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Modificació setembre de 2008 
 
  
Proposta de declaració de bens culturals d’interès local d’acord amb l’article 17 de la Llei del 
Patrimoni Cultural Català 9 / 93 de 30 de setembre. 
 
El 12 de setembre de 1995 es va aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni i després més de deu anys d’aplicació del Pla Especial s’ha considerat oportú incloure 
en el Catàleg o Pla Especial tres nous edificis residencials i cinc botigues o elements, donat que 
no estan protegits i es creu necessari la seva conservació davant d’una possible intervenció 
arquitectònica o transformació. 
 
Cada vegada es més ràpida la transformació de la nostra ciutat i societat, i els valors culturals 
llegats per anteriors generacions han quedat moltes vegades en segon pla. Per això és 
necessari tenir un constant i actualitzat estudi de la nostra arquitectura històrica. L’arquitectura 
és bàsicament una anàlisi dels requeriments, problemes, condicionats i mitjans, en la intervenció 
en el patrimoni arquitectònic i és bàsica la lectura profunda de l’objecte a intervenir. Creiem que 
la primera actitud en la intervenció, parcial en la vida d’un edifici o element arquitectònic històric, 
és escoltar-lo. L’objectiu es donar sortida a les aspiracions històriques de l’edifici, però sense 
oblidar les arquitectòniques. 
 
Els elements catalogats han d’estar oberts al pensament arquitectònic modern i actual per 
ampliar aquest bagatge. És per això que declarem la necessitat de que les intervencions sobre 
el patrimoni arquitectònic de la ciutat siguin afins al llenguatge i al pensament del nostre moment 
històric, amb els materials i les tècniques contemporànies; sense oblidar que la 
contemporaneïtat és fruit dels temps anteriors. Tot això sense oblidar tampoc les necessitats de 
canvi d’ús per garantir la permanència del nostre patrimoni. 
 
 
Per tot això es proposa iniciar el tràmit de catalogació i protecció dels següents edificis i 
decoracions de botigues que formen part de la nostra tradició històrica amb una nova informació 
pública d’acord amb la normativa urbanística vigent i segons les al·legacions presentades. 
 

1- Garatge de Josep Forné de l’arquitecte Joan Maria de Ribot i de Balle de l’any 1957. 
Edifici d’origen industrial i comercial de venta i aparcament de vehicles per a la marca 
Seat situat a la carretera de Barcelona núm. 39. Destaca l’estructura formal i funcional de 
l’edifici. Disposa d’una rampa helicoïdal en la cantonada que dona accés als diferents 
nivells. Les façanes laterals son especialment interessants sobre tot per la novetat a 
Girona d’aquest tipus de tancament amb “mur cortina”, amb estructura metàl·lica lleugera 
i vidre. Es proposa mantenir la façana integralment  en els seus tres cossos i es podrà 
desmuntar la rampa interior i mantenir exclusivament la forma del espai de l’octògon i 
cilindre interior amb nous usos. Es permet incorporar dos plantes superiors a l’edifici 



actual, reculades 6,00 metres de la façana principal, salvaguardant el voladís superior 
original.            

2- Cases Escatllar de l’arquitecte Josep Claret i Rubira de l’any 1937-40 situades al carrer 
Canonge Dorca, núm. 22-32.  Son un conjunt de cases barates en filera de promoció 
municipal en el seu inici i acabades desprès de la guerra per la família Escatllar. Les 
façanes s’ordenen a partir de la repetició alternada de conjunts de dues obertures de 
petites dimensions, altes i baixes. Existeix una modulació  horitzontal moderna per 
l’època i amb un llenguatge nou que marca aquesta norma compositiva característica 
d’altres edificis del mateix autor. Les façanes eren estucades amb emmarcament 
d’algunes obertures. Es proposa la preservació de la façana principal amb la possibilitat 
de construir una planta mes reculada a 3 metres amb una fondària de 16 metres, d’acord 
amb la documentació gràfica. Tot això prèvia aprovació d’un Pla Especial.  
          

3- Casa Marull de l’arquitecte Isidre Bosch i Bataller de l’any 1907, situat a la Ronda Ferran 
Puig 24. És un edifici en que destaca la seva façana amb una composició simètrica i 
brillant des de el punt del tractament de les obertures i decoracions amb estucs i 
esgrafiats. La façana presenta les primeres inspiracions modernistes per l’època amb la 
balconada correguda de la primera planta i amb formes ondulades. Es proposa mantenir 
la façana, vestíbul i escala interior. En aquest immoble hi visqué en Carles Rahola i 
Llorens i en Miquel Santaló i Parvorell. Es preveu construir una planta més reculada a 
tres metres de la façana principal prèvia aprovació d’un pla Especial.   
     

4-  Casa Coll de l’arquitecte Josep Claret i Rubira de l’any 1935, situada a la Plaça Calvet i 
Rubalcaba 14. És un edifici del moviment modern amb elements racionalistes de planta 
baixa i tres plantes pis. És una de les mostres mes significativa d’aquest tipus 
d’arquitectura per Girona donat que posa en pràctica els postulats del GATCPAC que 
proposa eliminar decoracions afegides sense criteri i utilitzar l’horitzontalitat. Tot i que la 
façana ha estat recentment restaurada amb bon criteri es creu convenient reconèixer la 
seva protecció en el que respecte la façana i vestíbul interior. D’acord amb les 
al·legacions presentades per permet construir noves plantes fins planta baixa i sis amb 
les característiques originals del projecte d’en Josep Claret previ redacció d’un Pla 
Especial. 

      
5- Casa o xalet Soler de l’arquitecte Ricard Giralt i Casadesús de l’any 1940-41, situada al 

carrer Barcelona 155-157. Edifici construït per a la família de Josep Soler davant de la 
seva fabrica d’embotits en el sector denominat en aquell moment de Palau Sacosta. El 
llenguatge és classicista amb una influencia clara de noucentisme similar a les viles que 
en Rafael Massó va construir en altres llocs més d’estiueig, encara que en uns anys més 
moderns . Es de planta simètrica amb un accés molt marcat a mode de vila paladiana i 
utilitza materials de la tradició culta i artesanal gironina.  Es proposa mantenir en la seva 
totalitat l’edifici i el jardí que l’envolta donat el valor arquitectònic de la construcció i els 
elements vegetals, tanca de protecció amb tots els elements de  decoració dels espais 
exteriors. Prèvia tramitació d’un Pla Especial es podrà ampliar fins un 20% de 
l’edificabilitat actual.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Botigues amb decoracions noucentistes, art-decó i racionalistes  
 
El disseny i les arts decoratives del Noucentisme a Girona estan marcades per la forta influencia 
de Rafael Masó, que es va saber rodejar d’un grup d’artistes i artesans entre els que destaquen 
Josep M. Busquets ( pintor i escultor ), Marcó ( ceramista ), J. B. Corominas (pintor i decorador ), 
etc. Aquests autors son els que van treballar i exposar els seus treballs en l’antic centre 
d’activitats artístiques i d’irradiació cultural dels germans Busquets  decorada per Rafael Masó i 
inaugurada el 22 de juny de 1920 (Antiga Galeria dels bells oficis). 
 
També altres botigues i decoracions més modernes son remarcables pel seu valor ambiental, 
arquitectònic i sobre tot de referència històrica en la ciutat. Per tot això es proposa protegir i 
catalogar les següents botigues amb els elements i decoracions  tal com es planteja en les fitxes 
que s’acompanyen. 
 

Antiga Galeria dels bells oficis – Rambla Llibertat 16 – any 1919  
Perruqueria Roig – Plaça del Vi 5 -  any 1932 
Drogueria Sunyer – Pujada Pont de Pedra 3 – any 1940 
Can Pujades – Rambla Llibertat 24 – any 1953 
La Botigueta – Cort Reial 3 – any 1969 

    
 

Girona, 4 de setembre de 2008  
 
 
 
 

Rosa Maria Cànovas Göller 
Arquitecta municipal          

 
 


