 
sector —definida a partir de la pròpia planificació del polígon-; la determinació dels vials i 
les infraestructures de servei — proporció entre l’amplada, forma i disposició dels carrers 
envers l’ordenació i alçada de les edificacions—; el model d’habitatge —sota els principis 
de l’arquitectura moderna i que recull l’objectiu de l’habitatge mínim racional-; i altres 
aspectes significatius, com l’aplicació de les tècniques constructives del moment basades 
en les estructures de formigó armat majoritàriament, que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest polígon.

Context El fet de més significació urbana i amb més conseqüències en els canvis físics que 
Sabadell va experimentar durant el període 1950-1975 és, sens dubte, l’aparició del que 
s’anomena habitatge massiu; és a dir, un nou tipus d’habitatge -abans inexistent- de 
programa idèntic, espectre de mides reduït i característiques molt semblants a les de 
l'estàndard, distribució i forma, del qual es van construir en forma d’ordenació coneguda 
com a Polígon, durant quasi vint-i-cinc anys.

El Polígon que ens ocupa és un fenomen específic del període i que respon, en primera 
instància, a l’auge que experimenta el sector immobiliari, com a conseqüència de 
l’afluència de capitals públics i, més tard, privats, en relació a les lleis de protecció de 
l’habitatge especialment promulgades; i en connexió amb la política de concentració 
industrial, en algunes grans ciutats que, com és el cas de Sabadell, experimenten un flux 
migratori fort. 

És important assenyalar que la construcció d’aquest tipus d’habitatge massiu no es 
produeix, només en els sectors urbans de nova creació -els polígons d’habitatges com el 
que ens ocupa-, encara que la seva presència allà sigui especialment significativa, sinó 
que també es dona en sòls ja urbanitzats o en procés de consolidació com a sòls urbans, 
en trames que substitueixen l’anterior edificació.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.14.BARP Carrers d'Espronceda-
Goya / ARU/B.08.CA Plurihabitatge 
del carrer de Martí l'Humà

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions El districte sisè –Creu de Barberà, Sud i Sant Pau-, està més allunyat del centre, i és per 
tant, més perifèric. També hi trobem població obrera, sobretot al sector de la Creu de 
Barberà, on també a les èpoques de l’anterior immigració espanyola, s’hi varen construir 
habitatges. En aquest districte hi trobem una forta presència de pisos de protecció oficial. 
És un dels sectors més assequibles econòmicament, apte per a l’economia de moltes 
persones nouvingudes. (SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010. Sabadell, 
breu aproximació histórica).

Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell

Informació històrica L'origen del nom del barri prové de l'escriptor Ramón de Campoamor. Campoamor va 
néixer a principis de la dècada dels 1950 amb els pisos de SAIDA. El grup Sant Pau fou 
inaugurat l'any 1958; l'Instituto Nacional de la Vivienda va ser l'encarregat de construir el 
polígon Sant Pau, amb 461 pisos de 54 a 57 m2. Al barri trobem d'altres grups 
d'habitatges, com les cases de Fàtima, els blocs de la Cooperativa Vaguada, els blocs 
d'habitatges del carrer Goya i els dels metal·lúrgics del Grup Sant Pau. L'Ajuntament hi va 
construir l'any 1982 un mercat municipal. L'any 1963 es va fundar la parròquia de Sant 
Joan Baptista.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

Conjunt / Ambient Barri de Campoamor- Grup de Sant Pau:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Conjunt / Ambient L'actual barri de Can Deu és un referent que recull la major part de les circumstàncies per 
a ser reconegut com Ambient i determinar una singularitat en el tractament de la seva 
identitat morfològica. Així, aquesta unitat morfològica que combina la tipologia d’habitatge, 
el model arquitectònic, l’ordenació del conjunt i la determinació de l’espai públic conforma 
un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes circumstàncies 
generalitzables com: l’ordenació urbana del sector —definida a partir de la pròpia 
planificació del polígon-; la determinació dels vials i les infraestructures de servei — 
proporció entre l’amplada, forma i disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les 
edificacions—; el model d’habitatge —sota els principis de l’arquitectura moderna i que 
recull l’objectiu de l’habitatge mínim racional-; i altres aspectes significatius, com 
l’aplicació de les tècniques constructives del moment basades en les estructures de 
formigó armat majoritàriament, que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en 
la lectura i la identitat d'aquest barri.

Context El fet de més significació urbana i amb més conseqüències en els canvis físics que 
Sabadell va experimentar durant el període 1950-1975 és, sens dubte, l’aparició del que 
s’anomena habitatge massiu; és a dir, un nou tipus d’habitatge -abans inexistent- de 
programa idèntic, espectre de mides reduït i característiques molt semblants a les de 
l'estàndard, distribució i forma, del qual es van construir en forma d’ordenació coneguda 
com a Polígon, durant quasi vint-i-cinc anys.

El Polígon que ens ocupa és un fenomen específic del període i que respon, en primera 
instància, a l’auge que experimenta el sector immobiliari, com a conseqüència de 
l’afluència de capitals públics i, més tard, privats, en relació a les lleis de protecció de 
l’habitatge especialment promulgades; i en connexió amb la política de concentració 
industrial, en algunes grans ciutats que, com és el cas de Sabadell, experimenten un flux 
migratori fort. 

És important assenyalar que la construcció d’aquest tipus d’habitatge massiu no es 
produeix, només en els sectors urbans de nova creació -els polígons d’habitatges com el 
que ens ocupa-, encara que la seva presència allà sigui especialment significativa, sinó 
que també es dona en sòls ja urbanitzats o en procés de consolidació com a sòls urbans, 
en trames que substitueixen l’anterior edificació.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. ARU/B.02.CA Conjunt d'habitatges 
de Can Deu

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell

Informació històrica Can Deu és un dels barris de Sabadell. El projecte del barri de Can Deu va néixer el 1969, 
de les necessitats d'habitatge social davant l´augment de la població, però també amb la 
voluntat de crear un barri residencial, sense massificació. L'encàrrec del polígon 
residencial el van fer a quatre equips d'arquitectes: Azua-Pardal, Bracons-Picola, Coll-
Vicens-Casulleras i Pedragosa-Sauquet-Valls. L'objectiu era donar als afores una oferta 
de serveis completa i un disseny que potenciés la vida comunitària dels residents. El 
resultat va ser la creació d'un barri de 1.201 habitatges, amb un centre cívic, una piscina, 
diversos locals d'ús públic i comercial, zones per a vianants i espais enjardinats. 

Dins el barri de Can Deu hi ha un bosc on s'hi troba la masia de Can Deu, que té més de 
cinc-cents anys d'història. També es troben les ermites de Sant Julià d'Altura i la de Sant 
Vicenç de Verders (traslladada des del pantà de Sau).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

Conjunt / Ambient Barri de Can Deu:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Fotovol 1956 Sense urbanitzar Fotovol 1984

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Fotovol 1994 Topogràfic

ICGC ICGC Topogràfic

Ortofoto 2017

ICGC
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DADES BÀSIQUES

423955 y = 4599451Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-21

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Tenerife, de
Carrer  la Palma, de
Carrer  les Antilles, de
Carrer  Malta, de
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Barri d'Arraona - Els Merinals  P.05.AM

Conjunt / Ambient L'actual barri d'Arraona - els Merinals- és un referent que recull la major part de les 
circumstàncies per a ser reconegut com Ambient i determinar una singularitat en el 
tractament de la seva identitat morfològica. Així, aquesta unitat morfològica que combina 
la tipologia d’habitatge, el model arquitectònic, l’ordenació del conjunt i la determinació de 
l’espai públic conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: l’ordenació urbana del sector —definida a partir de la 
pròpia planificació del polígon-; la determinació dels vials i les infraestructures de servei — 
proporció entre l’amplada, forma i disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les 
edificacions—; el model d’habitatge —sota els principis de l’arquitectura moderna i que 
recull l’objectiu de l’habitatge mínim racional-; i altres aspectes significatius, com 
l’aplicació de les tècniques constructives del moment basades en les estructures de 
formigó armat majoritàriament, que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en 
la lectura i la identitat d'aquest barri.

Context El fet de més significació urbana i amb més conseqüències en els canvis físics que 
Sabadell va experimentar durant el període 1950-1975 és, sens dubte, l’aparició del que 
s’anomena habitatge massiu; és a dir, un nou tipus d’habitatge -abans inexistent- de 
programa idèntic, espectre de mides reduït i característiques molt semblants a les de 
l'estàndard, distribució i forma, del qual es van construir en forma d’ordenació coneguda 
com a Polígon, durant quasi vint-i-cinc anys.

El Polígon que ens ocupa és un fenomen específic del període i que respon, en primera 
instància, a l’auge que experimenta el sector immobiliari, com a conseqüència de 
l’afluència de capitals públics i, més tard, privats, en relació a les lleis de protecció de 
l’habitatge especialment promulgades; i en connexió amb la política de concentració 
industrial, en algunes grans ciutats que, com és el cas de Sabadell, experimenten un flux 
migratori fort. 

És important assenyalar que la construcció d’aquest tipus d’habitatge massiu no es 
produeix, només en els sectors urbans de nova creació -els polígons d’habitatges com el 
que ens ocupa-, encara que la seva presència allà sigui especialment significativa, sinó 
que també es dona en sòls ja urbanitzats o en procés de consolidació com a sòls urbans, 
en trames que substitueixen l’anterior edificació.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. ARU/A.10.EA Casa dels Pins

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions Els Merinals destaca per un cert grau d’abandonament institucional fins fa poc i per ser un 
barri clarament de persones treballadores que pateix els efectes de l’envelliment de la 
població. (SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010. Sabadell, breu aproximació 
histórica).

Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell

Informació històrica La part del barri composta de petites cases de planta baixa comença a formar-se a partir 
de 1945-46. En canvi els primers habitatges del polígon d'Arraona, construït dins dels 
Plans d'habitatge per pal·liar les mancances de l'època, van ser lliurats l'any 1957. Es van 
construir un total de 1.467 habitatges. L'enllumenat públic al barri es va instal·lar l'any 
1962. L'any 1963 s'inaugurà una part de l'escola pública Isabel la Católica, i el 1966 
l'escola pública Fernando el Católico. Les obres d'asfaltat dels carrers van començar l'any 
1972.                                                 

El nom de la masia que donà nom al barri era originàriament els Marinals, i no els 
Merinals, nom donat al barri per l'ajuntament. L'amo del mas, Capmany, va donar al mas 
el nom dels Marinals per la marinada que hi feia, en aquella contrada, al capdamunt d'un 
petit turó. En canvi, els Merinals amb "e" s'atribuïa al fet que era un lloc on al temps 
d'esquilar s'aplegaven els ramats d'ovelles merines.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

En la torre central -amb nivell de protecció 3. Parcial- les intervencions admeses són: 
Manteniment i/o Reparació; Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació 
(eliminació parts contràries al bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; 
Restauració; Reconstrucció i Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals 
necessaris per a la comprensió del bé)

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

Conjunt / Ambient NP 4. AMBIENTAL
Conjunt del barri d'Arraona - Els Merinals:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius que estableixen els valors àmbientals)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)

NP 3.  PARCIAL 
Estructura tipològica essencial de la Torre d'habitatges, amb planta en forma de trèvol, 
situada en el conjunt central del barri determinada per:
- Façanes
- Nivells dels forjats
- Posició de la caixa d'escala
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Fotovol 1956 Fotovol 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Fotografia històrica Fotografia històrica

AHS AHS

Fotografia històrica Bloc habitatges

AHS Google
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Ortofoto 2017

ICGC

Torre Topogràfic

Google ICGC Topogràfic
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Conjunt / Ambient Polígon de Torre-romeu

Context El Polígon de Torre-romeu és un referent per la seva identitat morfològica: l’ordenació 
urbana del sector —definida a partir de la pròpia planificació del polígon-; la determinació 
dels vials i les infraestructures de servei — proporció entre l’amplada, forma i disposició 
dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions—; el model d’habitatge —sota 
els principis de l’arquitectura moderna— i altres aspectes significatius, com l’aplicació de 
les tècniques constructives basades en les estructures de formigó armat majoritàriament, 
que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest 
polígon.

Ús actual Polígon d'habitatges

Ús original/altres Polígon d'habitatges

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Informació històrica El primer habitatge al barri de Torre-romeu es construí l'any 1903. Es tractava d'una torre 
particular d'un batlle de Sabadell, anomenat Romeu. Fou aquesta construcció la que donà 
nom al barri.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el polígon i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest polígon. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat el conjunt del polígon, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

Es fruit del l'estil imperant en el moment de la seva construcció.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Polígon de Torre-romeu:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana; proporció entre l’amplada, forma i 
disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les edificacions; model d'habitatge i 
altres aspectes significatius)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Observacions Cal destacar en el barri els jaciments arqueològics de Can Piteu. El barri de Torre-romeu, 
té un gran nombre d’habitatges unifamiliars d’autoconstrucció i també elevats 
percentatges de població estrangera degut a que els preus del lloguer són dels més 
econòmics de tota la ciutat. (SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010. Sabadell, 
breu aproximació histórica).

Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Història dels Districtes. Història dels barris de Sabadell

El barri va néixer de forma espontània a partir de 1940 i s'eixamplà considerablement 
entre els anys 1950 i 1960; en primer lloc s'edificà la part baixa de la barriada.

Pel que fa al tipus d'habitatge, predominen les cases de planta baixa, d'autoconstrucció. 
A la part alta del barri, anomenat pels veïns Tibidabo, predominen els blocs de pisos. 
Encara trobem un nucli de barraquisme a la part baixa de Sant Nicolau.

La construcció del pont i la carretera que uneix Torre-romeu amb Sabadell es va portar a 
terme l'any 1963, com a conseqüència de les riuades de l'any 1962.
L'any 1963 s'hi començà a instal·lar l'aigua corrent.
L'autobús urbà no hi va arribar fins l'any 1965, i la xarxa de clavegueram es va construir 
l'any 1969.
L'asfaltat dels carrers es va fer l'any 1979.
La primera escola, Joan Montllor, es va construir l'any 1963.
Torre-romeu es va anar poblant amb les successives onades migratòries que arribaren 
entre 1950 i 1980, principalment provinents d'Andalusia.
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ALTRES IMATGES
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Conjunt / Ambient La nova plaça inclou tres àmbits diferenciats. D’una banda, l’espai d’actes cívics, a 
l’extrem sud, tocant a l’avinguda de Josep Tarradellas, que estarà embolcallat per un talús 
verd molt suau, amb algunes grades per a seure-hi. S’hi poden desenvolupar activitats 
diverses a l’aire lliure. En segon lloc, diversos espais de jocs i, finalment, espais d’estada i 
un mirador.

Es preveuen tres indrets de joc. D’una banda, una àrea per a infants de 0 a 6 anys amb 
una caseta, unes hamaques i un quatre en ratlla. Aquests elements aniran disposats 
sobre sauló per tal que siguin accessibles. A banda, hi haurà un petit tractor disposat 
sobre la gespa, que recordarà que el sector primari encara forma part activa del paisatge. 
En segon lloc, hi haurà una zona de joc de mitjans, composta per bosc de trepa, i al 
voltant hi haurà el tronc de seure i jugar. En tercer lloc, s’habilitarà una zona destinada en 
principi a adolescents, molt a prop de l’accés a l’estació dels FGC, amb un carregador de 
mòbils mitjançant placa solar, al voltant d’un banc de gran longitud.

Per a la configuració d’aquest “espai-jardí” s’ha previst aplicar una solució tècnica 
innovadora, que consisteix en un espai tou d’infiltració d’amplada variable, que allotjarà 
diversos estrats de vegetació que afavoriran el drenatge de les aigües de la plaça.
Els espais de l’indret estan connectats per una trama de camins, amb zones verdes i 
agrupacions d’arbres. Hi haurà dos itineraris principals anulars, que afavoriran que els 
vianants es desplacin per l’espai verd de la plaça. Seran en sentit nord-sud, abraçaran la 
plaça per ambdós costats i connectaran el nivell superior amb l’inferior. També s’han 
previst dos itineraris secundaris radials, amb escales tipus jardí, que permetran travessar 
la plaça des d’altres indrets.

Pel que fa als arbres, a la superfície es planten quatre fileres de pomeres en espatllera. Al 
voltant hi ha una bosquina d’arbres caducifolis. Es tracta d’un bosquet de caire caducifoli, 
amb alguna alzina esparsa. Dins hi ha tres espècies predominants: l’auró blanc, l’auró 
negre i la blada. A més, hi ha altres agrupacions, també caducifolis, d’interès per al viratge 
de les fulles i de la floració, com la perera de flor i el bedoll. En el disseny de la plaça 
també s’ha procurat que l’aigua de pluja no vagi a parar a la claveguera sinó al subsòl, 
motiu pel qual la plaça té ara forma de conca.

Context La plaça d’Espanya, inaugurada l'any 2018, compta amb una superfície total de 24.898 
metres quadrats en la part considerada com a espai públic. L'àmbit central disposa d'un 
jardí innovador en l’ús de l’aigua i de l’energia, que forma part de l’eix de ponent i que 
connecta els dos parcs més grans de Sabadell, el de Catalunya i el del Nord. Pel que 
respecta a l'edificació residencial s'ha conformat una ordenació perimetral, configurant un 
cercle a través de la formalització de blocs d'habitatges.

Ús actual Habitatges i espai públic

Ús original/altres Habitatges i espai públic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  L'estructura i disposició del conjunt d'habitatges ja està conformada. En el moment de 
la redacció d'aquest document, s'estan ultimant els treballs de l'espai públic.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Conjunt de plurihabitatge

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Ambient emergent

Valor històric Ordenació iniciada a partir de planejament portat a terme pels primers 
ajuntaments democràtics desprès de la dictadura i que es completa amb 
l'actualitat amb la disposició de l'Estació i el tractament de l'espai públic.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Informació històrica La primera fase d’urbanització de la plaça es va acabar el 20 de gener de 2016 i va 
permetre urbanitzar tot el sector nord-oest –el més assolellat, entre l’avinguda de l’Alcalde 
Moix i el carrer de l’Alcalde Ribé– amb l’accés a l’estació de Renfe. L’actuació va permetre 
passar d’una plaça amb una anella viària circular a la configuració excèntrica, de tal 
manera que l’espai verd es troba annexat a la vorera nord-oest. L’obertura de la nova 
estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de la línia S2 Vallès, a tocar de l'ordenació, 
esdevé en si mateixa un punt de centralitat que transformarà la ciutat generant una nova 
polaritat per la seva atracció i generació de desplaçaments. Així mateix, s’hi afegeix la 
connexió amb les línies de rodalies de RENFE R4 i la línia de ferrocarril de Barcelona a 
Lleida per Manresa que donaran lloc a l’únic intercanviador de ferrocarril de la ciutat.
El nou intercanviador de Sabadell Nord és un espai que permet transformar no només 
aquells espais que l’envolten de forma directa sinó el conjunt de la xarxa de connexió amb 
la resta de la ciutat. Així doncs, s'ha materialitzat la nova plantació d’arbrat de l’avinguda 
de Josep Tarradellas, i s’emmarca dins el projecte estratègic de connectivitat de la ciutat 
de l’Eix de Ponent que puja des de la rambla d’Ibèria fins a l’avinguda de l’Alcalde Moix 
afavorint i recuperant espais de recorregut a peu i per a bicicletes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el conjunt i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest conjunt. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat la totalitat del conjunt, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Es valora la solució urbanísitca donada a partir del planejament i l'encaix de 
la proposta arquitectònica com a intervenció regulada, així com la creació 
d'un nou espai públic per a la ciutat.

L'operació representa, també, una gran porta d’entrada a una de les 
estacions més importants de la ciutat, amb l’intercanviador entre els FGC i 
els trens de Rodalies.

La nova plaça és  un jardí en ple centre de la ciutat, a la unió de barris 
altament densificats, que necessitaven aquest pulmó verd i un nou espai 
d’estada.

Conjunt / Ambient Conjunt d'habitatges de la plaça d'Espanya:
- Model de projectació urbana (ordenació urbana vinculada amb la formalització de l'espai 
públic que s'esta definint des de criteris sostenibles en el marc del projecte urbanístic 
general)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada d'edificis i espai públic)
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Conjunt / Ambient Conjunt d’habitatges que esdevé significatiu dins l’estructura urbana de la ciutat en aquest 
període, bé per tractar-se d’un nou model d’ordenació urbanística, bé per les seves 
característiques tipològiques, innovadores en la disposició dels habitatges i que 
introdueixen una certa jerarquització en la formació del conjunt i en la disposició de l’espai 
públic i els equipaments -especialment el Mercat-, així com pel seu llegat sociocultural i 
etnològic en la formació d’un nou barri de la ciutat.

Context El conjunt d'habitatges vora el Mercat de la Creu Alta és un referent que recull la major 
part de les circumstàncies per a ser reconegut com Ambient i determinar una singularitat 
en el tractament de la seva identitat morfològica. Així, aquesta unitat combina la tipologia 
d’habitatge, el model arquitectònic, l’ordenació del conjunt i la determinació de l’espai 
públic conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: l’ordenació urbana del sector —definida a partir de la 
pròpia planificació dels habitages i el Mercat-; la determinació dels vials i les 
infraestructures de servei — proporció entre l’amplada, forma i disposició dels carrers 
envers l’ordenació i alçada de les edificacions—; el model d’habitatge —sota els principis 
de l’arquitectura que recull l’objectiu de l’habitatge mínim racional-; i altres aspectes 
significatius que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d'aquest conjunt en la identitat del barri on se situa.

Ús actual Conjunt d'habitatges plurifamiliars + Mercat

Ús original/altres Conjunt d'habitatges plurifamiliars + Mercat

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Conjunt de plurihabitatge

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AP/R.39.EA Mercat de la Creu Alta

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
que provocaren la formació d’aquest barri ha condicionat i definit una 
realitat física dins l’estructura urbana de la ciutat en l’evolució del seu teixit 
històric.

El model urbanístic implantat i la definició d’una estructura social defineixen 
els valors essencials. La protecció ha de reconèixer el seu disseny original 
per determinar els criteris en l’evolució i transformació en el futur.

És fruit dels models imperants en la construcció d’aquests polígons 
d’habitatges en el període de la dictadura tot seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 són avui indissociables en 
l’estructura social de la ciutat. Representen un testimoni vivent de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.

Els polígons d’habitatges dels anys 1950-60 han conformat identitats i 
barris. La seva imatge diferenciada i particular és indissociable al paisatge 
urbà i territorial de la ciutat.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Conjunt d'habitatges i mercat de la Creu Alta:
- Model de projectació urbana (ordenació general on s'integra una peça rellevant com és 
l'estructura dotacional del Mercat.)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Bibliografia Ajuntament de Sabadell. Mercat de la Creu Alta

Informació històrica El Mercat de la Creu Alta, punt comercial ubicat entre els carrer Batllevell, els Pirineus i la 
carretera de Prats va obrir les seves portes l’any 1966 per donar servei als més de 30.000 
veïns que habitaven en els barris de la zona nord de Sabadell. Sota la influència del 
racionalisme de postguerra, inicialment comptava amb dues plantes, una subterrània amb 
72 locals destinats a magatzem i una altra arran de carrer. Al seu costat es va aixecar una 
ordenació d'habitatges d'una escala inferior a la dels grans polígons dels anys 1960, però 
que determinaren una ordenació singular i representativa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el conjunt i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest conjunt. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Prèviament, s'haurà haver analitzat la totalitat del conjunt, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.
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Conjunt / Ambient Ordenació urbana que esdevé significativa dins l’estructura general de la ciutat en època 
contemporània, per tractar-se d’un nou model d’ordenació urbanística, per les seves 
característiques tipològiques, innovadores que introdueixen una certa jerarquització en la 
formació del conjunt i en la disposició de l’espai públic i els equipaments, així com pel seu 
llegat sociocultural i etnològic en la formació d’un nou sector emergent de la ciutat.

Context El conjunt urbà que conforma l'Eix Macià i el Parc Catalunya és un referent que recull la 
major part de les circumstàncies per a ser reconegut com Ambient i determinar una 
singularitat en el tractament de la seva identitat morfològica. Així, aquesta unitat 
morfològica que combina la ordenació d'una part estratègica de la ciutat i que comporta 
l'articulació entre una estructura viària amb les seves edificacions i la generació d'un parc 
públic conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: l’ordenació urbana del sector; la determinació dels 
vials i les infraestructures de servei; el model d’implantació de les edificacions esdevenen 
valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest conjunt.

Ús actual Conjunt urbà (Urbanisme i espai públic)

Ús original/altres Conjunt urbà (Urbanisme i espai públic)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Conjunt de planificació urbana contemporània

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció han de garantir la pervivència dels valors identitaris que 
caracteritzen el conjunt i la seva posta en valor. Per això, hauran de justificar, en termes 
de cultura arquitectònica i urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els 
valors ambientals i de paisatge d’aquest conjunt. Es fonamental garantir la qualitat 
arquitectònica de les actuacions que puguin transformar alguna característica singular. 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

Ordenació iniciada a partir de planejament portat a terme pels primers 
ajuntaments democràtics desprès de la dictadura i que representa la major 
transformació urbana realitzada, en época contemporània a Sabadell.

El dissseny comporta tres intervencions singulars: un nou eix viari (Eix 
Macià); un nou parc urbà (Parc Catalunya) i una implementació d'edificis 
del sector terciari, més equipaments com l'Observatori.

La planificació de l'Eix Macià i el Parc Catalunya ha representat un abans i 
desprès en la transformació de la ciutat a finals del segle XX i és 
reconeguda i valorada pels seus ciutadans com un efecte dinamitzador de 
ciutat.

Especialment el Parc Catalunya ha representat implementar un pulmó verd 
de gairabé 45 hectàrees, des de l'Eix Macià fins a Can Rull, tot en una àrea 
lúdica i de serveis plenament sostenible.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Conjunt Eix Macià - Parc Catalunya:
- Model de projectació urbana (concepció formal de l'estructura que determina la trama 
viària i edificatòria, Eix Macià,  vinculada amb la formalització de l’espai públic, Parc, des 
de criteris sostenibles en el marc del projecte urbanístic general)
- Model de gestió i unitat de projecte (gestió única i/o coordinada)
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Informació històrica El primer projecte del Parc Catalunya es remunta al 1928 on figura en el Pla d’Eixampla i 
Reforma de Sabadell dels arquitectes Josep Renom i Joaquim Manich.

Al final de la dictadura franquista, malgrat l’enorme creixement demogràfic i urbanístic de 
la ciutat, restava una àmplia zona d’unes 44 hectàrees sense urbanitzar entre els barris de 
la Creu Alta, Can Rull i Can Borbonyó. El juny del 1977 el ple municipal presidit pel darrer 
alcalde franquista, Ricardo Royo, va aprovar el Pla Parcial Sector Catalunya que 
plantejava l’edificació de 3.200 habitatges en aquesta zona. El projecte desfermà la 
mobilització de l’Associació de Veïns de la Creu Alta, que feia temps reivindicava aquest 
espai com a zona verda. Així va realitzar una tramesa de cartes per a informar a la 
població de les conseqüències d’aquest projecte per a la ciutat.

L’agost de 1977 el Pla Parcial apareixia publicat al Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 
Com a resposta l’AV de la Creu Alta va presentar al setembre un recurs d’alçada davant el 
Ministerio de la Vivienda. Paral·lelament, la Federació d’Associacions de Veïns de 
Sabadell (FAVS) i 75 entitats ciutadanes s’adheriren a la campanya i, a tal efecte, es 
constituí la Comissió Permanent del Parc Catalunya per tal de continuar-la. En el marc 
d’aquesta campanya, el gener de 1978, es presentà a l’Acadèmia de Belles Arts 
l’exposició titulada Sabadell necessita el Parc Catalunya. Malgrat aquestes mobilitzacions, 
el govern municipal va aprovar el projecte d’urbanització dels carrers previstos en el Pla 
Parcial, que fou publicat al BOP al març del mateix any. Immediatament, cadascuna de les 
entitats que donaven suport a la campanya en favor del Parc presentaren una impugnació 
a l’esmentat projecte. El restabliment provisional de la Generalitat de Catalunya va portar 
a la FAVS a sol·licitar, l’abril de 1978, una entrevista amb Narcís Serra, aleshores 
conseller d’Urbanisme. Al mes de juny, les 75 entitats enviaren un escrit al president 
Josep Tarradellas. El moviment veïnal va rebre unes respostes farcides de bones 
intencions, però cap acció efectiva. El mes de setembre el BOP publicava el Pla Comarcal 
on en els terrenys del futur Parc Catalunya figuraven destinats a habitatges.

Les entitats defensores del projecte alternatiu tornaren a presentar un recurs d’alçada i 
organitzaren una sèrie d’actes reivindicatius i festius als terrenys on havia d’ubicar-se la 
zona verda.

El 18 de febrer del 1979 el Gobierno Civil prohibí la plantada de 800 arbres al Parc 
impulsada per la Comissió ciutadana. Per tal de fer efectiva l’ordre es va implementar un 
impressionant desplegament policial. Després de llargues negociacions entre els 
organitzadors de l’acte, al que assistiren unes 500 persones, i els comandaments de les 
forces d’ordre públic, s’acordà que podia celebrar-se el festival i la cercavila, així com la 
plantada simbòlica de quatre arbres. No obstant això, a la tarda es plantaren de manera 
clandestina uns 80 arbres més. Per la seva banda, la Unió Excursionista de Sabadell 
(UES) presentà un audiovisual sobre el futur del Parc.

Les eleccions municipals d’abril de 1979 donaren la victòria al PSUC i altres partits 
contraris al projecte oficial i favorables a la construcció del Parc. De fet, a la campanya 
electoral, s’organitzà un debat públic sobre el Parc Catalunya on participaren totes les 
candidatures que concorrien en aquests comicis. Aquell mateix any molts actes de la 
Festa Major van celebrar-se als terrenys el Parc. Tanmateix, aviat van aparèixer 
dissensions entre la Comissió ciutadana i l’Ajuntament. El 1980 l’Ajuntament fa una 
exposició pública del seu projecte on s’esbossava el projecte de l’Eix Macià. Al maig de 
1980 la Comissió presentà una proposta alternativa a la municipal on propugnava que no 
hagués cap edificació i el conjunt dels terrenys fossin dedicats a zona verda. Aquesta 
seria la darrera acció de la Comissió que, mitjançant un comunicat, anunciava la seva 
autodissolució. El 23 febrer de 1986, quan més del 90 per cent dels terrenys eren de 
propietat municipal, es va fer una plantada d’arbres, aquest cop dirigida des de 
l’Ajuntament. Hi van participar 170 entitats cíviques i centenars de ciutadans. Els arbres 
de diverses espècies, prèviament seleccionats, podien ser comprats per les entitats i la 
ciutadania per a ser plantats en uns indrets predeterminats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Prèviament, s'haurà haver analitzat la totalitat del conjunt, a fi d'identificar els valors 
paisatgístics i ambientals que el caracteritzen.
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L’operació de compra

Segons el Pla General de Sabadell i Comarca del 1978, la zona de l’Eix Macià i el Parc 
Catalunya estava qualificada de sòl urbanitzable programat i es contemplava la creació 
d’un parc de petites dimensions. Els terrenys del futur Parc Catalunya pertanyien a 22 
propietaris. La majoria de les finques tenien com a titulars a més de tres persones i 
pràcticament en tots els casos havien estat adquirides per herència. Aquesta fragmentació 
de la propietat va impedir que cap d’ells tingués el suficient terreny per impulsar una 
promoció immobiliària. Tampoc s’hi van posar d’acord per a formar una junta de 
compensació per promoure l’edificació. A més, si volien construir, havien de fer-se càrrec 
d’una sèrie d’obres d’infraestructures. Això, unit a la pressió popular, va propiciar que 
molts propietaris es decantessin per vendre les seves finques a l’Ajuntament.

En una primera fase, el govern municipal va anar per la via d’adquirir aquestes propietats; 
d’altra banda, l’única possibilitat segons la legislació vigent a l’època. Posteriorment, arran 
d’unes modificacions de les normatives urbanístiques, s’aplicà l’expropiació forçosa. Cap 
a finals del 1983, l’Ajuntament havia escripturat 25,85 hectàrees, mentre que hi havia 
ofertes pendents d’acceptació d’altres 84 hectàrees que, en total, representaven un 70 per 
cent dels terrenys. En els anys següents, fins al 1988, continuaren les compres i 
s’intensificaren les negociacions amb els propietaris reticents a vendre.

El projecte urbanístic

Paral·lelament a aquestes operacions, els serveis tècnics municipals examinaren diversos 
projectes d’ordenació urbanística del sector.

A banda del parc, es preveia la construcció de grans equipaments i centres comercials. 
Aquest pot considerar-se projecte estratègic de l’era Farrés. Es cercava convertir a 
Sabadell en el centre de l’àrea metropolitana del Vallès mitjançant una oferta de negocis, 
serveis i comercial a nivell comarcal, l’anomenada ‘City del Vallès’. Després de la crisi 
industrial i la fallida del sector tèxtil, l’equip de govern apostava decididament pel sector 
terciari com a alternativa a la vella ciutat-fàbrica, així com per evitar l’atàvic temor a la 
suburbialització respecte a la Gran Barcelona.

El 30 d’octubre de 1984 es convocà un concurs d’idees on es van inscriure 148 equips 
d’arquitectes i es presentaren 53 projectes. El jurat estava format per l’alcalde, Antoni 
Farrés, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Manel Larrosa, el director general d’Urbanisme de 
la Generalitat, Joan Antoni Solans, el director general d’arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas, Antonio Vázquez de Castro, i prestigiosos arquitectes com Josep Maria 
Llop, Luis Peña i Guillermo Vázquez.

El veredicte va fer-se públic l’11 de juny de 1985. El jurat realitzava un seguit de 
consideracions prèvies sobre la importància de les dimensions del Parc i la seva relació 
amb la ciutat, així com de la dificultat de decantar-se per un únic projecte, preferint una 
solució integradora entre les diverses propostes. Amb aquesta argumentació es va 
declarar desert el primer premi, de manera que l’Ajuntament tenia les mans lliures per 
impulsar el seu projecte, sense lligar-ho a cap proposta determinada. El segon premi fou 
atorgat a Coque Blanco, Jaume Artigas, Marisa García, Josep Prat i Miquel Roig. A més, 
es donaren tres tercers premis i sis mencions honorífiques.

Després del concurs, l’Ajuntament va encarregar l’avantprojecte d’ordenació de l’Eix 
Macià als arquitectes Paloma Bardají i Carles Teixidor, que fou presentat el 1986. Així 
mateix, el gener del 1987, el ple municipal aprovava la modificació del Pla General relatiu 
a l’avinguda Eix Macià i al desembre del mateix any el del sector comprès entre l’avinguda 
dels Paraires i la plaça de la Concòrdia. El primer document preveia la delimitació de 
l’àrea del Parc, la reordenació de la xarxa viària, l’ampliació dels terrenys destinats a 
equipaments públics i a la creació de zones edificables. En el segon es projectava la 
creació d’una nova zona residencial, la construcció d’equipaments i espais verds i la 
redacció d’un Pla Espacial en la confluència del carrer Major.

Les modificacions del Pla General comportaven destinar 26,80 hectàrees pel Parc 
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Catalunya (63,8 per cent de la superfície total), una disminució del 50 per cent del sòl 
inicialment fixat per als vials i una reducció del 60 per cent de l’índex d’edificabilitat.

La implicació de la Generalitat

El caràcter supramunicipal de l’operació va comportar que l’Ajuntament cerqués el suport 
de la Generalitat. Així, mitjançant un conveni, es creava el Consorci Urbanístic per al 
Desenvolupament de Sabadell (CODEM), format per l’INCASOL i l’Ajuntament i l’Institut 
per al Desenvolupament de l’Eix Macià el Parc Catalunya (IDEMS) de caràcter 
exclusivament municipal. Al Consorci Urbanístic, el municipi aportava el valor dels 
terrenys, estimat en 2.200 milions de pessetes (68 per cent) i l’INCASOL 850 milions (32 
per cent), corresponent al cost de la urbanització de l’avinguda. Ajuntament i Generalitat 
es comprometien a repartir-se els beneficis de l’operació en la mateixa proporció de la 
seva participació i a reinvertir-los en la ciutat. El març de 1988, el president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, acompanyat per l’alcalde Farrés, visitava els terrenys i signava 
aquests acords. Per la seva banda, l’IDEMS, amb participació de tots els grups 
municipals, es proposà tres grans objetius: 1) l’ordenació urbanística d’aquest sector de la 
ciutat amb l’obertura d’un nou vial nord-sud a La Riereta, així com relligar els barris de la 
Creu Alta, la Concòrdia, Can Rull… 2) La plasmació de la reivindicació ciutadana de crear 
un gran parc urbà i 3) Crear un gran centre terciari i de negocis d’abats comarcal.

La gestió comercial de la venta de les parcel·les de l’Eix Macià s’encarregà a l’empresa 
municipal VIMUSA i s’orientà cap l’establiment de comerços, oficines, serveis i poc 
habitatge. La proposta d’ordenació volumètrica fou encarregada per l’Ajuntament als 
arquitectes Jordi Garcés i Enric Sòria al gener del 1989. Així mateix encomanà als 
arquitectes Enric Batlle i Joan Roig el projecte d’obres d’urbanització del Parc. La 
proximitat dels Jocs Olímpics de Barcelona propicià que es construïssin anticipadament 
els dos hotels previstos. De fet, a l’octubre del 1989, s’adjudicà a la cadena BCN Hotels, 
la construcció d’un hotel de quatre estrelles i un altre de tres estrelles. El primer dels 
quals, Gran Hotel Alexandra, s’inaugurà al maig del 1992 (actual Hotel Verdi).
D’altra banda, s’apostà fermament per la instal·lació d’uns grans magatzems com a motor 
de tota l’operació. Així s’iniciaren les negociacions amb diverses empreses del sector; 
finalment, El Corte Inglés es decantà per instal·lar a Sabadell el seu tercer centre a 
Catalunya. A tal efecte es signà, al juliol de 1989, un preacord entre l’Ajuntament i els 
grans magatzems que obrí les seves portes a l’abril de 1991. Així mateix, es va donar una 
gran importància a la conveniència de disposar d’un multisales cinematogràfic com a 
garantia d’ocupació a les nits i els caps de setmana. Al juliol de 1992 s’adjudicava a 
l’empresa Acesa l’explotació de nou sales cinematogràfiques que començarien a construir-
se al març de 1994.
A inicis del 1995, només restava per comercialitzar la parcel·la ubicada entre l’hotel i El 
Corte Inglés, destinada a una torre d’oficines que hauria de tenir una caràcter emblemàtic 
i donar personalitat al conjunt de la zona. Seria la futura Torre Milenium.

Les festes d’inauguració del Parc Catalunya

El dissabte i diumenge, 21 i 22 de març del 1992 es celebraren les festes d’inauguració de 
la façana del Parc Catalunya. Llavors es posaren en servei només set hectàrees de les 43 
previstes. La principal atracció fou el llac artificial, amb una capacitat de sis milions de 
litres d’aigua, amb servei de lloguer d’embarcacions i la cascada. A més, ja s’havien 
construït els murs perimetrals, l’aparcament i l’amfiteatre. Els mesos següents va 
continuar una frenètica activitat a l’entorn de l’Eix Macià. Al mes de maig s’obria al trànsit 
la Ronda Ponent i al juny s’instal·là la cúpula de l’Observatori Astronòmic, que seria 
inaugurat un any després. També en aquest més es posà la primera pedra de l’edifici 
d’oficines de Sabadell Grup Assegurador que s’inaugura l’octubre de 1994. L’octubre de 
1992, el president Pujol torna a visitar l’Eix Macià per copsar la dimensió del projecte i al 
juny de 1993 s’inauguren les Galeries Paddock. Al 1995, l’Eix Macià està pràcticament 
acabat, ja s’havia construït la primera de les torres bessones que finalitzà al març del 
1994 i al mateix mes del any següent s’acabà l’edifici de Del Llac Center. Posteriorment, 
s’instal·larien els Jutjats i encara més tard la Cambra de Comerç.

Malgrat les grans expectatives generades, l’Eix Macià no va esdevenir en el gran centre 
de negocis i serveis comarcal que finalment acabaria instal·lant-se al voltant de la B-30. 
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Tampoc va aconseguir la fita de generar el volum d’activitat econòmica capaç de constituir-
se en l’alternativa a la indústria. D’altra banda, a nivell urbanístic, va generar una 
problemàtica dualitat entre el centre històric i el nova centralitat encarnada en l’Eix Macià.
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Conjunt / Ambient El barri de Nostra Llar, projectat per Santiago Casulleras, conforma un polígon 
d’habitatges que esdevé significatiu dins l’estructura urbana de la ciutat, tant per tractar-se 
d’un model singular d’ordenació urbanística, com per les seves característiques 
tipològiques, innovadores en la disposició dels habitatges, així com pel seu llegat 
sociocultural i etnològic en la formació d’un nou barri de la ciutat. A banda dels habitatges, 
el conjunt inclou la zona esportiva, l’escola i l’església; el programa s’organitza a partir de 
dos focus: l’esportiu i el religiós.

El barri es troba delimitat, pels seus costats sud i est, per la topografia, limitant amb el 
talús que baixa a la cota del riu Ripoll, resseguit per l’avinguda de Pablo Iglesias i el camí 
de Can Quadres. A nord, el conjunt delimita amb el passeig de Gaudí, i a l’oest amb el de 
Sant Oleguer. El conjunt es troba ben comunicat amb la resta de Sabadell i en continuïtat 
amb els barris veïns a nord i oest.

Constitueix un sector amb tipologia urbana de ciutat jardí, amb edificis de planta baixa i 
planta pis o planta baixa i dues plantes pis que agrupen els habitatges en grups de dos o 
de quatre unitats. La tipologia va ser estudiada, tenint en compte les tendències del 
moment, i valorant criteris d’optimització de l’espai, convivència, salubritat i qualitat dels 
habitatges; es va prioritzar la qualitat dels habitatges per davant de la proximitat al lloc de 
treball. La voluntat era de destinar gran part de la superfície a jardins, per garantir 
l’assolellament i ventilació i pensant també en els infants, i oferir diversitat de paisatges 
respecte el carrer, a través de les edificacions i els jardins.

Context Nostra Llar és un barri del sud-est de Sabadell que pertany al sector de Sant Oleguer, del 
districte 1. Forma part del conjunt de polígons d’habitatges que fou necessari construir 
durant el període 1950-1975 per respondre a l’onada immigratòria que la ciutat va rebre 
provinent de l’Estat espanyol. Els nous creixements d’habitatge massiu de l’època van 
introduir un nou tipus d’habitatge de programa idèntic i mides reduïdes.
 
Els plans Pascual (1886) i Renom-Manich (1928) preveien que els terrenys que ocupa 
Nostra Llar fossin destinats a parc. Fou el pla Marcet per l’habitatge (1952) que, procurant 
donar una solució a l’important problemàtica de la manca d’habitatges del moment, va 
modificar el destí d’aquest sòl, per ubicar-hi el conjunt d’habitatges avui existent.

El pla Marcet es basà en la constitució d’una “Junta Ciutadana para la Construcción de 
Viviendas” formada per les entitats econòmiques, socials i polítiques de la ciutat, que tenia 
per objectiu la construcció de 2.000 habitatges a la ciutat, en cinc anys. No obstant, la 
junta no va funcionar de manera efectiva, per la manca d’interès dels empresaris a 
col·laborar. Únicament el mateix Marcet i Garcia Planas es mostraren sensibles i 
construïren habitatges pel als seus treballadors, i Nostra Llar n’és un exemple.

En aquest context, Nostra Llar fou promogut per l’empresari tèxtil Josep García-Planas, 
que l’any 1946 havia fundat l’empresa Artèxtil, S.A. El barri es dedicava, exclusivament, a 
obrers del tèxtil, amb diversitat d’orígens.
 
Així és com, el desenvolupament del barri va generar a aquest indret de Sabadell una 
important dualitat entre la concentració de marginació de la ciutat, pel poblat de barraques 
i carrers a l’esplanada del costat del riu, sota la masia de Sant Oleguer (pla dels cartrons), 
i primer intent reeixit de planificació d’una zona residencial, industrial i obrera.

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Polígon d'habitatges, agrupació d'habitatges, planejament urbà representatiu (P)

Subtipologia Polígon d'habitatges

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.47.BARP Sant Oleguer

Altres Ambient emergent
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Comprèn un total de 334 habitatges, en parcel·les de forma diversa però de mida similar 
que oscil·len entre els 90 m2 de superfície, la més petita, i els 266 m2, la més gran, si bé 
la gran majoria es troben entre els 100 m2 i 130 m2 de superfície. Els habitatges es troben 
situats formant illes de forma i mida diversa, molt irregulars, definides per una vialitat 
interior de prioritat invertida per a vianants i una vialitat troncal de tipus rodat que dóna 
accés i vertebra el sector. En total es computen 30 illes que agrupen des de 2 habitatges a 
28 habitatges, la més gran.

Els habitatges formen agrupacions edificades de 2 o 4 habitatges (només en dos casos 
trobem habitatge aïllat). En total hi ha: vint-i-quatre agrupacions de 4 habitatges de planta 
baixa i pis, i cent divuit agrupacions de 2 habitatges. D’aquestes agrupacions de 2 
habitatges, només una és de planta baixa, la resta: noranta-tres són de planta baixa i pis, 
vint-i-una són de planta baixa i dos pisos i n’hi ha una que és mixta (de planta baixa més 
un i dos pisos).

La superfície construïda dels habitatges, organitzats en dues plantes, varia des dels 65 m2 
de superfície, els més petits, fins a uns 90 m2 de superfície els més grans. Els que es 
troben organitzats en tres plantes tenen la superfície de projecció més reduïda, oscil·lant 
entre 85 m2 de superfície construïda els més petits, fins a 105 m2 de superfície construïda 
els més grans.

En funció de la forma d’agrupació dels habitatges analitzats es defineixen tres tipologies i 
quatre subtipus (segons la manera d’agrupar-se):
 •Agrupacions de dos habitatges:      AG-2

                                                                  per carener  AG-21
                                                                  per testa  AG-22

 •Agrupacions de quatre habitatges:  AG-4 
                                                                   paral·lel a carrer  AG-41
                                                                 ortogonal a carrer AG-42
 •Habitatges Aïllats (A)

La distribució dels habitatges separa la zona de dia (amb menjador, cuina i sala d’estar, 
entre d’altres), de la de nit, amb les cambres destinades a dormitoris. Ambdues plantes 
consten de finestres i balcons.

Al centre del barri, connectada pels passatges principals i envoltada de jardins, hi ha 
l’església parroquial de Sant Oleguer, patró de la urbanització. L’arquitectura de l’església 
volia recordar el romànic, en formes i siluetes, com les esglésies típiques del Pirineu 
català. La decoració interior va ser creada pel pintor sabadellenc Fidel Trias i Pagès, 
assessorat pels monjos de Montserrat i els salesians de la vila.

Els terrenys que ocupa l’equipament esportiu havien de destinar-se a habitatge, però la 
composició del seu sòl en dificultava la construcció. Fou aquest fet el que va fer possible 
les instal·lacions esportives existents avui, que inclouen: piscina amb dues àrees de 
profunditat (20-80cm) i (150-350cm), pista de tenis, pista de futbol que permet la pràctica 
d’handbol, bàsquet o hoquei, entre d’altres, a més d’un espai d’accés enjardinat amb un 
conjunt arbrat i vegetació arbustiva que delimita el perímetre, parc infantil, vestidors i bar 
amb terrassa.

El barri de Nostra Llar és un conjunt que reuneix moltes de les característiques per a ser 
reconegut com Ambient i determinar una singularitat en el tractament de la seva identitat 
morfològica. Així, aquesta unitat morfològica que combina la tipologia d’habitatge, el 
model arquitectònic, l’ordenació del conjunt i la determinació de l’espai públic i els 
equipaments, conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: l’ordenació urbana del sector —definida a partir de la 
planificació del conjunt-; la determinació dels vials i les infraestructures de servei — 
proporció entre l’amplada, forma i disposició dels carrers envers l’ordenació i alçada de les 
edificacions—; el model d’habitatge —sota els criteris de confort, salubritat i optimització 
de l’espai-; i altres aspectes significatius que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d'aquest barri.

Ús actual Polígon d’habitatges
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Ús original/altres Polígon d’habitatges

Estat conservació Bo.;  Correcte tant pel que fa a la urbanització dels carrers com en l’aspecte exterior de les 
edificacions. Pel que fa a la urbanització, cal apuntar que es va dur a terme una 
rehabilitació urbana del barri entre els anys 1986 i 1988.

 A nivell d’edificacions, s’han fet ampliacions i modificacions dels esquemes originals, amb 
varietat de solucions i materials, per adequar-les a les noves necessitats i requeriments, 
atès que la superfície original dels habitatges era molt reduïda (75-94m2). Aquestes 
ampliacions, iniciades a partir de la dècada dels anys setanta, s’han construït 
majoritàriament seguint l’ordenació de volums prevista pel planejament vigent, tot i que hi 
ha excepcions, que per poques que siguin, malmeten la visió urbana del conjunt.

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Els projectes d’intervenció sobre l’ambient protegit es regulen en base al que estableix el 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica, les tipologies, les infraestructures i el model social 
d’aquest barri ha definit una realitat física i social dins l’estructura urbana 
de la ciutat i ha condicionat l’evolució del seu teixit històric.

El barri es troba emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica (AEA.47.BARP).

El model urbanístic que configura el barri determina una certa estructura 
social i estableix els valors essencials del conjunt. El defineixen els trets 
característics del disseny original com la jerarquia i configuració dels 
carrers, la tipologia dels habitatges, l’organització del conjunt i la posició 
dels espais lliures i equipaments, entre d’altres.

El disseny parteix de la reflexió sobre els models constructius dels polígons 
d’habitatges del període de la dictadura, seguint els cànons i les 
normatives de l’època, no exemptes de la influència en el disseny 
procedent d’altres països europeus. Estableix una morfologia singular al 
conjunt de la ciutat a partir d’uns criteris d’ordenació no habituals per 
l’habitatge massiu, com la prioritat dels espais lliures, la salubritat i la 
qualitat dels habitatges.

Com a polígon d’habitatges original dels anys 1950-60, és indissociable de 
l’estructura social de la ciutat. Representa, doncs, un testimoni viu de la 
intensa activitat de la indústria i la creació urgent d’habitatges i serveis 
seguint els models de l’època.
La diversitat de provinences dels habitants originals de Nostra Llar l’ha 
caracteritzat per ser un barri amb una simbiosi d’hàbits i una manera 
comuna de fer, en la quals el veïnat se sent identificat. Actualment, el teixit 
associatiu del barri segueix viu, vetllant pels serveis i la urbanització del 
barri.

El conjunt ha conformat identitats i cultura pròpia de barri. La seva imatge 
diferenciada i particular és indissociable al paisatge urbà i territorial de la 
ciutat. La seva ubicació, al límit del sòl urbà i del talús del riu Ripoll, fa que 
el conjunt caracteritzi l’skyline de la ciutat al seu costat est.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient NP 4. AMBIENTAL
Conjunt del barri de Nostra Llar:

 - Model urbà. L’ordenació urbana del barri, referida a l’organització del programa i la 
jerarquia viària del conjunt, la morfologia dels carrers i les edificacions, així com el model 
d’habitatge que s’explora amb el desenvolupament del barri, en el marc de la diversitat 
que presenten els projectes d’habitatge massiu que pertanyen a l’època.

 - Model de gestió i unitat de projecte. La gestió de l’activitat del barri es duu a terme de 
manera coordinada, mantenint la unitat del conjunt tant en les intervencions físiques 
puntuals com en les dinàmiques socials.

NP 3. PARCIAL
- Equipament local esportiu del barri. Espai amb protecció específica pels elements 
d’interès que inclou: les peces de forja a la porta d’accés i a l’entrada, i la disposició, 
volumetria i característiques bàsiques del disseny original de les edificacions originals 
destinades a vestuaris, espai social i l’edifici de marcador al costat de la pista poliesportiva.
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Informació històrica El conjunt residencial fou producte d’una sèrie de circumstàncies socials i econòmiques 
que van propiciar la construcció a Sabadell d’un model morfològic de ciutat jardí, obra 
promoguda per l’empresari sabadellenc García Planas que li dóna nom. La primera pedra 
del barri fou col·locada l’1 de maig de 1953.
  
El nom originari de la promoció fou “Nuestro hogar Sant Oleguer”, però també se 
l’anomena “Cases de Sant Oleguer”, que li atorga la masia que també va donar nom a la 
contrada agrícola i la font, o “Cases d’en García Planas”, nom del fundador de 
l’assentament. L’any 1956 es va instaurar la festa major del barri, que es celebra el dia 6 
de març, dia del sant patró, Sant Oleguer.

El nom dels carrers del barri reflecteix els noms de totes les ciutats més conegudes arreu 
per la indústria llanera. Aquesta decisió es basava en tres condicions: caràcter propi al 
marge de les contingències polítiques, denominador comú per facilitar la localització dins 
la ciutat, i retre homenatge a la indústria tèxtil. A les plaques es va col·locar també l’escut 
d’armes de la ciutat corresponent.

Anys després de la creació del barri (1986-1988), es van dur a terme les obres de 
remodelació que va comptar amb la rehabilitació dels carrers, amb la seva il·luminació i 
clavegueram, reivindicada per l’associació de veïns. 

Els carrers i espais lliures de Nostra Llar disposen d’arbrat de diferents espècies, 
principalment al parc de Nostra Llar. Inicialment, a l’avinguda d’Egara i als passeigs de 
Sant Oleguer, de Béjar i de Gaudí, s’hi havia plantat pollancres i troanes. L’any 1991 es va 
iniciar la substitució dels pollancres per til·lers, a demanda dels veïns per les molèsties 
que ocasionaven. 

El parc de Nostra Llar no formava part del projecte inicial del barri i era propietat dels 
salesians, va ser fruit d’una reivindicació veïnal de principis de la dècada dels 80, que va 
originar l’associació de veïns amb la primera fita assolida d’aconseguir que el terreny 
entre els carrers Sao Paulo i Osaka fos declarat zona verda. La següent acció que es va 
emprendre va ser fer-hi una plantada d’arbres amb la col·laboració de l’Ajuntament. El 
nom i titularitat actuals no va ser-li donat fins l’any 1990.

El promotor va vetllar perquè la congregació religiosa titular del col·legi fos la mateixa que 
es fes càrrec dels serveis religiosos, que en aquest cas van ser els salesians. 

Les agrupacions esportives de l’empresa Artèxtil no disposaven d’un espai adequat per a 
la pràctica esportiva fins la creació del barri, que en va permetre un. L’any 1956 es van 
formar diversos equips (handbol, hoquei sobre patins, futbol i una secció motorista). Els 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

pla general vigent i mantindran el sistema organitzatiu del conjunt pel que fa a jerarquies i 
traçat dels carrers, així com les seves proporcions, les característiques originals de les 
edificacions i el model dels habitatges.

Les actuacions garantiran la pervivència de la identitat del barri i la seva posta en valor. 
Per això, els projectes hauran de justificar, en termes de cultura arquitectònica i 
urbanística, l’adequada relació entre l’actuació proposada i els valors ambientals i de 
paisatge del conjunt; d’aquesta manera, es garantirà la qualitat arquitectònica de les 
actuacions que puguin transformar les característiques singulars. 

Les intervencions que es duguin a terme a l’equipament local esportiu s’integraran al 
complex de manera respectuosa amb els seus valors i mantindran els elements protegits 
senyalats; els projectes justificaran aquests aspectes a la seva memòria.

Les intervencions admeses en l'equipament són: Manteniment i/o Reparació; 
Consolidació; Reforma, Millora, Remodelació o Rehabilitació (eliminació parts contràries al 
bé patrimonial) sense alterar els valors tipològics del bé; Restauració; Reconstrucció i 
Reproducció (parts o elements artístics i/o ornamentals necessaris per a la comprensió del 
bé).
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Bibliografia PUIG, Jaume. El procés de formació de la ciutat de Sabadell. Aj. de Sabadell. 1991

SANTAMARIA, Antonio. Orígens i consolidació de VIMUSA. iSabadell (web). 2020
   
VIDAL NAVARRO, José Antonio. Nostra Llar de Sant Oleguer. C.G. Canigó, S.L. 1999

equips del barri van viure uns anys d’esplendor, però els que van perdurar més van ser el 
futbol sala i el tenis.

Des de l’any 1967 la gestió del poliesportiu està en mans dels habitants del barri i ha anat 
descrivint una trajectòria pròpia fins l’actualitat, basada en els socis i la direcció d’una 
junta.
 
L’any 1988, juntament amb la remodelació urbana del barri, es va inaugurar el local social 
a un dels habitatges situat al carrer de Medellín, número 4. Josep M. Garcia-Planas va 
cedir aquest espai a l’associació de veïns amb una sèrie de condicionants de convivència, 
i aquesta es va fer càrrec de la transformació del seu ús. El mateix any, també per 
iniciativa de l’associació de veïns, es va inaugurar, al parc de Nostra Llar, el monòlit amb 
una placa dedicada al fundador del barri, per retre-li homenatge.

Posteriorment a la seva creació s’hi han dut a terme algunes actuacions per adequar els 
habitatges a noves necessitats, de vegades no gaire afortunades. És per això que, 
darrerament, els propis veïns veuen la necessitat que es fixin uns criteris unitaris i derivats 
de la reflexió en termes urbanístics i es restringeixen les actuacions que desvirtuen el 
model de la implantació original.
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Foto exp. P-026: zona esportiva. 1982 Foto exp. P-026: detall banc. 1982

Desconegut / AHS Desconegut / AHS

ALTRES IMATGES

Foto exp. P-026: Habitatges c. d'Egara. 1982 Foto exp. P-026: imatge carrer. 1982

Desconegut / AHS Desconegut / AHS

Foto exp. P-026: detall piscina. 1982 Detall carrer. Any 1993

Desconegut / AHS Desconegut / AHS
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Façana d'una casa, entre 1975-1979 Façanes cases, entre 1980-1985

Moisès Serra Martí / AHS Moisès Serra Martí / AHS

Cases de Nostra Llar i coves de St. Oleguer, s.d. Vista aèria de la urbanització Nostra Llar. 1954

Anita Brunet / AHS Desconegut / AHS

Vista panoràmica de Sant Oleguer. Any 1988 Vista aèria de Sant Oleguer. Oest. Any 1986

Desconegut / AHS Paisajes españoles / AHS
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Vista pista esportiva. 2021 Detall element equipament esportiu. 2021

Equip redactor Equip redactor

Detall piscina i edifici auxiliar. 2021 Vista general piscina. 2021

Equip redactor Equip redactor

Vista pista esportiva i cases de Nostra Llar. 2021 Detall edifici marcador pista esportiva. 2021

Equip redactor Equip redactor
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Detall edifici vestidors piscina. 2021 Detall porta d'entrada. 2021

Equip redactor Equip redactor
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DADES BÀSIQUES
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Carrer  Advocat Cirera, de l'
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Conjunt / Ambient El carrer de l'Advocat Cirera conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context El carrer Advocat Cirera està situat al Centre, entre la plaça del Gas i la plaça Sant Roc.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Teixit residencial format per cases de cos i amb gran part de substitució per nova 
planta. Disfuncions de mitgeres.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de l'Advocat Cirera
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." (p. 299)
 
Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 
potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova." (p. 331) 

"Pels volts d'aquest temps va iniciar-se l'obra que havia d'unir els dos segles i coronar els 
esforços benèfics de la població: l'Hospital del Taulí. [...] En 1901 l'advocat sabadellenc, 
Josep Cirera i Sampere, va cedir per al nou Hospital, extensos terrenys de la seva 
propietat, al Taulí." (p. 386)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 

Informació històrica Josep Cirera i Sampere (Sabadell, 30 de desembre de 1848 - 23 de novembre de 1912). 
Advocat, banquer i polític.

Es llicencià i doctorà en Dret per la Universitat de Barcelona. Va ser un dels fundadors del 
Banc de Sabadell, del qual fou secretari i director, i cofundador i degà del Col·legi 
d'Advocats sabadellenc. Entre altres càrrecs, va ser jutge municipal, regidor de 
l'Ajuntament de Sabadell i diputat a Corts. També va presidir la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell i l'empresa La Energía; va ser secretari de la Mina d'Aigües de Sabadell, 
membre de la Junta Administrativa de la Casa de Caritat i caporal del Sometent.

L'any 1901 va cedir gratuïtament a la ciutat els terrenys per a la construcció de l'Hospital 
del Taulí. L'obra va ser encarregada a l'arquitecte Enric Fatjó i les despeses de 
construcció van ser sufragades amb la venda de l'herència deixada pel canonge Joncar a 
l'hospital sabadellenc. El 1901 es va posar la primera pedra de l'edifici i les obres es van 
acabar el 1903.

El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Estricadors
Safareig (1599)
Safareig Vell (2n quart del segle XIX)
Advocat Cirera (20.1.1914)
Primer de Maig (6.1.1937)
Abogado Cirera (27.5.1939), calle
Advocat Cirera (30.10.1985)

calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." (212)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Josep Cirera i Sampere Sabadell, 1849-1912 . Advocat. Va fer la carrera de Dret a la 
Universitat de Barcelona, on es llicencià i doctorà. Fou un dels fundadors del Banc de 
Sabadell, del qual posteriorment va ser secretari i més tard director. Fou cofundador i 
degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Entre altres càrrecs, ocupà el de jutge 
municipal, regidor de l'Ajuntament de Sabadell, diputat provincial i diputat a corts. L'any 
1901 féu cessió d'extensos terrenys de la seva propietat per tal que fos construit l'Hospital 
del Taulí, que, amb els anys, es convertí en la Clínica de la Mare de Déu de la Salut."

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Fotografia d’Albert Rifà (1912). Rafael Puig, amb el seu automòbil al c. del 
Safareig, davant el Cercle Sabadellès.
Comentari 11. Desconegut (1970 aprox.) Edifici del Cercle Sabadellès, a la cantonada del 
carrer de l'Advocat Cirera i el carrer de Sant Pau. A la planta baixa hi havia hagut 
l'Acadèmia de Belles Arts fins a mitjan anys 60.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Panoràmica general

ICGC Google Earth

Josep Cirera i Sampere Comentari 10. Any 1912

(s.d.) Retrat AHS
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Comentari 11. Any 1970

AHS
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DADES BÀSIQUES

425634 y = 4600103Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Fotografia de la plaça

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Àngel, de l'.
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Conjunt / Ambient La plaça de l'Àngel conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada de la plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; 
l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres aspectes que 
esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta 
plaça.

Context Plaça formada segons model d'eixample, delimitada per la Via de Massagué - passeig de 
Manresa-, d'una banda i per la confluència del Raval de Dins i del carrer de Marià Fortuny, 
de l'altra.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Plaça

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo;  Edificacions de substitució. Cadiretes. Línies aèries.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça de l'Àngel
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVI: "En la que ara és Plaça de l'Àngel es van formar les dues placetes desiguals 
que hi hagueren fins a les acaballes del segle XIX, que s'anomenaven de Manresa i del 
Raval per llur posició, a l'eixida del primer d'aquests carrers i entrada del segon. Una i 
altra Plaça estaven separades per dos grups d'edificis que, sortint un de la banda de 
Llevant i l'altre de la de Ponent, s'aproximaven fins a deixar un pas estret al mig de la 
Plaça total d'avui." (p. 213) 

"...l'Ajuntament adquirí dels propietaris els solars resultants dels enderrocs, per tal 
d'agregar-los a la Plaça Nova i única, que substituïa les dues velles de Manresa i de 
l'Àngel i que, des de 20 de febrer de 1894, per disposició de l'Ajuntament, que extingia el 
nom de la Placeta de Manresa, s'anomenà Plaça de l'Àngel." (p. 392)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1569. 6 Marzo. Se mandó hacer un portal o puerta nueva en la plazuela del arrabal. No 
sería éste el dicho de la Europa en 1562, por no haver allí la forma de plaza; sí, empero, 
la havía enfrente el portal que entonces llamaban de Caldes por salirse por allí al camino 
de aquella villa, y ahora llamamos del Ángel por venerarse allí el Santo Ángel de la 
guarda. Y éste sería el portal de que aquí se trata." (p. 175)

Informació històrica Plaça formada a les acaballes del segle XIX en fusionar-se en una de sola les placetes del 
Raval i de Manresa. S'anomenà de l'Àngel, en record del portal construït el 1569 a la 
sortida del camí de Caldes que s'obria a la nova plaça.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Joaquim Mumbrú. Edició postal, gravat en relleu. (1920 aprox.) 
La plaça de l'Àngel, amb el c. de la Salut al fons.
Comentari 10. Desconegut. Edició postal (1910 aprox.) La font de la plaça de l'Àngel i 
l'entrada al carrer de la Salut.
Comentari 11. Fotografia d’Antoni Carbonell (1987) Cases de la plaça de l'Àngel, a 
l'entrada del carrer de la Salut.
Comentari 12. Fotografia d’Antoni Carbonell (1986) Torre de l'edifici cantoner de la plaça 
de l'Àngel i el c. de la Salut.
Comentari 13. Desconegut (1950) Raconada de la plaça de l'Àngel, entre el carrer de la 
Salut i el de Fortuny.
Comentari 14. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1915 aprox.) La plaça de l'Àngel, 
entre la via de Massagué i el raval de Dins.
Comentari 15. Dibuix de Domènec Soler (Sense data) Apunt de Domènec Soler de la 
plaça de l'Àngel i de la de Manresa, abans de ser unificades.
Comentari 16. Fotografia de Sardà (Nadal de 1962) Nevada a la plaça de l'Àngel.
Comentari 17. Fotografia de Joan Utesà (1920 aprox.) Terrassa del bar "Trincall", a la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de la plaça.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
placeta de Manresa (segle XV) [parcial]
placeta del Raval (segle XVI) [parcial]
Àngel (20.2.1894)
Ignasi Iglésies (1934)
Angel (27.5.1939), plaza del
Àngel (30.10.1985)

banda de ponent de la plaça de l'Àngel.
Comentari 18. Desconegut (1958) Brollador de la plaça de l'Àngel.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Panoràmica general

ICGC Google Earth

Comentari 9. Any 1920 Comentari 10. Any 1910

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1950 Comentari 14. Any 1915

AHS AHS

Comentari 15. Sense data Comentari 16. Any 1962

AHS AHS

Comentari 11. Any 1987 Comentari 12. Any 1986

AHS AHS
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Comentari 17. Any 1920 Comentari 18. Any 1958

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES

426054 y = 4600272Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Arimón, d'
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Conjunt / Ambient El carrer d'Arimón conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Vial del Centre que se situa entre carrer de la Salut fins a carrer de la Creueta.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació Bo 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer d'Arimón
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"El primer circ eqüestre que hi hagué a Sabadell fou instal·lat en un clos de cal Bonic, on 
hi tenia magatzem de fusta, en entrar al carrer de les Vaques (de Colomer). L'entrada 
costava dos rals -disset quartos- i hi podien anar gent adinerada; l'obrer que es gastava 
dos rals era un malgastador. Els números de les funcions no han variat gaire; cavalls amb 
una dona mig vestida que dóna voltes, pallassos que fan riure amb la seva vestimenta i 
fesomia, trapezis, corda o maroma, salts mortals, criatures desllorigades, etc. Hi havia un 
número del qual disfrutàvem els que no hi podíem entrar. La mainada de tot Sabadell es 
reunia darrera de la muralla que dóna a la via del tren per veure-ho de franc. El tal número 
consistia en una perxa alta fins a les teulades veïnes a la qual pujava una criatura fent allí 
equilibris de tota llei, fins a l'últim que feia la bandereta, això és, agafava la perxa amb els 
dos braços i s'estirava horitzontalment una llarga estona fins que, cansada de saludar, 
baixava cap per avall." (p. 127)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En 1850 s'havia format a ponent d'aquest barri un carrer nou, el de Montcada (que 
després fou d'En Colomer)." [Avui, Miquel Arimon]

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Miquel Arimon i Marcé Sabadell 1882 - l'Arrabassada 1936 "Industrial tèxtil. Treballà des 
de jove en aquesta indústria i amb els anys es convertí en industrial i s'especialitzà en la 
branca de la corderia. Fou regidor municipal durant el període en què Esteve M. Relat fou 
alcalde de Sabadell, però a causa de les seves obligacions professionals no pogué exercir 
aquest càrrec durant gaire temps. L'any 1936, uns mesos després que esclatés la Guerra 
Civil, fou detingut, empresonat i posteriorment assassinat a la carretera de l'Arrabassada 
el 22 de novembre d'aquest mateix any."

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984

Informació històrica Miquel Arimon i Marcé (Sabadell, 12 d'octubre de 1882 - Barcelona, 23 de novembre de 
1936). Industrial tèxtil del ram de la corderia. Va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell 
amb l'alcalde Esteve M. Relat, durant la dictadura de Primo de Rivera. Detingut les 
primeres setmanes de l'aixecament franquista, el van tancar a la txeca del carrer de Sant 
Elies de Barcelona i el van assassinar a la carretera de l'Arrabassada el 23 de novembre 
del 1936.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Fotografia de Vicenç Bayó (1970) Fàbrica Brujas del c. d'Arimon.
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1920 aprox.) Casa i fàbrica de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Montcada (1850)
Colomer (1864)
Vaques (nom popular)
Miguel Arimón (1.12.1939), calle
Arimon (30.10.1985)

Mateu Brujas, popularment anomenada ca la Patoia, al carrer d'Arimon.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 1920

ICGC AHS

Miquel Arimon i Marcé Comentari 10. Any 1970

Desconegut (sense data) AHS
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DADES BÀSIQUES

425703 y = 4599932Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Borriana, de la
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Conjunt / Ambient El carrer de la Borriana conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Vial del Centre que se situa entre carrer de la Palanca fins a la placeta del Pedregar.

Ús actual Carrer

Ús original/altres "Carrer Nou"

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Borriana
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Veiem que un vall o gran rasa passava pel carrer de la Burriana i és natural que, segons 
l'ús de l'època, enrondés tota la població. Sembla doncs, que aquest vall, arrancant de la 
Porta Barrera, o extrem actual del carrer Alt del Pedregar, passava pel carrer Baix i seguia 
tot el de la Burriana pels darreres de les cases que donaven al dit carrer de Sa Muntada i 
la Plaça." (p. 111) 

"Al costat d'aquests nobles hi havien altres famílies importants, que van deixar els seus 
noms en els carrers de Sabadell. D'elles, algunes eren noves, com els Burriana que 
semblen procedents de Rubí i vingueren a Sabadell a primeries d'aquesta centúria [segle 
XIV]. S'establiren al carrer Nou, que d'aquest fet prengué, amb el temps, el nom de carrer 
de Na Burriana." (p.153) 

"Més enllà del carrer Alt del Pedregar es trobava el carrer estret o callarís d'En Rubió, amb 
la seva volta que encara es conserva. Un altre nom del carrer d'En Rubió era el d'En 
Ferreró, diminutiu del nom de Ferrer de la família que hi tenia propietats. Tant pel carrer 
d'En Rubió com pel de Granollers s'entrava al carrer Nou [avui, de la Borriana], començat 
a formar a les darreries del segle passat [segle XIII] sobre els valls. Més enllà del carrer 
Nou, rera les cases de la seva banda de llevant, ja discorria el vall de la vila." (p. 156) 

"En setembre de 1575 el Consell va comprar l'hort de Lluís Ubach, al carrer de la 
Burriana, per a bastir-hi els corrals del bestiar del carnisser o ramat de la vila que se'n 
deia. Ocuparen aquests corrals el carrer que és ara de la Travessia de la Burriana que va 
formar-se damunt llur solar quan en foren trets, en 1845." (p. 201) 

Segle XVIII: "Del carrer Nou, comprès entre el Baix Pedregar i la Placeta de Manresa, se'n 
feren dos: el primer trajecte es digué de la Burriana (nom popular que ja de molt abans 
s'aplicava i que ara va vèncer el primitiu), i el segons va servar el nom antic." (p. 277) 

"S'inicià en aquest temps la construcció formal de clavegueres, que, amb anterioritat, eren 
molt rudimentàries. En 1852 l'Ajuntament volgué fer-ne als carrers de la Borriana i el 
Pedregar, mes no pogué, a causa de la raonada oposició dels propietaris que 
assenyalaven el carrer de Sant Joan com a pas natural de les aigües d'aquells indrets." (p. 
356)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Nou (final del segle XIII)
Burriana (segle XVIII)
Burriana (27.5.1939), calle
Borriana (30.10.1985)

Fundació Bosch i Cardellach
1992
1384: "Por este tiempo, Guillermo Borriana tenía una casa y huerto en el que entonces 
llamaban Carrer nou (y ahora Borriana). Dicha casa estaba situada enfrente el callejón 
que llamaban den Rubió (y ahora de San Christòfol) y passa de dicho Carrer nou a la calle 
que llamaban den Muntada, y antes den Mura (y ahora pedregar de dalt). Los nombres de 
estas calles, sin duda, son tomados de los dueños de sus casas principales." (p. 103)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’A. Casas (1932) El carrer de la Borriana a la cantonada de 
Mestre Rius.
Comentari 10. Fotografia de Fermí Abad Riera (1905 aprox.) Arc de la Borriana o arc d'en 
Casanoves, que unia les cases de la Borriana amb les de la plaça Major.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1890 aprox.) Arc o volta de la Borriana, 
enderrocat l'any 1905.
Comentari 14. Fotografia de Pere Roca Garriga (s.d.) El carrer de la Borriana a la 
cantonada amb el carrer de la Palanca.
Comentari 15. Fotografia d’autor desconegut (1940 aprox.) Call d'en Rubió, que unia la 
Borriana amb l'Alt Pedregar, avui encara visible.
Comentari 16. Fotografia de Monistrol (s.d.) Façana de ponent de la casa Duran, al carrer 
de la Borriana.
Comentari 17. Fotografia de Pere Roca Garriga (1964) Arc de la casa núm. 5 del c. de la 
Borriana, propietat de Josep Figuerola.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 17. Any 1964

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1932 Comentari 10. Any 1905

AHS AHS
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Façana posterior de l'edifici de "Les Drogues" Comentari 14. Sense data

MB (17.1.2010) AHS

Comentari 15. Any 1940 Comentari 16. Sense data

AHS AHS

Comentari 11. Any 1890 Balcons de la Borriana

AHS MB (17.1.2010)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Racó del Campanar  V.05.AM

DADES BÀSIQUES

425639 y = 4599833Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Racó del Campanar
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Conjunt / Ambient El Racó del Campanar i els carrers que l'envolten -principalment el carrer de l'Església- 
conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes circumstàncies 
generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins històrics o la 
morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre l’amplada de 
carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura històrica i tradicional 
de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges derivats del planejament al 
llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries —donada per la presència 
prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i 
altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial amb ple respecte per les visuals cap als principals valors 
configuradors de l'espai: l'església i el campanar de Sant Fèlix.

Context Espai urbà significatiu (plaça) que determina una conca visual per la contemplació del 
Campanar de Sant Fèlix, una de les icones juntament amb la Torre de l'Aigua, 
representatives de la ciutat de Sabadell.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Vial de la Sagrera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Racó del Campanar
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"A ca la Manena fou la casa de les robes i draps de tota mena. A sota mateix del 
campanar tota una llarga vida que tenen l'establiment més assortit de tots i la millor 
parròquia." (p. 145)

Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"Construcció del campanar.- Ja en 1724 s'anava restablint la calma, ja que no la 
satisfacció, i es determinà realitzar un projecte en el qual ja s'havia pensat abans de la 
guerra. Estaven col·locades aleshores les campanes de l'església parroquial en els 
finestrals d'una part aixecada sobre el frontispici; i el dia 17 de juny, que aquell any era en 
dijous, es posà amb les solemnitats pròpies d'aquests casos la primera pedra de l'actual 
torre o campanar. Però succeí que la voluntat era major que els recursos, i com que 
s'acabaren els materials una vegada plens els fonaments, calgué suspendre l'obra; i no 
fou aquesta l'única vegada que es va parar fins arribar a 1738, en què es va donar per 
acabada, ja per evitar noves despeses, ja per haver ocasionat la mort d'un paleta que 
caigué arrossegat per un tros de cornisa despresa. El pensament, sencer, de l'arquitecte 
de Barcelona, anomenat Garrido, que dirigí l'obra, era d'aixecar-lo més i de col·locar les 
campanes en uns finestrals oberts sobre els que avui exis teixen. D'aleshores endavant 
els sabadellencs oïren com es voltejaven les campanes." (p. 104-105)

Informació històrica L'element que configura tot l'espai urbà és el campanar de Sant Fèlix. Element d'estil 
barroc i planta octogonal, va ser construït al segle XVIII seguint el projecte de Joan 
Garrido, que era l'arquitecte del bisbat i de la Reial Audiència de Barcelona. Els murs, 
d'una gruixària considerable, van ser obrats amb còdols del Ripoll lligats amb morter de 
calç i sorra, i als tres primers cossos el parament exterior es va fer amb carreus de 
conglomerat de la pedrera de Sant Oleguer. Al pis de les campanes, fins a la barana del 
terrat, el revestiment és d'obra cuita. El campanar té tres cossos diferenciats que 
corresponen a les diverses funcions que acollia. El primer cos del campanar era la capella 
del Roser, oberta a l'església gòtica, que després de l'incendi de la Setmana Tràgica es va 
haver de reforçar amb la construcció d'uns arcs modernistes i va desaparèixer com a 
capella. Per sobre hi ha el segon cos, el comunidor, amb finestres als quatre vents des 
d'on el capellà conjurava les tempestes i les malvestats. Al tercer cos, damunt del 
comunidor, hi ha la cambra del rellotge. L'actual rellotge és de 1903 i fou construït a 
França, a la casa de Paul Odobey, de Morez du Jura. Una coberta d'obra per protegir-ne 
la maquinària, el separa del pis de les campanes, al qual s'accedeix per una escala de 
cargol. Hi ha dues campanes litúrgiques i una de les hores. Avui, un rellotge electrònic 
programable és l'encarregat de fer-les sonar. Al terrat hi ha una torreta de ferro que sosté 
les dues campanes del quarts i l'àngel-penell, que es gira cap on bufa el vent.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de l'espai.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Racó del Campanar (23.7.1980)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1724. Abril: "Por este tiempo se tenían frecuentes juntas para edificar el Campanario, 
como deseaba todo el pueblo, aunque el Reverendo Rector parecía ser de otro dictamen. 
Ya iban poco después a comenzarse los fundamentos para dicho Campanario y, al 
derribarse una pequeña pared del cementerio que impedía la obra, el Reverendo Rector 
requirió a los peones que se abstuviesen de trabajar. Luego recurrió al Señor Obispo, 
pretendiendo que el Campanario se edificase en otra parte; pero no fue atendido y muy 
luego se bolvió a trabajar en dicha obra en el lugar proyectado, donde lo vemos ahora. 17 
Junio. [...] Llegados al lugar de los fundamentos, el Preste bendijo la piedra y luego bajó 
por sí mismo a colocarla en el centro de dichos fundamentos, poniendo a su lado el citado 
brocal de vidrio. Luego la procesión se bolvió a la Iglesia cantando el Te Deum. A esta 
función asistió el Arquitecto Maestro Garrido de Barcelona, hombre de los más peritos en 
su arte, quien siempre dirigió la obra hasta su conclusión. La piedra era quadrangular y en 
ella se esculpió la fecha de su colocación. Dentro el brocal se metió un auto de Notario, 
donde se individuaba aquella solemnidad con todas sus particularidades. También se 
metieron monedas de todas las especies y otros documentos. [..] Y se sabe que 
empedrados ya los fundamentos, hasta a la superficie de la tierra, se dejó la obra no sólo 
porque tomase alguna consistencia, sino también por no haver materiales. Veráse su 
conclusión en 1738." (p. 180) 

1738: "Continuándose la fábrica del campanario (bien que interrumpida por tres veces), 
observando lo crecido de sus gastos y ser bastante lo hecho, se deliberó no darle toda la 
elevación que contenía el diseño, según el qual los ventanos devían principiar en la 
cornisa, donde ahora rematan. Como todos ellos son de ladrillería hasta su remate, fue 
menester trabajar grandes piezas de ellas que, para que no se malbaratasen por la lluvia, 
se tapaban con la grande cortina del altar mayor, ya vieja y deshecha, pues servía desde 
1566. Al hacerse la última cornisa se desprendió un pedazo de ella y llevóse tras sí hasta 
tierra a un albañil que estaba encima, quedando su cadáver hecho pedazos. Ésta fue la 
única desgracia de toda la obra y motivó apresurar su conclusión, que fue en el Diciembre 
de este año." (p. 200)

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Albert Roig i Deulofeu
Campanar de Sant Fèlix (Sabadell, Vallès Occidental)
Ajuntament de Sabadell
1999

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Edició postal. Fotografia de Cuyàs (1948) El Racó del Campanar, des de la 
plaça del Doctor Robert.
Comentari 10. Desconegut (Sense data) El campanar de Sant Fèlix des del carrer Baix del 
Pedregar.
Comentari 11. Fotografia atribuïda a Francesc Casañas (Abans de 1936) Sortida de missa 
a Sant Fèlix un dia de Festa Major.
Comentari 12. Edició postal. Casa Editorial Schoenfeld (1902 aprox) El racó del Campanar 
des de la pl. de Sant Roc, amb l'església anterior a la Setmana Tràgica.
Comentari 13. Fotografia de Joan Vila Cinca (1909) Carrer Baix de l'Església, avui 
desaparegut, amb el campanar de Sant Fèlix al fons.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 13. Any 1909

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1948 Comentari 10. Sense data

AHS AHS
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Comentari 11. Anys 1930 Comentari 12. Any 1902

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES

425792 y = 4600125Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Comèdies, de les
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Conjunt / Ambient El carrer de les Comèdies conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre entre el carrer del Doctor Puig fins al carrer de la Font Nova.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de les Comèdies
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Comèdies (1841)
Font Seca (1856)
Comedias (27.5.1939), calle
Comèdies (30.10.1985)

Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"El carrer de les Comèdies és un carrer força antic. Aquell rengle de cases baixes, amb tot 
i haver-hi dalts, indiquen la construcció del primer quart del segle XIX. La porta i entrada 
gran i unes petites finestres a baix i dalt, és la construcció obligada d'aquella època per a 
cases de treballadors."

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Sense reglaments ni res, hi havien aplecs d'amants del teatre, el més important dels 
quals, dirigit per Josep Coromines, fervorós afeccionat de l'època, donava les seves 
funcions en una casa del que havia d'ésser el carrer de les Comèdies." (p. 325) 

"En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: Comèdies, Font Nova, Llobet, 
Lluna (o també, popularment, els Reguerots), Paus i Valls. El nom del primer ve d'un 
teatret familiar que hi usava la companyia d'aficionats, dirigida per Josep Coromines;" (p. 
331)

Albert Beorlegui i Tous
Revista Arraona
Sabadell i els seus teatres (fins al 1965)
2015
El 1750 es comencen a fer funcions teatrals a la caserna de la plaça de Sant Roc, 
aprofitant que no hi ha tropes allotjades. Hi ha constància de representacions de Los 
pastorcillos adorando al Niño Jesús, i amb intermitències, el teatre dura fins al 1814, quan 
els francesos destrueixen el local. Aleshores, els aficionats es van traslladar als números 
31 i 33, del carrer annex al de la casa i fàbrica de Pere Turull, i que actualment acullen el 
Museu d'Art. De les representacions que s'hi van anar fent va derivar que aquell carrer fos 
conegut com de les Comèdies, una denominació que encara avui perdura.

Informació històrica El 1814, quan s'acaba la Guerra del Francès, els francesos destrueixen la caserna de la 
plaça de Sant Roc on es feien funcions teatrals d'ençà del 1750. Al primer quart del segle 
XIX, doncs, els aficionats al teatre es van traslladar als números 31 i 33 del carrer annex 
al de la casa i fàbrica de Pere Turull, que actualment acullen el Museu d'Art. L'espai es 
convertí en local teatral on actuava una companyia d'aficionats en algun moment dirigida 
per Josep Coromines. Per això el carrer va començar a anomenar-se popularment de les 
Comèdies.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 La casa més vella del carrer

ICGC MB (17.1.2010)
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Carrer de la Creueta  V.07.AM

Conjunt / Ambient El carrer de la Creueta conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos i vapors—; 
l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre entre el carrer de la Palanca / carrer del Doctor Puig / carrer de Sant 
Joan fins a la Gran Via de la Generalitat (carrer de Brujas).

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Creueta
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"No sempre Sabadell ha estat una ciutat. En la meva infantesa -vaig néixer el 1851- era 
una vila de dotze a catorze mil habitants. El carrer de la Creueta, un dels més llargs, 
arribava fins a casa (avui nº 89) i no hi havia gaires edificis. Vivíem als afores; tant, que no 
era ni amurallat i la paret del casal veí era tota espitllerada -record de la primera guerra 
carlista, o francesa. S'anomenava carrer de la Creueta per haver-hi una creu de ferro, com 
si fos un terme, qual creu rodà bastants anys per casa i servia de clau per a fermar la 
garbella de triar terra." (p. 13) 

"En Ramon Estany (à) Bou, bastí el vapor d'En Turull, al carrer de la Creueta, que 
l'acredità en l'art de paleta i es lluí en la xemeneia, que era molt ben feta. (p. 35) 

"En alguns carrers, com en el tros de la Creueta, des de cal Magem al de la Lluna, on hi 
vivia el sabater ataconador Saslot, anomenat així per procedir de Mallorca, i on 
constantment hi havia una tertúlia de desvagats que comentaven el 'Diario de Barcelona', 
quan s'hi feia sortija hi anava tot: correguda de sacs, l'olla penjada d'una corda de banda a 
banda del carrer, plena d'aigua i amb un grapat de calderilla a dins i, per torna, tapats 
d'ulls i fent tres giravolts, picar a les palpentes amb un samaler, fins que un o altre 
l'ensopegava..." (p. 39) "Els pocs fanals de gas que hi havia al vespre del bon temps eren 
acompanyats per tota la mainada del veïnat, si aquest tolerava la cridòria que movien amb 
els seus jocs. A ca l'Esteve Serra, al carrer de la Creueta, era un dels indrets més 
concorreguts. Hi havia una porta que rarament l'obrien: L'Esteve Serra i sa muller havien 
vingut de Parets i es dedicaven al negoci de la llana, i com que tenien molta mainada no 
els molestaven els crits dels altres; els seus no sortien a jugar al carrer; deien el rosari." 
(p. 77) 

"A ca la Camil·la també tenia nom, per robes de dol i cortines. Fou la primera casa que 
establí banys públics amb banyeres, al carrer de la Creueta i St. Domingo. No sé com s'ho 
feien; sempre hem patit de tenir poca aigua pel consum de la Vila i allà en tenien per a 
poder fer el negoi dels banys." (p. 145). 

"Refugis de pobres. De cases on es recollia la misèria pública, gent que no sabien on 
sojornar, captaires que passaven i desemparats que no tenien diners per anar a l'hostal, hi 
havia a cal Pau Navarro, al carrer de la Creueta, cantonada al de la Lluna, fa molts anys 
enrunat, i, també, a cal Sevillano, al carrer de Les Planes. Aquestes cases recollien tota la 
desferra social que la manera d'ésser de la societat d'avui, continuació de la d'ahir i 
d'abans d'ahir, produeix. Cegos, mancos, coixos, alcohòlics, beneitons i alguns que 
figuraven mals que no tenien eren la parròquia d'aquestes cases. Allà no preguntaven a 
ningú d'on venia ni on anava; tots eren companys de la mateixa condició. Viure com es 
podia." (p. 147) 

"Atropells de ferrocarril. En els passos a nivell del ferrocarril del Nord hi havia, sovint, 
atropells. Ara era un carro que atravessava la via i venia un tren especial; ara per un 

Informació històrica Carrer començat pel volts del 1800 en terres d'Antoni de Deu, anomenades de la Creueta, 
del camí de la Creueta o de la Creu del Cap de la Costa, per la creu que s'aixecava sobre 
el camí que anava a les hortes del Ripoll i a la palanca que travessava el riu.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Polinyà
Creueta (1800)
Joaquim Maurín (6.1.1937)
Cruz (27.5.1939), calle
Creueta (30.10.1985)

descuit del guardabarreres; ara perquè un matxo s'entossudia no volent acabar de passar 
i el tren l'arrreplegava; ara era un sord que passava per on no havia de passar, etc. 
Emperò Sabadell registrà un cas, potser únic en els atropells ferroviaris i pel qual la 
companyia tindria dret a demanar-ne honoraris. El cas concret és aquest. El conegut 
tintorer Josep Buxó Mariné e

Miquel Carreras
Elements d'Història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"...l'antiga via romana, procedent de Granollers o la Roca, coincidia amb el vell camí de 
Granollers a Sabadell, que puja la serra de Sant Iscle, amb can Mimó a mà dreta, davalla 
al riu, travessa l'Horta Vella, puja pel carrer de la Creueta i passa pel centre de Sabadell, 
per anar vers a Sant Cugat." (p. 51) 

"El carrer de la Creueta es trobava en formació, la qual havia començat l'any 1800 en 
edificar-se cases sobre les terres de D. Antoni de Deu, nomenades de la Creueta o del 
camí de la Creueta per la que s'aixecava sobre el camí que de Sabadell anava a les 
hortes del Ripoll i a la palanca que el travessava. D'aquest mateix camí vingué per un 
quant temps al carrer de la Creueta el nom de carrer de Polinyà." (p. 299)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1357: "Dicha partida [la de la Palanca] es la que media desde Sabadell hasta Ripoll por el 
camino que llamamos de la Crehueta por la crucecita que, a lo más alto de la subida del 
Río a la parte de Sabadell, se veneraba." (p. 88)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Cancell

ICGC MB (28.2.2010)

Casa modernista Arbres

MB (13.12.2009) MB (7.2.2010)
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Conjunt / Ambient El carrer del Doctor Puig conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos, casals i 
vapors—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre entre el carrer de la Salut fins al carrer de la Palanca / carrer de la 
Creueta / carrer de Sant Joan.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer del Doctor Puig
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"Recordo que els serradors de taulons eren tots francesos. Rojos, peluts, amb anelles d'or 
a les orelles; anaven a parells, amb la consegüent serra grossa, i a cal Bonic (carrer de 
Sant Domingo, ara del Dr. Puig) gairebé hi eren tot l'any. Un d'ells dalt de la torada i un 
altre a baix; després d'haver-la senyalada amb un cordill brut de mangra, el de sota, que 
duia un barretot que li tapava els ulls, vinga fer la va i ve fins arribar al capdavall del 
senyalat. Serradors, esmolets, paraigüeros, tots eren 'gavatxos', com els dèiem." (p. 45-
46) 

"El carrer de St. Domingo era un dels millors d'aquell temps. Tothom hi sabia. Sense 
l'estanc del Pep Coix -cobrador de contribucions, de més a més-, hi havia l'estudi del Sr. 
Jaume, mestre de nit del Casino Liberal Esparterista; hi vivia també el potentat D. Pere 
Turull; a ca la Camil·la (casa de banys); el corretger més important de Sabadell, i a cal 
viudo Manic, empresari d'obres." (p. 46) 

"Els estancs, els delmes i les primícies. Un dels primers estancs fou el d'En Pep Coix, al 
carrer de Sant Domingo (ara Dr. Puig). Sense el tabac, a l'estanc també s'hi venia la sal 
de les salines de Cardona, propietat del Duc de Medinaceli, gran d'Espanya. No cal dir 
que, essent estancada la sal, es pagava cara en relació amb el valor monetari d'aquell 
temps: a sis quartos la lliura, que no era pas poc. En Pep Coix tenia també a son càrrec la 
cobrança de les contribucions. I no cobrava delmes i primícies perquè eren abolits de feia 
alguns anys. Els delmes i primícies foren trets de la llei contributiva per Mendizábal, emprò 
els pagesos de la nostra vila els pagaren fins molt temps després d'haver-los-en alliberat 
aquell gran ministre." (p. 50-51)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVI: "En els varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del 
municipi, ja es van donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de 
Sant Domènec [avui, Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests 
llocs no va començar fins la centúria vinent." (p. 214) 

Informació històrica Bonaventura Puig i Ferrer (Sabadell, 12 de febrer 1823 -  18 de desembre de 1908). 
Metge.
Va estudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i es va llicenciar als 
25 anys.  El doctor Puig va ser tota una institució  a Sabadell, on exercí la medicina amb 
generositat durant més de seixanta anys, respectat  i venerat pels sabadellencs.
El desembre de 1908, a proposta del doctor Josep Mir, regidor de l'Ajuntament que 
presidia Feliu Griera, es canvià el nom del carrer de Sant Domènec, que ja hi era a la 
Creu Alta, agregada feia poc a Sabadell, pel del Doctor Puig.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Capellans (s. XVIII-XIX)
Sant Domènec (inicis segle XIX)
Doctor Puig (14.4.1910), c. del
Doctor Puig (27.5.1939), calle
Doctor Puig (30.10.1985)

Segle XVII: "Igualment va començar a formar-se el de Sant Domènec amb les cases que 
es van aixecar en terrenys de la família Calders, en la partida que termenava amb el camí 
de Polinyà, que fou anomenada del Camí dels Ametllers dels Senyors de Calders. 
Aquestes cases eren, ja, a part de llevant de l'actual carrer de Sant Domènec, innominat 
aleshores." (p. 249) 

Segle XVIII: L'any 1772: "A més, per aquesta banda de la població es completava el carrer 
que havia d'anomenar-se en el segle XIX de Capellans i de Sant Domènec..." (p. 277) 

Primer quart del segle XIX: "El carrer de Capellans era el de Sant Domènec o del Dr. Puig. 
Aquest nom el devia crear el poble a fi que jugués amb el de Caputxins, que era el títol del 
carrer del Convent." (p. 299)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Bonaventura Puig i Ferrer Sabadell, 1822 - 1908 

Un cop acabats els estudis escolars, va estudiar a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, on es llicencià l'any 1847. Durant més de 60 anys exercí la 
medicina a la nostra ciutat i participà també en moltes activitats ciutadanes i culturals. 
L'Ajuntament de Sabadell demanà al govern que li concedís la Creu de la Beneficència, 
però no li fou atorgada perquè els seus mèrits no eren prou recents. El 1901 se li volia 
dedicar el carrer de les Comèdies, cosa que no es féu per l'oposició d'Antoni Borgonyó, 
que deia que era millor dedicar-li el primer carrer que s'obrís a la ciutat. El 14 d'abril del 
1910 es canvià el nom del carrer de Sant Domènec pel de Doctor Puig per evitar la 
repetició amb el carrer del mateix nom a la Creu Alta, agregada feia poc."

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Desconegut (s.d.) Casa Turull, actual seu del Museu d'Art de Sabadell, al c. 
del Doctor Puig.
Comentari 11. Cantonada del carrer del Dr. Puig amb el de la Palanca.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11.Any 2009

ICGC MB (13.12.2009)

Doctor Bonaventura Puig i Ferrer Comentari 10. Sense data

Desconegut (s.d.) Desconegut (s.d.)
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DADES BÀSIQUES
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Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Dr. Robert, del
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Conjunt / Ambient La plaça del Doctor Robert conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquesta plaça on és també remarcable el respecte per les conques visuals del 
conjunt d'edificacions representatives que s'inscriuen en el seu entorn.

Context Es tracta d'un dels espais urbans més representatius del Centre de Sabadell on, entre 
d'altres edificis significatius, se situa l'Ajuntament. La plaça del Doctor Robert ha estat 
coneguda popularment com els Jardinets.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Plaça

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça del Doctor Robert
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En l'any 1818, tractat ja l'afer, el noble senyor Antoni Cortès d'Andrade, Marquès de 
Ciutadilla i descendent de les antigues famílies dels Clasquerí i dels Meca va donar per 
residència del Col·legi el seu palau del carrer Alt del Pedregar, edifici que és ara solar de 
la Plaça del Dr. Robert i havia estat, altre temps, casal de l'antiga família dels Marquet." 
(p. 293) 

"...amb l'edificació del nou col·legi escolapi sobre línia avançada van obtenir-se dues 
coses: figura de major regularitat de la Plaça de Sant Roc i més amplitud per a l'hort 
restant dels Escolapis que havia d'ésser Plaça del Dr. Robert amb el temps." (p. 342) 

"Plaça del Dr. Robert.- Aquesta plaça prengué començament del pati dels Escolapis, 
col·locat entre llur edifici més vell (el casal dels Meques) i el més nou (el que mirava a la 
Plaça del Dr. Robert). [...] En desembre de 1898, l'Ajuntament va fer la compra del casal i 
com que, per la seva vellesa, amenaçava ruïna, decidí, en maig de 1899, aterrar-lo i 
traslladar les dependències municipals que s'hi estatjaven, Quarteret de Bombers i 
Escoles. L'Ajuntament agregà, aleshores, el solar resultant al seu pati o jardí. Tot aquest 
espai va rebre, en abril de 1902, la consideració de Plaça amb el nom del Dr. Robert que 
acabava de morir aleshores, amb la glòria d'haver estat el fundador del catalanisme 
polític. La Plaça del Dr. Robert llindava a tramuntana amb les cases velles de la Travessia 
de l'Església; aquesta limitació frustrava l'efecte de la reforma urbana. L'Ajuntament, 
desitjós d'acabar-la, en 1903, va resoldre eliminar la part de carrer de la Travessia 
termenera amb la Plaça. En 17 de setembre de 1904 s'inicià l'enderroc de la casa extrema 
i cantonera amb el carrer Alt del Pedregar, i pel setembre de 1905 en caigueren quatre 
més, entre elles l'anomenat Hostal de Manresa, que fou aterrat per causa de ruïna, i 
expropiat a les darreries de l'any següent. Amb això, la Plaça del Dr. Robert prengué la 
forma i extensió actuals." (p. 394-395).

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"Indici de la densitat de relacions humanes que, d'antic, tingué Sabadell, és que, entrant el 
present segle la ciutat encara comptava cinc hostals, espaiosos establiments d'acollida on 
es podia beure, menjar, dormir, entrevistar-se, negociejar, dipositar carruatges i establar 

Informació històrica Bartomeu Robert i Yarzábal (Tampico, Mèxic, 20 d'octubre de 1842 - Barcelona, 10 d'abril 
de 1902). Metge i polític.
Presidí l'Ateneu Barcelonès i la Societat d'Amics del País. El 1899 fou nomenat alcalde de 
Barcelona, càrrec del qual dimití en veure's obligat pel govern a autoritzar l'embargament 
de morosos. Aquest fet li donà una gran popularitat. Presidí la Lliga Regionalista i va ser 
diputat a corts per la candidatura catalanista.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de la plaça.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Alt del Pedregar (sector est de la plaça)
Doctor Robert (abril de 1902)

les cavalleries. Senzills i populars, els hostals, encara que admetessin gent a dispesa, 
més aviat eren servitud de viatgers de poca estaria. Sense escorcollar en els que foren 
primitius hostals de la vila, el que nosaltres recordem com a més antic fou el que se'n deia 
de Manresa, que es trobava situat a l'avui plaça del Doctor Robert, més o menys on s'alça 
el monument a la memòria d'uns caiguts en la guerra espanyola; prop seu, a tocar de la 
cantonada del carrer del Pedregar, existia un abeurador d'aigües perpètues, que era 
públic." (p. 46)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Edició postal de Joaquim Mumbrú (1920 aprox.) Quiosc modernista de la 
plaça del Dr. Robert.
Comentari 11. Edició postal d'autor desconegut (1910-15 aprox.) El quiosc de la plaça del 
Doctor Robert.
Comentari 12. Desconegut (1889) Casal dels Meca, enderrocat el 1889, que obrí l'espai 
per a la nova plaça
Comentari 13. Fotografia de Marçal Ballús (1900 aprox.) La plaça del Doctor Robert, a 
l'entrada del Pedregar.
Comentari 14. Desconegut (1895) L'antic pati dels Escolapis, avui plaça del Dr. Robert.
Comentari 15. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1920) Panoràmica de la plaça del 
Doctor Robert des del campanar de Sant Fèlix. 
Comentari 16. Fotografia de Francesc Casañas (Abans de 1927) La Rambla vista des de 
la plaça del Dr. Robert.
Comentari 17. Fotografia de Francesc Casañas (1923) La plaça del Dr. Robert, coneguda 
com els Jardinets.
Comentari 18. Desconegut (1935 aprox.) El Pedregar i la pl. del Doctor Robert.
Comentari 19. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) Les 
palmeres dels Jardinets.
Comentari 20. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) Els 
Jardinets darrera l'Ajuntament.
Comentari 21. Edició postal. Edicions de Fotografia Cuyàs (Dècada de 1950) Els Jardinets 
amb l'església dels pares missioners al fons.
Comentari 22. Edició postal. Tallers A. Zerkowitz (Dècada de 1950) Els Jardinets amb el 
monument a Sallarès i Pla.
Comentari 23. Edició postal. Tallers A. Zerkowitz (1960) La plaça del Doctor Robert i el 
racó del campanar.
Comentari 24. Desconegut (1942-1943 aprox) Els Jardinets amb les cases del Pedregar 
abans de l'obertura del passeig.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 24. Any 1942-43

ICGC AHS

Bartomeu Robert i Yarzábal Comentari 10. Any 1920

Retrat de Ramon Casas AHS
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Comentari 13. Any 1900 Comentari 14. Any 1895

AHS AHS

Comentari 15. Any 1920 Comentari 16. Any 1920-26

AHS AHS

Comentari 11. Any 1910-15 Comentari 12. Any 1889

AHS AHS
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Comentari 17. Any 1923 Comentari 18. Any 1935

AHS AHS

Comentari 19. Any 1927 Comentari 20. Any 1927

AHS AHS

Comentari 21. Any 1950 Comentari 22. Any 1950

AHS AHS
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Comentari 23. Any 1960

AHS
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Emplaçament

Carrer  Escola Industrial, de l'



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de l'Escola Industrial  V.10.AM

Conjunt / Ambient El carrer de l'Escola Industrial conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat amb 
edificis molt determinants com l'antiga Escola Industrial i altres aspectes que esdevenen 
valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Mercat fins a la plaça del Pi-Pi (carrer de Gràcia).

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de l'Escola Industrial
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Basses (3r quart del segle XIX)
Colom
Colom
Escuela Industrial (1910), calle
Escola Industrial (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"El 'camí que roda vila' sortia del portal de Barcelona, passava pel que serien carrers de 
Sant Roc, Safaretx [actualment Advocat Cirera], Sant Feliu, Font, Basses (després Escola 
Industrial), Valls, Bolsós (després carretera de Manresa), Sant Francesc, Convent, 
Capellans (després Sant Domènec) i d'En Cabot (més enllà Sant Joan) per a acabar en el 
lloc de sortida. Per aquest camí hom podia anar d'un a altre camí general sense 
necessitat d'entrar a la vila." (p 247-248)

Informació històrica Escola Industrial i d'Arts i Oficis, fundada el 1902 pel Gremi de Fabricants, la Caixa 
d'Estalvis, l'Ajuntament i l'Acadèmia de Belles Arts. El 1910 va ocupar l'edifici modernista 
obra de Jeroni Martorell, actualment seu de l'Obra Social de la Caixa de Sabadell, que va 
acollir la Biblioteca de l'entitat d'estalvis des de l'any 1965 fins al 2007. El carrer s'inicià el 
tercer quart del segle XIX com a carrer de les Basses, sobre el que havia estat "camí que 
roda vila".

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Vicenç Mayor (1950) El Mercat, el pati de les Manufactures 
Carol i l'església dels Escolapis al fons, des de la torre de l'antiga Escola Industrial
Comentari 10. Edició postal. Talleres A. Zerkowitz (1950 aprox.) L'Escola Industrial, que va 
donar nom al carrer
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1925) L'Escola Industrial vista des 
del campanar de Sant Fèlix, després de la nevada

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 1925

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1950 Comentari 10. Any 1950

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El carrer de l'Església conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Racó del Campanar i el carrer de la Rosa.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Vial de la Sagrera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de l'Església
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"Reconstrucció del temple parroquial.- Recordem ací la manera com fou traslladada la 
parròquia de Sant Feliu de la seva església de Rahona o de Valrà a la de Sant Salvador 
de Sabadell. Obtinguda l'aprovació d'aquest trasllat en 1391, va veure's de seguida que 
l'antiga església de la pavordia era petita pels serveis a què novament era destinada, i es 
va pensar de derrocar-la per construir-ne una altra de més cabuda. Així ho van fer, sense 
demanar-ne permís a ningú, i el dia 1er. d'agost de 1420 el patriarca de Jerusalem i bisbe 
de Barcelona, Don Francesc Clemente Zapera, anà a Sabadell, consagrà l'altar major i 
celebrà de pontifical en els oficis divins, car aquell dia era la Festa Major en honor de Sant 
Feliu, antic patró de Sabadell i titular de la nova església. Aquest prelat aprovà tot quant 
s'havia fet, i encara va excitar el zel dels veïns perquè contribuïssin a l'acabament del 
temple, i el 20 de febrer següent concedia quaranta dies d'indulgència a tots els qui 
donessin almoines per a les obres o per a mobles i ornaments. Considerant el nombre de 
veïns que hi hauria a Sabadell, s'ha de reconèixer que l'església que llavors s'aixecava i 
que és l'actual [el text de Rius és de 1882] nau principal sense les capelles laterals, era 
molt capaç per al seu objecte, i que, sense reunir grans condicions de bellesa, tenia unitat 
i cert gust arquitectònic que després ha perdut." (70-71) 

"Darrera reforma de l'església. Cementiris.- Per allà els anys del naixement de l'Il·lm. 
arquebisbe Amat calgué d'obrir les capelles laterals de l'església de Sant Feliu donant-li la 
forma que actualment [1882] té. I per cert que això fou causa de forts disgustos i de la 
formació de dos bàndols irreconciliables, el dels blanquillos del nom del rector senyor 
Blanch i el dels valons sos contraris. Es diu si el dit senyor capellà va prendre el 1751 per 
a l'engrandiment del temple algun terreny del cementiri del carrer de la Rosa, puix n'hi 
havia un altre de més petit darrera l'església, i per a compensar la pèrdua del cementiri el 
va eixamplar per la part del carrer, a la qual cosa s'oposà algun veí que es va creurre 
perjudicat i va cercar valedors. D'aquí es desprèn l'origen dels dos partits i dels disturbis 
que no s'acabaren fins pel carnaval de 1767, i que no foren obstacle perquè es portessin a 
cap les obres projectades." (p.109-110)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"El comerç del diner va atreure a Sabadell alguns jueus, dels que tant abundaven a l'Edat 
Mitjana a Catalunya. D'ells en coneixem dos que actuaven pel 1283: Estruc de Bellcaire i 
Jaume de Caldes, el qual sembla que vivia en el carrer de l'Església prop de la Plaça." (p. 
108) 

Segle XVI: "Igualment es va aixecar en la part extrema de l'hort que donava al carrer de 
l'Església, una sagristia que és el mateix edifici que avui hi veiem, amb una porta de llinda 
als baixos, una arcada gòtica en el primer pis, i un finestral quadrat, renaixentista. El 
segon pis d'aquest casal va servir de casa del comú, i va ésser el primer local de Sabadell 
dedicat expressament a les reunions del Consell ordinari o dels trenta." (p. 201) 

Informació històrica Església de Sant Salvador, a redós de la qual se celebrava el mercat que originà la vila de 
Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Església (segle XVI)
Cementiri (segle XVIII?)
Carnisseries (1844)
Carles i Serra (6.1.1937)
Arciprestal (1939), calle
Carnisseries (18.7.1979)
Església (30.10.1985)

"Quan, en l'any 1844, el Municipi va vendre els terrenys del cementiri vell per a fer-hi 
cases, va reservar-se els baixos de la que havia de construir-se a la cantonada dels 
carrers de la Rosa i de l'Església (abans del Cementiri) per a destinar el local a 
carnisseries, a fi de tenir vigilats els talladors, nombrosos aleshores, perquè havia estat 
declarada lliure la venda de carn. D'ací vingué que aquell tros de carrer fos dit de les 
Carnisseries." (p. 321)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (Anys 40) Façana de la casa Manena, 
enderrocada el 1943. Al fons hi ha la plaça de St. Roc.
Comentari 10. Fotografia de MB (13.4.2009) Finestra del segon pis de la sagristia de Sant 
Feliu, que des del 1589 va servir de Casa del Comú.
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Vista aèria 1994 Vista aèria 1956

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Comentari 9. Any 1940 Comentari 10. Any 2009

AHS AHS
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Conjunt / Ambient La Travessia de l'Església, a l'igual que el carrer de l'Església, conforma un paisatge urbà 
estructurat i caracteritzat a partir d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça 
viària —definida en els casos dels camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la 
secció construïda del vial — proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; 
el parcel·lari —que recull l’estructura històrica i tradicional de la propietat i que ha 
evolucionat d’acord amb els ajustatges derivats del planejament al llarg dels anys—; 
l’escala de les tipologies edificatòries —donada per la presència prioritària d’habitatge 
residencial, cases de cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que 
esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Vial del Centre que es conforma entre el carrer de l’Església fins al passeig de la Plaça 
Major.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Vial de la Sagrera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Travessia de l'Església
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Hospital a l'Església (segle XIII)
Església (1904), trav.de l'
Almirall Marquet (6.1.1937)
Iglesia (27.5.1939), travesía de la
Església (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIII: "...situada a la cantonda que feien els carrers Alt del Pedregar i Travessia de 
l'Església, abans d'obrir-se la Plaça del Dr. Robert. En aquella casa va continuar establert 
l' Hospital fins l'any 1698..." (p. 106) 

Segle XIII: "...ara en diem Travessia de l'Església i que aleshores es deia carrer de 
l'Hospital a l'Església, per raó de l'hospital construït per Pere Sa Muntada." (p. 111) 

Segle XIV: " Aquest carrer d'En Mirot o Marquet anava a parar als horts de la casa 
Marquet que de la part de ponent de l'actual Plaça del Dr. Robert s'estenien fins entrada la 
de Sant Roc i era paral·lel al carrer de l'Hospital a l'Església, que no era altre que l'actual 
Travessia de l'Església." (p. 154-155)

Informació històrica L'actual travessia de l'Església formava part des del segle XIII de l'anomenat carreró de la 
Plaça a l'Església. El nom d'aquests carrers propers a Sant Salvador era força imprecís; a 
vegades eren anomenats, genèricament, carrers de l'Església.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Pere Roca Garriga (Octubre 1964) Portal dovellat de la casa 
Argemí.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 9. Any 1964

ICGC AHS
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Conjunt / Ambient El carrer d'en Font conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Mercat (carrer de Jovellanos) fins a la Plaça de 
Marquilles.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer d'en Font
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Cases d'en Font (després de 1772)
Font (últim quart del segle XVIII)
Gitanos (nom popular)
Font (27.5.1939), calle
Cardenal Gomá (1941), calle
Font (18.7.1979)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Per la banda del carrer de Sant Quirze (passat l'any 1772), s'iniciaren els carrers [...] i el 
de Font que va començar-se per la banda del carrer de Sant Quirze." (p. 276) 

"La vila es considerava repartida en els 6 barris o enramades de què hem parlat en la 
centúria passada i que ara anem a descriure segons el cens de 1824. El primer d'ells 
s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a més principal i comprenia, demés d'aquest, 
els de la Rosa, Gràcia (que tenia aleshores 31 cases), Font ( amb 19), Sant Jaume i Sant 
Cugat (amb 17 cadascun) i Sant Feliu (amb 13). Cap d'aquests carrers era nou." (p. 299)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"En Font 

Nom donat, probablement, pel propietari de les terres quan s'hi començà a edificar, al 
segle XVIII. En aquell mateix segle, al llibre 'Topografía de la villa de Sabadell y su 
comarca', d'Antoni Bosch i Cardellach, ja apareix el carrer anomenat de les cases d'en 
Font. Les primeres edificacions es feren per la banda del carrer de Sant Quirze. Segons el 
cens de l'any 1824, hi havia dinou cases."

Informació històrica Nom del propietari que hi edificà les primeres cases. El carrer d'en Font s'inicià després 
de 1772 per on passava, al principi del segle XVII, el "camí que roda la vila". S'anomenà 
carrer de les Cases d'en Font i, més endavant, d'en Font, fins al final de la darrera Guerra 
Civil, que prengué el nom de Cardenal Gomà. Popularment era conegut per carrer dels 
Gitanos.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut. Edició postal (1902) L'antiga Escola Industrial 
i d'Arts i Oficis, al c. d'en Font.
Comentari 10. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) Façana 
lateral de l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis.
Comentari 11. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) Aula de 
l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis.
Comentari 12. Fotografia d’autor desconegut (1983) La casa Torrents, al carrer d'en Font.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 1994 Vista aèria 1956

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Comentari 9. Any 1902 Comentari 10. Any 1927

AHS AHS

Comentari 11. Any 1927 Comentari 12. Any 1983

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES
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Carrer  Font Nova, de la
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Conjunt / Ambient El carrer de la Font Nova conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos, casals, 
despatxos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer entre Carrer de la Salut fins a Carrer de la Creueta.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Font Nova
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
En Mamet. I per què no hem de parlar aquí del burro del Mamet? El burro del Mamet tenia 
més nafres i ossos que pèl. El Mamet era el que recollia les escombraries i les cendres de 
la bugada dels llocs on acostumaven a llençar-les. També tenia l'encàrrec de buidar el 
safareig de la vila, que era el del carrer de la Font Nova. Ell feia bona aplega de botons, 
mocadors (pocs), parracs i algun xavo que per descuit havia saltat de qualque butxaca. 
No es comprenia el Mamet sense la companyia del burro i del Nap, tots dos feien unes 
xiulades que la gent es deturava a escoltar-les. En les peces dels Muixins o Fatxendes, 
l'un feia el primer i l'altre el segon; semblaven dos flautins. El ruc, tot pacient, esperava 
que acabessin. Pobre ruc, tan sec i nafrat no es comprèn com podia viure." (p. 140)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"[...] Entremig, en 1829 (1 de novembre), el ric sabadellenc establert a Barcelona, D. 
Joaquim Mornau d'Amat, va donar a l'Ajuntament un tros de terra campa, situat a l'indret 
dit de les Planes d'en Macià, amb la condició que hi bastís un safareig o rentador públic i 
una font. La font va aixecar-se i va ésser la primera de les moltes que en el segle passat 
es construïren. Per això, del carrer en formació, que no tenia nom, se' n va dir de la Font 
Nova." (p. 317) 

"El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat una grossa creixença. [...] El 
carrer del Safareig es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al carrer de 
la Font Nova. [...] En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: Comèdies, 
Font Nova, Llobet, Lluna (o també, popularment, els Reguerots), Paus i Valls. El nom del 
primer ve d'un teatret familiar [...]; el del segon, de la font que en 1830 s'hi va instal·lar;" 
(p. 330-331) 

"En aquesta època agafen empenta les arts del metall, i s'inicia el conreu de les arts 
gràfiques, que tant havien d'honorar Sabadell. Sobre el primer ram, cal dir que, de molt 
temps ençà, existien a la nostra població bastants ferrers, serrallers i clavetaires. Llurs 
establiments, però, eren de poca importància. Fins a 1854 no hi hagué a Sabadell una 
casa que es dediqués a la fosa de ferro. Va ésser la de Manuel Casanovas, al carrer de la 
Font Nova." (p. 365)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"De safareigs municipals, aviat se n'establiren d'altres. El del carrer de la Font Nova 
(1832) era -i en la seva inutilitat actual encara és- una construcció notable formada per 
dos grans dipòsits rectangulars als quals donaven aigua dues gruixudes canals a ple doll; 

Informació històrica L'any 1829, Joaquim Mornau d'Amat va fer donació a l'Ajuntament d'un terreny situat a les 
Planes d'en Macià, amb la condició que hi bastís un safareig i una font. De primer es 
construí la font al carrer en formació que encara no tenia nom, i per això se'n digué carrer 
de la Font Nova.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Font Nova (1830)
General Milans del Bosch (20.1.1928), calle del
Font Nova (14.3.1930), c. de la
Fuente Nueva (27.5.1939), calle
Font Nova (30.10.1985)

els buidaven cada setmana per un orifici obert al seu centre i que prèviament voltaven 
d'una barana de ferro per a impedir l'embús que hi poguessin produir les peces de roba 
caigudes allà de mans de les rentadores. Del servei de buidar i omplir els safareigs 
n'estava encarregat un home gruixut i petitó, de nom Gamell, i a la mainada ens feia 
gràcia veure'l ficat dins l'aigua i calçat amb unes formidables botes de goma que li 
passaven dels genolls." (p. 21)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Safareig restaurat. Any 2010

ICGC MB (17.1.2010)

Safareigs de la Font Nova. Any 1986 Safareig restaurat. Any 2010

Antoni Carbonell 1986 MB (17.1.2010)
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Conjunt / Ambient La plaça del Gas conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada de la plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; 
l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat, amb la disposició de 
casals i habitatges residencials d'interès i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta plaça.

Context Plaça del Centre de Sabadell on conflueixen els carrers de Sant Feliu, de Joan Maragall, 
de l'Horta Novella i de Sant Pere.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Plaça

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça del Gas
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"Rentador públic.- Obeint al mateix pensament d'augmentar les comoditats de la població i 
aprofitant l'abundància d'aigües que venien de la font de la Rosella, el Consell general de 
veïns reunit l'any 1458 acordà la construcció d'un rentador públic en terres de la pavordia, 
al qual fi foren comissionats els jurats per a realitzar el projecte i intervenir en les obres. 
Tal és l'origen i antiguitat del primer rentador públic de Sabadell." (p. 73)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"L'obra del safaretx es va realitzar sense obstacles l'any 1458, mercès a la cooperació que 
va prestar-hi, administrant-la, el ric patrici sabadellenc Galceran Marquet. El lloc de la 
construcció va ésser fora la vila i a un tret de ballesta de l'església, en la que fou 
antigament Plaça del Safaretx i ara és del Duc de la Victòria [actualment, pl. del Gas]. La 
construcció del safaretx va servir per a formar l'Horta Nova..." (p. 174) 

"En 1854, quan van pujar al Poder els progressistes i va governar Espartero, els veïns del 
carrer i plaça del Safareig van demanar a l'Ajuntament que donés a aquesta el nom de 
Plaça del Duc de la Victòria, que era el títol del general, i, desitjosos, encara, d'embellir-la, 
van oferir-se a traslladar el safareig a una altra banda, que va ésser el lloc actual, abans 
anomenat Hort de Sant Joan..." (p. 372)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"L'any 1458, Sabadell instal·là el primer safareig públic, que era fora vila, en el que és avui 
Plaça dels Màrtirs i, anteriorment del Duc de la Victòria. No costa gens de suposar els 
inconvenients que aleshores patia la població per a resoldre una necessitat tan important 
com és la de rentar la roba. Cert que a tots els veïnats existia un gran nombre de pous i 
hem de suposar que era d'ells que es treia l'aigua indispensable." (p. 21)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992

Informació històrica Nom popular originat en les oficines que la Companyia de Gas havia establert a la plaça. 
L'aparició del gas a Sabadell es remunta al 1852, quan el farmacèutic Felip Benessat, 
després de produir gas artesanalment per il·luminar l'interior de la farmàcia i tres fanals de 
davant de casa seva, juntament amb l'enginyer Ridehart i Francesc Prats, va decidir 
muntar una fàbrica de gas destinada a proveir l'enllumenat públic dels carrers de 
Sabadell. La plaça, però, s'havia originat molt abans, arran de la construcció el 1458 del 
primer safareig de la vila en terrenys que eren de la Pabordia, molt a prop de l'església, en 
la que amb el creixement de la vila cap a ponent acabaria sent plaça del Safareig. D'altra 
banda, les aigües sobreres de la bugada van servir també per convertir en horta les terres 
ermes de la Pabordia. És així com va néixer l'Horta Novella.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Safareig (segle XVII ?)
Duc de la Victòria (1854)
Brigades Internacionals (30.12.1938)
Mártires (24.11.1939), plaza de los
Gas (30.5.1979)

"1458. En este año se hizo un algibe o safareig público en terreno de la Pabordía, 
cuydando los Jurados como a Comisionados del Concejo general. Tal vez el actual tiene 
de aquí su principio, pues es en dicho terreno." (p. 129)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (Finals del segle XIX) Fira d'hivern a la 
plaça d'Espartero, l'actual plaça del Gas.
Comentari 10. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1900) La plaça d'Espartero, avui plaça 
del Gas.
Comentari 11. Edició postal d'E.T.V. (1910 ca.) Plaça del "Duque de la Victoria", avui 
plaça del Gas.
Comentari 12. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1891 aprox.) Carros a la plaça 
d'Espartero, la plaça del Gas d'avui.
Comentari 13. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1891) Carros a la plaça del Gas.
Comentari 14. Fotografia d’autor desconegut (1958) La plaça del Gas, amb els pins i el 
brollador central.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Casa Grau

ICGC MB (1.1.2010)

Comentari 9. Any 1895 Comentari 10. Any 1900

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1891 Comentari 14. Any 1958

AHS AHS

Comentari 11. Any 1910 Comentari 12. Any 1891

AHS AHS
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Carrer  Gràcia, de
Plaça  Granados, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Gràcia conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics—; la secció construïda del vial —proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de 
l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura de la propietat derivada del 
planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries —donada per la presència de 
vapors, casals, cases de rengle, cases de cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d'aquest vial.

La plaça de Granados d'estil neoclàssic, amb els seus fronts edificatoris, és un ambient 
referent  dels espais articuladors entre el Centre i l'Eixample de Sabadell. Es caracteritza 
pels itineraris en estrella que delimiten els parterres. Al centre, en el punt de creuament 
dels itineraris, hi destaca una font de ferro colat. La jardineria que en forma de tires 
d’arbustos delimitava els camins a l’alçada d’una persona ha estat suprimida.

Context El carrer de Gràcia connecta la plaça de Granados amb a la plaça de Sant Roc. La plaça 
de Granados es situa a l'extrem nord-oest del carrer de Gràcia limitant amb la rda. 
Zamenhof.

Ús actual Carrer / Plaça

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
S.03.CA Plaça Granados / Algunes 
edificacions del carrer de Gràcia 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial i la plaça estan  assimilats a l’estructura urbana del Centre històric i 
són part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial i plaça del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial i plaça del Centre han conformat identitat a nivell de barri i de 
ciutat. La seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants 
és indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"...i el carrer de Borromer, batejat després amb el nom de Gràcia per devoció a la Verge 
de la Gràcia que en aquell carrer va estar dipositada abans de col·locar-la al seu altar de 
l'església." (p. 80) 

"Aquesta imatge fou trobada en 1610 prop l'església de Junqueres en treure uns 
serradors unes gatoses per a tallar una alzina. Fou portada a Sabadell i donada a un 
paleta, qui la va tenir col·locada en un portal del carrer de la Borromera." (Nota 23, p. 160) 

"Casa del Comú. "Concelleres".- Per aquell temps s'estava construint la casa de la vila, 
que és la Consistorial d'avui, situada al carrer de la Rosa, cantonada al de Gràcia, 
eixamplada i restaurada fa pocs anys, encara que insuficientment. Ja hem vist on es 
reunien fins llavors els consells, i que després ho feren als baixos del nou edifici, en el 
qual fou destinat, també, un petit local per a presó pública; el pis principal fou habilitat per 
a l'Escola del Comú, la qual havem vist que existia 50 anys abans." (p. 88-89)

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"Els cafès d'allavors representaven un progrés liberal. L'avi Gelat, esperit inquiet i 
progressiu, que havia vingut de Solsona, procurava obrir-se pas. Aviat canvià 
d'establiment passant al carrer de St. Pau, cantonada al de Sant Pere, i d'allí passà al 
carrer de Gràcia, on hi fundà la primera fàbrica de gasoses que hi hagué a Sabadell i que 
es mantingué molts anys. El cafè del Gelat fou continuat per l'herbolari Sangoneres, 
millorant l'establiment amb un teatret de putxinel·lis." (p. 43) 

"La Casa de la Vila era molt petita i ocupava la cantonada del carrer de la Rosa i Gràcia. 
La presó formava part de la Casa de la Vila i el portal donava al carrer de Gràcia. 
Usualment no hi havia cap pres. Malgrat el pinxejar no hi havia malfactors. Quan hi havia 

Informació històrica Va néixer com a carrer de la Borromera i era el camí de Sabadell a Terrassa. El nom de 
Gràcia té l'origen en una marededéu trobada per uns llenyataires al torrent de Togores, 
portada a la vila i venerada com a Mare de Déu de Gràcia en una fornícula del portal Nou 
de l'Estudi, que aleshores tancava el carrer de la Borromera poc abans d'arribar al carrer 
de Sant Antoni.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial i la plaça.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Gràcia i Plaça Granados
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un pres, pel pany el cridàvem. Als baixos hi hagué instal·lada la primera escola de dibuix 
d'En Margalef." (p. 61)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XII: "A més d'aquestes velles famílies possessores de casals o solars, podem 
esmentar les que tenien, vora el cor de l'antic Sabadell, terres de conreu, i eren els 
Clasquerí, que en posseïa a la partida de la Borromera sobre la qual, amb el temps havia 
de fer-se el carrer de Gràcia;" (p. 93) Segle XIII: "El primer lloc on van aixecar-se edificis 
nous, però força modestos, va ésser en la Burrumera, en l'entronc del camí de Sabadell a 
Sant Cugat i del de Terrassa. Es corresponien aquests camins amb els carrers de Sant 
Quirze i de Gràcia actuals." (p. 110) 

"L'establiment de valls va fer eixamplar la vila en tota l'extensió que anava del carrer de la 
Rosa a la Plaça de l'Àngel. L'estudi que en 1599 el Consell va acordar construir, era el 
primer edifici d'arrencada de la línia de Llevant del carrer de Gràcia, i, com ja sabem, 
s'aixecava sobre el vall antic." (p. 213) 

"En 1609 [el municipi] va acordar fer una altra font en el començ del que havia d'ésser 
carrer de Gràcia, a la Placeta de l'Estudi o de la Casa nova de la Vila que així 
s'anomenava (per a distingir-la de la Casa vella de la Vila o Sagristia del carrer Alt de 
l'Església) l'edifici que el Consell havia acordat aixecar en 1578." (p. 239) 

"La primera d'aquestes troballes [d'imatges] la van fer, segons tradició uns llenyataires al 
torrent de Togores, i a principis de segle. La imatge de la Verge fou duta a la població i 
prompte se li atribuïren efectes miraculosos i el títol de Mare de Déu de Gràcia. En 1610 el 
veïnat va albergar-la en una capella sobre el portal nou de l'Estudi en el carrer de la 
Burrumera, que per això es digué, amb el temps, carrer de Gràcia." (p. 243) 

"El carrer de la Burrumera que seria de la Verge de Gràcia es va edificar ràpidament, de 
manera que en 1610 eren ja bastantes les cases que restaven fora del Portal de l'Estudi i 
llurs veïns van sol·licitar del Consell que avancés el Portal per a incloure-les dins la vila i 
així va fer-se, construint portal nou en indret que ara es pot designar com a situat unes 
cases més abans de la sortida del carrer de Sant Antoni." (p. 248) 

"En 1733 [el Consell] va adquirir una altra casa situada al carrer de Gràcia per tal de fer-hi 
magatzem de la palla que gastava el quarter de Cavalleria. Aquesta casa va prestar, 
després, molts serveis al Municipi: va ésser habitació del nunci, Escola de Música i Caixa 
d'Estalvis." (p. 266) 

"...i com que per altra banda també creixia el carrer de Gràcia, l'any 1767 es va enderrocar 
el seu antic portal (que s'aixecava algunes cases abans de la sortida present del carrer de 
Sant Antoni) i es va construir de nou més avall, entre el carrer de Sant Antoni i l'actual de 
les Valls." (p. 276) 

Primer quart del segle XIX: "El primer [barri] s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a 
més principal i comprenia, demés d'aquest, els de la Rosa, Gràcia (que tenia aleshores 31 
cases)..." (p. 299) 

"L'any 1885 va ésser molt assenyalat en la història de l'Ajuntament, que va abandonar 
l'antic casal del carrer de Gràcia i va prendre possessió, el dia 6 de maig, de l'edifici nou 
dels Escolapis." (p. 389)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"Tampoco tiene apoyo fundado la denominación del lugar donde ahora está el que llaman 
Portal de Gràcia que, desde muy antiguo, se llama la Creu de la Mà y, en nuestros días, 
hemos visto poner allí una cruz con su mano extendida, todo de hierro, colocada en su 
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Borromera (segle XIII)
Gràcia (segles XVII-XVIII)
Francesc Macià (1934)
Virgen de Gracia (27.5.1939), calle de la
Gràcia (30.10.1985)

parte derecha inferior, proporcionándola a la denominación del lugar. Puede ser que en 
algún tiempo se huviese allí asesinado a algún hombre, por cuyo motivo se fixaría la 
acostumbrada Cruz y, tal vez, en la misma se clavó la mano del agressor después de 
ajusticiado." (p. 42)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1610: "Al mismo tiempo trabajando unos Acerradores en el Torrente que llaman de 
Tugores, en el término y no lejos de la Rectoría de Junqueras, haviendo de cortar una 
encina, y quitando unas zarzas que lo impedían, encontraron debajo de ellas a una 
Imagen de la Virgen Santísima. Lleváronla a Sabadell a casa de un albañil llamado 
Mayrenchs, donde las criaturas jugaban con ella, como con una muñeca, llevándola por la 
calle, haciéndola servir de niña o "nina", como dicen. Pero observándose que todas 
enfermaban, creyeron ser castigo del cielo, y la tuvieron más devoción, colocándola en un 
portal (o su capilla) que luego fue llamado de Gracia tomando el nombre de la Virgen." (p. 
25) 

1610: "Puede también advertirse que del nombre del portal lo tomó luego toda la calle, 
que antes se llamaba de la Borromera, y luego se ha nombrado y persevera con el de 
calle de Gracia; igualmente como las demás calles contiguas a los portales, que muchas 
de ellas lo tomaron y mantienen oy." (p. 26) 

1623: "Desde entonces quedó en el portal una imagen de la misma Virgen, de barro, a 
cuyo honor se celebraba anualmente su fiesta en 8 de Setiembre, después de derribado 
el portal en... y levantado el nuevo a la extremidad de la calle, a instancias y costas de 
Manuel Juncá por incomodar a su casa. Aunque éste havia prometido uniformar el nuevo 
al viejo, sin embargo quedó aquél con un nincho sin santo, y aquella virgen quedó en una 
capillita que abre a la misma calle en la casa de Pablo Padrós, donde oy se venera." (p. 
48-49) 

1705: "En dicho tiempo se trabajaba en edificar la Casa del Común, que llaman Casa de 
la Vila, donde está la Cárcel y Escuela. Sin embargo es documento sólido el de una lápida 
de la misma que expresa el año 1702." (p. 146) 

1767: " En este mes [maig] se derribó el portal de Gràcia (que estaba contiguo a las casas 
de Pablo Padrós y de mi padre), y se trasladó al fin de la calle de Gracia, junto al término 
de Junqueras, donde es oy. Todo fue costeado por Manuel Juncà, pelayre, por 
incomodarle a su casa,..." (p. 252)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (1900-1920 ca.) El carrer de Gràcia, tocant al 
carrer de l'Escola Pia.
Comentari 10. Edició postal. Exclusivas Cañameras (s.d.) Edifici de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, al carrer de Gràcia.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (Anys 60) El carrer de Gràcia, a la placeta 
formada entre el c. de les Valls i el de Calderón, lloc que s'havia conegut com a Creu de la 
Mà.
Comentari 12. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (s.d.) Façana posterior de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, a l'edifici del carrer de Gràcia.
Comentari 13. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) Entrada 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell al carrer de Gràcia.
Comentari 14. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1895) Sortida de missa de dotze a 
l'antiga església de Sant Fèlix.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Habitatge unifamiliar original

ICGC MB (9.12.2009)

Comentari 9. Any 1900-1920 Comentari 10. Any 1910-1920

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1927 Comentari 14. Any 1895

AHS AHS

Comentari 11. Any 1960 Comentari 12. Any 1900-1920

AHS AHS
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Carrer  Illa, de l'
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Conjunt / Ambient El carrer de l'Illa conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda del vial — 
proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries —donada per la presència de vapors, casals, cases de rengle, cases de 
cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre els carrers del Carme / carrer de Sant Josep / carrer de Sant 
Llorenç fins al carrer d’Arimón / carrer de l’Estació.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de l'Illa
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Carrer de l'Illa  V.17.AM

Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Cases d'Illa (abans de 1839)
Illa (meitat del segle XIX)
Foment (2.7.1936)
Illa (27.5.1939), calle
Illa (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Entre 1841 i 1850 es formen els carrers de Colomer... Illa (dit així pel nom d'un dels 
primers constructors),..." (p. 331)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Martí Illa Sant Feliu del Racó, 1802 - ? 

Propietari de terres. El carrer rep aquest nom d'en Martí Illa, primer propietari que s'hi 
establí l'any 1835. Arribà a Sabadell a l'edat de 33 anys, natural de Sant Feliu del Racó i 
casat amb Joaquima Dalmau, de 25 anys. El 2 de juliol de 1936 es donà el nom de carrer 
de Foment al carrer de l'Illa."

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Manual de Francesc Viladot E 416 - 1839

Informació històrica Iniciat a mitjan segle XIX com a carrer de les Cases d'Illa, pel nom del primer propietari, 
Martí Illa i Parull (Sant Feliu del Racó, 1802? - Sabadell, 1852), que hi edificà les primeres 
cases i s'hi establí el 1835.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1932) Consultori de Puericultura i 
Maternologia al carrer de l'Illa.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1983) Cases bifamiliars del carrer de l'Illa, 
41-43, al cantó de Narcisa Freixas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 1983

ICGC AHS

Comentari 9. La Maternitat. Any 1932  La Maternitat

AHS MB (29.11.2009)
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Carrer de la Indústria  V.18.AM

Conjunt / Ambient El carrer de la Indústria conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda del 
vial — proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que 
recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries —donada per la presència de vapors, casals, cases de rengle, cases de 
cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de Sant Joan fins al carrer de l’Estació.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Indústria
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Indústria (13.3.1881)
Calvo Sotelo (27.5.1939), calle de
Indústria (30.5.1979)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Passeig de la Indústria.- En desembre de 1879, Antoni Casanovas Ferran demanà 
llicència a l'Ajuntament per a obrir, en les terres de la seva propietat, un carrer de vuit 
metres, que havia d'arrencar de davant l'Estació i enllaçar el carrer de Maria Lluïsa amb el 
de la Concepció. En març de 1880, el mateix Casanovas va resoldre donar 11 metres 
d'amplada al seu carrer. En 13 de març de 1881 l'Ajuntament va imposar al nou carrer 
(que en la seva amplada feia testimoni de la generositat del propietari, bon representant 
d'una gran família sabadellenca, aplicada a la fabricació de teixits) el nom de carrer de la 
Indústria. En 1892 (març) es va resoldre que el carrer de la Indústria comuniqués amb el 
de Sant Llorenç, bell propòsit que va trigar 15 anys a ésser veritat, perquè fins el 1907 no 
va emprendre's decididament l'obra, que va acabar amb les darreries d'aquell any: fou 
inaugurada el 31 de desembre."

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"La superba edificació dels Ponsà, al que avui és carrer de Calvo Sotelo, quan ja era 
abandonada, als finals de la guerra civil fou convertida en presó; anteriorment, hi funcionà 
una banca i ara, sense que l'obra de fàbrica s'hagi desfigurat molt, ocupen la finca 
diverses empreses industrials. Del conjunt de l'edifici continua recollint-se la impressió 
d'ésser il·lustre." (p. 88)

Informació històrica Carrer obert en terrenys que Antoni Casanovas i Ferran cedí el 1879 a l'Ajuntament per 
enllaçar l'estació de ferrocarril amb el c. de la Concepció, on el 1848 el seu pare havia 
construït un dels grans vapors de l'època. Es facilitava, així, la connexió de la indústria 
tèxtil sabadellenca amb la xarxa del transport ferroviari.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Marçal Ballús (1900 aprox.) El c. de la Indústria, amb l'hotel 
Suís a mà dreta.
Comentari 10. Desconegut. Edició postal de C.O. (1907 aprox.) El carrer de la Indústria 
amb la casa Ponsà, avui seu de l'Arxiu Històric de Sabadell (AHS).
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut. Edició postal d'E.Ll. (1910 aprox.) "Passeig 
de la Indústria".
Comentari 12. Fotografia d’autor desconegut. Edició postal de J. Figuerola (Anys 1940) El 
carrer de la Indústria, cantonada amb el carrer de Sant Llorenç.
Comentari 13. Fotografia de Puig Llobet (1983) Façana principal de l'Hotel Suís, al carrer 
de la Indústria al cantó del carrer de l'Estació.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 13. Any 1983

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1900 Comentari 10. Any 1907

AHS AHS
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Comentari 11. Any 1910 Comentari 12. Any 1940

AHS AHS
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Jardinets de la Caixa  V.19.AM

Conjunt / Ambient Es tracta d'un espai emblemàtic de la ciutat, en una posició cèntrica, amb una afluència de 
visitants molt alta que supera les 170.000 persones cada any. 

Els seus valors venen determinats per les seves característiques morfològiques com, 
també, per l'espai de la conca visual que configuren els edificis més representatius que 
l'envolten.

Context El jardí, situat entre els carrers d'en Font i de Sant Quirze, és de titularitat privada, però 
d’ús públic.

Ús actual Jardí públic

Ús original/altres Jardí privat

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació  El jardí de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, situat entre els carrers d’en Font i de 
Sant Quirze va estar sotmès a impotants tasques de neteja i manteniment l'any 2015.  
Entre aquestes destaca la renovació de l’embassament, on s'han substituït algunes de les 
lloses que l’envolten. En el mateix àmbit, ha calgut fer el sanejament d’aquelles plantes 
que es trobaven més deteriorades.

També s’ha portat a terme una acció de protecció dels teixos que en els darrers temps 
estaven patint la compactació de la terra que els envoltava per l’intens trànsit d’usuaris per 
sobre de les seves arrels. Així doncs, s’ha delimitat la zona que ocupen les arrels 
d’aquests arbres i s’hi ha posat triturat d’escorça per evitar que la terra es compacti i així 
facilitar la correcta ventilació i hidratació d’aquestes espècies.

Paral·lelament a aquestes feines, des de fa un temps s’estan portant a terme accions de 
comunicació per a conscienciar als usuaris del jardí de la importància de fer un bon ús 
d’aquest espai, fent especial incidència en el respecte per les plantes i els arbres, i en la 
necessitat de mantenir l'indret el més net possible per al gaudi de tots els ciutadans.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Gegants de Gràcia (30.9.1992)

Informació històrica Gegants de Gràcia

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Conjunt / Ambient Jardinets de la Caixa
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC
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Carrer de Jesús  V.20.AM

Conjunt / Ambient El carrer de Jesús és un referent que, tot i la substitució progressiva de les edificacions 
antigues, conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura de 
la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; 
l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres aspectes que 
esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de les Valls fins al carrer de Sant Antoni.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Estat conservació  És important el nivell de teixit edificatori de substitució que s'ha produit al llarg del vial.

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer de Jesús entre el carrer de les Valls i el carrer de Sant Antoni
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XII: "Cortal de Na Burguesa era, fins la meitat del segle passat, el troç que és ara 
del carrer de Jesús que va des del de Sant Antoni al darrera de l'edifici que havia ocupat 
l'antic cafè de Cal Cruz. Aquest carrer sense sortida, o cortal, es comunicava amb la Plaça 
per un passatge de volta que hi havia. El nom de Na Burguesa és femení de Burguès, 
perquè aleshores era costum de donar a les mullers i filles el nom de família de l'espòs o 
pare en femení." (p. 94) 

Segle XIII: "Amb la formació del carrer de Jesús, que aleshores no tenia pas aquest nom, 
es va allargar el carrer que és ara de St. Antoni que va poder arribar fins a les primeres 
cases de passat el carrer de Jesús, lloc anomenat el Colomar d'en Botet, per una 
instal·lació d'aquesta mena que hi devia tenir la família dels Botet." (p. 110) 

Segle XIV: "A l'angle N.O. de la Plaça hi havia el passatge que conduïa al cortal de Na 
Burguesa o passatge de Jesús actual, que com ara, travessava el carrer del Colomar d'En 
Botet, al present de Sant Antoni, prosseguia rera les cases del carrer d'Arnau de Botet 
(ara de Manresa) i trencava al seu extrem per abocar en el dit carrer de Manresa cosa que 
ara no podem veure pels derrocaments de cases que foren necessaris per a l'ampliació de 
l'actual Plaça de l'Àngel. El carrer de Sant Antoni, com hem dit, era el del Colomar d'en 
Botet. Tancava un xic més enllà de la travessia del carrer de Jesús, on s'alçava el portal 
de Terrassa. La part de tramuntana del carrer de Jesús no tenia nom especial; algunes 
vegades, se'n deia, també, "carrer que va al portal de Terrassa". Rera d'ell venien ja els 
valls de la vila. El carrer d'En Botet després d'haver rebut el de Jesús es tancava amb el 
portal de Manresa." (p. 156-157) 

Segle XV: "El carrer d'En Botet començà a dir-se de Manresa i el nom primitiu passava a 
designar l'actual carrer de Jesús. (p. 182) 

Segle XVI: "El carrer d'en Botet s'havia convertit ja del tot en carrer de Manresa, i el nom 
antic s'aplicava al que és ara carrer de Jesús, que també se'n deia dels Casots o 
Escasots, significant cases ruïnoses, i és veritat que aquest carrer no ha estat mai famós." 
(p. 214-215) 

Segle XVIII: "Del carrer actual de Jesús, se'n digué d'En Martines, per un veí assenyalat." 
(p. 277) Primer quart del segle XIX: "El barri quart o del carrer Nou tenia aquest carrer que 
és ara el de Fortuny, el de Manresa, el de Sant Antoni, el dels Quatre Cantons o d'En 
Martines (ara de Jesús), el de la Creueta i el de Capellans." (p. 299) 

Segon quart del segle XIX: " En 1850 (...) També del vell carrer dels Quatre-cantons o d'en 
Martínez se'n començà a dir de Jesús." (p. 332) 

Informació històrica S'inicià al segle XII per la banda de migdia, la raconada que ara mor rere el passeig de la 
Plaça Major, com a Cortal de na Burguesa. La banda nord no es començà a construir fins 
el segle següent, aprofitant els corrals de darrere les cases del que seria carrer de 
Manresa. Aquest nou tram de carrer fou conegut successivament com a carrer que va al 
portal de Terrassa, carrer d'en Botet, dels Casots, d'en Martines i dels Quatre Cantons. No 
va ser fins a mitjan segle XIX que es començà a conèixer com a carrer de Jesús. I encara 
durant la Guerra Civil, des del 6 de gener de 1937 es digué carrer d'en Margalef, fins al 
1939, que tornà al nom antic de Jesús.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Cortal de na Burguesa (segle XII) [raconada sud]
Que va al Portal de Terrassa (segle XIV)
Botet (segle XV)
Casots [o Escasots] (segle XVI)
Martines (segle XVIII)
Quatre Cantons (1r quart del segle XIX)
Jesús (2n quart del segle XIX)
Margalef (6.1.1937)
Jesús (27.5.1939), calle
Jesús (30.20.1985)

Darrer quart del segle XIX: "A primeries de 1890, el benemèrit Alcalde Joan Massagué 
Vilarrúbias va completar l'obra del seu antecessor, fent derrocar, per causa de ruïna, els 
edificis de l'antiga Placeta de Manresa, compresos entre el nou espai lliure i la sortida del 
carrer de Jesús, que, per sota volta, desembocava al carrer de Manresa. Des d'aleshores 
el carrer de Jesús va sortir a la Plaça." (p. 392)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1553. [...] Según se vió en 1425 y 1531, estas tablas eran en la plassa mayor, y en frente 
la que oy es Casa de Pablo Turull, y ésta sería la de Palau, por ser aún evidente el arco 
por el qual se pasaba al callejón que daba a los que llamamos quatre cantons, y antes los 
scasots. Pero éste fue cerrado, primero en 1571, y después en 1714, como veremos." (p. 
155) 

"1571. [...] En el día de Viernes Santo se mandó derribar una pared levantada por Pedro 
Llobet, cerrando el paso que desde la "volta de la plassa" salía als "Scasots", 
correspondiente a otra volta o arco de la calle de Botet. Fácilmente se entenderá, 
atendiendo a lo de 1553." (p. 177)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. La raconada per on s'inicià el carrer de Jesús al segle XII, que era coneguda 
com a cortal de na Burguesa.
Comentari 10. El carrer de Jesús a la cantonada amb el de Sant Antoni.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 10. Any 2009

ICGC MB (25.10.2009)

Comentari 9. Any 2009

MB (8.11.2009)
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Carrer  Llobet, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Llobet conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de la Creueta i el carrer de la Salut.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Llobet
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"No sé si encara regeix la llei o costum dels camins ramaders. Allavors, abans de 
Sabadell ésser ciutat, els ramats de bestiar tenien camins senyalats, especials, els quals 
els calia seguir. Pel camí de Polinyà entraven fins el corral que hi havia a mig carrer del 
Llobet, on els tancaven durant els dies que els calia. La pols que alçava un ramat, per poc 
sec que fos el camí, feia estufornar; la fortor de llana hi ajudava. Per això cap casa bona 
es bastia en carrers de camí ramader." (p. 36)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: Comèdies, Font Nova, Llobet, 
Lluna (o també, popularment, els Reguerots), Paus i Valls." (p. 331). 

"Encara, en 1897, s'acabà l'edifici escolar dels carrers de les Paus i Llobet, que és el 
primer de Sabadell." (p. 390)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"La població obrera aveïnada d'anys a Sabadell o tenint-hi algun lligament, per un regular 
s'hi pogué moure amb discreta modèstia, i sempre a base de vigilar l'economia domèstica 
i decretar les abstencions del cas; [...] Pot dir-se que es feia una vida escanyada i de poca 
satisfacció. Això dugué que per als d'escàs arrelament, o per als més desgraciats, fossin 
creats nuclis d'estadants en lamentables edificacions on eren precàriament atesos els 
principis de la comoditat i de la salubritat humanes. D'aquestes aglomeracions, recordo 
haver-n'hi hagut al carrer de Llobet, coneguda pel Barri de Tetuan -nom que degué 
originar-se d'algú saber com es vivia en els duars africans- i que ocupava el lloc 
corresponent als patis o eixides de dues o tres cases;" (p. 48)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Pere Llobet i Font Sabadell, 1751 - 1825 Pararire. Fou alcalde de Sabadell del 1805 al 
1806, segons una ordre de la Reial Audiència de Barcelona del 14 de gener. A més, fou 
un dels principals contribuents de la vila. El carrer ja és conegut amb aquest nom el 1833, 
quan tenia dos contribuents, i no apareix al cadastre de l'any anterior."

Informació històrica Pere Llobet i Font (Sabadell, ca. 1761 - 1825). Paraire, alcalde de Sabadell els anys 1805 
i 1806 i un dels contribuents principals de la vila.

El carrer de Llobet va aparèixer a mitjan segle XIX. El 1897 s'hi edificà l'edifici escolar 
decorat amb majòliques de Marian Burguès que encara avui podem contemplar a la 
cantonada amb el carrer de les Paus, l'actual Escola Enric Casassas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Llobet (1841)
Llobet Sanjuán (24.11.1939), calle
Llobet (30.10.1985)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC
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Conjunt / Ambient El carrer de la Lluna conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos, casals—; 
l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de la Salut fins al carrer de la Creueta.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Lluna
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Reguerots (nom popular)
Lluna (1841)
Luna (27.5.1939), calle
Lluna (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: Comèdies, Font Nova, Llobet, 
Lluna (o també popularment, els Reguerots), Paus i Valls." (p. 331).

Informació històrica Si el de l'Estrella va ser el primer nom d'un carrer que no tenia res a veure amb els camins 
i la propietat de la terra o l'advocació dels sants que la protegien, ben aviat es va estendre 
aquest criteri imaginatiu, més enllà de les realitats immobles, al carrer de la Lluna -fins 
aleshores anomenat carrer dels Reguerots- i al carrer del Sol.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. El carrer de la Lluna, a la cantonada del carrer de la Salut.
Comentari 10. Casa cantonera del carrer de la Lluna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 2010 Comentari 10. Any 2010

MB (24.1.2010) MB (17.1.2010)
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DADES BÀSIQUES
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Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Major
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Conjunt / Ambient El carrer Major conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda del vial — 
proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries —donada per la presència de vapors, casals, cases de rengle, cases de 
cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest vial.

Context Vial de la Creu Alta, entre la plaça dels Tallarets / carrer de Francesc Bellapart fins a la 
plaça de la Creu Alta / carrer de Pi i Maragall / carrer de Lluís Carreras.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.61.BARP carrer Major de la 
Creu Alta / Algunes edificacions 
d’aquest vial tenen protecció 
individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana de la Creu Alta en l’evolució del seu 
teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana de la Creu Alta i és 
part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials de la Creu 
Alta representen un valor de referència a preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial és indissociable en l’estructura social 
de la Creu Alta. És un testimoni vivent en el desenvolupament del teixit 
edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial de la Creu Alta ha conformat identitat a nivell de barri i de 
ciutat. La seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants 
és indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer Major entre el carrer de Francesc Bellapart fins al carrer de Lluís Carreras
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Manresa (annexat el 1904 amb la Creu Alta) c. de
Mayor (14.4.1910), calle
Major (193?)
Mayor (27.5.1939), calle
Major (30.10.1985)

Bibliografia Andreu Castells et al.
Anecdotari històric sabadellenc
Ajuntament de Sabadell
1984
"Després els ibers iniciaren el camí de la Muntanya, el qual, anys a venir, serà el carrer 
Major..." (p. 40) 

"I el comerç creualtenc prosperà, i a la cruïlla de camins s'hi assentaren hostals, tavernes i 
botigues, que van anar configurant els carrers Major i de Castellar." (p.42)

Informació històrica El carrer Major s'inicià a mitjan segle XVIII sobre el camí de Manresa, quan hi començaren 
a edificar les primeres cases del que seria poble de la Creu Alta. I el que era camí ral, 
aviat prengué el nom de carrer de Manresa. Cap al tombant de segle, quan el trànsit de 
traginers i caminants va anar minvant amb les modernes carreteres i el ferrocarril, la gent 
anà perdent el record del camí originari i l'anomenà carrer Major, tot i que oficialment 
encara constava com a carrer de Manresa. Amb l'annexió de la Creu Alta a Sabadell, 
l'ajuntament, per evitar duplicitats de noms entre els dos nuclis urbans, va acabar 
adoptant per a la Creu Alta el nom que ja era viu al carrer.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Desconegut (1972) El ferrer del capdamunt del carrer Major, ferrant un 
cavall.
Comentari 13. Fotografia de M.B. Cases del carrer Major a la cantonada amb el de la 
Riera Baixa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 13. Any 2009

ICGC MB (11.4.2009)

Carrer Major de la Creu Alta. Any 1924 Comentari 10. Any 1972

Francesc Casañas AHS AHS
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Casa al carrer Major, ara enderrocada. Any 1986 Casa al carrer Major. Any 1973

Antoni Carbonell AHS Antoni Carbonell AHS
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Adreça/es

Emplaçament

Passeig  Manresa, de
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Conjunt / Ambient El passeig de Manresa conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial o plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que 
recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest espai.

Context Vial del Centre, entre la plaça de l'Àngel i el passeig de la plaça Major.

Ús actual Passeig

Ús original/altres Cami Ral

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Passeig de Manresa
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"El mateix any de 1732 s'establí al carrer de Manresa una fàbrica de panyos, molt 
acreditada i celebrada, en la qual es va teixir un panyo finíssim que es va regalar al Rei. 
Era la de la casa Pujadas i la dirigia Joan Amat, qui se la va fer seva després." (p. 106)

Miquel Carreras
Elements d'Història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XII: "I com que anys més tard trobem que les possessions de Guillem de Sobarber 
eren al carrer d' Arnau de Botet que havia d'ésser el de Manresa, es pot suposar que el 
Mercadal arribava fins el carrer de Manresa i que aquell indret era, encara, mancat 
d'edificis." (p. 91) 

"Nosaltres direm les famílies de senyors mitjans de Sabadell que ens són conegudes i 
pertanyen amb més probabilitat a aquest segle [XII] , i és bo recordar-les, per tal com elles 
van tan lligades a la construcció material de la nostra estimada ciutat. Eren aquestes 
famílies: [...] la dels Sobarber de Junqueres que en tenien [de terres] al futur carrer de 
Manresa." ( p. 93) 

Segle XIII: "El carrer d'en Botet va arribar fins l'entrada del que és Plaça de l'Àngel. Les 
cases de la banda de ponent tenien al darrera cortals o patis que van aprofitar-se, 
després, per a la construcció. La construcció d'aquests cortals originaren la secció nord 
del carrer de Jesús..." (p. 110) 

"De la perifèria ampliada arrencaven, travessant el vall, en moltes parts nou, els camins 
de la vila que continuaven els seus carrers, això és, els... Botet (vers Manresa)..." (p. 112) 

Segle XIV: "El carrer d'En Botet després d'haver rebut el de Jesús es tancava amb el 
portal de Manresa." [...] El quarter N.O. era més gran que l'altre, puix que tenia rera el 
carrer d'En Botet, o de Manresa, el que ara és de Jesús. En canvi en el quarter N.E., més 
de la meitat del present carrer de Fortuny era coberta pels valls." (p. 157) 

Segle XV: "El carrer d'En Botet començà a dir-se de Manresa i el nom primitiu passava a 
designar l'actual carrer de Jesús." (p. 183) 

Segle XVI: "El carrer d'en Botet s'havia convertit ja del tot en carrer de Manresa, i el nom 
antic s'aplicava al que és ara carrer de Jesús..." (p. 214) 

Primer quart el segle XIX: "El barri quart o del carrer Nou tenia aquest carrer que és ara el 
de Fortuny, el de Manresa, el de Sant Antoni, el dels Quatre Cantons o d'En Martines (ara 

Informació històrica Antic camí ral de Manresa que, sortint pel portal de Malany o portal de Dalt, també dit de 
Manresa, anava a la Creu Alta, i pel carrer Major es dirigia cap a Sant Julià d'Altura i 
Matadepera, continuava fins a la Barata i, franquejant la serra de l'Obac, accedia al Pla de 
Bages i arribava fins al Pirineu. Els documents de l'època el descriuen com a camí de 
Manresa, Sallent, Berga, Solsona i la Seu d'Urgell, i era el camí de tota l'alta muntanya 
catalana. * * * El carrer de Manresa, avui passeig, es va iniciar al segle XII com a carrer 
d'Arnau de Botet.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Botet (segle XII-XIV)
Manresa (segle XV)
Manresa (27.5.1939), calle
Manresa (1960), paseo
Manresa (30.10.1985)

de Jesús), el de la Creueta i el de Capellans." (p. 299) 

Darrer quart del segle XIX: "També calia desfer la complicació que el segle XVI havia 
fabricat amb les dues placetes de Manresa i de l'Àngel. Era aquell un indret vitalíssim i de 
pas general, que dificultaven les tortuositats de les dues placetes. En juny de 1887 es van 
iniciar els tràmits per a eliminar una tal nosa, i per l'abril de 1889 l'Ajuntament de Joan 
Casanovas aconseguí aterrar quatre cases de la banda de ponent i deixar expedita la 
comunicació del carrer de Manresa amb la carretera del mateix nom." (p. 392)

Josep Rosell
El rodal de Sabadell
Joan Sallent, Sucr.
1937
"L'artèria principal que donava més tràfic al petit agrupament iniciat per allà al segle onzè, 
era el camí anomenat de muntanya i més conegut pel de Manresa a Barcelona. Aquesta 
via, quan era a la capital de la comarca del Bages es bifurcava cap a la conca del 
Cardoner i cap a la del Llobregat, per on anava a Berga i els Pirineus, per la qual cosa 
tenia extraordinària importància. De tots els camins esmentats fins ací, és el que guarda 
més trossos sencers i, per tant, el que ofereix un testimoni més fidel." (p. 154-155)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1573. 4 Enero. Se cerró un pozo de la plazuela del arrabal para evitar peligros. Este pozo 
ha permanecido hasta nuestros días en una plazuela al extremo superior de la calle de 
Manresa, que sólo por una casa intermedia se separa de la del arrabal (donde en 1563 
diximos ser edificado el portal del ángel), por lo que tomaría su nombre." (p. 178)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Edició postal. Laboratorios fotográficos Jori (1962) El passeig de Manresa en 
construcció, durant les nevades de 1962.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1945) Inici del carrer de Manresa. A la dreta 
hi ha el pas que donava accés al carrer de Jesús.
Comentari 11. Monistrol (Anys 1950) El carrer de Manresa, avui passeig, poc abans 
d'enderrocar alguns edificis.
Comentari 12. Fotografia de Vicenç Farell (25 de desembre de 1962) La reforma del carrer 
de Manresa, des del sortidor del passeig.
Comentari 13. Fotografia de MB (10.1.2010). Intervenció arqueològica.Terra enrajolat de 
les antigues cases del carrer de Manresa.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 13. Any 2010

ICGC MB (10.1.2010)

Comentari 9. Any 1962 Comentari 10. Any 1945

AHS AHS
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Comentari 11. Any 1950 Comentari 12. Any 1962

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES
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Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Marià Fortuny, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Marià Fortuny conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça de l’Angel fins al carrer de la Palanca.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Marià Fortuny
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIV: "Pel carrer de la Palanca s'entrava al que ara és carrer de Fortuny que posseïa 
des d'aquesta centúria el nom de carrer d'En Llonch per raó d'un dels propietaris de 
terres. El carrer d'En Llonch arribava fins a l'entrada de l'actual del Jonc que potser és una 
corrupció del nom primitiu. Més enllà continuava una mica de carrer que algunes vegades 
pel propietari de les terres es deia d'En Vilanova i no avançava gaire, de manera que les 
cases de llevant del carrer de Manresa amb llurs sortides ja donaven al vall de la vila." (p. 
157) 

Segle XV: "La primera part de l'actual carrer de Fortuny, s'anava dient d'En Llonch. Però 
des de l'entrada del carrer ara dit d'En Jonc, la petita part edificada s'anomenà d'En 
Rosseta i després d'En Catllar o Des Catllar com a successor seu." (p. 183) 

Segle XVI: "Ja no hi havia carrer d'En Llonch ni d'En Descatllar, perquè tot el trajecte que 
anava des del carrer de Granollers (ara del Pedregar Baix) a la Placeta de Manresa, era 
carrer Nou." (p. 215) 

Segle XVIII: "Del carrer Nou, comprès entre el Baix Pedregar i la Placeta de Manresa, se'n 
feren dos: el primer trajecte es digué de la Burriana (nom popular que ja de molt abans 
s'aplicava i que ara va vèncer el primitiu), i el segon va servar el nom antic." (p. 277) 

Segle XIX, cens de 1824: "El barri quart o del carrer Nou tenia aquest carrer que és ara el 

Informació històrica Marià Fortuny i Marsal (Reus, 11 de juny de 1838 - Roma, 21 de novembre de 1874). 
Pintor.

Als 14 anys anà a Barcelona i estudià a Llotja. Viatjà a Roma i al Marroc, on prengué 
apunts de la guerra hispanomarroquina en què es basà per a la monumental Batalla de 
Tetuan. Viatjà a Roma, on pintà la cèlebre Odalisca, i novament al Marroc. El 1867, a 
Madrid, es casà amb Cecilia de Madrazo i inicià La vicaria, amb què assoliria la fama i 
l'èxit comercial, obra que continuà a Roma i acabà a París dos anys més tard. De 1870 a 
1872, en una estada a Granada, va descobrir una nova atmosfera de forts contrastos 
lluminosos que modificà el seu estil. El 1872, de retorn a Roma, pintà El jardí dels poetes. 
El darrer estiu a Portici, a la badia de Nàpols, va redescobrir la llum meridional que ja 
havia trobat a Granada i hi va pintar les seves obres més modernes i singulars.

Fortuny evolucionà des d'un realisme acadèmic a un tipus de pintura de pinzellada més 
lliure i colorista que l'emparentava amb el naixent impressionisme. És el gran pintor català 
del segle XIX i el primer que assolí el reconeixement internacional.

El carrer de Fortuny, en procés de formació durant els segles XIV i XV, prengué el nom de 
diversos propietaris, Llonch, Rosseta, Catllar o Descatllar. Al segle XVI, però, tot el 
trajecte, de l'actual placeta del Pedregar fins a la plaça de l'Àngel, es conegué com a 
carrer Nou fins que, quan el primer tros s'anomenà carrer de la Borriana, el carrer Nou 
quedà reduït a l'actual Fortuny.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Llonch (segles XIV i XV) [tram sud]
Vilanova (segle XIV) [tram nord]
Rosseta (segle XV) [tram nord]
Catllar [o Descatllar] (segle XV) [tram nord]
Nou (segles XVI-XX) [tot el carrer]
Fortuny (1910), calle
Fortuny (27.5.1939), calle
Marià Fortuny (30.10.1985)

de Fortuny..." (p. 299) 

Segle XIX: "En 1891, en fer-se les obres de rectificació del carrer de la Palanca, fou 
expropiada la casa de Francesc Renom, anomenada Can Quaranta, que termenava amb 
la Plaça, el carrer Nou i el de la Palanca, i apretava aquest darrer fins a deixar-lo reduït a 
passadís." (p. 391) 

La reforma de la Plaça de l'Àngel no podia dir-se, encara, completa en 1901: a la seva 
banda de llevant un grup de cases obstruïa el pas entre el carrer Nou i el Raval. En 23 
d'octubre de 1905 començà llur enderrocament." (p. 393)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"Al carrer Nou, i ara, de fa molts anys, carrer del Pintor Fortuny, enfront a l'estret i curt 
carrer d'en Jonch, hi havia l'Hostal de Sant Domingo, molt ben instal·lat i que el comú de 
la gent coneixia pel nom de cal Quisquis." (p. 46)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Zona de vianants de Marià Fortuny

ICGC MB (13.12.2009)

Marià Fortuny i Marsal

Goupil et Cie (1875)
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DADES BÀSIQUES

425416 y = 4599773Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Plaça  Marquilles, de
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Conjunt / Ambient La plaça de Marquilles conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda de la plaça — 
proporció entre l’amplada de la plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els 
ajustatges derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies 
edificatòries —donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; 
l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta plaça.

Context Plaça del Centre, on conflueixen els carrers d'en Font, de Sant Quirze, de Sant Feliu i de 
Sant Jaume.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça de Marquilles
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Era d'en Font (final s. XVIII)
Marquilles (s. XIX ?)
Martínez Anido ((20.1.1928), plaza
Marquilles (30.3.1930)
Martí Vilanova (24.4.1931)
Ascaso (6.1.1937)
General Martínez Anido (1.12.1939), plaza
Marquilles (30.5.1979)
Marquilles (25.10.1995)

Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"A les fires no hi mancaven les seves ramadetes de porcells o garrins. El Tres Quartos era 
el principal proveïdor. Molts treballadors menaven hort o camp i això feia que hi hagués 
moltes transaccions d'aquest bestiar. Qui un, qui dos garrinets, anaven minvant les 
ramades que, sense comptar les del Tres, havien vingut a la fira a fer negoci; aquesta 
secció de la fira era a la Plaça de Marquilles i és de notar que no hi havien vendes de 
bous cavalls, matxos i burros." (p. 111)

Miquel Carreras
Elemenst d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Per la banda del carrer de Sant Quirze (pasat l'any 1772), s'iniciaren els carrers de Sant 
Cugat, que prengué el nom del camí d'aquesta vila; el de Sant Jaume, que continuà la 
denominació del Camp de Sant Jaume, que així es deia com a patrimoni que era del 
benefici de Sant Jaume (cosa que assenyalava una estàtua del Sant que l'havia presidit 
fins per allà el 1779); el de Sant Feliu, i el de Font, que va començar per la banda del 
carrer de Sant Quirze." (p. 276)

Informació històrica Jaume Marquilles (Barcelona, 1368 - 1451). Jurista. Estudià a la Universitat de Lleida. Va 
escriure els "Comentaria super usaticis Barchinone", que és l'estudi més complet sobre 
els usatges barcelonins. També se li atribueix la redacció d'un nobiliari de Catalunya. La 
plaça de Marquilles s'inicià a finals del segle XVIII sobre l'era d'en Font, des d'on s'obriren 
els nous carrers de Sant Feliu, Sant Cugat, Sant Jaume i d'en Font.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 La plaça

ICGC Juanma Peláez (Març del 2005)

Jaume Marquilles oferint els Usatges La plaça de Marquilles des del carrer d'en Font

Miniatura s.XV L. Roisin (1925)
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DADES BÀSIQUES

425561 y = 4600246Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Avinguda  Massagué, Via de
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Conjunt / Ambient La Via de Massagué conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Vial que comunica el Centre i la Creu Alta, entre la plaça de l’Alcalde Marcet (Ronda de 
Zamenhof) fins al passeig de Manresa / carrer de les Valls / plaça de l’Àngel.

Ús actual Via

Ús original/altres Carretera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Via de Massagué
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
[Entre 1850 i 1859] " El barri cinquè obtingué els nous carrers de les Valls, Bolsós [ avui, 
via de Massagué] (que anava de la Plaça de l'Àngel al carrer de Sant Francesc), Carretera 
de Manresa [avui, via de Massagué], Hospital, Junqueres (ara Vilarrubies) i Bufí." (p. 371) 

"...el nom de Via Massagué, que, en 9 d'abril de 1901, a rel de la mort del patrici, 
l'Ajuntament atorgà a l'antiga carretera de Manresa i que no recorda solament l'alcalde 
embellidor de la ciutat, sinó un dels prohoms de major bonhomia i esperit democràtic i 
tradició sabadellenca de darreries del segle passat." (p. 392)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Joan Massagué i Vilarrúbies Sabadell, 1836 -1901 

Acabats els estudis, va estudiar teoria tèxtil. De ben jove se sentí inclinat cap a la política i 
l'administració municipal. Fou designat alcalde tres vegades i portà a terme diverses 
millores urbanístiques, com l'obertura del carrer de Barcelona i la urbanització 
d'importants carrers i places de la ciutat. Influí en l'ordenació i la realització de l'eixampla i 
en la regularització de la plaça Major. Fou president de la Caixa d'Estalvis de Sabadell els 
anys 1890 i 1891 i el 1901. Col·laborà en la construcció de l'església parroquial de la 
Puríssima Concepció, el santuari de la Mare de Déu de la Salut i la capella del cementiri 
municipal."

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa

Informació històrica Desconegut (Abans de 1904) Joan Massagué i Vilarrúbias
Joan Massagué i Vilarrúbias (Sabadell, 1833 - 28 d'abril de 1901). Alcalde.
Acabada l'escola primària, va seguir estudis de teoria tèxtil, però aviat es sentí inclinat cap 
a l'activitat política. Va ser designat alcalde en tres ocasions, durant les quals dugué a 
terme diverses reformes urbanístiques. Col·laborà en la construcció de l'església de la 
Puríssima i del santuari de la Salut. Va presidir la Caixa d'Estalvis de Sabadell els anys 
1890, 1891 i 1901.

El 1901, l'Ajuntament va donar el nom de Massagué al tram de carretera de Manresa que 
anava de la plaça de l'Àngel al carrer de Vilarrúbias.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Edició postal F. J. (1929 aprox.) L'inici de la via de Massagué des de la 
plaça de l'Àngel.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Manresa
Bolsós (meitat de segle XIX)
Massagué (9.4.1901), vía
Mateu Morral (6.1.1937)
Masagué (27.5.1939), vía
Massagué (30.10.1985)

Comentari 11. Edició postal de J. Figuerola (s.d.) La Casa de la Caritat, amb el jardí obert 
a la via de Massagué.
Comentari 12. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1920 aprox.) Botiga de l'"Anís del 
Ciervo", a la via de Massagué cantonada ronda de Zamenhof.
Comentari 13. Fotografia d’autor desconegut (1947) La placeta del Pintor Gimeno, els 
jardins de la via de Massagué que avui són ocupats per l'edifici de correus.
Comentari 14. Fotografia de Joan Gusi i Ribera (s.d.) Jardins de la via de Massagué, 
actualment ocupats per l'edifici de Correus.
Comentari 15. Fotografia d’autor desconegut (1931) La drogueria Ferrer, al número 7 de la 
Via de Massagué. D'esquerra a dreta veiem: Josep M. Sabater Casañas, Francesc Ferrer 
Graupera i Josep Seguí.
Comentari 16. Fotografia d’autor desconegut (1912) Grup de ciclistes a la via de 
Massagué, guanyadors dels primers premis de la cursa de Festa Major.
Comentari 17. Edició postal d'E.Ll. (1920 aprox.) Nens a la via de Massagué.
Comentari 18. Fotografia d’autor desconegut (1910) Jardí de la casa Carulla, a la via de 
Massagué, núm. 4.
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Joan Massagué i Vilarrúbi Vista aèria 1994

Desconegut (Abans de 1904) ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 17. Any 1920

ICGC AHS

Comentari 18. Any 1910 Comentari 10. Any 1929

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1947 Comentari 14. Sense data

AHS AHS

Comentari 15. Any 1931 Comentari 16. Any 1912

AHS AHS

Comentari 11. Sense data Comentari 12. Any 1920

AHS AHS
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Emplaçament

Plaça  Mercat, del
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Conjunt / Ambient La plaça del Mercat conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada de la plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; 
l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres aspectes que 
esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta 
plaça.

Context Plaça del Centre que està envoltada pels carrers de Calderón, de Jovellanos, de Colom i 
de Corominas.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Plaça

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça del Mercat
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"El Camp de la Sang, era anomenat així per haver-hi hagut alguns afusellaments, en 
l'època dels matiners (1855). Conten que en terminar-se la guerra carlina i republicana, 
corrien escamots de gent armada que continuaven vivint del pillatge, i el capità general de 
Catalunya, Sr. Zapatero i Navas, donà ordres que tots quants es trobessin amb les armes 
a la mà fossin afusellats a les vint-i-quatre hores. A Sabadell, plaça forta, hi havia 
guarnició, i aquesta féu presonera una partida de set individus, entre els quals hi havia el 
mestre de Matadepera i un frare. Entre els set hi havia, també, un jovenet de dinou anys 
que feia només que plorar la seva dissort. Condolgudes les autoritats i veïns anaren a 
Barcelona per a demanar l'indult de dit jovenet. L'indult arribà una hora tard. No hi havia 
altre telègraf que el de senyals entre Sabadell i Barcelona i que era al castell de 
Montcada. Els que presenciaren els afusellaments conten que la serenitat del mestre de 
Matadepera fou superlativa. Els fossers, amb un baiard, anaren trasbalsant els cossos 
morts fins al cementiri del Taulí; per tot el camí hi deixaren un rastre de sang. Heu's aquí, 
com una terrera de forn de rajoler fou batejada per Camp de la sang."

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
[El mes de juny de 1855] "...van ésser culpats i condemnats a mort vuit facciosos que van 
ésser fusellats rera les tàpies de la població, en el lloc que, en conseqüència, va nomenar-
se el 'Camp de la Sang', en el qual hi ha, avui dia, la Plaça Mercat ."

Informació històrica La primera proposta de construir un mercat d'obra per substituir el que setmanalment se 
celebrava a cel obert a la plaça Major (on avui hi ha el passeig de la Plaça Major) data de 
1886, inclosa en el projecte d'eixampla urbana de l'arquitecte Pascual. Durant 40 anys se 
succeïren propostes amb vicissituds diverses que el situaven a l'hort d'en Fontanet o a 
l'horta d'en Duran, però no arribaren a quallar fins al 1926. Aleshores es convocà un 
concurs públic d'oferta de solars que s'adjudicà el de la Creu de la Mà, un terrer de forn de 
rajoler, popularment conegut com a Camp de la Sang. El projecte s'encarregà a 
l'arquitecte Josep Renom i es començà a construir el maig del 1927, però l'ordre 
governativa de prioritzar les obres de l'Exposició Universal de Barcelona del 1929 va 
retardar les comandes de columnes i embigats de ferro i el Mercat no s'enllestí fins al 
novembre del 1930.

El solar s'anomenava Camp de la Sang perquè el 1855 hi van afusellar vuit matiners 
acusats de formar part d'escamots de trabucaires que vivien del pillatge, acabada ja la 
segona guerra carlina. Com explica Marian Burguès, en traslladar els cadàvers amb 
baiards fins al cementiri del Taulí anaven deixant un rastre de sang, i d'aquí vingué el nom 
de Camp de la Sang.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de J. A. Soler en edició postal (1913) El Camp de la Sang, sobre 
el qual s'edificà el Mercat Central.
Comentari 10. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1928) L'Escola Industrial quan 
s'estava construint el Mercat.
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas (1927) El Mercat en construcció. Portal 
sud-oest.
Comentari 12. Fotografia d’autor desconegut (1930). Interior del Mercat Central abans de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de la plaça.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Mercat (1930)
14 d'Abril (24.4.1931)
Reard (6.1.1937)
Mercado (27.5.1939), plaza
Mercat (30.10.1985)

ser inaugurat.
Comentari 13. Fotografia de Pere Roca Serisi (2 d'agost de 1927) Col·locació de la 
primera pedra del Mercat Central.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 13. Any 1927

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1913 Comentari 10. Any 1928

AHS AHS
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Comentari 11. Any 1927 Comentari 12. Any 1930

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El carrer del Mestre Rius conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el passeig de la Plaça Major fins al carrer de Sant Joan.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer del Mestre Rius
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En 1859 es van crear quatre escoles de nois; en 1861, l'escola superior de nois, el primer 
mestre de la qual va ésser l'insigne sabadellenc i pedagog Agustí Rius; i, en 1863, l'escola 
de pàrvuls. Aquestes foren les primeres escoles oficials regides per mestres seglars a la 
nostra ciutat." (p. 352) 

"El carrer de la Palanca, però, era insuficient per a servir el tràfec de la Plaça amb les 
grans barriades de llevant: calia que el carrer de Sant Josep pogués arribar a la Plaça, 
trencant l'oposició del fermadíssim carrer de la Burriana, que havia tot just començat a 
cedir en 1846, quan els corrals es mudaren en Travessia. Aquesta va ésser una de les 
obres urbanes més lentes i difícils. [...] Els treballs d'expropiació foren laboriosos: en 1912 
restà obert el tros de carrer de la Burriana a la Plaça Major i, l'any següent, va fer-se el 
pas de la Burriana al carrer de Sant Joan. [...] El carrer que va resultar fou dit del Mestre 
Rius, en honor del gran pedagog Agustí." (p. 391) 

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Agustí Rius i Borrell Sabadell, 1837 - Barcelona, 1912 

Fou el primer professor de l'Escola Superior establerta a Sabadell l'any 1861. L'Institut 
Industrial li encarregà l'ensenyament del càlcul mercantil i la tenidoria de llibres, quan fou 
implantat el sistema decimal. Fou mestre-director de les escoles municipals de Barcelona. 
És autor, entre d'altres obres, del 'Tractat d'educació escolar', 'Gramàtica teòrica i 
pràctica', 'Elements d'aritmètica i tenidoria de llibres', 'Guia històrica, estadística i 

Informació històrica Agustí Rius i Borrell, conegut com el mestre Rius (Sabadell, 30 de gener de 1837 - 
Barcelona, 21 de febrer de 1912). Pedagog.

Fill d'una família de teixidors, va seguir estudis de mestre elemental i superior a l'Escola 
Normal de Barcelona, entre 1854 i 1858. Un any després obtenia el títol de mestre  i 
fundava a Sabadell l'Escola Superior, de la qual va ser professor. Va ser el creador de la 
primera escola medicopedagògica d'Espanya i el 1872, mestre i director de les escoles 
municipals de Barcelona. Es casà amb Adelaida Tarragó, amb qui va tenir dues filles i un 
fill, el metge Agustí Rius i Tarragó, autor de la Topografía Mèdica de Sabadell del 1914. 
Rius va escriure prop d'una vintena d'obres pedagògiques, deu per a infants, vuit per a 
professors; dues monografies sabadellenques i un estudi de la llengua catalana,  a part de 
nombrosos articles a revistes pedagògiques i diaris de l'època. Cal destacar les obres 
pedagògiques: Tractat d'educació escolar, Cartes a un nou mestre i Pedagogia o tractat 
d'educació escolar. I d'història local: Guia històrica, estadística i geogràfica de Sabadell 
(en col·laboració amb Josep Sardà). El 1902, després d'ensenyar durant 45 anys 
obligatòriament en castellà, nens de parla catalana, va reivindicar, amb diversos articles a 
La Veu de Catalunya, que l'ensenyament es fes en català. Poc abans de morir va deixar 
escrita una Gramàtica catalana, que constitueix un valuós document històric. 
Pòstumament, el 1928 la Biblioteca Sabadellenca li va editar la monografia Sabadell.

El carrer que duria el nom de l'il·lustre pedagog es va obrir el 1912.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Mestre Rius (17.7.1912), c. del
Maestro Rius (27.5.1939), calle
Mestre Rius (30.10.1985)

geogràfica de Sabadell' (junt amb Josep Sardà i Gavaldà), 'Cartes a un nou mestre' i 
'Pedagogia o tractat d'educació escolar'. Fou director del periòdic local 'El Eco del Vallés'. 
Creador de la primera escola mèdico-pedagògica d'Espanya."
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 "la Farinera", al carrer del Mestre Rius

ICGC MB (16.8.2009)

Agustí Rius i Borrell El carrer del Mestre Rius entrant pel de Sant Joan

Desconegut (s.d.) MB (25.10.2009)



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Narcís Giralt  V.30.AM

DADES BÀSIQUES
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Carrer  Narcís Giralt, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Narcís Giralt conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda del 
vial — proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que 
recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries —donada per la presència de vapors, casals, cases de rengle, cases de 
cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d'aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre els carrers de Sant Antoni Maria Claret / carrer del Pedregar / 
carrer de Sant Joan / carrer de les Tres Creus fins al carrer de la República.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer de Narcís Giralt entre c. de les Tres Creus i carrer de la República
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Narcís Giralt (26.1.1926), c. de
Narciso Giralt (27.5.1939), calle
Narcís Giralt (30.10.1985)

Bibliografia Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Narcís Giralt i Sallarès Sabadell, 1846 - 1925 

Estudià teoria tèxtil i féu pràctiques a les aules de la Llotja a Barcelona. Fou professor de 
teoria de teixits a Terrassa i a Sabadell, on tornà l'any 1883. La seva tasca més important, 
la portà a terme com a director de l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis de Sabadell, de la qual 
fou fundador. També va pertànyer a l'Acadèmia de Belles Arts, de la qual fou president. 
Col·laborà en diverses publicacions, com la 'Revista de Sabadell', 'Catalunya Tèxtil' o 
'Sabadell Moderno'. Algunes de les seves obres pictòriques es troben al Museu d'Art de 
Sabadell. Destaca la seva direcció en la realització de diversos retrats teixits a mà. L'any 
1925 fou distingit amb la Gran Creu d'Isabel la Catòlica."

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984

Informació històrica Narcís Giralt i Sallarès (Sabadell, 17 de gener de 1846 - 8 de setembre de 1925). 
Professor de teoria de teixits i pintor.

Estudià a Llotja de Barcelona i, acabats els estudis, residí vuit anys a Terrassa, on exercí 
de professor de teoria de teixits, tasca que continuà a Sabadell quan hi retornà el 1883 en 
substitució de Pau Alguersuari i Pascual. Aleshores, per perfeccionar la formació tèxtil 
amb l'estudi de les arts plàstiques, s'associà a l'Acadèmia de Belles Arts, entitat que més 
endavant va presidir.

Durant la dècada de 1880 van coincidir a l'Ateneu Sabadellenc Francesc Quer, que hi 
donava classes de dibuix i pintura, i Narcís Giralt, encarregat d'impartir les de teoria tèxtil; 
d'aquest nucli de l'Ateneu va sorgir la idea de crear una Escola Industrial i d'Arts i Oficis, 
de la qual Narcís Giralt va ser un dels fundadors i el primer director. D'altra banda, 
col·laborà en publicacions professionals com El Eco de la Industria i Catalunya tèxtil, amb 
articles de caire divulgatiu, i alguna de les seves obres pictòriques es conserva al Museu 
d'Art de la ciutat. Narcís Giralt va morir el setembre de 1925 i, poc després, el gener de 
1926, l'ajuntament que presidia Esteve M. Relat va acordar donar el seu nom a un carrer 
de la ciutat.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Fotografia de MB (6.12.2009) Cruïlla del carrer de Narcís Giralt amb els 
carrers de Sant Joan, de les Tres Creus, del Pedregar i de Sant Antoni M. Claret.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 10. Any 2009

ICGC MB (6.12.2009)

Narcís Giralt i Sallarès Primer tram del carrer de Narcís Giralt

Francesc Casañas i Riera (1925) MB (6.12.2009)
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Conjunt / Ambient El carrer de la Palanca conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial o plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que 
recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el passeig de la Plaça Major fins al carrer del Doctor Puig / carrer 
de Sant Joan / carrer de la Creueta.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Palanca
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"...tenia l'entrada al carrer de la Palanca, qual nom venia d'haver-hi de posar un tauló per 
a traspassar el carrer,..." (p. 20) 

"Les entrades de la Plaça eren esquifides. Pel carreró de cal Quaranta, dues persones de 
costat no hi passaven. Al carrer de la Palanca, bastant estret, hi havia la fàbrica de 
xocolata del Sr. Anton, hi tenia sabateria el Sord i botiga de mantellines el Confrare; feien 
bon negoci." (p. 46) "Al carrer de la Palanca hi hagué durant molt de temps un carnisser 
anomenat Vatualasang. A la mateixa casa també hi venien llet i feien matons. [...] Al cap 
d'alguns anys d'haver mort el Vatualasang ocupà la casa un espardenyer d'uns cinquanta 
anys d'edat, solter, el qual es penjà a la barana de l'escala amb una corda nova de les 
que venia. Al meu temps es practicava el suïcidi penjant-se. Després, el pont de la Salut 
tingué més prestigi." (p. 209)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIII: "De la perifèria ampliada arrencaven, travessant el vall, en moltes parts nou, 
els camins de la vila que continuaven els seus carrers, això és, els d'en Sa Muntada (vers 
Barcelona), Sa Joura (vers Granollers), extrem del carrer Nou, ara la Palanca (que anant 
vers l'Horta Major s'unia a l'anterior), Botet (vers Manresa), Colomer d'en Botet (vers 
Terrassa) i Rossa (vers Sant Cugat)." (p. 112) 

Segle XIV: "El quarter N. E. comprenia part del carrer Nou travessat pel que és ara de la 
Palanca i que en aquell temps no es deia carrer, sinó camí de la Plaça a la Palanca 
referint-se, segurament, a la del pas del Riu Ripoll. S'ha d'entendre que era un carrer molt 
curt, per tal com la primera fila de cases de llevant del carrer de la Borriana ja donava al 
vall. Pel carrer de la Palanca s'entrava al que és ara carrer de Fortuny..." (p. 157) 

Segle XVII: "Carrer dit, en el segle XVIIè, el call d'En Vallanera." [Primer tros de l'actual 
carrer de la Palanca, de la plaça fins a la Borriana] ("Plànol de la vila de Sabadell en 1792. 
Segons el Dr. Antoni Bosch i Cardellach") ( p. 276-277) 

Segle XIX: "La realització d'aquest pla [rectificació d'alineacions de la Plaça Major i carrers 
que hi abocaven] suposava un treball enorme que havia de començar pel derrocament del 
grup de cases sortints a la banda O. de la Plaça, i per l'ampliació i nova direcció 
(concordant a la del carrer de la Creueta) que es donaria al carrer de la Palanca, que en el 
trajecte del carrer Nou a la Plaça, era l'infecte carreró d'en Quaranta." (p. 355) 

Darrer quart del segle XIX: " En 1891, en fer-se les obres de rectificació del carrer de la 
Palanca, fou expropiada la casa de Francesc Renom, anomenada de Can Quaranta, que 

Informació històrica El carrer de la Palanca, passat el vall que encerclava la vila, continuava pel camí de la 
Creueta que baixava cap a l'Horta Major i, després d'unir-se al camí de Granollers, 
travessava el riu per una palanca. D'aquí vingué el nom del carrer, si bé una versió més 
moderna l'atribueix a la passera o palanca, més propera, que servia per a franquejar el 
vall.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Plaça a la Palanca (segle XIV)
Vallanera (segle XVII), call d'en
Quaranta (segle XIX), carreró d'en
Palanca (1891)
Palanca (27.5.1939), calle
Palanca (30.10.1985)

termenava amb la Plaça, el carrer Nou i el de la Palanca, i apretava aquest carrer fins a 
deixar-lo reduït a passadís." (p. 391) "La rectificació del carrer de la Palanca, iniciada en 
1891 amb les obres que eliminaren el carreró de Can Quaranta, no va completar-se fins el 
novembre de 1905, quan el Municipi derrocà les cases compreses entre la Palanca i els 
carrers Nou i de Sant Domènec." (p. 391)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"Prop de la cantonada del carrer de la Palanca, existí l'Hostal de Sant Antoni, que 
ocupava l'antiga i senyorial finca dels Calders, i tenia sortida per l'actual carrer del Dr. 
Puig, del qual feia xamfrà, amb un bon portal per a entrar els carros i que, a banda i 
banda, s'alçaven uns xiprers escabellats i dolorosos que sempre em feien pensar amb el 
cementiri i la mort." (p. 47)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1357. Antes de este año Pedro Roseta se denominaba Señor de la partida de tierra dicha 
la Palanca, como sucediendo a Berenguer de Moncada. Dicha partida es la que media 
desde Sabadell hasta Ripoll por el camino que llamamos de la Crehueta por la crucecita 
que, a lo más alto de la subida del Río a la parte de Sabadell, se veneraba. Y se diría de 
la Palanca, igualmente como la puerta o portal por donde se salía a este camino, por la 
palanca que havía que vadear el río, por aquella parte, en el camino que oy es de 
Granollers." (p. 87-88) 

"1448. Por este tiempo y dos años antes, toda la partida de tierra dicha la Palanca se 
decía tenerse bajo el dominio y alou de la Pabordía." (p. 123) 

"1569. 30 Mayo. El Concejo permitió a Jayme Folch que a sus costas se mejorase, 
ensanchase e hiciesen puertas nuevas al portal de la palanca. Folch habitaba al lado de 
aquel portal e interesaba en sus mejoras, como se verá en... Éste de diruyó en 1789." (p. 
175)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (1962 (?)) El carrer de la Palanca des del 
passeig de la Plaça Major.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Cases porxades del carrer de la Palanca

ICGC MB (21.2.2010)

Comentari 9. Any 1962

AHS
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Conjunt / Ambient El carrer de les Paus conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos, cases de 
rengle—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de la Lluna fins a la Gran Via de la Generalitat (carrer de 
Brujas).

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de les Paus
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Paces (1841), c. de las
Paces (27.5.1939), calle
Passes (popularment)
Paus (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: Comèdies, Font Nova, Llobet, 
Lluna (o també, popularment, els Regarots), Paus I Valls [...] el de les Paus al·ludia potser 
a l'acabament de la primera guerra civil..." 

"També s'impulsà una mica l'obra de les clavegueres i, [...] de 1895-96 fou atesa la del 
safareig del carrer de les Paus [...] La lentitud del Municipi en aquest ram, obligà, en 
alguns casos, a iniciativa als particulars." (p. 387) 

"Encara, en 1897, s'acabà l'edifici escolar dels carrers de les Paus i Llobet, que és el 
primer de Sabadell." (p. 390)

Informació històrica Nom imposat en memòria de la pau de Bergara, del 1839, que posava fi a la Primera 
Guerra Carlina. Popularment s'anomenava "carrer de les Passes", catalanització fonètica 
del "Paces" que figurava a les plaques escrites amb el castellà administratiu de l'època.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Cases bessones Fàbrica del carrer de les Paus

MB (17.1.2010) MB (17.1.2010)
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Carrer del Pedregar  V.33.AM

Conjunt / Ambient El carrer del Pedregar conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos, cases 
menestrals i la forta influència de l'antiga Masia de Can Duran—; l’arquitectura dels 
mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió 
en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el passeig de la Plaça Major / plaça de Sant Roc fins al carrer de 
Sant Joan.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer del Pedregar
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"Hospital i Benefici de Sant Joan Evangelista.- A aquells temps antiguíssims es remunta la 
fundació de l'Hospital de Sabadell, que era al costat de la font del carrer del Pedregar, 
llavors anomenat den Samuntada, nom del patró del mateix hospital i del benefici de Sant 
Joan Evangelista, fundat l'any 1300. El posseïdor tenia a càrrec seu l'hospital. En 1390, 
Bertran Samuntada de Barcelona va cedir el dit patronat, i lliurà els documents del 
benefici i de l'hospital al comú i prohoms de Sabadell, perquè d'aleshores endavant ells el 
governessin i l'administressin a llur gust." (p. 53)

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"L'hospital i l'hospici.- Eren al Pedregar, on avui hi ha la Caixa de Pensions; modernament 
hi havia la pastisseria d'En Fonolleda i, més enrera , l'antiga barberia de cal Patè. 
L'hospici fou portat als afores, a l'avui carrer d'Argüelles [l'actual Sallarès i Pla] -cantonada 
a Riego- i l'hospital, batejat de nou amb el nom de Casa de Caritat, al mateix lloc on és 
avui [l'actual plaça de l'Alcalde Marcet], on un temps hi hagué un convent de frares, que 
fou saquejat i cremat l'any 1835." (p. 39) 

"A la Botelleria (Pedregar) hi cremava un llivant vell, d'espart, nit i dia; era un encenedor 
públic. Tot just s'acabaven d'inventar els mistos de teia i esca i la gent no estava 
acostumada a comprar-ne, era tot un luxe. La pedra foguera, el ganivet de molles i un tros 
de bolet d'esca, era el que els fumadors portaven a la butxaca. No hi havia llibrets de 
paper de fumar; cada fumador es tallava el paper a la mida que volia, se'l posava als llavis 
i llavors agafava un tros de corda de tabac negre, tot remullit; el tallava tan menut com 
podia i amb el mateix ganivet el caragolava; un cop ben estret, vinga picar la pedra 
foguera, alguna espurna encenia l'esca i, ai mare meva! per encendre, quins treballs! 
Llavors sí que qui feia el cigar per reposar reposava un quart, almenys. (p. 49)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Informació històrica Carrer format al segle XIII, en allargar-se la vila cap a migdia, com a carrer d'en Sa Joura, 
per Jaume Sa Joura, un dels primers propietaris que hi bastí casa. La construcció de la 
casa Duran, a finals del segle XVI, per iniciativa de Feliu Duran, amb façana al Pedregar, 
donava un toc senyorial al carrer i avui constitueix un dels edificis nobles més antics de la 
ciutat. Del carrer del Pedregar sortia el camí que anava a l'horta del Pedregar, 
documentada des del segle XIV, que modernament és coneguda com a horta d'en Romau 
i es troba al peu de Torre-romeu.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sa Joura (segle XIII)
Granollers (segle XIV)
Pedregar Baix (segle XVIII)
Hostal d'en Ferrer (6.1.1937)
Baja Pedregar (27.5.1939), calle
Pedregar (27.10.1960), calle
Pedregar (30.10.1985)

Segle XIII: "L'extensió que va experimentar la via amb l'allargament del carrer d'en Sa 
Muntada i la construcció del carrer Nou va donar lloc a la formació del Pedregar Baix, que 
s'anomenà d'en Sa Joura." (p. 111) 

Segle XIV: "El carrer de Sa Muntada o del Pedregar Alt, el més notable, tenia a la dreta, 
anant vers la Plaça, el que després seria del Pedregar Baix, i aleshores era de Granollers, 
per nom de camí o de Jaume Sa Joura, per nom de propietari. Tancant el carrer, una mica 
més endins que l'extrem actual s'hi trobava el portal de Granollers." (p. 156) 

Segle XV: "Carrer i Portal de Granollers, abans d'En Joura." (Mapa del segle XV) (p. 154-
159) 

Segle XVI: "...tot el trajecte que anava des del carrer de Granollers (ara del Pedregar Baix) 
a la Placeta de Manresa, era carrer Nou." (p. 215) 

Segle XVIII: "Carrer del Pedregar baix, abans de Granollers, amb el portal del Carme 
(aterrat en 1834), abans de Granollers." ("Plànol de la vila de Sabadell en 1792. Segons el 
Dr. Antoni Bosch i Cardellach") (p. 276-277) 

"El 1834 es va tirar a terra el Portal del Carme, de l'extrem del Pedregar Baix, al costat de 
la casa Duran." (p. 319)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1390. 18 Setiembre. El Hospital de que aquí se trata estaba situado en la calle de 
Samuntada (tal vez tomando el nombre de dicho Bertrán Samuntada, donador) que oy 
llaman Pedregar, y confrontaba a Este con dicha calle; a Sur, con las casas de Clasquerí 
(oy Meca);a Oeste, con las mismas; y a Norte, con el pozo de dicha calle." (p. 106) 

" 1457. [...] Jurados: Galcerán Marquet, Bartolomé Llonch, Bernardo Durán. Este Durán 
créhese ser el primero de la actual família de labradores, muy clásica, honrada y 
respetada, dicha del Pedregar. Consta que era herrero." (p. 128) 

"1561. Para remediar la esterilidad de agua se abrió un pozo nuevo junto a la fuente del 
Pedregar. Sería el actual. La calle den Muntada empieza a nombrarse del Pedregar; 
ignoramos la etimología." (p. 166)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Joan Monistrol (1958). Pati d'entrada de la casa Duran.
Comentari 10. Fotografia de Joan Monistrol (s.d.). Vestíbul i escala de la casa Duran
Comentari 12. Fotografia de Pere Monistrol (1958). La casa Duran, a l'entrada del carrer 
del Pedregar.
Comentari 13. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1930 aprox.). La Ferreteria 
Obradors, a la cantonada del Baix i l'Alt Pedregar.
Comentari 14. Fotografia de Joan Monistrol (1958). Eixida de la casa Duran.
Comentari 15. Fotografia d’autor desconegut (1922 aprox.). Façana de la casa Duran al 
carrer del Pedregar.
Comentari 16. Fotografia d’autor desconegut (s.d.). El sereno davant de la casa Duran, al 
carrer del Pedregar.
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ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1958 Comentari 10. Sense data
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Comentari 13. Any 1930 Comentari 14. Any 1958

AHS AHS

Comentari 15. Any 1922

AHS

Comentari 16. Sense data Comentari 12. Any 1958

AHS AHS
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Placeta del Pedregar  V.34.AM

Conjunt / Ambient La placeta del Pedregar, juntament amb el carrer del mateix nom, conforma un paisatge 
urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes circumstàncies generalitzables com: la 
traça viària —definida en els casos dels camins històrics o la morfologia del nucli antic—; 
la secció construïda del vial — proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de 
l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura històrica i tradicional de la propietat i 
que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges derivats del planejament al llarg dels 
anys—; l’escala de les tipologies edificatòries —donada per la presència i la forta 
influència de l'antiga Masia de Can Duran— i altres aspectes que esdevenen valors de 
paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta placeta.

Context Placeta del Centre que configura un espai i àmbit concret entre el carrer del Pedregar i 
l'inici del carrer de la Borriana.

Ús actual Placeta

Ús original/altres Placeta (1966)

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Placeta del Pedregar
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Pedregar
placeta del Pedregar (22.12.1966)

Informació històrica Placeta formada quan amb la construcció d'un bloc de pisos a l'encreuament dels carrers 
del Pedregar i de la Borriana, la línia de façana d'aquest darrer va recular uns metres i va 
delimitar una petita plaça a ponent de la Casa Duran, que des de 1966 s'anomenà placeta 
del Pedregar.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Manuel Galícia (1970 aprox). L'olivera de la placeta del 
Pedregar.
Comentari 10. Fotografia de Joan Monistrol (s.d.). La casa Duran, des de la banda de 
l'actual placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956  La casa Duran des de la placeta del Pedregar

ICGC MB (17.1.2010)

Comentari 9. Any 1970 Comentari 10. Sense data

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El passeig de la Plaça Major conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida pels camins 
històrics—; la secció construïda — proporció entre l’amplada del vial o plaça i l’alçada de 
l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura de la propietat derivada del 
planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; l’arquitectura representativa i/o 
significativa d’un període determinat i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest espai.

Context Passeig vertebrador dins l'estructura morfològica del Centre de Sabadell. Se situa entre el 
passeig de Manresa / carrer de la Palanca fins a la plaça del Doctor Robert / Racó del 
Campanar / carrer del Pedregar.

Ús actual Passeig

Ús original/altres Mercat

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Passeig de la Plaça Major
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"A penes nascuda Sabadell, ja es converteix en centre de contractacions o mercadal, on 
acudien gents de diversos indrets; els seus mercats que a través dels segles han arribat 
fins als nostres dies celebrant-se tots els dissabtes, van contribuir en gran manera a 
l'augment de la població; i d'això se'n fa ja esment en documents datats trenta-set anys 
després de la consagració de l'església de Sant Salvador, avui parroquial de Sant Feliu. 
En un document de l'any 1113 el bisbe Raimon de Barcelona vengué o retornà per 
seixanta sous d'argent a Ricard Guillem i sa muller Ermesinda, de la casa de Rahona, el 
castell d'aquest nom amb els seus annexos i el mercat, i amb l'església de Sant Salvador 
del propi mercadal, que aquell posseïa segurament per carta de gràcia." (p. 48) 

"Recordin-se les preeminències que adquirí Sabadel com a vila reial. D'aquesta facultat 
abusà amb unes infelices i desvalgudes dones acusades de bruixes, que foren penjades 
en 1619 al porxo o cobert de la plaça Major. Tant poden les preocupacions dels temps en 
els caps ignorants! Se cita aquest procés per a demostrar fins on arribava el poder judicial 
de les autoritats de la vila. Ultra la pena de mort, imposava també la d'assots i mutilacions 
de membres. -Igual procés amb el mateix tràgic fi va tenir lloc aquell mateix any a 
Terrassa." (Nota 25, p. 160) 

"Llocs de venda.- Pel que deixem dit d'aquells establiments es comprèn que el pavorde de 
Sant Salvador compartia amb altres senyors el domini de Sabadell, i, recordant que la 
plaça pública estava situada en terres de la pavordia, s'explica que concedís llocs de 
venda de carn i de comestibles en la dita plaça, amb el nom de taules o taulat, mitjançant 
el pagament anyal d'una lliura de cera i alguna quantitat de diner. No obstant, es conta 
que la pavordia estava carregada de deutes, i per a pagar-los el pavorde Bernat de 
Vilagranada hagué de vendre el 1293, en pública subhasta i a carta de gràcia per 9 anys, 
tots els censos i drets, que li valgueren 3.000 sous." (p. 52-53) 

"Establiment del Payol.- Fidels els prohoms i jurats als deures de llur càrrec, procuraven 
introduir a la vila aquelles institucions que podien contribuir al major benestar del comú. A 
això va obeir la del Payol, que era un dipòsit de blat i altres grans, establert el dia 9 
d'octubre de 1455 en una casa de la plaça pública. El seu objecte era comprar el gra al 
menor preu possible per tornar-los a vendre amb comoditat als veïns i necessitats. Aquest 
feliç pensament va tenir molt bon èxit, car el Payol encara existia un segle més tard en 
estat flòrid. Cuidava de la seva administració un encarregat o payoler i aquest càrrec 
requeia en una de les principals persones de la vila que prestava fiança i jurament, ajudat 
d'un escrivent per a portar la comptabilitat, els quals guanyaven cada un, en concepte de 
salari, dos sous per quartera; però els jurats assenyalaven els preus de venda per al 
forner i per als veïns." (p. 73) 

"[...] i ara havem de fer esment de la reforma i embelliment de la Plaça pública l'any 1880. 
Aquesta, encara que molt gran, tenia una figura molt irregular i era enlletgida per uns 

Informació històrica Indret de l'antic Mercat medieval, cor i origen de la ciutat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de l'espai.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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edificis sortits, que han estat aterrats construint les façanes en línia, i així ha millorat la 
plaça en capacitat i en bellesa. També han desaparegut unes cases que estrenyien 
l'entrada de la plaça pel carrer del Pedregar, i així s'ha contribuït a donar major amplada al 
cobert o tinglado destinat a la venda de carn i peix. El paviment de la

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"A la Plaça de la Constitució o del mercat, tot eren cases velles (i tant velles!). La més 
nova era a can Baqués, cantonada al carrer de Manresa, i lo més típic de la Plaça era el 
cos d'edificis que avançaven des de cal Pendiento -el ferrer de més nom que tenia 
Sabadell, el qual utilitzava la Plaça per a obrador- fins a cal Puigjaner. A cal Sr. Miquel, on 
hi hagué el primer molinet per a moldre xocolata, i on es proveïen de drogues conveïns i 
forasters. A continuació, hi havia cal Barinet, venedor d'arengades i bacallà. Al pis de 
damunt a cal Barinet hi havia la noble casa de can Mornau, on encara pot veure's l'escut 
enfront de la nova construcció on pertocava el cos entrant a la plaça. La Plaça, com tot 
Sabadell, no tenia aceres ni empedrat; hi abocaven les canals quan plovia, i, també, 
l'aigua de remullar el bacallà de cal Esparter, Mià, Tarrida i Barinet, amb una flaire que 
donava bo, i que la gent toleraven, acostumats, sense protesta." Panorama de la Plaça.- 
Del meu record, els porcs els mataven davant la porta de cada tenda. Les tendes per 
anunciar que havien mort, deixaven un tió al costat de la porta. Així ho feien a cal Tambó 
(carrer de la Font Nova), a ca la Senyora (carrer Creueta), a can Mià, Esparter, etc., a la 
Plaça. Els dies de matar porc, la fortor de pèl cremat ho empestava tot. Sort que ja 
estaven acostumats a pastetes negres i a tota altra mena de brutícies. [...]" (p. 47)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"La primera notícia que en tenim [del mercat de Sabadell], ens la dóna una escriptura de 
l'any 1111 que parla d'un camí que va al Forum Sabatelli, al Fòrum de Sabadell. Aquesta 
és la primera vegada que sentim el nom de la nostra ciutat. Què volia dir Fòrum? Una 
plaça, un camp, un espai obert tal com es necessita per a la celebració d'un mercat i vol 
dir la paraula catalana de Mercadal. [...] El mercadal era prop de l'església de Sant 
Salvador i no és arriscat suposar que ocupava els terrenys de la Plaça Major d'avui dia i 
una mica més i tot, potser. El mercadal va fer-se en terrenys de l'església de Sant 
Salvador i per això és fàcil de comprendre que aquesta exigís alguns drets per a la 
celebració del mercat..." " Aquest mercat va ésser estímul més fort per a la constitució 
definitiva del poblat de Sabadell que havia ja pres inici en el segle passat. La gent, atreta 
per aquell fogar de riquesa, va començar d'acudir-hi demanant terres als senyors per a 
bastir-hi cases o fer-hi conreus. Aquestes construccions de cases formaren aviat el nucli 
de Sabadell..." (p.86- 87) 

"La Plaça.- L'activitat de construcció del segle [XIII] va dispersar, fins i tot, edificacions per 
l'espai lliure del centre de la vila. L'activitat comercial que regnava a la Plaça va fer que la 
Pavordia establís en ella a varis particulars, peces de terreny sobre les quals van construir-
se petites barraques d'obra, anomenades taules, que servien de despatx de gèneres. 
Apareixen les taules, ja, en la segona meitat d'aquest segle." (p. 112) 

Segle XIV: "La Plaça de Sabadell.- Lloc d'unió dels varis quarters era la Plaça, centre de 
la vida sabadellenca: A la seva banda de ponent, i en un grup de cases que sortien de la 
ratlla ( i van continuar ficant-se a la Plaça fins l'any 1879 en què foren derrocades), hi 
tenien el lloc l'Escrivania o Cúria o Cort i la Notaria. A la banda de Llevant sabem que hi 
havia les cases dels Togores i Rosseta. Part d'amunt de l'espai de la Plaça hi havia el forn 
de puges que presidia les taules del despatx de la carn. Aquests establiments donaven 
nom a la Plaça de davant forn i a la de la Carnisseria. També es parlava de la Plaça de 
l'Escrivania. I encara, pel repartiment dels venedors en el dia de mercat es distingia entre 
la Plaça del blat (després de la draperia), i la dels alls i les cebes. I per causa de 
l'administració dels arbitris de la Plaça, hi havia l'indret conegut per Plaça de l'Oli, que era 
el lloc on la Pavordia feia mesurar l'oli per tal de cobrar el dret de mesuratge que li 
corresponia." (p. 158) 
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Segle XV: "L'aspecte de la població va millorar molt amb la construcció de l'església i 
l'obra del municipi que va col·locar una font en cada espai lliure (la Plaça Major, la Placeta 
de l'Hospital i la que quedava fora del portal de Manresa) i va establir la botiga de grans o 
pallol en el cos de cases sortint de la Plaça Major. [...] La part S.O. de la Plaça es digué 
Plaça de les Gallines. L'antiga Plaça del Blat adquirí el nom de Plaça de la Draperia." (p. 
182) 

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"La Plaça Major [...] la configurava un quadre rectangle i a cada cantó seu es dreçaven 
unes importants columnes amb base de ferro colat que aguantaven uns llums elèctrics, 
d'arc voltaic, i que feien molta patxoca. Al centre hi havia una font d'obra de rajoler, de 
quatre cares i força escaient. En tres dels quatre angles de la plaça, als matins, hi havien 
instal·lats uns carretons de servei de llet i cafè, servei que sempre va tenir favorable 
acolliment per part de venedors, compradors, dependents i escolars." (p. 22)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1237. 17 Junio. [...] El horno de que se trata estaba situado en la plaza mayor, a su norte, 
junto al Lidonero. Véase 1425. En el documento presente sólo se dice en la plasa, pero 
como entonces, a más de la mayor grande y capaz, sólo havía las del pozo y de las 
gallinas -ambas muy pequeñas, como diremos en 1423 y 1574-, se sigue que su situación 
era en la primera, esto es en la mayor." (p. 64) 

"1423. 3 Febrero. [...] Se menciona aquí la plaza del pozo (insinuada en 1237) y, según 
esto y lo que se dirá en 1425, se comprueba que estaba esa donde oy está plantado el 
lidonero [lledoner] de la plaza mayor; y era muy pequeña, pues que las taulas poco lugar 
podían dar para su extensión." (p. 119) 

"1455. 9 Octubre. Se estableció en Sabadell lo que llaman payol, y era una botica de trigo 
y otros granos que se compraban a precio menor del corriente, para venderlos a los 
vecinos necesitados con la comodidad posible de precio, según las ordinaciones que para 
su gobierno se formaron." (p. 127) 

"1553. 6 Mayo. [...] Para restablecer el mercado mandó el Concejo que en todos los 
Sábados, de las 9 a las 12 de la mañana, todos los cabezas de familia y, en su 
impedimento notable, sus mugeres, hijos o hermanos, asistiesen a la plaza mayor a 
vender sus mercaderías sobrantes, en pena de 3 sueldos. Se trató de este mercado en 
1521 y como ahora ya era restablecimiento, parece ser más antiguo su principio; pero de 
aquí consta haver sido siempre en Sábado, aunque no en su tarde como es ahora." (p. 
154) 

"1574. 19 Setiembre. [...] Es las Escrituras de estos años se lehe que la plazuela, parte de 
la plaza mayor al S.O., se llamaba plazuela de las gallinas. Es enfrente las casas que oy 
posehe Antonio Durán y Costa. Ya se indicó en 1237 y 1557." (p. 181)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1619: "Este año fue ruidoso en la Comarca por la temosa preocupación conque los de 
Sabadell se encresparon contra unas mugeres presas en Caldes de Monbuy, siendo 
algunas naturales de nuestra villa. Todas fueron graduadas, crehidas, orpimidas, juzgadas 
y castigadas por Brujas a costas de este Común que no omitió diligencia, ni perdonó 
gasto, ya tomando de todos los caudales públicos, ya imponiendo tallas, ya tomando 
dineros del pallol y aun censales, para la formación y conclusión del proceso. Fue el 
asumpto que con mayor empeño tomó el Concejo por la inimitable formalidad y rigor con 
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Plaça (segle XIII)
Escrivania [parcial] (segle XIV)
Davant Forn [parcial] (segle XIV)
Carnisseria [parcial] (segle XIV)
Blat [parcial] (segle XIV)
Alls i les Cebes [parcial] (segle XIV)
Oli [parcial] (segle XIV)
Gallines [parcial] (segles XV i XVI)
Draperia [abans, del Blat] (segle XV)
Pou (segle XV)
Major
General Primo de Rivera (9.9.1928), plaza
Galán i García Hernández (24.4.1931)
General Primo de Rivera (27.5.1939), plaza
Plaça Major (30.5.1979)

que procedió, ahorcándose algunas en el 'porxo' de nuestra plaza según se dice." (p. 40)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Marçal Ballús (1902) La plaça Major, un dia de mercat.
Comentari 10. Edició Postal. L. Roisin (1925 aprox) La plaça Major, escenari del mercat 
setmanal. 
Comentari 11. Fotografia de Vives i Martí (1881) La plaça Major, amb les peixateries al 
fons.
Comentari 12. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1925 aprox.) La plaça Major 
nevada vista des del campanar de Sant Fèlix.
Comentari 13. Fotografia d’autor desconegut. Edició postal de J. Figuerola (1910-1920) La 
plaça Major. Façana nord.
Comentari 14. Edició postal de J. Figuerola (1960 ca.) El "Paseo General Primo de 
Rivera", avui passeig de la Plaça Major.
Comentari 15. Fotografia de Sardà (1962) Nevada del 1962 al passeig de la Plaça Major.
Comentari 16. Fotografia de Francesc Casañas (1930 aprox.) Façana de ponent de la 
plaça Major, amb el carrer de Manresa al fons.
Comentari 17. Fotografia d’autor desconegut (Ant. 27.01.1948) El Pedregar Alt abans de 
ser enderrocat, que avui forma part del passeig de la Plaça Major.
Comentari 18. Fotografia d’autor desconegut (Dècada 1940) Edifici modernista de la plaça 
Major, que havia estat el "Cafè de cal Cruz".
Comentari 19. Fotografia d’autor desconegut (1950 aprox.) La plaça Major, amb l'entrada 
del carrer de Manresa poc abans de ser enderrocat.
Comentari 20. Fotografia de MB (7.12.2009) El passeig en obres.
Comentari 21. Fotografia de MB (13.4.2009) Maquinària per a les obres de prolongació de 
la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat, al passeig de la Plaça Major.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 21. Any 2009

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1902 Comentari 10. Any 1925

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1910-20 Comentari 14. Any 1960

AHS AHS

Comentari 15. Any 1962 Comentari 16. Any 1930

AHS AHS

Comentari 11. Any 1881 Comentari 12. Any 1925

AHS AHS
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Comentari 17. Any 1948 Comentari 18. Any 1940

AHS AHS

Comentari 19. Any 1950 Comentari 20. Any 2009

AHS AHS
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Conjunt / Ambient La Rambla conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada del vial o plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context La Rambla és el principal eix vertebrador del Centre. Se situa entre la plaça del Doctor 
Robert fins a la Gran Via de la Generalitat (carrer del Marqués de Comillas).

Ús actual Rambla

Ús original/altres Camí de Barcelona

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Tipus d'intervenció Reforma, millora, remodelació o rehabilitació

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Rambla
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1928
" Rambla.- En 1848 es començà a treballar en la construcció del Passeig o Rambla, que 
ha arribat a tenir una llargada de més de 800 metres amb una amplada de 18 metres per 
terme mitjà. Des de llavors pot dir-se que data la població nova de carrers ben alineats 
que, estenent-se primer a dreta i esquerra de la Rambla, ha acabat per rodejar gairebé 
per totes parts l'antiga vila." (p. 125) 

"Camps de "Recreo".- Aquest nou lloc d'esplai s'inaugurà, amb una representació de 
sarsuela en el seu magnífic teatre que després fou destruït per un incendi, el dia 21 d'abril 
de 1867. Contenia les dues espaioses sales que donen a la Rambla destinades al servei 
de cafè, bells jardins amb estanys, sortidors, ocelleres i glorietes -tot destruït, més tard, en 
construir el tercer teatre, car el segon també fou devorat per les flames- i l'espaiós saló de 
ball que segurament és el major de Catalunya." (p. 140)

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"La Rambla! Els afores de la vila sortint de la volta dels Escolapis. A la dreta hi havia unes 
margenades altes i camps on els corders hi tenien les rodes per a filar. Des de la Placeta 
del Fort (avui de Pi i Margall), un marcat pendent portava aigua de les pluges a la Rambla. 
L'aigua de la Plaça i carrer de Manresa desembocava a la Rambla. Per aturar el corrent 
s'hi plantaren dos rengles d'acàcies i fou batejada amb el nom de Rambla. Gairebé totes 
les rambles de Catalunya tenen el mateix origen: rieres seques on s'hi planten arbres per 
a defensar-les." (p. 14) "Els Escolapis tancaven el Pedregar amb construccions tan altes 
com la seva pròpia església i per un arc del mateix edifici s'entrava a la Rambla que és 
avui i que llavors tenia solament dos rengles d'arbres (acàcies). Molt part d'avall de la 
Rambla hi havia quatre cases." (p. 20) 

"El cafè de can Jan Parallé fou un dels primers edificis que es bastiren sortint de la volta 
dels Escolapis, a la riera seca batejada amb el nom de Rambla." (p. 44) 

Informació històrica La Rambla s'originà en l'expansió fora muralles que la vila experimentà pel camí de 
Barcelona, a la darreria del segle XIII. La nova via, que arribà a tenir una vintena de cases 
per banda, s'anomenà carrer de Barcelona, encara que també era coneguda com a carrer 
Fora Muralles, Baix de la Vila o raval de Baix. Aquest creixement, però, es va veure 
estroncat al segle XV, quan en reduir-se a un terç el cens de la població sabadellenca, 
probablement pels deu anys de guerra contra Joan II, el carrer arribà a desaparèixer. En 
començar el segle XIX, el nou carrer de Barcelona era una riera seca que recollia les 
aigües pluvials de la vila, amb una renglera d'acàcies per banda i quatre edificis esparsos. 
Però en una cinquantena d'anys, coincidint amb la gran expansió econòmica i 
demogràfica propiciada per la industrialització, havia ressorgit el passeig de la Rambla i 
les cases s'estenien fins a la via del tren del Nord. Poc va durar, però, aquest passeig que 
tant de caràcter donava a la ciutat, perquè el 1929, amb l'Exposició Internacional de 
Barcelona i en nom de la modernitat, a imitació de les capitals europees, la Rambla perdia 
el passeig central i es convertia en "boulevard". És la Rambla que encara avui coneixen 
els sabadellencs.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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"La Rambla s'anava poblant: Ara un edifici, ara un altre, començava a fer goig. L'Oliver féu 
bastir una casa senyorial, un dels millors edificis que hi ha a la població. Sòlida, espaiosa i 
amb el jardí gran com un parc. Si els altres propietaris haguessin continuat la construció 
porxada, ara ens podríem passejar, encara que plogués, sense mullar-nos per bona part 
de la Rambla." (p. 95) "Els Camps de Recreu foren bastits en ple camp. La Rambla era 
curta. No arribava, de bon tros, a la via. No eren com avui ni el frontis ni el Teatre. Quan 
s'inaugurà hi feren sarsuela còmica. "La Suripanta" fou l'obra d'inauguració. [...] El foc al 
cap d'un temps destruí el teatre i s'aixecà l'actual. En tots els focs grossos corria la veu 
que s'hi havia trobat un paper que deia: "Sóc mussol i vaig tot sol; si el torneu a fer el 
tornaré a cremar". No crec que això fos veritat, puix les repeticions de foc han estat rares." 
(p. 145) 

"En Rifós era propietari dels Camps de Recreu, cafè, jardí i teatre. Aquest propietari fou 
requerit a vendre la finca per a instal·lar-hi un convent de monges. La penya que 
diàriament hi anava a prendre cafè, tarda i vespre, composta de Josep Gorina, Griera, 
Morral, Llonch, Sallarès Deu, Codina i altres, assabentats el projecte que els anava a 
foragitar d'aquell local de la Rambla, abans de deixar que l'edifici es transformés en 
convent, determinaren col·lectivament quedar-se amb la finca; i així ho feren. Una sèrie de 
representacions d'òpera inaugurà la propietat dels nous amos de l'esbarjo que pretenien 
les monges. El millor és que cadascú s'estigui a casa seva." (p. 208)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIII: " El potent impuls vers migdia no va pas extingir-se en el portal de Barcelona, 
sinó que va continuar, fora del clos de la vila, pel curs de la Rambla futura, iniciant 
l'anomenat carrer de Barcelona." ( p. 111) 

Segle XIV: "Poblat fora muralles.- Fora el clos de la vila hi havia tres aplecs de cases dels 
quals l'un s'anomenava carrer, l'altre barri i l'altre Raval. El carrer era la sèrie d'edificis que 
sortien del portal de Barcelona i s'escorrien al llarg del camí que anava a la Ciutat, formant 
un carrer de cosa de vint cases per costat. Aquest carrer sense valls per banda 
s'anomenava de Barcelona, 'fora muralles', o 'baix de la Vila'. Algunes poques vegades 
se'n deia Raval de Baix. Començat en el segle passat, en aquesta centúria va obtenir la 
seva màxima llargada." (p. 157-158) 

Segle XV: "Sembla, doncs, que el cens de Sabadell havia disminuït i així ho acredita la 
desaparició del carrer de Barcelona i del barri de Rera Església, ja abans de 1454. La 
guerra de 10 anys contra Joan II devia reduir encara més la població, fins al punt de 
rebaixar-la a una tercera part..." ( p. 179) "Part de fora la vila havien desaparegut el carrer 
de Barcelona i el Barri d'En Sallent." ( p. 182). 

Segle XIX, 2n. quart: "D'aquests temps és el propòsit i treball continu per a crear el 
passeig central de la població, que havia d'ésser la Rambla. [...] A principis d'aquest quart 
de segle ja es va començar a edificar per varis indrets a les vores de la carretera de 
Barcelona, i el carrer resultant fou dit de Barcelona com en el segle XIVè. L'any 1841, 
l'Ajuntament, amb motiu de l'erecció de la casa-fàbrica de Josep Duran i Sors, va fer venir 
un tècnic de carreteres per tal de determinar l'amplada que tocava a la Rambla com a via 
d'aquella classe. Aquesta és la primera ocasió en què es parla de la Rambla de Sabadell. 
L'any 1846, essent alcalde Pere Turull, l'Ajuntament va comprar a l'espardenyer Francesc 
Manyosa l'anomenat Filador d'en Manyosa, espai de terra que anava des del carrer de 
Sant Pere fins al carrer de Sant Roc, ocupant terrenys de la Rambla. En 1847 i 1848 es 
vanfer els primers plantaments d'arbres a la Rambla o Passeig de la Rambla, com se'n 
deia en aquell darrer any." (p. 320) 

"No ha d'estranyar-nos que el carrer del Sol i la seva travessia apareguin més tard que els 
altres carrers d'aquesta barri perquè la multiplicació de cases va fer-se a partir del carrer 
de Sant Pau. D'ell va avançar el moviment de la construcció cap al que havia d'ésser la 
Rambla, de la mateixa manera que, a l'altra part de la via central sabadellenca, cresqué 
l'edificació a costat i costat del camí de Sant Oleguer. És lloc aquí de recordar que en l'any 
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Barcelona (segles XIII-XIV)
Fora Muralles (segle XIV)
Baix de la Vila (segle XIV)
Baix (segleXIV)
Barcelona (2n quart del segle XIX)
Rambla (1848)
República (24.4.1931)
Rambla del Caudillo Franco (27.5.1939)
Rambla de Sabadell (30.5.1979)
Rambla (30.10.1985)

1846 l'Ajuntament va preparar l'edificació del primer tros de la dreta de la Rambla, 
comprant el 'Filador d'En Manyosa', que era camp, mentre indrets de més enllà de la 
Rambla estaven ja edificats." (p. 331) 

"En el districte segon les cases havien traspassat, ja, la via, produint el carrer de 
Barcelona, ara Avinguda de Joaquim Costa." (p. 371)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"Senyalarem, tanmateix, i amb molt de sentiment, la desaparició de la senyorívola 
propietat dels Oliver, també a la Rambla, amb l'esveltesa dels seus pòrtics ara cegats, 
l'adequada distribució de les obertures i aquell espaiós jardí arbrat que podíem admirar a 
través de la poderosa porta de ferro que el feia inaccessible, tot plegat convertit en un 
singular garbuix d'organitzacions sindicals, professionals, bèl·liques, esportives i d'esplai." 
(p. 88)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (1910 aprox.) La Rambla, nevada.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1912) Passejant per la Rambla durant la 
Festa Major.
Comentari 11. Edició postal. Tallers A. Zerkowitz (Dècada 1950) La Rambla, quan era "del 
Caudillo".
Comentari 12. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) La font del 
nano a la Rambla.
Comentari 13. Fotografia de Francesc Casañas (1926) "La bonica Rambla de Sabadell 
poc abans de desaparèixer" (Francesc Casañas).
Comentari 14. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) La 
Rambla, passat el carrer de Sant Pere.
Comentari 15. Postal de J.B. (1910 aprox.) La Rambla cap a 1910.
Comentari 16. Fotografia de Francesc Casañas (1932) La Rambla convertida en 
"boulevard".
Comentari 17. Edició postal de J. B. (1910 aprox.) La Rambla a principis de segle XX.
Comentari 18. Fotografia de Marçal Ballús (1899) La Rambla nevada i el Cafè Euterpe.
Comentari 19. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox). El 
baixador del capdavall de la Rambla.
Comentari 20. Edició postal. Gravat en relleu de Joaquim Mumbrú (1927 aprox) La casa 
Armengol i Duran, obra de Joaquim Manich, i l'Hotel Espanya a l'inici de la Rambla.
Comentari 21. Fotografia deutor desconegut (1 d'agost de 1913). Façana del Centre 
Català a la Rambla durant la Festa Major de 1913.
Comentari 22. Foto atribuïda a Francesc Casañas (1919 aprox.) La font de la granota o 
font del nano, dissenyada per Josep Renom a partir d'una còpia de l'escultura de Josep 
Campeny.
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Comentari 13. Any 1926 Comentari 14. Any 1927
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Comentari 15. Any 1910 Comentari 16. Any 1932
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Comentari 17. Any 1910 Comentari 18. Any 1899
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Comentari 19. Any 1927 Comentari 20. Any 1927
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Comentari 21. Any 1913 Comentari 22. Any 1919
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Conjunt / Ambient El Raval de Dins conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Antic Raval dins la Muralla de Sabadell, situat entre els actuals carrers de la Mare de Déu 
de les Neus fins al carrer de la Salut / plaça de l’Àngel.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Raval

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Raval de Dins
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"Sabadell ho era tant de poble, que fins els llops venien a beure a l'abeurador que hi havia 
a la sortida del Raval de dins. Alguns 'serenos' els havien vist a la matinada. Tips de ròssa 
dels animals que es tiraven a la riba de can Puigjaner -que servia de canyet per a la vila,- 
si el riu Ripoll anava sec s'atrevien a acostar-se a la població. I no era estrany; els boscos 
arribaven al peu mateix de la vila." (p. 19)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"L'any 1180 els Tres Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de 
Caldes i el de Manresa (que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de 
dins, més ençà). Aquesta fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les 
darreries del segle XIV, Pere Sibiula." (p. 92) 

"En el que havia d'ésser Raval de Dins es feren noves cases que constituïren un carrer 
que també s'anomenava Nou, però que amb més freqüència era dit de Cap sa vila, això 
és, de l'extrem de la vila." (p. 111) 

"A tramuntana de la població, passades les valls que ocupaven l'actual Plaça de l'Àngel es 
presentava el Raval per antonomàsia que era el Raval de dins que aleshores [segle XIV] 
no tenia aquest nom, sinó el de Capsavila o extrem de la vila, i carrer d'En Vilanova, per 
un dels primers possessors de les terres, el que també va donar per un breu temps 
d'aquest segle nom al començ del carrer de Fortuny. S'acostava ja el Raval aleshores a la 
seva actual extensió: A una banda i a altra dels edificis s'obrien les valls, de manera que 
el tot estava cenyit de les rases. També hi havien portals en el començar i l'acabar. 
Característic del Raval i dels altres cossos de poblat fora vila era la discontinuïtat de les 
edificacions entre les quals quedaven molts horts." (p. 158) 

Segle XV: "Es mantenia, no obstant, el Raval, amb el nom de carrer o Raval d'En 
Vilanova." (p. 182) 

Segle XVI: "El Raval de Dins es va completar: s'hi edificaren varis solars i referen moltes 
cases que estaven deshabitades i enderrocades des de l'altra centúria. [...] Sembla que la 
unió de la vila amb el Raval va imposar el trasllat del portal de Manresa, situat abans a 
l'extrem del carrer d'aquest nom, al capdamunt del Raval." (p. 214) 

Segle XVII: " A entrada d'aquest segle s'establia molt a l'extrem del Raval, en la part que 
és ara carrer de Viladot i que aleshores s'anomenava el Mas Oller. Les construccions que 

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Capsavila (segle XIV)
Vilanova (segles XV-XVI)
Manresa (segle XVI?)
Dins (segle XVII?)
Adentro (27.5.1939), arrabal de
Dins (30.10.1985)

seguiren a aquests establiments obilgaren, en 1603, a traslladar el portal del Raval, 
sembla que vers la sortida del carrer actual de Viladot [avui, Mare de Déu de les Neus]." 
(p. 248) 

"Carrer del Raval de dins, abans Raval de Manresa; i més abans raval o carrer d'En 
Vilanova i de Capsavila." ("Plànol de la vila de Sabadell en 1792. Segons el Dr. Antoni 
Bosch i Cardellach.") (p. 276-277) 

Darrer quart del segle XIX: "Començà també aleshores la rectificació, per la banda de 
llevant, de l'esmentada carretera de Manresa, via, en aquell temps, irregular i de mala 
presència per les seves construccions i les eixides del Raval de Dins que hi abocaven." (p. 
392)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1557. [...] Las Escrituras de estos tiempos nombran Vilanova o arrabal de Vilanova al que 
nosotros ahora nombramos arrabal de dins. Acabamos de saber subsistía el portal de 
Manresa y, sabida su situación en 1459, se sigue que las casas recientes situadas fuera 
de ella sería como un arrabal o nueva villa que allí se iba levantando, de donde tomó la 
antigua denominación de Vilanova." (p. 161)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1760: [L'Ajuntament] "Mandó empedrar el portal del Arrabal y levantar el terreno del 
callejón contiguo al pajar de Salvany, para que las aguas descorriesen por dentro de 
dicho Arrabal."

Actuacions / altres L'any 2015, entre els mesos de gener i febrer, es procedí al canvi arbrat  als carrers del 
Raval de Dins i del Raval de Fora.

COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Casañas (1925-1930). El raval de Dins, entre 1925 i 
1930.
Comentari 10. Fotografia de Pere Roca Garriga (Octubre de 1964) El raval de Dins, el 
1964
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas Riera (10.04.1930). Casa pairal de la 
família Carulla, al raval de Dins, núms. 7-9, el pati de la qual donava a la via de 
Massagué. 
Comentari 12. Fotografia de Pere Roca Garriga (Octubre 1964). Façana d'una casa del 
raval de Dins.
Comentari 13. Fotografia de MB (13.12.2009). Casa del raval.
Comentari 14. Fotografia de MB (13.12.2009). El raval remodelat.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Raval de Dins  V.37.AM
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ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1925-30 Comentari 10. Any 1964

AHS AHS
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Comentari 13. Any 2009 Comentari 14. Any 2009

AHS AHS

Comentari 11. Any 1930 Comentari 12. Any 1964

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El Raval de Fora conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Antic Raval fora de la Muralla de Sabadell, situat entre els actuals carrers de la Mare de 
Déu de les Neus fins al carrer de la Salut.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Raval

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Raval de Fora
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Fora (segles XVI-XVII)
Afuera (27.5.1939), arrabal de
Fora (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVI: "En els varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del 
Municipi, ja es van donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de 
Sant Domènec i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar 
fins la centúria vinent." (p. 214) 

Segle XVII: "També es construí en aquest segle el Raval de Fora que, algunes cases 
abans del present carrer de la Salut, tancava amb el que es deia Portal d'En Vidal." (p. 
248) 

Segle XIX: "En 1900 l'Ajuntament prengué l'acord d'unir el Raval de Fora amb el carrer del 
Convent i per això, en març de 1901, fou derrocada la primera casa i en maig de 1902 la 
segona de les que obstruïen la comunicació, fent-se el pas que s'anomenà, després, 
carrer de Viladot [avui, Mare de Déu de les Neus],..." (p. 395)

Informació històrica Es formà durant el segle XVII, tot i que a la centúria anterior ja s'havien començat a donar 
terres per edificar-hi a la banda de ponent. El nou raval tancava amb el que es deia portal 
d'en Vidal, unes cases abans de l'actual carrer de la Salut.

Actuacions / altres L'any 2015, entre els mesos de gener i febrer, es procedí al canvi arbrat  als carrers del 
Raval de Dins i del Raval de Fora.

COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de MB (13.12.2009). Cases del raval de Fora.
Comentari 10. Fotografia de MB (13.12.2009). Cases del raval de Fora.
Comentari 11. Fotografia de MB (24.1.2010). Vista del raval.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Conjunt / Ambient El carrer de la República conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la Rambla de les Neus fins a la cruïlla entre els carrers de les 
Tres Creus, de Sant Llorenç i de Sallarès i Pla.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la República
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Alfons XIII
Alfonso XIII, av.
Francesc Layret (24.4.1931)
Alfonso XIII (27.5.1939), calle
Alfons XIII (30.10.1985)

Informació històrica Forma de govern representativa, en la qual el càrrec de cap d'estat no és hereditari ni 
vitalici, sinó resultat d'una elecció popular, directa o indirecta.

Aquest nom va substituir el d'Alfons XIII, que aquesta via tenia fins al 14 d'abril de 2016. 
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, en sessió del 9 de novembre de 
2015, va aprovar el canvi de la denominació del carrer d'Alfons XIII pel de carrer de la 
República, amb efectes del 14 d'abril de 2016.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Casañas (1929). El carrer de la República abans de 
ser edificat.
Comentari 10. Fotografia de MB (6.12.2009). L'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al 
carrer de la República.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1929 Comentari 10. Any 2009

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El carrer de la Riera Alta conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer de la Creu Alta, entre el carrer Major fins al carrer de Riera Villaret.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Riera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.61.BARP Carrer Major de la 
Creu Alta / Algunes edificacions 
d’aquest vial tenen protecció 
individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la Creu Alta en 
l’evolució del seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana de la Creu Alta i és 
part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials de la Creu 
Alta representen un valor de referència a preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial és indissociable en l’estructura social 
de la Creu Alta. És un testimoni vivent en el desenvolupament del teixit 
edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial de la Creu Alta ha conformat identitat a nivell de barri i de 
ciutat. La seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants 
és indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Riera Alta
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Riereta Alta (annexat el 1904 amb la Creu Alta) c.
Riera Alta (27.5.1939), calle
Riera Alta (30.10.1985)

Informació històrica Antic carrer Alt de la Riereta, perpendicular al curs més alt de la Riera de Sobarber. Avui 
la Riereta o riera de Sobarber passa soterrada, però els dos carrers paral·lels, Alt i Baix de 
la Riereta, corrent amunt i corrent avall, marcaven el sentit del curs de l'aigua.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC
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Conjunt / Ambient El carrer de la Riera Baixa conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer de la Creu Alta, en el tram considerat entre el carrer Major fins el carrer del Papa 
Pius XI.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Riera

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.61.BARP Carrer Major de la 
Creu Alta / Algunes edificacions 
d’aquest vial tenen protecció 
individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana de la Creu Alta en l’evolució del seu 
teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana de la Creu Alta i és 
part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials de la Creu 
Alta representen un valor de referència a preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial és indissociable en l’estructura social 
de la Creu Alta. És un testimoni vivent en el desenvolupament del teixit 
edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial de la Creu Alta ha conformat identitat a nivell de barri i de 
ciutat. La seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants 
és indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer de la Riera Baixa entre el carrer Major fins el carrer del Papa Pius XI
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Riereta Baja (annexat el 1904 amb la Creu Alta) c.
Riera Baja (27.5.1939), calle
Riera Baixa (30.10.1985)

Informació històrica Antic carrer Baix de la Riereta, perpendicular al curs més baix de la Riera de Sobarber. 
Avui la Riereta o riera de Soberber passa soterrada, però els dos carrers paral·lels, Alt i 
Baix de la Riereta, corrent amunt i corrent avall, marcaven el sentit del curs de l'aigua.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de MB (2.4.2009). Casa vella de la Creu Alta al carrer de la Riera 
Baixa.
Comentari 10. Fotografia de MB (9.12.2009) El carrer de la Riera Baixa a la cantonada 
amb de Riera Villaret.
Comentari 11. Fotografia de MB (9.12.2009). Espirall de ceràmica al carrer de la Riera 
Baixa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 2009

ICGC AHS

Comentari 9. Any 2009 Comentari 10. Any 2009

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES

424840 y = 4600849Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-17

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Riera Villaret, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Riera Villaret conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer de la Creu Alta, entre la plaça dels Tallarets / carrer de Gambús fins al carrer de la 
Riera Baixa.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana de la Creu Alta en l’evolució del seu 
teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana de la Creu Alta i és 
part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials de la Creu 
Alta representen un valor de referència a preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial és indissociable en l’estructura social 
de la Creu Alta. És un testimoni vivent en el desenvolupament del teixit 
edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial de la Creu Alta ha conformat identitat a nivell de barri i de 
ciutat. La seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants 
és indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Riera Villaret
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Riereta Alta (annexat el 1904 amb la Creu Alta) c.
Catedràtic Riera Villaret (20.1.1928)
Catedrático Riera y Villaret (27.5.1939), calle
Riera Villaret (30.10.1985)

Bibliografia Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995
"Antoni Riera i Villaret Sabadell, 1865 - Barcelona 1931 

Metge. Catedràtic d'anatomia humana a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona. Presentà la primera tesi doctoral a l'Estat espanyol sobre un tema radiològic. 
Durant dos anys (1897-99) fou director de la revista "La Medicina científica en España" i 
posteriorment va fundar "El Eco de las Clínicas". L'any 1907 fou delegat per l'Acadèmia 
Mèdico-Farmacèutica de Barcelona per estudiar el còlera a València. Traduí al castellà el 
tractat d'anatomia humana del metge francès Lleó Testut. L'any 1888 va publicar el 
"Primer diccionario completo Volapük-Español y Español-Volapük". El volapük fou una 
llengua artificial que tingué gran predicació fins a la vinguda de l'esperanto."

Informació històrica Antoni Riera i Villaret (Sabadell, 2 de juliol de 1865 - Barcelona, 4 de juliol de 1931). 
Metge.

Riera i Villaret fou catedràtic d'Anatomia de la Facultat de Medicina de Barcelona i 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. És el traductor del famós Traité 
d'anatomie descriptive, del francès Jean-Léon Testut, que fou utilitzat per diverses 
generacions d'estudiants europeus des de finals del segle XIX. Va dirigir la revista La 
Medicina Científica en España i va fundar El Eco de las Ciencias. Juntament amb el seu 
fill, Antoni Riera i Cercós, és autor del Tratado de técnica anatómica, destinat als alumnes 
dels primers cursos de Medicina. El 1888 va publicar el Primer diccionario completo 
volapuk-español y español-volapuk, llengua artificial creada el 1880, que, tot i la dificultat 
estructural, tingué molts seguidors entusiastes fins que aparegué l'esperanto el 1887.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Antoni Riera i Villaret

ICGC Desconegut (s.d.)
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Carrer  Rosa, de la
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Conjunt / Ambient El carrer de la Rosa conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, situat entre el carrer de Gràcia fins al passeig de la Plaça Major.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Rosa
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"La Casa de la Vila era molt petita i ocupava la cantonada del carrer de la Rosa i Gràcia. 
La presó formava part de la Casa de la Vila i el portal donava al carrer de Gràcia. 
Usualment no hi havia cap pres. Malgrat el pinxejar no hi havia malfactors." (p. 61)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XII: "I cap a les acaballes d'aquesta centúria, sabem que Pere de Rossa va 
construir una casa en terrenys que li va establir la Pavordia, prop de la Plaça, i en el carrer 
que es nomena d''en Rossa per l'edifici que aquest hi bastí." (p. 92) 

Segle XII: "El carrer d' 'en Rossa' fou dit, amb el temps, de 'la Rosa', perquè la gent, 
oblidada de l'antic constructor del segle XIIè, va creure que el nom de la via al·ludia a la 
flor." (p. 94) Segle XIII: "De la perifèria ampliada arrencaven, travessant el vall, en moltes 
parts nou, els camins de la vila que continuaven els seus carrers, això és, els d'En Sa 
Muntada (vers Barcelona), [...] Rossa (vers Sant Cugat)." (p. 112) 

Segle XIV: "...i el carrer d'En Rossa que en aquesta època començava a dir-se també d'En 
Solvany per raó d'aquesta família i tenia a l'extrem el portal d'En Mateu o Solvany." (p. 
155) 

Segle XV: "Del carrer d'en Rossa o Solvany se'n deia, a vegades, d'en Copons, per raó 
del veí principal, i de Mas Mateu pel camí que en sortia. " (p. 182) 

Segle XVI: "L'interès que el municipi havia demostrat per a l'ensenyança li havia de fer 
veure la manca de casals on donar-la, i per això, l'any 1599, va disposar que es fes un 
estudi en el vall de la vila, que estava a mà dreta del cap del carrer de la Rosa. Aquest 
edifici que va anar-se construint en els primers anys del segle vinent, és -ja molt canviat- 
el que fa cantonada entre els carrers de la Rosa i de Gràcia." (p. 202) 

Segle XVI: "L'establiment de valls va fer eixamplar la vila en tota l'extensió que anava del 

Informació històrica Carrer iniciat al segle XII com a carrer d'en Rossa, nom originat en Pere Rossa que hi 
construí una casa en terrenys que li va establir la Pavordia. Amb el temps, el carrer passà 
a anomenar-se de la Rosa, perquè la gent, oblidat l'antic propietari, l'associà al nom de la 
flor. Durant els segles següents el carrer prengué esporàdicament el nom de diversos 
propietaris notables de cada època, com els Solvany, Copons, Mateu, però s'acabà 
imposant el del primer propietari, modificat per l'imaginari popular. Sembla que el tram de 
la via Augusta que franquejava el pla de Sabadell coincidia amb el camí de Sant Cugat i 
passava pel carrer Fondo, pel carrer de Sant Quirze i pel carrer de la Rosa, a recer del 
cementiri i l'església de Sant Salvador, abans de travessar la plaça Major i pujar pel carrer 
de la Salut.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Rossa (segle XII)
Solvany (segle XIV)
Copons (segle XV)
Mas Mateu (segle XV)
Mateu (segle XVI)
Rosa (segle XVII)
Sardà i Salvany, c. de
Rossa (6.1.1937)
Doctor Sardá y Salvany (1939), calle
Rosa (18.7.1979)

carrer de la Rosa a la Plaça de l'Àngel. L'estudi que en 1599 el Consell va acordar 
construir, era el primer edifici d'arrencada de la línia de Llevant del carrer de Gràcia." (p. 
213) 

Segle XVI: "El carrer de la Rosa s'anomenava sovint d'En Mateu. El seu portal era 
conegut, també, de vegades, amb el nom de Portal de l'Església." (p. 215) 

Segle XVII: "En aquesta centúria es va acabar la casa de l'extrem del carrer de la Rosa, 
tal com ens indica la llinda d'una seva finestra que porta la data de 1602." (p. 240) 

1824: "El primer [barri] s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a més principal i 
comprenia, demés d'aquest, els de la Rosa, Gràcia ( que tenia aleshores 31 cases), Font 
(amb 19), Sant Jaume i Sant Cugat (amb 17 cadascun) i Sant Feliu (amb 13). Cap 
d'aquets carrers era nou." (p. 299) 

"Quan, en l'any 1844, el Municipi va vendre els terrenys del cementiri vell per a fer-hi 
cases, va reservar-se els baixos del que havia de construir-se a la cantonada dels carrers 
de la Rosa i de l'Església (abans del Cementiri) per a destinar el local a carnisseries, a fi 
de tenir vigilats els talladors, nombrosos aleshores, perquè havia estat declarada lliure la 
venda de la carn." (p. 321) 

"Per això tenen tanta valor històrica molts dels noms populars vells com el de carrer d'En 
Rossa, per exemple, que ens fa saber el nom de l'home que hi començà a bastir en el 
segle XII." (p. 373)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Marçal Ballús (1900 aprox.). El carrer de la Rosa a primers de 
segle XX.
Comentari 10. Fotografia de Sardà (Nadal de 1962). Entrada al carrer de la Rosa des del 
passeig de la Plaça Major, després de la nevada de Nadal del 62.
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ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1900 Comentari 10. Any 1962
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Conjunt / Ambient El carrer de la Salut conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció entre 
l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, situat entre la plaça de l’Àngel fins a Gran Via de la Generalitat (carrer 
de Brujas).

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí de Caldes

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de la Salut
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"L'Eudalt era un home alt i amb unes patilles curtetes. Era un sabateret que tenia botiga al 
carrer de la Salut. Les hores que no tenia què fer a la Casa de la Vila [n'era l'agutzil] feia o 
adobava sabates. Les sabates d'aquell temps no s'assemblen de res a les d'avui. Les 
formes de fusta ja eren arnades i plenes d'aplicacions de bocinets de cuiro. Les sabates 
eren un luxe i qui podia portar-ne volia que duressin anys." (p. 63)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Sembla que la unió de la vila amb el Raval, va imposar el trasllat del portal de Manresa 
[...] Aquesta mateixa raó va obligar a fer, en 1569, el Portal de Caldes, al lloc d'arrencada 
del carrer de la Salut." (p. 214) 

"Finalment, en el darrer quart del segle ( en data imprecisa que alguns posen en 1682) es 
va trobar la imatge de la Mare de Déu de la Salut que fou venerada en la capella de Sant 
Iscle. En 1697 en Consell va prendre acord de fer-li processó cada segon diumenge de 
maig." (p. 243) 

"Amb això [darrer quart del segle XVIII] es començava l'actual carrer de la Salut que hom 
solia anomenar de Caldes." (p. 277) 

"Carrer en formació, que havia d'anomenar-se de Caldes i fou de la Salut." ("Plànol de la 
vila de Sabadell en 1792.- segons el Dr. Antoni Bosch i Cardellach") (p. 276-277) 

Primer quart del segle XIX: "El barri quint o del Raval de dins tenia els dos Ravals, el 
carrer de Caputxins ja esmentat, que comprenia 39 cases, el de Sant Francesc d'Assís i el 
de la Salut, amb 17 cases. Ja sabem que a darreries del segle passat es pensava 
anomenar aquest carrer de 'Caldes', però es veu que el nom del santuari va triomfar sobre 
el del poble." (p. 300) 

"Aquesta obra en va reclamar una altra que va ésser l'eixamplament del carrer de la Salut, 
des de la Plaça de l'Àngel al Raval de Fora. En juny de 1906 l'Ajuntament va resoldre la 

Informació històrica El carrer de la Salut es va començar a edificar al segle XVIII sobre el camí que menava a 
Caldes de Montbui, per això inicialment fou conegut com a carrer de Caldes, però amb la 
popularització del culte a la Mare de Déu de la Salut, acabà imposant-se el nom actual. La 
imatge de la Mare de Déu de la Salut, segons la tradició que beu de la llegenda de les 
verges trobades, fou descoberta per un ermità sota uns matolls al marge de la riera de 
Canyameres i el 1682 es començà a venerar a l'ermita de Sant Iscle. Quinze anys 
després, el Consell de Vila acordava fer-hi una processó anual el segon diumenge de 
maig.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC

millora, que suposava l'enderrocament de tota la banda N. del carrer de la Salut." (p. 393) 

"També és d'aquest temps la construcció dels dos temples de la Salut. La del primer va 
iniciar-se en 29 de juny de 1876, dalt mateix del puig de la serra; en gener del 1879 i quan 
era gairebé acabat, va ensorrar-se. No va desanimar aquesta desgràcia als sabadellencs: 
Ajuntament i fidels, que cooperaren a la construcció d'un altre temple, el present, que va 
ésser obrat segons els plànols i sota les ordres de l'arquitecte Pasqual. S'escaigué la 
inauguració en 23 d'abril de 1882." (p. 395-396)

Josep Rosell
El rodal de Sabadell
Joan Sallent, Sucr.
1937
"La història de Sabadell va lligada estretament amb les terres ocupades per l'ermita de la 
veïna serra. Per una banda els vasos apol·linaris trobats el 1852 a la població italiana de 
Vicarello, els quals descriuen les mansions i llocs de parada del camí romà que anava de 
Cadiç a Roma, anomenat Via Aurèlia, porten escrits el nom d'Arragone; i, d'altra banda, 
l'èxit de les excavacions fetes l'any 1912 i següents al pla de la Salut, donen el màxim 
interès a aquest lloc. Perquè si un testimoni tan valuós com els dits vasos, esmenta l'antic 
poblat romà i les troballes de vestigis confirmen l'existència del mentat lloc, ens trobem, 
evidentment, en tractar de la Salut, amb el paratge més interessant de la nostra rodalia. I 
no és pas el poblat romà d'Arragone el més antic que apareix en les excavacions, sinó 
que aquestes han demostrat d'una manera ben palesa com les primeres edificacions 
pertanyen als temps ibèrics, puix que les primitives es troben separades per una capa de 
cendra i al seu damunt s'hi veuen bé les edificacions romanes, per la qual cosa el poblat 
de la Salut va existir d'una època a l'altra i, a través de centúries, ha arribat als nostres 
dies." (p. 89)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"La festa gran dels ocellaires era el dia de l'Aplec, amb passada i acompanyament 
d'orquestra; els concursants hi formaven portadors de gàbies tapades a fi que els ocells 
no s'esveressin; tot seguit venia el clau de la festa, que era al carrer de la Salut, entre les 
cases 39 i 45, on feia una petita raconada; en tal indret alçaven un empostissat des d'on 
s'arbitrava la competició dels alats cantaires i allà es concedien els premis i allà 
començaven les primeres discussions entre els que hi havien pres part." (p. 97)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1682: "Se crehe que por este tiempo comenzó a venerarse la Imagen de la Virgen de la 
Salud en la hermita nombrada de San Iscle. Es tradición que se encontró en una fuente 
de debajo la Ermita, junto a la riera dicha de Cañameras, de donde el Ermitaño tomaría la 
agua pra su uso. Dícese que éste la colocó en un armario que havía en el Presbiterio de 
la antigua Capilla de su hermita. Allí la devoción del Ermitaño fomentó la de otras gentes, 
hasta colocarla luego en la grada del altar, delante el quadro donde se veneraban los 
Santos hermanos Acisclo y Victoria. Así sucesivamente fue creciendo la devoción y el 
concurso de gentes que la visitaban implorando la salud en sus dolencias, de donde tomó 
el nombre de la fuente de la Salud, por el lugar de su hallazgo y por el remedio que en sus 
males creyeron piamente encontrar los devotos."

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’Antoni Carbonell (1987). Cases de l'inici del c. de la Salut, avui 
enderrocades.
Comentari 10. Fotografia de Francesc Casañas (1910 aprox.). Aplec de la Salut.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1964) Premsa de raïm de can Casajoana, al 
carrer de la Salut, 14
Comentari 12. Fotografia de MB (17.1.2010). Façanes superiors al carrer de la Salut.
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Caldes (darrer quart del segle XVIII)
Salut (primer quart del segle XIX)
Virgen de la Salud (24.11.1939), calle
Salut (30.10.1985)
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Vista aèria 1956

ICGC
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Conjunt / Ambient El carrer de Sant Antoni conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre el carrer de Gràcia fins al carrer de Jesús.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Antoni.
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIII: "Amb la formació del carrer de Jesús, que aleshores no tenia pas aquest nom, 
es va allargar el carrer que és ara de St. Antoni que va poder arribar fins a les primeres 
cases de passat el carrer de Jesús, lloc anomenat el Colomar d'en Botet, per una 
instal·lació d'aquesta mena que hi devia tenir la família dels Botet." (p. 110) Segle XIV: "El 
carrer de Sant Antoni, com hem dit, era el del Colomar d'en Botet. Tancava un xic més 
enllà de la travessia del carrer de Jesús, on s'alçava el portal de Terrassa. Per això 
s'anomenava també 'carrer que va al portal de Terrassa'. " (p. 156-157) 

Segle XVII: "...carrer de Sant Antoni. D'aquest existia només el principi o sigui la part que 
anava des del carrer de Manresa a les primeres cases que venien després del carrer de 
Jesús. Sembla que no s'establia perquè els Feu volien conservar el gran hort que hi tenien 
i que arribava fins al carrer de Gràcia." (p. 248) 

"De la part, en aquells temps obrada, del carrer de Sant Antoni, se'n va dir carrer d'En 
Feu, per raó del que més possessions hi tenia." (p. 249) 

Segle XVIII: "El carrer de Sant Antoni es va allargar i va prendre l'extensió que avui té..." 
(p.276) "En aquesta centúria el carrer d'En Feu va mudar el nom en el de Sant Antoni." (p. 
277) "14. Carrer de Sant Antoni, abans de l'Hort d'En Feu i més abans dels Casots." 
("Plànol de la vila de Sabadell en 1792. Segons el Dr. Antoni Bosch i Cardellach"). (p. 276-
277) 

"L'entroncament del carrer de Sant Antoni amb l'actual c. de Jesús, s'anomenava "Els 
Quatre Cantons" (p. 455 2a. ed.) 

"En 1859 el fabricant Antoni Casanovas va erigir al carrer de Sant Antoni l'espaiós i digne 
casal que havia de servir, amb el temps, de residència al Jutjat de 1a. Instància, Caixa 
d'Estalvis, Escola Industrial, i ara al nostre Museu." (p. 374).

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach

Informació històrica Fernao de Bulhoes (Lisboa, 1195 - Pàdua, 1231). Monjo, predicador i teòleg portuguès. 
Ingressà primer a l'orde dels agustins, famosos per la dedicació a l'estudi, a Lisboa i a 
Coïmbra. El 1220 es va fer franciscà, es canvià el nom de Ferran pel d'Antoni i se n'anà 
de missioner al nord d'Àfrica. Va predicar per Sicília, de retorn de l'Àfrica, per França i per 
Itàlia, on conegué Francesc d'Assís que el nomenà mestre en teologia. Dels 
ensenyaments de sant Antoni nasqué l'escola franciscana. Va deixar escrits en llatí els 
"Sermones dominicales" i els "Sermones in solemnitatibus Sanctorum", sermons per a 
totes les festes de l'any. Quan va morir el 1231 a Pàdua s'havia fet molt popular pels seus 
grans dots de predicador. Gregori IX el va canonitzar el 1232 quan encara no feia un any 
que era mort. El carrer de Sant Antoni va aparèixer al segle XIII i arribava unes cases més 
enllà de l'actual carrer de Jesús, a l'anomenat Colomar d'en Botet; d'aquí venia el primer 
nom que portà el carrer, encara que també era conegut com a carrer que va al portal de 
Terrassa, perquè al capdavall del carrer s'alçava el portal que s'obria al camí de la vila 
veïna.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Colomar d'en Botet (segle XIII)
Que va al Portal de Terrassa (segle XIV)
Feu [o de l'Hort d'en Feu] (segle XVII)
Sant Antoni (segle XVIII)
Quer (6.1.1937)
San Antonio (27.5.1939), calle
Sant Antoni (30.10.1985)

1992
1615: " 21 Diciembre. A la media noche algunos escalaron los muros y la casa de Juan 
Feu, Notario, y no haviendo podido matarle de un arcabuzazo, mataron a su caballo, 
huyendo luego por el mismo lugar. El Concejo hizo Sindicato al mismo Feu para 
denunciar el caso al Real Concejo, dando 50 libras por caución y descubrir los reos. La 
casa de Feu -que después se llamó Albaret- estaba junto als Scasots, y éstos, a la 
muralla, como se dijo en 1605." (p. 33)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Casa Valls Baqué

ICGC MB (24.1.2010)
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DADES BÀSIQUES
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Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Antoni Maria Claret, de
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Carrer de Sant Antoni Maria Claret  V.46.AM

Conjunt / Ambient El carrer de Sant Antoni Maria Claret conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat 
a partir d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els 
casos dels camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció 
construïda — proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari 
—que recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les 
tipologies edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període 
determinat i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la 
lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, situat entre la plaça del Doctor Robert / Rambla fins la confluència entre 
els carrers de Narcís Giralt, de Sant Joan, del Pedregar i del carrer de les Tres Creus.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Antoni Maria Claret
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
San Juan (27.5.1939), calle
San Antonio María Claret (15.1.1959), calle
Sant Antoni Maria Claret (30.10.1985)

Informació històrica Antoni Maria Claret i Clarà (Sallent, 23 de desembre de 1807 - Fontfreda, 24 d'octubre de 
1870). Religiós català.

Fill de teixidors, va exercir aquest ofici a Igualada i a Barcelona, on estudià quatre anys a 
Llotja. Tot seguit ingressà al seminari de Vic i va ser ordenat sacerdot el 1835. És el 
fundador de la Congregació de Missioners Fills de l'Immaculat Cor de Maria, que eren 
coneguts popularment com els claretians. Nomenat arquebisbe de Santiago de Cuba el 
1850, hi residí uns quants anys, fins que va ser cridat a Madrid, on fou nomenat confessor 
de la reina Isabel II i li van confiar l'administració i la custòdia de l'Escorial. El 1868, amb 
l'esclat de la Revolució de Setembre que iniciava el Sexenni Democràtic, acompanyà la 
reina a l'exili. Morí al monestir cistercenc de Fontfreda, prop de Narbona.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1912). La presidència de la rua artística de 
Festa Major, esperant les carrosses per adjudicar els premis, davant l'entrada del carrer 
de Sant Joan, avui Sant Antoni Maria Claret.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1983). Cases del carrer de Sant Antoni 
Maria Claret. A primer terme, la farmàcia Argelaguet, decorada amb majòliques de Modest 
de Casademunt.
Comentari 12. Fotografia de MB (6.12.2009). La farmàcia Argelaguet amb les majòliques 
de Modest de Casademunt.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Antoni Maria Claret Comentari 10. Any 1912

AHS AHS
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Comentari 11. Any 1983 Comentari 12. Any 2009

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El carrer de Sant Feliu conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial o plaça i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que 
recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, situat entre la plaça de Marquilles fins a la plaça del Gas.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Feliu



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Feliu  V.47.AM

Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sant Feliu (1771)
Capità Biardeau (6.1.1937)
San Félix (27.5.1939), calle
Sant Feliu (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Per la banda del carrer de Sant Quirze (passat l'any 1772) s'iniciaren els carrers de [... ] 
Sant Feliu..." (p. 276) 

El 1824: "El primer [barri] s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a més principal i 
comprenia, demés d'aquest, els de la Rosa, Gràcia ( que tenia aleshores 31 cases), Font 
(amb 19), Sant Jaume i Sant Cugat (amb 17 cadascun) i Sant Feliu (amb 13). Cap 
d'aquests carrers era nou." (p. 299)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1488. En la Dominica de Quinquagésima de este año, se consagró la Iglesia Parroquial 
de San Feliu de Sabadell. Alguna tradición dice que un Obispo natural de la familia de 
Meca y Clasquerí, ascendientes de Meca avecindados en esta vila [...], se hallaba de 
recreo en su Castillo de Castellar junto con otro Obispo, por pertenecer dicho Castillo a la 
misma familia, a la ocasión de que vino de visita a esta Parroquial su Obispo de 
Barcelona, y visitándose mutuamente a instancias de dichos Señores Meca, acordaron 
consagrarla por estar ya concluído su edificio." (p. 140)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1670: "También se acordó se vendiese al público subhasto un pedazo de tierra fuera de la 
puerta de San Quirce, enfrente el huerto de Argemir, reservándose la señoría para este 
Común; [...] Dicha tierra sería lo que oy es y llamamos hera de Font, enfrente lo que era 
huerto de Argemir, y en 1771 se hicieron casas, que llaman carrer de San Feliu."

Informació històrica Feliu (Cesarea de Mauritània?, segle III - Girona, 303). Màrtir cristià de probable origen 
africà. A principis del segle IV, juntament amb sant Cugat, van arribar a Barcelona 
disfressats de mercaders, en unes naus procedents de Cesarea de Mauritània, fugint de la 
persecució contra els cristians. Les poques dades que sabem de la seva vida ens són 
conegudes per una "Passio" tardana i per un himne litúrgic, on consta que era de Cesarea 
i que fou torturat i llançat a la mar. El carrer de Sant Feliu es va iniciar el 1771, fora del 
portal de Sant Quirze, amb la construció de les primeres cases a l'anomenada era d'en 
Font.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC
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Conjunt / Ambient El carrer de Sant Jaume conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, en el tram comprès entre el carrer de Torras i Bages fins a la plaça de 
Marquilles.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camp de Sant Jaume

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Jaume
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sant Jaume (últim quart del segle XVIII)
Jaume Compte (6.1.1937)
San Jaime (27.5.1939), calle

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Aquest és el segle en què es funden més beneficis, tant a l'església de Sant Salvador de 
Sabadell, com a la de Sant Feliu d'Arraona. [...] D'aquests beneficis han deixat un record 
en la nostra toponímia els de Sant Nicolau, Sant Antoni i Sant Jaume. [...] El tercer 
posseïa per al seu manteniment vàries terres, de les quals unes, a la banda de ponent de 
la vila, reberen el nom de camp de Sant Jaume tant pel destí que tenien com per ésser 
presidides d'una estàtua de Sant Jaume erigida sobre columna, que semblava obra 
d'aquest segle i allà va durar fins l'any 1779. [...] Fou aquest camp de Sant Jaume el que 
va prestar el nom a l'actual carrer de Sant Jaume que va començar d'aixecar-s'hi en el 
segle XVIII." (p. 144) 

"Per la banda del carrer de Sant Quirze (passat l'any 1772), s'iniciaren els carrers [..] de 
Sant Jaume, que continuà la denominació del Camp de Sant Jaume, que així es deia com 
a patrimoni que era del benefici de Sant Jaume (cosa que assenyalava una estàtua del 
Sant que l'havia presidit fins per allà el 1779),..." (p. 276) 

Primer quart del segle XIX: "El primer [barri] s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a 
més principal i comprenia, demés d'aquest, els de la Rosa, Gràcia (que tenia aleshores 31 
cases), Font (amb 19), Sant Jaume i Sant Cugat ( amb 17 cadascun) i Sant Feliu (amb 
13). cap d'aquests carrers era nou." (p. 299) 

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1348. 2 Junio. Jayme Çajoura, de Barcelona, fundó el Beneficio de San Jayme Apóstol 
en su altar de la Capilla o Iglesia de San Salbador de esta villa. Su primero obtentor fue 
Bartolomé Stapera. Éste es el que pertenece, en su patronato activo y pasivo, a Ferrés. 
Entonces se le adjudicó bastante Señorío de tierras. Entre otras fue la del Campo, al 
Oeste de esta villa, donde oy se hallan edificadas algunas casas que posehe Feliu Peig, 
labrador de la plassa, donde pocos años atrás vimos levantada una columna de piedra 
con un San Jayme; de lo mismo por lo que dichas casas oy se llaman la calle de San 
Jayme. Podría ser la devoción de Çajoura al Santo el motivo de erigirla. La antigüedad de 
su busto no es mayor a esta época." (p. 82-83)

Informació històrica El camp de Sant Jaume, presidit per una estàtua del sant, eren terres del benefici de Sant 
Jaume per al manteniment de la parròquia de Sant Salvador de Sabadell. Va ser aquest 
camp de Sant Jaume el que va donar nom al carrer que s'hi començà a construir al segle 
XVIII.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955). Últimes cases del 
carrer de Sant Jaume abans de reformar la plaça.
Comentari 10. Fotografia de Juanma Peláez (Febrer del 2005). Últimes cases del carrer 
de Sant Jaume, tocant a la plaça.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Sant Jaume (30.10.1985)
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1955 Comentari 10. Any 2005

AHS AHS
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Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Plaça de Sant Jaume  V.49.AM

Conjunt / Ambient La plaça de Sant Jaume conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquesta plaça.

Context Plaça del Centre on conflueixen els fronts edificatoris dels carrers de Sant Jaume i de 
Colom.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Plaça

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de la plaça.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic
Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça de Sant Jaume
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Plaça de Sant Jaume  V.49.AM

Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
placeta de Sant Jaume (1900)
San Jaime (27.5.1939), plaza de
Sant Jaume (30.10.1985)

Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"A cal Mamà. Era una taverna ensotalada del carrer [avui plaça] de Sant Jaume; fou 
durant molt de temps el refugi de tots els desenganyats de la vida, més ben dit, dels 
vençuts. En passar-hi pel davant solament ja quedàveu tips de la bafarada d'aiguardent 
que eixia del baix portal del carrer. L'aigua de rentar copes i gots servia per a regar el 
davant, com un esquer que servís per atreure més parròquia. Allà es cantava i es feia el 
cau o bescambrilla jugant-se mig petricó d'aiguardent, de la dolça o de la forta, bevent per 
parts iguals el que guanyava i el que perdia." (p. 196)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"Placeta de Sant Jaume.- L'angle dels carrers de Santa Jaume i Colom era favorable a la 
creació d'una placeta; així va resoldre-ho, en 1898, el Municipi, que començà, aleshores, 
els treballs per a expropiar la casa cantonera d'aquells dos carrers, que fou derrocada pel 
setembre de 1900."

Informació històrica Placeta formada el 1900 quan es va enderrocar la casa cantonera a l'angle que feien els 
carrers de Sant Jaume i de Colom.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955). Cases del carrer de 
Colom abans de ser enderrocades per ampliar la plaça de Sant Jaume.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1960-1965). La plaça de Sant Jaume, abans 
de construir-hi els pisos de la banda de llevant.
Comentari 11. Fotografia de Jaume Puigdomènech (Febrer de 1955). Cases del final del 
carrer de Sant Jaume abans de l'ampliació de la plaça.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 1955

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1955 Comentari 10. Any 1960-65

AHS AHS
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Carrer de Sant Joan  V.50.AM

Conjunt / Ambient El carrer de Sant Joan conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics o la morfologia del nucli antic—; la secció construïda del vial — proporció 
entre l’amplada de carrer i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura 
històrica i tradicional de la propietat i que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges 
derivats del planejament al llarg dels anys—; l’escala de les tipologies edificatòries 
—donada per la presència prioritària d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura 
dels mestres d’obra i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de 
reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, com a continuïtat del carrer del Doctor Puig i la cruïlla entre el carrer de 
la Palanca i el carrer de la Creueta fins a la confluència entre els carrers de Sant Antoni 
Maria Claret, de Narcís Giralt i de les Treus Creus.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Joan
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"Llavors tots els fils es filaven amb llana nova; res de borra; no es coneixia. Recordo que 
vingueren uns francesos que posaven a l'hostal de St. Antoni (carrer de St. Joan) i que, 
tocant cornetes, anaven comprant els draps de llana que els drapaires no volien; i de 
draps, filots i vores de peça n'ompliren un tren de càrrega. Els pobres d'enteniment els 
trobaven enzes de comprar femers; el temps els ho ha aclarit si ho eren o no. Els femers 
de quadres de telers eren una disbauxa; fusades de fil de llana escaguitxades, passols, 
filots i vores i caps de peça, ploms, etc., tot anava al femer. La mainada sempre teníem 
pilotes de fil de llana bona per a jugar a geps. Durant bastants anys els nostres fabricants 
compraven llanes regenerades a bon preu que ells mateixos havien llençat al femer." (p. 
55)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVI: "En els varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del 
municipi, ja es van donar terres de la part de ponent del raval de Fora, i dels carrers de 
Sant Domènec i de Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va 
començar fins a la centúria vinent." (p. 214) 

"I així entrat el segle [XVII] ja van aparèixer els dos costats del que havia d'ésser carrer de 
Sant Joan: el de ponent format pels valls establerts pel Consell i el de llevant per les 
cases construïdes pel ferrer Cabot que donaren nom al carrer." (p. 249) 

"...l'Ajuntament va obtenir, l'any 1751, que les cinc Dignitats Reials de Catalunya, que 
succeïen la Pavordia de Sant Salvador, li establissin la gran casa amb horta que es 
nomenava el Retir i estava entre el carrer Alt del Pedregar i el que havia d'ésser de Sant 
Joan. Aquela fou la nova residència de l'Hospital." (p. 266) 

Informació històrica Joan Evangelista (Betsaida, Galilea, 9dC - Efes, Capadòcia, 103 dC). Fill de Zebedeu i de 
Salomé i germà de Jaume. Era l'apòstol més jove i, segons el Nou Testament, també el 
més estimat de Jesús. Al Sant Sopar segué a la seva dreta i va acompanyar la verge 
Maria durant la crucifixió de Crist. Amb Pere i Jaume formen el grup d'apòstols més 
propers a Jesús. Va predicar per Samària amb sant Pere i se n'anà a l'Àsia Menor. 
Després de ser empresonat a Roma, va ser exiliat a Patmos, on segons la tradició va 
escriure l'"Apocalipsi". Anys més tard li varen permetre anar a Efes, lloc en què degué 
morir i on era venerat el seu sepulcre. El carrer de Sant Joan es va començar a formar al 
segle XVII; a la banda de ponent hi havia els valls que encerclaven la vila i, a la de llevant, 
les cases construïdes pel ferrer Cabot, que donaren nom al carrer, fins que a principis del 
segle XIX s'anomenà de Sant Joan.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

i la seva posta en valor així com la seva adequació i qualitat arquitectònica en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Ferrer Cabot (segle XVII)
Cabot (segle XVIII)
Sant Joan (segle XIX)
Lenin (6.1.1937)
San Juan (27.5.1939), calle
Sant Joan (30.10.1985)

"A més, per aquesta banda de la població, es completava el carrer que havia d'anomenar-
se en el segle XIX de Capellans i de Sant Domèmec, i continuava el d'En Cabot que no 
passava gaire de la sortida del Baix Pedregar." (p. 277) 

"40. Carrer dit de les cases del ferrer Cabot, i en el segle XIXè. de Sant Joan" ("Plànol de 
la vila de Sabadell en 1792. Segons el Dr. Antoni Bosch i Cardellach") (p. 276-277) 

1824: " El barri tercer o del Pedregar agafava aquesta via, la Burriana i el carrer de Sant 
Joan que havia substituït per aquest nom l'antic de carrer d'En Cabot." (p. 299)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (1920). Local de l'Acadèmia Catòlica, al carrer 
de Sant Joan.
Comentari 10. Fotografia de Monistrol (s.d.). Galeria i façana del pati de la casa Duran, 
amb la taverna de ca l'Argemí al fons, al carrer de Sant Joan.
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1930). Casa de Ramon Picart i 
Felip, situada al carrer de Sant Joan cantonada Tres Creus.
Comentari 12. Fotografia de Molins (1920 aprox.). Botiga "La Selecta", al carrer de Sant 
Joan.
Comentari 13. Fotografia de MB (29.11.2009). Finestra de la vella funerària.
Comentari 14. Fotografia de MB (6.12.2009). Tardor al pati de la Casa Duran.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Joan  V.50.AM

Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1920 Comentari 10. Sense data

AHS AHS
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Comentari 13. Any 2009 Comentari 14. Any 2009

AHS AHS

Comentari 11. Any 1930 Comentari 12. Any 1920

AHS AHS
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Conjunt / Ambient El carrer de Sant Pau conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida pel camí 
històric—; la secció construïda — proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de 
l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura de la propietat derivada del 
planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; l’arquitectura representativa i/o 
significativa d’un període determinat i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i 
elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça de Sant Roc (carrer de l'Advocat Cirera) fins al carrer 
d’Alemanya.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí de Sant Pau de Riu-sec

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer de Sant Pau entre la plaça de Sant Roc i el carrer d'Alemanya
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"Els sabadellencs, doncs, ja no s'acontentaren amb els locals que habilitaven per a les 
funcions teatrals, i l'any 1839 construïren un teatre de dos pisos al carrer de Sant Pau, al 
qual afegiren en 1851 un tercer pis a fi que hi poguessin cabre 800 persones. Aquest 
teatre fou aterrat més tard i sobre la seva àrea s'aixecà l'actual, que fou inaugurat el dia 13 
d'octubre de 1876 i pel primer pis es comunica amb el gran saló del casino. És de forma 
elegant i suficient per a més de mil espectadors, té un bon escenari i llotges a la platea i 
als dos primers pisos i queda reservat el tercer per al públic." (p. 122). 

"Casinos.- El casino visitat pels senyors Ducs de Montpensier fou el titulat Círculo 
Sabadellés, inaugurat el dia 22 de febrer del mateix any [1857] al carrer de Sant Pau, prop 
del teatre, i amb això queda dit que es comuniquen pel pis primer. Pertany, com aquest, a 
una societat de propietaris i consta d'un magnífic saló per a balls i reunions, sales per a 
cafè, biblioteques i billars. Dóna balls molt lluïts i concorreguts els dies de l'Aplec i de la 
Festa Major, a càrrec de la Societat, i en altres ocasions són sufragats pels socis 
subscriptors. És el lloc de reunió de les persones més distingides de la ciutat." (p.129)

Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"De la fundació del Casino i altres coses. La vanitat en molts pobles ha estat, sovint, una 
determinant de la seva cultura. Aquella féu que a la nostra vila cristal·litzés en la idea de 
crear un casino de categoria. I d'aquesta vanitat en nasqué el Casino dels senyors, el qual 
transformà el teatre vell. Els Llonch i els Casanoves, els Sogues i els Brujas, els Gorina i 
els Buxeda, els Cirera i els Masagué, etc., feren bastir el menut Teatre Principal amb 
certes semblances del Liceu de Barcelona." (p. 86) 

"Recordo que a Sabadell hi havia l'escorxador públic al capdavall, allavors, del carrer de 
St. Pau. No es mataven bous ni vedelles. Els primers bous, vaques o vedelles que es 
mataren costaren molt de vendre. La gent trobava que era fastigós; una bestiassa tan 
grossa i una carn tan sagnosa, tan vermella, feia fàstic. Els bous i vaques, si algun s'havia 
de matar per haver-se trencat una cama o per vell, anaven a parar, també, a la riba de can 
Puigjané, com els cavalls, matxos i burros. Preferien un tros d'arengada rovellada a un tall 

Informació històrica Pau de Tars (Tars, Cilícia, 7 - Roma, 67). Conegut com l'Apòstol dels gentils, contribuí 
decisivament a l'expansió del cristianisme en el món grecoromà. De família jueva i ciutadà 
romà de naixement, va ser educat en la tradició jueva i en les lletres gregues. Perseguí els 
cristians hel·lenistes de Jerusalem fins que es convertí camí de Damasc quan intentava 
estendre a Síria la persecució dels cristians. S'han conservat 13 epístoles de Pau, algunes 
d'atribució discutida, que constitueixen els documents més antics del Nou Testament. El 
carrer de Sant Pau es va originar sobre l'antic camí de Sant Pau de Riu-sec, priorat i 
església romànica consagrada el 1504, que havia pertangut als templers i al segle XIV va 
passar a mans dels hospitalers, l'orde militar dels Cavallers de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Pau  V.51.AM

de bou. Manca de costum i poca habitud de viatjar fora del radi de la comarca. Si algú 
volia carn de bou l'havia d'anar a cercar a Barcelona; només hi havia moltó, cabra o 
crestat, i qui havia menjat estofat de bou trobava que no era tan bo." (p. 132) 

"Es fundà el Círcol Republicà Democràtic Federal i tingué el seu hostatge al carrer de 
Sant Pau; la sala de cal Cabo aviat fou petita per la crescuda que contínuament feia 
l'entitat. Nodriren la Biblioteca una obra de cada soci, condició obligatòria per a entrar 
soci. No cal observar que hi havia un aplec de tot lo publicat per entregues. Els 
demòcrates i republicans eren senyalats per la gent d'ordre, això és, reaccionària, 
conservadora i carlina, com a gent perillosa, que volien "la repartidora" i que calia 
exterminar per tots els mitjans." (p. 155) 

"La fundació de l'Acadèmia de Belles Arts. L'Acadèmia de Belles Arts fou començada per 
Ramon Quer, Joan Figueres, Joan Vila i J. Espinal, en una sala i alcova del tartaner 
Silvestre, del carrer de St. Pau. Una tarima rotativa i quatre cavallets i taulers servien per a 
dibuixar al natural, quan algun captaire de cap artístic i barbes estarrufades es llogava als 
vespres per a servir de model. Allò més que una entitat era una reunió d'amics per 
aprendre art. Una vegada es féu tracte amb un dels models de melenes llargues i barba 
descuidada. L'home, a la nit, es presentà amb el cabell tallat i pentinat, la barba 
escursada i polida. Se li digué que no servia per model i l'home encara no deu haver entès 
que havia perdut en art el que havia guanyat en higiene. L'art té això." (p. 173)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"...la primera instal·lació industrial col·lectiva que va fer-se a Sabadell: la dels tiradors o 
estricadors que el gremi de paraires va construir en 1565, en lloc situat a les afores de la 
vila, entre el camí del Safaretx i el que havia d'ésser carrer de Sant Pau." (p. 207-208) 

Segle XVIII: "...que havia de dir-se carrer dels Estricadors però que en el mateix segle va 
prendre el nom de carrer de Sant Pau, a causa de passar-hi el camí que menava a Sant 
Pau de Riusec." (p. 276) "Segons aquest acord, l'any 1845, es van adquirir, per edificar 
corrals i escorxador, terrenys situats al Pla de les Basses, que amb el temps havien de 
formar la banda N.O. de l'encreuament dels carrers de Madoz i Sant Pau." (p. 322) 

"Aquest gust pel teatre va fer que els sabadellencs experimentessin la necessitat de tenir 
un edifici a posta i en 1839 es va formar una societat per a la seva construcció. El teatre 
va aixecar-se al carrer de Sant Pau, en el lloc que ocupa el Principal d'avui dia." (p. 325) 

"No ha d'estranyar-nos que el carrer del Sol i la seva travessia apareguin més tard que 
altres carrers d'aquest barri, perquè la multiplicació de cases va fer-se a partir del carrer 
de Sant Pau. D'ell va avançar el moviment de la construcció cap al que havia d'ésser la 
Rambla,..." (p. 331) 

El 1894: " El Círcol [Sabadellès o Casino] va demanar a l'Ajuntament que empedrés la 
part del carrer de Sant Pau, davant del casal, que la societat prendria compte de pagar les 
dues terceres parts del cost de l'obra. Aquest exemple va ésser seguit pels veïns del 
carrer de les Tres Creus, d'entre els carrers de Blasco de Garay i de Lluïsa Fernanda. 
Amb això es va establir la costum de repartir el cost dels empedrats entre els propietaris i 
l'Ajuntament." (p. 387)

Joan Sallarès
A l'ombra del campanar
Ajuntament de Sabadell
1970
"Cert que Sabadell, per anys i panys, tingué teatres, però fins a l'edificació del Principal no 
pot dir-se que n'existís cap amb cara i ulls, o sigui, d'instal·lació ben feta i apropiada; les 
funcions eren donades en locals més o menys espaiosos i sempre per grups d'aficionats a 
l'art escènic. La construcció del primer Teatre Principal (1839) féu canviar el caràcter de 
tots els existents per imprimir-hi un prestigi tan cert com fins aleshores aquí desconegut. 
[...] El Teatre Principal era notable a tot ser-ho: per elegància de la construcció, pel luxe 
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sant Pau (segle XVIII)
Feliu Crespí (6.1.1937)
San Pablo (27.5.1939), calle
Sant Pau (30.10.1985)

dels pintats, per les instal·lacions, per la concurrència que hi fou habitual i pel lloc cèntric 
que sempre més havia d'ocupar. Encara pot afegir-se que els elencs dramàtics i lírics que 
hi actuaven, sempre foren triats els millorets existents, quan no els més notables de 
Barcelona." (p. 93-94)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1134: "[...] diremos que tantas cessiones y pretensiones y, principalmente, la hecha a 
favor de los Templarios, que tanto eran deseados y venerados, prueban de quanta 
importancia era su feudo que, ciertamente, no comprehendía las solas paredes del 
Castillo. En su recinto se comprehendería el lugar donde oy vemos edificada la muy 
antigua parroquial Iglesia de San Pablo, Obispo de Narbona, que llamamos de Riusech, 
situada en el término de Sabadell, que se extendió con dicho territorio en 1471. Esta 
Iglesia de San Pablo tal vez es obra de dichos Caballeros Templarios [...]" (p. 55)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1628: "12 Abril. No bastando muchas procesiones de rogativas por agua, dos días atrás 
se hizo una muy penitente a San Pau de Riusech y, como oy huviese llovido, se atribuyó a 
ella. En acción de gracias deliberó el Concejo que anualmente en este día se reiterase la 
misma, cantándose allí una misa solemne." (p. 54) 

1635: "Por este tiempo un pastorcillo encontró la imagen de la Virgen María, que se le dió 
el renombre de Riusech por venerarse en el altar mayor de la Iglesia de San Pablo de 
este nombre. Fue hallada entre paredes debajo de una como sepultura, donde estaba 
escondida más de 300 años atrás, según se pudo colegir de una escritura que tenía. Oy 
se la venera con fiesta especial en otro de los Domingos de Mayo." (p. 63)

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Rosell, Josep
El rodal de Sabadell
Joan Sallent, Impressor
1937?

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Vives i Martí (1881). La fàbrica de can Buxeda Vell, vista des 
del carrer de Sant Pau.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1970 aprox.). Antic edifici del Cercle 
Sabadellès, al carrer de Sant Pau, cantonada amb el de l'Advocat Cirera.
Comentari 11. Fotografia de MB (25.2.2010). Casa del carrer de Sant Pau, de l'arquitecte 
Josep Renom.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Pau  V.51.AM

Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 2010

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1881 Comentari 10. Any 1970

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES
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Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sant Pere, de
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Conjunt / Ambient El carrer de Sant Pere conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Gas (carrer del Migdia) fins a la Rambla.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Pere
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sant Pere (2n quart del segle XIX)
Subirana (6.1.1937)
San Pedro (27.5.1939), calle
Sant Pere (30.10.1985)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat una grossa creixença. De 
1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit potser per relació al carrer de 
Sant Pau)..." (p. 330)

Informació històrica Pere (Betsaida, Galilea, ? - Roma, 65). Sobrenom donat per Jesús a Simó, fill de Jonàs i 
germà d'Andreu, també apòstol i pescador com ell. Pere, amb Joan i Jaume, forma part 
del grup d'apòstols més pròxims a Jesús, testimonis de la seva agonia a Getsemaní. Es 
conserven dues epístoles canòniques de Pere, però la seva prèdica ha quedat 
consignada a l'evangeli de Marc. Sembla certa l'estada de Pere a Roma, i que hi morí 
crucificat sota Neró. El carrer de Sant Pere es formà durant el segon quart el segle XIX i 
probablement rebé aquest nom per contraposar-lo al de Sant Pau, amb el qual 
s'encreuava.

Actuacions / altres Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (Octubre de 1910). Destacament de la 
Guàrdia Civil al carrer de St. Pere durant la vaga d'octubre de 1910.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 9. Any 1910

ICGC AHS
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Carrer  Sant Quirze, de



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Quirze  V.53.AM

Conjunt / Ambient El carrer de Sant Quirze conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida pel camí històric 
—; la secció construïda del vial — proporció entre l’amplada de carrer i l’alçada de 
l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura històrica i tradicional de la propietat i 
que ha evolucionat d’acord amb els ajustatges derivats del planejament al llarg dels 
anys—; l’escala de les tipologies edificatòries —donada per la presència prioritària 
d’habitatge residencial, cases de cos—; l’arquitectura dels mestres d’obra i altres aspectes 
que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest 
vial.

Context Carrer del Centre situat entre la plaça de Marquilles fins al carrer de Gràcia.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de Sant Quirze
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Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos anexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rera Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110) 

"Ja sabem que per la banda del carrer de Sant Quirze hi havia existit, en els segles XIII i 
XIV, el Barri d'en Sallent o de l Borromera, que desaparegué en el XV. En aquesta 
centúria va renéixer. Ja vers 1565 hi havia algunes cases sobre el camí dit de Sant Cugat 
o del Joc de la Rulla o simplement de la Rulla." (p. 212) 

"La part on fou més visible l'avenç de la construcció va ésser en el carrer de Sant Quirze 
que vers el 1603 havia adquirit gairebé la seva llargada actual i comunicava amb el 
safaretx de la vila, per un petit carrer [l'actual carrer de Joan Maragall] que es cloïa amb 
un reduït portal o portalet que li va donar el nom." (p. 248) 

"24. Carrer de Sant Quirze, abans de la Rutlla i més abans del Joc de la Rutlla." ("Plànol 
de la vila de Sabadell en 1792.- Segons el Dr. Antoni Bosch i Cardellach") (p. 276-277) 

"Per la banda del carrer de Sant Quirze (passat l'any 1772), s'iniciaren els carrers de Sant 
Cugat, que prengué el nom del camí d'aquesta vila; el de Sant Jaume, que continuà la 
denominació del Camp de Sant Jaume [...], el de Sant Feliu, i el de Font que va començar-
se per la banda del carrer de Sant Quirze. (p. 276) 

"El primer [barri] s'anomenava del carrer de Sant Quirze com a més principal i comprenia, 
demés d'aquest, els de la Rosa, Gràcia (que tenia aleshores 31 cases), Font (amb 19), 
Sant Jaume i Sant Cugat (amb 17 cadascun) i Sant Feliu (amb 13). Cap d'aquests carrers 
era nou." (p. 299)

Antoni Bosch i Cardellach

Informació històrica Quirze (? segle VII - ?). Bisbe de Barcelona, documentat a la diòcesi barcelonina entre el 
640 i el 666. Va assistir al Concili X de Toledo i en aplicació dels cànons conciliars, 
segons els quals les relíquies dels màrtirs s'havien de conservar al costat dels monestirs, 
va disposar que el sepulcre de santa Eulàlia fos custodiat a la petita església de les 
Arenes, que al segle XIV seria substituïda per Santa Maria del Mar. El carrer de Sant 
Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de Sant Cugat, en 
un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri de rera l'Església o de la 
Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 1603 
ja tenia gairebé la llargada actual.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
barri de Rera Església (segles XIII-XIV)
barri de la Borromera (segles (XIII-XIV)
barri i cases d'en Sallent (segles XIII-XIV)
Joc de la Rutlla (1565)
Rutlla (segle XVI)
Sant Quirze (segle XVI)
Dante Alighieri (agost de 1936)
Ramon Jové (6.1.1937)
San Quírico (27.5.1939), calle
Sant Quirze (30.10.1985)

Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1565. [...] Por este tiempo comenzaban a edificarse algunas casas en lo que llamaban 
arrabal nou, o de la "rutlla". El establecimiento del terreno expressa ser fuera o junto a los 
muros de Sabadell, que confrontaba al Norte con el camino de la antiguamente nombrada 
Egara, y eran sus dueños los consortes Pedro y Miguela Llobet. Vista la circumvalación de 
la villa en 1557, y sabiéndose que aún oy se llama "la rutlla" la partida de tierra situada 
fuera y al Oeste de la calle de San Quirse -yendo a la villa de San Cugat-, es evidente ser 
dicho arrabal la calle que acabamos de nombrar de San Quirse, por irse por ella al pueblo 
de este nombre." (p. 172)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - II
Fundació Bosch i Cardellach
1992
1619: "De aquí sabemos acerca Sabadell que [...] ya estaba edificado el portal de San 
Quirse (y ésta es su primera memoria), cuya estructura magnífica de piedra de sillería era 
de lo más vistoso de esta villa, teniendo grabadas encima las armas de esta villa y, a 
ambos lados, las de Aragón; y es el mismo que, haviéndose cahido sus tapias colaterales, 
amenasava ruina, y fue derribado en 1779 para construir de sus piedras los escalones de 
la gradería por do se sube a la puerta mayor de la Iglesia parroquial." (p. 39)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Marçal Ballús (1905 aprox.). El carrer de Sant Quirze a primers 
del segle XX.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1983). Cal Masover, al número 22, una de 
les cases més antigues del carrer.



Pla Especial urbanístic de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) 

Carrer de Sant Quirze  V.53.AM

Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1905 Comentari 10. Any 1983

AHS AHS
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Conjunt / Ambient La plaça de Sant Roc conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre la configuració en planta de la plaça i l’alçada de l’edificació—; el 
parcel·lari —que recull l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de 
les tipologies edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període 
determinat i altres aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la 
lectura i la identitat d’aquesta plaça.

Context La plaça de Sant Roc és el conjunt urbà més representatiu, en la seva configuració de la 
ciutat. Tres edificis representatius manifesten tres escales d'identitat: l'església de Sant 
Fèlix, l'Ajuntament i la seu fundacional del Banc de Sabadell.

Ús actual Plaça

Ús original/altres Placeta dels Estricadors

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Plaça de Sant Roc
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"Durà molts anys que les nostres fires d'hivern foren una disbauxa del modern tapaboques 
en oposició a l'engorrosa manta roja o blava. La Placeta del Fort [anomenada així pel fort 
que es construí el 1848 al nord-est de la plaça de Sant Roc] quedava atapeïda de petits 
fabricants de tapaboques de 14, 16, 18 i 20 pams, i qualques mantes de viatge. Arribaren 
a fer-se una competència desastrosa. Si l'un feia dobles teles l'altre presentava 
tapaboques de triple tela i amb dibuixos de tots els gustos i colors els més capriciosos i 
elegants. A l'hivern, l'obrer que podia sortir de casa amb el tapaboques més llarg, ample i 
vistós, més s'esponjava davant dels amics. No cal dir que els pagesos de la rodalia, molts 
venien a fira per comprar-se un tapaboques per la festa, relegant la manta pels dies de 
treball al camp, per ésser més forta i soferta i per abrigar més. En aquella època un obrer 
mudat no deixava el tapaboques; era una peça insubstituïble." (p. 110-111) 

"Els Gorina, Barata, Llonch, Brujas, Buxeda, Casanovas i molts d'altres no eren de 
Sabadell. Procedien de pobles i masies que en la primera guerra carlina o dels set anys, 
de la crema dels convents del 35 s'havien vingut a refugiar a la "plaça forta" de Sabadell. 
On avui és Casa de la Ciutat hi havia una quadra de dos pisos, espitllerada, que en deien 
el Fort, i la plaça era anomenada del Fort. Els tals, turmentats sovint pels carlins, per la 
tropa de tant en tant i per escamots de desertors que pel seu compte formiguejaven, 
vingueren a la vila de Sabadell per viure en pau. Naturalment, les unces que portaren 
donaren una bona empenta a la indústria llanera, i es fundaren cases que encara avui 
funcionen i són ferms baluarts de la nostra indústria." (p. 65) 

"L'Arbre de la llibertat. Durant el règim republicà molts pobles plantaren l'Arbre de la 
Llibertat com a símbol de tal proclamació. Sabadell també plantà el seu, que era un 
eucaliptus, al mig de la Plaça del Fort, avui Pi i Margall. El pobre arbre morí assecat, com 
la República i la llibertat que ell representava. ¿S'assecà per no poder arrelar o algú cuidà 
de què morís? Qui sap! D'haver viscut avui tindríem un eucaliptus frondós al mig del 
desert d'aquella plaça." (p. 200)

Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929

Informació històrica Roc (Montpeller, 1295 - ?, 1327). Personatge de vida llegendària venerat com a sant que 
va peregrinar diverses vegades a Roma, acompanyat d'un gos tal com el representa la 
iconografia tradicional, i va recórrer tot Itàlia curant els infectats per la pesta. Durant el 
segle XV la devoció per sant Roc es va estendre des de Venècia, on el 1477 es va fundar 
la Confraternità o Scuole di San Rocco per acollir malalts de pesta, cap als països 
germànics i per tot Europa. Sant Roc és l'advocat contra la pesta i les malalties 
contagioses i ha estat venerat arreu de Catalunya. La plaça de Sant Roc es va formar a 
finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, però aviat va prendre el nom actual.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals de la plaça.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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"Primera translació de l'Hospital.- Acabarem el segle XVII, que començà amb festes i va 
tenir massa guerres, disputes, misèries, fam i malalties, parlant de la translació de 
l'Hospital que, fundat en 1300 al carrer del Pedregar, prop la font que encara existeix, al 
final de quatre segles arribà a ésser insuficient i impropi del seu objecte. Ja de molt abans 
es pensava de traslladar-lo i fins s'havien practicat alguns treballs; però això no es va 
realitzar fins el dia 6 d'octubre de 1698, en què els consellers i els administradors de 
l'Hospital prengueren possessió d'una casa de dos pisos i quadrada, situada en l'actual 
Plaça de Sant Roc, prop del carrer del Rentador [carrer del Safareig, actual Advocat 
Cirera]. A la porta d'aquella casa fixaren una creu. Aquest edifici fou cedit en testament pel 
prevere don Pere Joan Llovet, perquè servís expressament d'hospital, en el qual ús va 
estar solament 32 anys." (p. 100) 

"Casernes. Nova translació de l'Hospital.- En l'actual plaça de Sant Roc i prop de l'edifici 
on havia estat traslladat l'Hospital, s'havien aixecat casernes per allotjar-hi les trpoes 
acantonades a la vila; arribaren a ésser insuficients, i clagué agregar-hi en 1730 la casa 
de l'Hospital amb les obres necessàries per a la seva habilitació. Així tingué Sabadell 
casernes per als soldats, però quedà sense hospital per als malalts, fins l'any 1751 en què 
les cinc dignitats reials de Catalunya cediren per a tal objecte una casa anomenada del 
Retiro situada en la prolongació del carrer de Sant Joan prop de l'actual Rambla." (p. 105) 

"Representacions teatrals.- Daten així mateix d'aquells temps les funcions teatrals, puix ja 
en 1751 es representaren els populars "Pastorets". On es celebrà la funció no es diu, però 
a darrers del segle fou repetida per alguns joves dins la caserna, la qual, com queda dit, 
ocupava part del solar de l'actual plaça de Sant Roc. En les funcions ordinàries es 
pagaven cinc quartos per l'entrada, però es donà una representació de convit amb safata, 
a la qual assistiren diverses famílies, els sacerdots de la parròquia i els Pares Caputxins. 
A la mateixa caserna, on es va disposar quelcom semblant a teatre, es representà també 
la "Passió" en distintes funcions, en cada una de les quals s'augmentava un acte fins 
arribar a Pasqua en què es representava sencera." (p. 110) 

"Casa Consistorial.- En tractar de la Casa Consistorial no podem parlar d'un fet realitzat, 
com en tantes coses ho havem fet i encara ho farem, sinó d'un projecte que regularment 
no es portarà a terme. L'actual data de l'any 1600, com havem vist en altre lloc, i havent 
arribat a ésser insuficient, i ho és avui [el 1882] tot i haver-la engrandida i restaurada 
darrerament, el 26 de desembre de 1858 es va posar la primera pedra, amb la formalitat i 
solemnitat pròpies d'aquests actes, en un solar que havia ocupat a la plaça pública un 
hostal que posseïa l'Ajuntament amb l'intent d'aixecar-hi noves Cases Consistorials dignes 
de la població, amb uns plànols degudament aprovats per l'Acadèmia de nobles arts de 
San Fernando traçats per l'arquitecte municipal Sr. Oriol i Bernadet. Però una volta fets els 
fonaments de la façana, es parà l'obra, i darrerament sembla haver-se desistit de portar-
ho a terme, puix que al solar s'ha construït un cobert per a carnisseries i s'ha convingut 
amb els Pares Escolapis de comprar -los i habilitar per a tal objecte el nou edifici col·legi 
que aquests han aixecat a la Plaça de Sant Roc amb el produ

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 
part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Estricadors (finals del segle XVI)
Fort ( nom popular)
Constitució (1873)
Sant Roc (1874)
Pi i Margall (1902)
San Roque (27.5.1939), plaza
Sant Roc (30.10.1985)

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214) 

Primer quart del segle XIX: "El Barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, a més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safareig i el de l'Horta Novella que, el 
1824 constava de dotze cases i s'havia format en aquest segle." (p. 299) 

"En aquest any [1848] van continuar-se els treballs de defensa i es va aixecar a la Plaça 
de Sant Roc un fort que tingué més anys de vida que el de can Voltà. Aquest fort era un 
casal de planta quadrada que, situat al racó N.E. de la Plaça, es menjava part del seu 
espai actual i bon tros del que ocupa avui l'edifici de l'Ajuntament." (p. 312) 

"En el mateix any de 1834 l'Ajuntament volgué obrar un propòsit, anys ha concebut, que 
era el d'establir, per a cases, els solars dels antics Quarters de Cavalleria de la Placeta de 
Sant Roc que, d'ençà de la guerra del francès, estaven en ruïnes. Maties Sales, que havia 
ofert un solar que a prop d'aquells tenia, per a eixamplar la Plaça, es va oposar a l'intent 
de la Corporació i va evitar que es construís a la Plaça de Sant Roc. En 1845 l'Ajuntament 
que presidia En Pere Turull va acordar eixamp'lar-la i, aleshores, Isidre Sales va donar la 
terra que el seu pare havia ofert. En 1846 l'Ajuntament va canviar terres de la seva 
propietat amb els Escolapis, quedant-se la part d'hort de l'antiga casa dels Meques que 
mirava a la Plaça. (Mes aquest terreny no va quedar lliure gaire temps, perquè en 1848 va 
caldre aixecar-hi el fort per a cos de guarda i defensa de la Vila)." (p. 320) 

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1565. 21 Noviembre. [...] Luego hicieron sus estricadores de "teya", con sus cadenas y 
gafas de hierro, iguales a los dos mejores de Barcelona, por 60 libras, y se arrendaron por 
15 años a Jayme Lletget, quien havia adelantado dicha cantidad. Los estricadors eran 
situados en la que oy es plazuela de San Roch, de donde el portal den Vidal se nombró 
dels estricadors. Lletget era un fabricante rico." (p. 171-172)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1890). Sabadellencs del XIX a la plaça 
de Sant Roc.
Comentari 10. Edició postal de J. Figuerola (1917). Plaça de Pi i Margall, actual plaça de 
Sant Roc.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1910) Plaça de Sant Roc amb l'Ajuntament 
al fons.
Comentari 12. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1922). Manifestació davant 
l'Ajuntament contra la guerra del Marroc.
Comentari 13. Fotografia de Francesc Pulit i Tiana (1890). Aspecte de la plaça de Sant 
Roc, abans de Pi i Margall.
Comentari 14. Edició postal. Fototípia A. Thiriat y Cía (1920 aprox.). L'Ateneu, a la plaça 
de Sant Roc.
Comentari 15. Fotografia de Vives i Martí (1881) Plaça de Sant Roc, amb l'església vella 
de Sant Fèlix al fons.
Comentari 16. Edició postal. Edicions de fotografia Cuyàs (1950 aprox). L'ajuntament amb 
el campanar de Sant Fèlix al fons.
Comentari 17. Edició postal. Edicions de fotografia Cuyàs (Dècada de 1950). El campanar 
i l'església de Sant Fèlix.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 17. Any 1950

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1890 Comentari 10. Any 1917

AHS AHS
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Comentari 13. Any 1890 Comentari 14. Any 1920

AHS AHS

Comentari 15. Any 1881 Comentari 16. Any 1950

AHS AHS

Comentari 11. Any 1910 Comentari 12. Any 1922

AHS AHS
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DADES BÀSIQUES

425703 y = 4599581Coordenades UTM ;x =

Plànol normatiu

Panoràmica general

Codi INE 187

Plànol Nd1-22

Adreça/es

Emplaçament

Carrer  Sol, del
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Conjunt / Ambient El carrer del Sol conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir d’algunes 
circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels camins 
històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — proporció 
entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull l’estructura de 
la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies edificatòries; 
l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres aspectes que 
esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Doctor Robert fins al carrer d’Alemanya.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer del Sol entre la plaça del Doctor Robert i el carrer d'Alemanya
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Sol (meitat segle XIX)
Víctor Balaguer (1901), c. de
General Mola (27.5.1939), calle
Sol (30.5.1979)

Bibliografia Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
"De 1841 a 1850 encara augmenta més aquest barri pels costats i en l'estat de 1850 
trobem els carrers de Migdia, Serola (que és potser el de Mendizábal o el de la Travessia 
del Safareig), Sol i Travessia del Sol, que possiblement correspon a la Travessia de la 
Rambla, avui Àngel Guimerà. No ha d'estranyar-nos que el carrer del Sol i la seva 
travessia apareguin més tard que altres carrers d'aquest barri, perquè la multiplicació de 
cases va fer-se a partir del carrer de Sant Pau. D'ell va avançar el moviment de la 
construcció cap al que havia d'ésser la Rambla,..." (p. 331)

Informació històrica El carrer del Sol va aparèixer entre 1840 i 1850 juntament amb el carrer de Migdia, 
paral·lels a banda i banda del carrer de Sant Pau, que era el camí de Sant Pau de Riu-sec 
i l'eix d'expansió meridional de la ciutat. Tant el carrer del Sol com el carrer de Migdia, per 
la seva orientació cap al sud, sobretot a l'hivern, eren dels més assolellats de la ciutat.

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’autor desconegut (1924). Cafè de la Cooperativa la 
Sabadellenca, del carrer del Sol.
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1983). Cases modernistes, del mestre 
d'obres Rafael Estany, al carrer del Sol, núms. 88-90.
Comentari 11. Fotografia d’autor desconegut (1983). Cases modernistes del carrer del 
Sol, núms. 62-64 i 66, obra del 1909 de l'arquitecte Josep Renom.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Comentari 11. Any 1983

ICGC AHS

Comentari 9. Any 1924 Comentari 10. Any 1983

AHS AHS
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Carrer  Tres Creus, de les
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Conjunt / Ambient L'eix marcat pel carrer Tres Creus comunicava el centre de la ciutat amb l'estació de 
ferrocarrils, a la vegada que conduïa cap al riu Ripoll, zona dels primitius molins i que 
continuava activa. La proximitat del transport afavorí la creació d'aquest eix industrial que 
formava part dels eixamples projectats per l'urbanista Daniel Molina i Pascual.

Context Carrer del Centre, en el tram comprès entre la confluència dels carrers de Narcís Giralt, de 
Sant Joan, del Pedregar fins a la cruïlla dels carrers de Sant Llorenç, de la República i de 
Sallarès i Pla.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Camí del Molí de les Tres Creus

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Tram del carrer de les Tres Creus entre la confluència dels carrers de Narcís Giralt, de 
Sant Joan, del Pedregar fins a la cruïlla dels carrers de Sant Llorenç, de la República i de 
Sallarès i Pla.
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Bibliografia Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929
"No sempre Sabadell ha estat una ciutat. En la meva infantesa -vaig néixer en 1851- era 
una vila de dotze a catorze mil habitants. [...] El perímetre del Sabadell d'allavors podríem 
determinar-lo per les muralles i les restes de torres rodones que hi havia de tant en tant 
per a les guàrdies que es feien de nit, a fi de no sofrir una sorpresa de la facció. El carrer 
de Sant Josep, quatre cases; Illa, no existia; St. Llorenç, o camp d'En Guixa, quatre cases; 
Tres Creus -anomenat així per ésser el camí del Molí de les Tres Creus-, quatre cases..." 
(p. 13) 

" La Font de les cireres. El Molí de les tres creus no he pogut aclarir el per què damunt del 
portal d'entrada hi ha tres creus de ferro molt semblants a l'anteriorment descrita del carrer 
de la Creueta. El que sí he pogut esbrinar per què de la font que raja al gran dipòsit de 
l'entrar en diuen la Font de les cireres; a la part baixa del molí hi havia la Font del roure 
que brollava de la soca d'un d'quests arbres. Així m'ho contaren. Antigament, a la Plaça, 
junt al porxo hi havia un pou públic on s'hi rentaven les fruites. Un jorn una pagesa en 
rentar-hi un cistell de cireres n'hi caigué un grapat al pou. Ningú no hi donà importància. 
Als pocs dies, de la font del Molí de les tres creus, amb l'aigua sortien cireres. Tothom 
esmentà el fet i es calculà que l'aigua del pou públic de la Plaça de Sabadell tenia el 
corrent dirigit cap a dit molí, puix no podia pas pensar-se que les cireres que sortien amb 
l'aigua, als pocs dies de la caiguda de les cireres al pou, nasquessin en l'aigua mateixa." 
(p. 51-52)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XVIII: "Cal citar encara els molins paperers que eren dos, un de paper d'estrassa i 
d'estampa i l'altre de paper blanc, que en junt produïen cada any 5.300 raimes de paper, i 
eren els de Rosa Arderiu i Anton Casanovas [el de les Tres Creus]. Dels altres dos molins 
que prop del riu existien aquell temps, n'hi ha un, el d'En Fontanet, que era només fariner, 
i un altre, el d'En Gay, que era bataner i fariner." (p. 273) 

"En el barri tercer, de 1824 a 1841, es comencen el carrer de Barcelona que ha d'ésser 
més tard la Rambla, el dels Jardins, el de les Tres Creus, el de la Cobertera (nomenat així 
per la seva direcció i després de Sant Josep)..." (P. 331)

Josep Rosell

Informació històrica És l'antic camí del molí de les Tres Creus, que es troba situat al marge dret del Ripoll, molt 
a prop del curs del riu i a tocar del pont de Torre-romeu. El molí de les Tres Creus és 
documentat des del segle XVII com a molí paperer, propietat de Ramon Roqueta, que al 
segle XVIII passà a mans dels Arderiu i més endavant l'adquirí Anton Casanovas per 
fabricar-hi paper blanc. A principis del segle XIX s'hi instal·là una filatura i des d'aleshores 
es dedicà al tèxtil. El nom prové de les creus de terme que hi havia al final del carrer, i el 
topònim de Tres Creus es va fer extensiu al torrent, al molí i al camí que hi portava.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Tres Creus (segon quart del segle XIX)
Carles Marx (6.1.1937)
Tres Cruces (27.5.1939), calle
Tres Creus (30.10.1985)

El rodal de Sabadell
Joan Sallent, Sucr.
1937
"Als pobles de Santiga i Santa Perpètua, pel camí vell. A l'extrem del carrer de les Tres 
Creus, iniciat entre els anys 1824 al 41, comença aquest antic camí, un dels tres de 
ferradura que tenia Sabadell fins a mitjans segle XIX, el qual, si al començament és 
transformat en bona carretera per a servir les necessitats transportistes de les fàbriques 
Cuadras, Grau i Brujas, al final és descuidat i perdedor, per causa de no utilitzar-se gaire." 
(p. 130)

ALTRES FONTS BIBLIOGRÀFIQUES
Lluís Fernàndez
Itineraris pel Rodal de Sabadell
Unió Excursionista de Sabadell
2004

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1925). El carrer de les Tres Creus i 
l'horta d'en Duran, des del campanar de Sant Fèlix. A l'esquerra, el carrer de la Indústria.
Comentari 10. Fotografia de Francesc Casañas i Riera (1922). El carrer de les Tres Creus, 
nevat.
Comentari 11. Fotografia de Francesc Casañas (Anys 1920). Façana dels Tallers Ninet, al 
carrer de les Tres Creus.
Comentari 12. Fotografia d’E. Llopart i Cia (22.08.1915). Partit de waterpolo entre el 
Barcelona i l'Atlètic, a la bassa del molí de les Tres Creus.
Comentari 13. Fotografia d’autor desconegut (1930 aprox.). La casa Picart, avui 
enderrocada. Façana del carrer de les Tres Creus.
Comentari 14. Fotografia de MB (6.12.2009). Passatge rera Tres Creus, amb el rellotge 
del Vapor Sampere al fons.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956

ICGC

Comentari 9. Any 1925 Comentari 10. Any 1922
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Comentari 13. Any 1930 Comentari 14. Any 2009

AHS AHS

Comentari 11. Any 1920 Comentari 12. Any 1915
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Conjunt / Ambient El carrer de les Valls conforma un paisatge urbà estructurat i caracteritzat a partir 
d’algunes circumstàncies generalitzables com: la traça viària —definida en els casos dels 
camins històrics com en la trama planificada com a eixample—; la secció construïda — 
proporció entre l’amplada del vial i l’alçada de l’edificació—; el parcel·lari —que recull 
l’estructura de la propietat derivada del planejament—; l’escala de les tipologies 
edificatòries; l’arquitectura representativa i/o significativa d’un període determinat i altres 
aspectes que esdevenen valors de paisatge i elements de reflexió en la lectura i la 
identitat d’aquest vial.

Context Carrer del Centre, entre la plaça del Pi-Pi fins a la confluència entre el passeig de 
Manresa, la Via de Massagué i la plaça de l’Àngel.

Ús actual Carrer

Ús original/altres Carrer

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

 

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Vials del Centre i de la Creu Alta (V)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Les intervencions han de garantir la pervivència dels valors identitaris que el caracteritzen 
i la seva posta en valor, així com la seva adequació i qualitat arquitectònica, en tractar-se 
d'actuacions en un teixit urbà consolidat declarat ambient.

Classificació Ambients

Nivell prot. 4. Ambiental

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. AEA.49.BARP Centre històric / 
Algunes edificacions d’aquest vial 
tenen protecció individualitzada.

Altres Ambient emergent

ÀMBITS DE PROTECCIÓ

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Valor sociocultural i etnològic

Valor natural/ambiental/paisatgístic

L’estructura morfològica ha estat determinant en l’evolució de les tipologies 
vinculades als models socials i els progressius canvis conformant una 
realitat física dins l’estructura urbana del centre de la ciutat en l’evolució del 
seu teixit històric.

Vial referent emplaçat en un territori que, parcialment, forma part d'una 
Àrea d'Expectativa Arqueològica i/o Paleontològica que cal preservar en 
tota la seva dimensió. Qualsevol treball que afecti el subsol es regirà per la 
normativa vigent.

El vial està perfectament assimilat a l’estructura urbana del Centre històric i 
és part essencial en la seva articulació progressiva. La protecció ha de 
reconèixer el teixit edificatori per determinar criteris en l’evolució i 
transformació en el futur.

El predomini i/o l’alternança entre diferents tipologies i models 
arquitectònics de valor patrimonial presents al llarg dels vials del Centre 
representen un valor de referència que cal preservar per fer possible la 
integració de les noves edificacions.

La identitat morfològica d’aquest vial del Centre és indissociable en 
l’estructura social del barri. És un testimoni vivent en el desenvolupament 
del teixit edificatori i els canvis en el temps, així com la transformació de les 
infraestructures.

Aquest vial del Centre ha conformat identitat a nivell de barri i de ciutat. La 
seva imatge a partir de les tipologies arquitectòniques dominants és 
indissociable al paisatge que configura.

RAONS PER A LA CATALOGACIÓ

Conjunt / Ambient Carrer de les Valls
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Bibliografia Agustí Rius i Borrell
Sabadell. Monografia
Biblioteca Sabadellenca
1929
"A començaments de l'any 1366 es trobava en aquestes terres, de pas vers Castella on 
anava a auxiliar el bastard D. Enric de Trastamara contra el seu germà el rei D. Pere el 
Cruel, en la mort del qual és prou sabuda la participació que va tenir l'aventurer Beltran de 
Claquin amb les seves indisciplinades companyies franceses. El rei D. Pere d'Aragó, qui 
volia afavorir el de Trastamara, va rebre molt bé aquella gent aventurera, la qual, amb tot i 
això, tractava els pobles com a país conquistat, cometent robatoris, incendis i morts. Per a 
lliurar-se de semblants atropells, els batlles i el consell de la vila enderrocaren algunes 
cases des de les quals podia l'enemic molestar-los, i van demanar i van obtenir 
autorització per a construir forts i muralles i obrir fossats. Aquest va ser l'origen de la 
fortificació de Sabadell." (p. 61)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932
Segle XIII: "Sembla doncs, que aquest vall, arrencant de la Porta Barrera, o extrem actual 
del carrer Alt del Pedregar, passava pel carrer Baix i seguia tot el de la Burriana pels 
darreres de les cases que donaven al dit carrer de Sa Muntada i la Plaça. Més enllà i 
deixant un pas pel camí importantíssim de Sabadell a l'Horta Major, el vall continuaria, 
més o menys, per la línia dels actuals carrers de Fortuny, el Jonc i Sant Antoni, deixant-se 
travessar pel camí de Manresa (i potser pel de Terrassa, a l'extrem Nord del cortal de Na 
Burguesa); cenyia les eixides de les cases del Cortal i de la Plaça; trobava la sortida del 
carrer d'en Rossa, prenia en el seu àmbit l'església i el cementiri i tornava a la Porta 
Barrera. Aquesta perifèria és la que podem atribuir a la vila de Sabadell en els inicis 
d'aquest segle." (p. 111-112) 

"En 1603 es va acordar cenyir la vila amb una carretera, el "camí que roda la vila" que 
se'n deia que havia d'inspirar amb el temps la direcció dels carrers que es farien, a les 
acaballes d'aquest segle i en el vinent, tancant el nus del Sabadell antic. A la vegada es 
van refer varis portals de la població. El "camí que roda la vila" sortia del portal de 
Barcelona, passava pels que serien carrers de Sant Roc, Safaretx, Sant Feliu, Font, 
Basses (després Escola Industrial), Valls, Bolsós (després carretera de Manresa), Sant 
Francesc, Convent, Capellans (després Sant Domènec) i d'En Cabot (més enllà Sant 
Joan) per a acabar en el lloc de sortida. Per aquest camí hom podia anar d'un a un altre 
camí general sense necessitat d'entrar a la vila." (p. 248) 

"En el barri quart ja es coneixien, en 1841, sis carrers nous: [...] i el de les Valls es referia 
a l'antiga línia dels valls de la vila que havia seguit aquell carrer." (p. 331-332) 

Entre 1850 i 1859: "El barri cinquè obtingué els nous carrers de les Valls, Bolsós (que 
anava de la pl. de l'Àngel al carrer de Sant Francesc), carretera de Manresa, Hospital, 

Informació històrica Antics valls o fossats de defensa de la vila.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els projectes d’intervenció que afectin les façanes i de nova planta hauran d’analitzar 
prèviament el conjunt dels respectius fronts edificatoris on s’emplacen, a fi de garantir 
mitjançant un estudi global dels mateixos, amb especial de les finques coetànies, que el 
projecte proposat s’ajusta a les condicions específiques determinades per la seva ubicació 
amb respecte pels valors paisatgístics i ambientals del vial.

Aquest anàlisi previ de l’entorn concret de la intervenció pararà una especial atenció a  
paràmetres que esdevenen configuradors del teixit, com són: l’estructura parcel·laria, la 
tipologia predominant, la presència i proporció de buits i plens, les línies de composició, la 
incidència de la secció en el front edificatori on se situa l’actuació, el tipus de coronament, 
la repetició d’elements de composició, la presència o no de balcons, els materials, tipus de 
revestiment, textures, colors, etc.
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Observacions HISTORIAL TOPONÍMIC
Camí que roda la vila (inici del segle XVII)
Valls (1841)
Las Valls (27.5.1939), calle
Valls (30.10.1985)

Junqueres (ara Vilarrúbies) i Bufí." (p. 371) 

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992
"1429. [...] En atención a que en dichos Valls se comprendían antigüamente los fossos 
junto a los muros de que estaba circuída esta villa, da motivo para opinar que quando el 
Rey Don Pedro y la Reyna Doña Eleonor confirmaron las imposiciones o las concedieron 
a Sabadell, como se dijo en 1357 y 1366, es regular cedieron también el terreno para 
levantar los muros y abrir los fossos, a cuyo efecto se concedieron aquéllas." (p. 121)

Actuacions / altres COMENTARIS FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES INFORMACIÓ GRÀFICA
Comentari 9. Fotografia d’Antoni Carbonell (1986). Casa del carrer de les Valls, davant la 
placeta anomenada del "Pi-Pi".
Comentari 10. Fotografia d’autor desconegut (1956). Illa de cases entre els carrers de 
Gràcia, les Valls i Calderón, vista des del carrer de les Valls.
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Vista aèria 2017 Vista aèria 1994

ICGC ICGC

ALTRES IMATGES

Vista aèria 1956 Carrer de les Valls. Any 2009

ICGC MB (25.10.2009)

Comentari 9. Any 1986 Comentari 10. Any 1956

AHS AHS
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