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FONS EMILI BLANCH I ROIG 
 
1 ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1 AMGi (Arxiu Municipal de Girona) 
1.2 Emili Blanch i Roig 
1.3 1914-1988 (predomina 1951-1970) 
1.4 Fons 
1.5 1.636 plànols, en suport paper, i 1 carpeta de documentació textual, també en suport 

paper. 
 
2 ÀREA DE CONTEXT 
2.1 Emili Blanch i Roig. 
2.2 Emili Blanch i Roig (la Pera, 30 d’octubre de 1897 - Girona, 1996). Estudià a l’Escola 

Superior d’Arquitectura de Barcelona i treballà amb els arquitectes Manuel Raspall i 
Vicenç Artigas. Es va llicenciar el 1925 i s’instal�là a Girona on exercí d’arquitecte. Una de 
les seves primeres obres fou la remodelació de l’Ajuntament de Portbou. El 1927 fou 
nomenat arquitecte director de l’Oficina Provincial de Construccions Civils de Girona i fou 
membre de la Comissió Provincial de Monuments. El 1939 s’exilià primer a França i 
després a Mèxic, on continuà exercint la seva professió de forma independent. D’aquesta 
etapa destaquen els treballs realitzats per a la comunitat catalana establerta a Mèxic i la 
peculiar reminiscència de l’arquitectura tradicional de Catalunya aplicada a la seva obra. 
L’any 1948 tornà de l’exili i es trobà que tots els seus béns havien estat confiscats, a més 
d’haver estat suspès per a l’exercici públic i privat de la seva professió. Quan va 
recuperar el títol d’arquitecte, construeix petits habitatges i alguns equipaments turístics, 
sobretot per a amistats i familiars. La societat que el rep l’impedeix tornar a gaudir del 
prestigi social i arquitectònic que havia tingut abans de la guerra. 
Entre les seves obres a la ciutat de Girona, seria bo destacar la Casa Ros (1927); la 
Casa Pericot (1930); la Casa Junquera (1931); la Casa Blanch (1932), que fou la seva 
residència i estudi, fins que la va donar a la Creu Roja; la Casa Teixidor (1934), i la Casa 
Fages (1934), entre altres. Cal remarcar el seu projecte d’Hospital per a les Comarques 
de Girona (1935) que no es portà a terme, així com tot un conjunt d’obres entre 1949 i 
1971 repartides arreu de les comarques de Girona. Així mateix, col�laborà en els treballs 
de restauració dels Banys Àrabs de Girona juntament amb Rafael Masó i Valentí (1929). 
Altres obres remarcables foren la Casa Reig (1934) i la Casa Guillamet (1935), ambdues 
de Figueres, i l’Escola de Flaçà (1934) i l’Escola d’Arts i Oficis, de Palafrugell. 

2.3 La documentació sempre ha estat custodiada pel productor fins a la seva donació. Abans 
d'ingressar la documentació a l'Arxiu Municipal de Girona, una part equiparable a la 
documentació conservada va ser destruïda. 

2.4 Donació segons conveni entre l’Ajuntament de Girona i el senyor Emili Blanch i Roig, 
signat el setembre de 1994 i ratificat per acord del Ple en sessió de 8 de novembre de 
1994. 

 
3 ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1 A banda d’un petit grup de documentació personal, integrat per alguns documents 

originals i un guió per a les seves memòries, entre altres documents; el fons està format 
bàsicament per originals i còpies de plànols, dibuixos i esbossos, dibuixats en llapis i amb 
ploma, i algunes notes de projectes arquitectònics. 
Una part important d’aquests projectes són privats i d’obra nova (559). En la seva gran 
majoria es tracten d’habitatges unifamiliars (434), una quarta part dels quals de protecció 
oficial, que en algunes ocasions poden anar acompanyats de garatges, tallers, naus 
industrials i altres tipus de construccions relacionades amb activitats econòmiques. A 
banda d’aquests tipus de construccions, que també les podem trobem per separat, hi ha 
projectes d’hotels, bars, cafès, sales d’espectacles, botigues o locals comercials, i fins i 
tot edificis rústics, com estables o pallers. Pel que fa a la localització, per ordre 
d’importància, es concentren al Gironès, en ciutats com Girona, Salt, Sarrià o Sant Julià 
de Ramis; la Selva, en poblacions com Anglès o la Cellera de Ter; l’Alt i el Baix Empordà, 
en viles de la Costa Brava, lligades al boom turístic dels anys 60, com Cadaquès, Colera, 
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l’Escala, Llançà, Calonge, Castell-Platja d’Aro o Sant Feliu de Guíxols, i el Pla de l’Estany, 
especialment a Banyoles i Camós. Fora de la província de Girona, també podem trobar 
projectes localitzats al Maresme, Còrdova i, de la seva etapa a l’exili, Mèxic. Per regla 
general els projectes no són encarregats per empreses, sinó per particulars, a excepció 
d’algunes empreses de Mèxic i promotors d’habitatges. 

 Respecte als projectes privats de reforma, ampliació i habilitació (126), tenen unes 
característiques similars als d'obra nova, tant pel que fa als seus usos com per la seva 
localització. Ara bé, la proporció de projectes d’ampliació destinats a habitatges 
unifamiliars és superior als d’obra nova i, pel que fa a la localització dels projectes, no en 
trobem cap a Mèxic. 

 Finalment, l’obra pública és molt poc representativa en aquest fons (7). D’aquest grup 
destaca l’avantprojecte d’edifici per a la delegació d’Hisenda a Girona. 

3.4     La documentació s'ha classificat per funcions i activitats del productor: 
  

  DOCUMENTACIÓ PERSONAL 
Documentació personal 
 
DOCUMENTACIÓ PROFESSIONAL 
Obra privada 

Projectes privats d’obra nova 
Projectes privats d’ampliació i reformes 

Obra pública 
Projectes públics d’obra nova 
Projectes públics d’ampliació i reformes  

  
La documentació en origen no mantenia cap ordenació lògica aparent i s’ha agrupat 
segons la seva vinculació a un mateix projecte o bé, en el cas de la documentació solta, 
principalment de l’etapa mexicana, per compartir un mateix contingut.  
Al catàleg no s’ha diferenciat entre plànols originals i còpies. 
 

 
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1 Es tracta de documentació de naturalesa privada. El seu accés és lliure d'acord amb el 

marc legal aplicable sobre el patrimoni documental i la protecció de dades de caràcter 
personal. 

4.2 Les reproduccions s’hauran de realitzar d’acord amb la normativa de l’Arxiu Municipal de 
Girona. 

4.3 La llengua utilitzada en la documentació és el català i castellà. 
4.4 La documentació presenta un bon estat de conservació, malgrat la presència d’algun 

estrip i de cinta adhesiva. 
4.5 S’ha realitzat l’inventari general del fons i un catàleg dels projectes d’obres.  
  
5 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.1 Els originals de la documentació personal els conserva el productor. 
5.3 A l’Arxiu Municipal de Girona existeixen unitats documentals relacionades a la sèrie 

Llicències d’obres. També en podem trobar en altres arxius, com l’Arxiu del Col�legi 
d’Arquitectes de Girona. 

5.5 Bibliografia: 
 Butlletí. Número 4 (abril 1984). Girona: Col�legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya – 

Demarcació de Girona.  
 CASTELLS LLAVANERA, Ramon; PANELLA SOLER, Llorenç; REDONDO 

DOMÍNGUEZ, Ernest. “Arquitectura dels anys 30 a Girona”. Revista de Girona. Núm. 85 
(Girona, 1979), p. 377 – 386. 

 CUETO RUIZ-FUNES, Jose Ignacio. Arquitectos españoles exiliados en México. Su labor 
en la España republicana (1931-1939) y su integración en México. Tesi doctoral. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1996, p. 89-90. 

 FUSES, Josep; FÀBREGA, Jaume; PARÉS, Fina. Guia d’arquitectura de Girona. Girona: 
Col.legi Oficial de Girona, 1980, p. 44. 



 
 Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions 

Arxiu Municipal de Girona 
Fons Emili Blanch i Roig 

   

      3 

 GIL, Rosa M.; GALLART, Joaquim; BONAL, Lluïsa. El moviment modern a Girona (1930 
– 1960). L’arquitectura racionalista. Girona: Ajuntament. Secció d’Educació, 1995. 

  

6 ÀREA DE NOTES 
6.1 Les dades utilitzades per informar l’element Història del productor han estat extretes de la 

bibliografia. 
 
7 ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

7.1 Primer tractament i informe realitzat per Susanna Casellas i Parra. Revisió de la fitxa 
ISAD-G, fitxes de fons i sèrie de l’inventari, i adeqüació del catàleg a l’estructura SDAM, a 
càrrec de Sebastià Villalón. Direcció: Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas. 

7.2 Descripció realitzada segons les recomanacions de la Norma Internacional de Descripció 
Arxivística ISAD-G, segona edició, i la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
(NODAC). 

7.3 Primera intervenció: 1997; segona intervenció: 2014. 
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Catàleg

211 PROJECTES PRIVATS D'OBRA NOVA

563.201

Parcelación de terrenos propiedad de doña Luisa de Batlle de Molar.  En
ColeraPropietària: Batlle de Molar, Luisa de.
croquis de parcelació de terrenys a “La Rovellada”.

Detalls a llapis vermell i llapis negre.
Els Reg. 223 i 238, amb dates febrer del 1961 i febrer del 1964, fan referència a edificis de
la mateixa propietària.

1939 1988-

563.202

Proyecto de hotel en La Escala. Propietarios: M. Willy Mottier y MM. Jeanne
Bernet .Propietaris: Mottier, Willy i Bernet, Jeanne.
Edifici  a tres nivells amb planta baixa,  vuit  pisos,  golfa i terrat, situat  a l’Hm.9 del Km.6
de la carretera GE. 632, ramal de GE. 640 a l’Escala.
Hotel .

Correccions del traçat  a tinta:1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,15,17,18,19,20,22,23 i 24.
Els fulls 1 a 19 són numerats d’origen.
El  full 12 és una repetició del full 11.
Els fulls 21, 22 són inacabats
El Reg. 521, amb data abril de 1965, fa referència a un projecte d’hotel, a Albons, per al
mateix propietari.

1939 1988-

563.203

Emplazamiento de viviendas de Renta Limitada en puerto de Llançà
(Gerona)Croquis d’emplaçament de vàries vivendes.

El Reg. 278, amb data maig de 1956 és gairebé idèntic però més complet.

1939 1988-

563.204

Rectoria de la
PeraPropietari: no costa.
Es tracta de tres esborranys fets sobre un petits fulls de paper, referents a obres a la
rectoria de La Pera.

1939 1988-

1
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563.205

Eduard Ribot. Rupià

Encarregat per: Ribot, Eduard.
Es tracta de dos edificis diferents: un, de planta i pis i, l’altre, de planta i dos pisos. El
segon no porta referència, però podrien ser dues variacions d’un mateix projecte.

El full 1 fa referència a un edifici, i els fulls 2 i 3 a l’altre.
Utilització de tinta i llapis vermells.

1939 1988-

563.206

Plano de la primera sección Colonia Navarte propiedad de la Cia, de terrenos Navarte y
anexas. Sociedad Civil por acciones, S.A. Av.16 de septiembre, 5.

Encarregat per: Cia. de terrenos Navarte y anexas. Sociedad Civil por acciones, S.A.
Croquis de parcel.lació de la primera secció de la Colonia Navarte, situada entre la
Calzada del Niño Perdido, la calzada Casa del Obrero Mundial i els carrers
Palenque  i Vertiz.

No hi consta la localitat.
Porta data del dia 7 de desembre.

1939 -

563.207

Proyecto de edificio de
apartamentos.Propietaris: Laguillo Hernández, H. i García Pérez, A.
Edifici de planta baixa i tres pisos, sense emplaçament especificat.

Utilització de tinta i llapis de color.

1939 1961-

563.208

Edificio
México.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i tres pisos sense emplaçament especificat.

El títol prové del mateix dibuix.
Utilització de llapis de color.

1939 1961-

2
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563.209

Edifici Sears. Roebuck and Co.

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, entre els carrers de Los Insurgentes,  San Luis
Potosí i Manzanillos.
Local comercial.

El títol prové dels dibuixos.
Paper de calc.

1939 1961-

563.210

Librería. Unión Distribuidora de
Ediciones.Propietari: no consta.
Llibrería.

El títol prové del dibuix.

1939 1961-

563.211

“Printem
ps”Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, situat al núm.45 de l´Avenida Madero.
Sembla un local comercial de venda de moda.

Utilització de llapis de color.

1939 1961-

563.212

Residencia a
Cuernavaca.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, situat a Cuernavaca.

És signat.
No porta títol.
Utilització de llapis de color al full 2.
Existeix còpia de varis fulls.

1939 1961-

563.213

Residènc
ia.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

No porta títol.
Paper de calc.

1939 1961-

3
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563.214

Residència.

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

No porta títol.
Utilització de llapis de color als fulls 1 i 2.
Són dues variacions sobre un únic projecte.

1939 1961-

563.215

.

.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls eren grapats, i s’ha mantingut el mateix ordre.
Es tracta, aparentment, de tres variacions sobre un mateix projecte.
Inclou figuracions humenes i vegetals.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.216

.

.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

No conté cap tipus de referència escrita.
Paper de calc.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.217

.

.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i l’altra al pis.

No consta la ubicació.

1939 1988-

4
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563.218

Dúplex.

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars adossades i bessones.

El títol i l’escala figuren a llapis.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.219

.

.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i l’altra al pis.

No conté cap referència escrita.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.220

.

.Encarregat per: Colomer, J.
Edifici de planta i un nombre indeterminat de pisos, sense emplaçament especificat.
Sembla un hotel.

Les referències escrites són a llapis.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.221

.

.Plantes sense referència.

El full 2 presenta correccions a llapis.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.222

.

.Alçats sense referència.

El full 1 és numerat d’origen.
El full 3 és un edifici religiós.
El full 4 és colorejat amb aquarel.la.
No consta la ubicació.

1939 1988-
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563.223

...

Plantes sense referència.

El full 1 podria estar relacionat  amb el Reg. 670.
Utilització de llapis de color al full 2.

1939 1961-

563.224

.

.Alçats de façanes sense referència.

Utilització de llapis de color als fulls 2, 4, 11 i 12.
El full 3 és ampliació d’un alçat del full 1.

1939 1961-

563.225

.

.Propietari: no consta.
Es tracta d’un projecte de sepultura per al poeta Pere Matalonga. Inclou detalls figuratius i
de text.

Utilització de llapis de color.

1939 1961-

563.226

.

.Propietari: no consta.
Planta i alçat d’edifici sense emplaçament especificat.
A la façana hi figura el rètol “Cocina”.

Utilització de llapis a color.

1939 1961-

563.227

Fábrica de azulejos y loza de Talavera Uriarte, S de R.L. 4 Poniente núms. 909 y 911.
Puebla. Continuación del encargo efectuado  en 8 septiembre por Don Edmundo Stierle,
de México D.F., C. Mejía, 19.

Encarregat per: Stierle, Edmundo.
Disseny de taulells.

El full 5, d’on provenen les referències és tallat, però s’ha mesurat com a una unitat.
El paper és de calc excepte als fulls 3, 4 i 5, aquest darrer de cartolina.
Segurament els dibuixos són a tamany natural.
Tot el contorn del gerro amb flors del full 5 és perforat amb agulla.

1939 1961-

6
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563.228

Compañía Mexicana de Automóbiles, S.A.

Encarregat per: Compañía Mexicana de Automóbiles, S.A.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de México a Laredo, entre els carrers del
Alamo, Héroes ferrocarrileros i  Amado Nervo, a México D.F.
Inclou estacionement, reparacions, rentat, rampes , refeccions, oficines i exposició.

Conté fotografia del solar trobada fora de context, però la forma i dimensions del solar
fotografiat fan pensar que es relaciona amb aquest projecte.
Els fulls 1 a 6 semblen ser el projecte definitiu, la resta dels fulls són variacions sobre el
mateix.
El Sr. Juan Massagué, apareix citat als fulls 7 i 8, al primer com a constructor.
El full 8, datat al desembre de 1942, es titula “Proyecto de Estacionamiento”.
El full 14 present a detalls a tintes a color.
Als fulls 14, 15 i 18 s’utilitza llapis de color.

1943 -

563.229

Residencia en
Chapultepec-Morales.Propietària: García de Fernández, Emilia.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la Colonia Chapultepec Morales (Mèxic DF)
Vivenda unifamiliar.

1943 -

563.230

Fábrica de calzado propiedad del Sr. José María
Fernández.Propietari: Fernández, José María.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Fábrica de sabates.

Conté memorandum (1 full).
La informació prové del Memorandum adjunt.
Porta data del 7 de setembre.
Paper de calc.

1944 -

563.231

.

.Propietari: no consta
Edifici de planta baixa i com a mínim un pis, sense emplaçament especificat.
Local comercial amb hall, sala de refeccions, oficines, sala d’exposició, etc. a la planta
baixa, i vivendes unifamiliars al pis.

És signat.
No sabem si el lloc d’ubicació es correspon amb el d’el.laboració.
Utilització de llapis vermell.

1944 -

7
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563.232

...

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Edifici comercial automobilístic  amb exposició, refeccions i secció d’automòbils usats.

És signat.
Porta data del dia 8 de novembre.
Utilització de llapis de color als fulls 2 i 4.

1945 -

563.233

Edificio para oficinas en Aquiles Serdán y Santa
Veracruz.Encarregat per: Constructora Técnica, S.A. (CON-TEC-SA).
Edifici  amb soterrani, planta baixa i pis, situat a la cantonada dels carrers Santa
Veracruz i Aquiles Serdán.
Garatge al soterrani, locals comercials  i banc a la planta baixa i oficines al pis.

Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte.
Porta data del dia 25 de gener.
El Sr. Ongay, L. figura com a dibuixant.
Utilització de llapis de color.

1946 -

563.234

Residencia para don José García
Borrás.Encarregat per García Borrás, José.
Edifici amb semi-soterrani, planta baixa i dos pisos, situat a la Avenida Beisbol, núm.156.
Vivenda unifamiliar amb quadres, galliner i observatori astronòmic.

Alguns fulls són signats.
Els fulls 1 a 7, 25, 30, 31, 33, 34 i 36 a 39 no són datats ni duen títol de projecte.
Els fulls 1, 27 i 40 duen subtítols en català.
Els fulls 8 a 17 són numerats d’origen.
Els fulls 9, 10, 18 i 19 són variacions .
El full 35 és còpia a colors del full  34.
Als fulls 8, 9, 11, 12, 30, 33, 35 i 40 s’utilitza llapis de color.

1946 -

563.235

Rancho “La Joya”. Incubadora y
gallineros.Propietari: no consta.
Es tracta de dues solucions per a un edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Incubadora i galliners, la primera solució amb murs d’envà i la segona amb murs de pedra.

Els dibuixos del segon full són atribuïts a J.J.E.
Referència antiga: RLJ-13-2 i RLJ-130-3.

1946 -

8
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563.236

Residencia en Cuernavaca. Propietaria, Srta. Elsa Sandoval.

Propietària: Sandoval, Elsa.
Tots els plànols eren continguts en una carpeta titolada Residencia en Cuernavaca. Els
quatre primers, sense datació, són signats per Villaseñor, A.F. i fan referència a un edifici
de planta baixa, pis i terrat.
Emili Blanc signa els tres fulls següents, una planta, un alçat de planta baixa i un alçat
d’edifici de planta, dos pisos, golfa i terrat. Dos d’ells són datats al novembre de 1946 i
duen com  a títol: “Croquis de ampliación  residencia en Cuernavaca” i “Residencia
Cau-Ferrat en Cuernavaca”. La resta de fulls no porten referència d’autor, data ni lloc.

Us de llapis de color als fulls 1, 4, 11, 12 i 13.
Paper de calc.
Anotació en català al full 13.

1946 -

563.237

Casas baratas para la cooperativa del P. de
H.Encarregat per: Cooperativa del P. de H.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de llapis blau.

1946 -

563.238

.

.Propietari: no consta.
Petit edifici de planta i golfes sense emplaçament especificat.
Stand?.

El Reg. 651, amb data març de 1946, és el projecte d’un stand per a la fira del llibre. El
registre actual presenta unes característiques molt similars; podria tractar-se del mateix
projecte.
És una còpia a tinta pintada a l’aquarel.la.

1946 -

563.239

Residencia-departamentos y estacionamiento para don Alfredo B.
Cuéllar.Encarregat per: Cuéllar, Alfredo B.
Edifici de planta baixa, tres pisos, golfes i terrat, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar en una planta i dues vivendes unifamiliars en una altra.

Us de llapis de color.

1947 -

9



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.240

Residencia para la Sra. Leonor Fernández de Fuentes.

Encarregat per: Fernández de Fuentes, Leonor.
Edifici de planta baixa, pis i pis amb terrat, situat al núm.12 del carrer Halley, a la Colonia
Nueva Anzures.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de llapis de color als full s 2 i 13.
Els fulls 1 i 2 són gairebé idèntics.
El full 5 és inacabat i presenta correccions del traçat a tinta.
El full 14 és gairebé idèntic al full 4.

1947 -

563.241

Edificio de productos propiedad del Sr. Manuel
Paradela.Propietari: Paradela, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada dels carrers Romero de
Terreros i Pitágoras (Navarte, ciutat de Mèxic).
Cinc locals comercials a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

Utilització de llapis de color.

1947 -

563.242

Avant-projecte del nou edifici de l’Orfeó Català de
Mèxic.Encarregat per: Orfeó Català.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Comerç o consultori, cafè, restaurant i teatre a la planta baixa i secretaria, biblioteca, sala
de juntes i recepcions, clubs esportius i sales de billars i jocs de taula al pis.

1947 -

563.243

Castell  de
Campdurà.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i dos pisos, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar amb celler, graner, rebost i laboratori-taller a la planta baixa.

El projecte només consta de plantes, per tant o bé és incomplet, o bé fa referència a
reformes internes.

1949 -
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Catàleg

563.244

Proyecto de vivienda subvencionada Renta Limitada en planta baja propiedad don
Narciso Casas Ribas en Salt

Propietari: Casas Ribas, Narciso.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a l’Hm.2 del Km.4
de la carretera de Girona a Manresa.
Vivenda unifamiliar a la planta baixa.

El Reg. 384, amb data gener de 1959, fa referència a la construcció d’un edifici per a dues
vivendes unifamiliars en aquest mateix solar per a dos propietaris, un dels quals és el Sr.
Casas. El vegetal del Reg. actual és molt nou i la grafia emprada en els títols no sembla
tant antiga. Pensem que la data és equivocada i el projecte és, segurament, de 1960.
Presenta correccions del raçat a tinta.

1950 -

563.245

Casa propiedad de don Eradio Ripoll en Avenida Jaime I nº
26.Propietari: Ripoll, Eradio.
Edifici amb un nombre de plantes no especificat, situat al núm.26 de la Avenida Jaime I.

Els fulls 3 i 4, de cartolina, són dibuixats a llapis negre i vermell.
El contingut del full 3 és el mateix del full 2.

1950 -

563.246

Proyecto de granja y residencia para don Carlos Riera Monegal, en
Llansá.Propietari: Riera Monegal, Carlos.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat entre l’Hm.3 del Km. 2-3 de la carretera de Llançà
a Port-Bou i la platja.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls 4 i 5 no són datats, són en català i  semblen posteriors.
El full 5 és segellat.
El Reg. 283, amb data juny de 1957, fa referència a l’adició d’una nova planta a aquest
edifici.
Del full 4 hi ha orignal i còpia

1951 -

563.247

Proyecto de estacionamiento para la S.A.R.F.A. en Caldas de Malavella
(Gerona)Propietari: no consta.
Estació d’autobusos  situada prop de la estació de RENFE. Consta d’un total de deu fulls,
datats a l’abril, juny i desembre de 1952. Són variacions sobre un únic projecte.

Ombrejats a llapis negre o de color vermell. Detalls a llapis vermell.
Anotacions: full 1, angle superior dret, full 5 marge dret.
Inclou figuracions humanes i dels vehicles.

1952 -

11
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Catàleg

563.248

Proyecto de almacén para don Narciso Frigolé Ramió, en Canet d’Adri

Propietari: Frigolé Ramió, Narciso.
Construcció de planta baixa, situat prop del camí de Canet d’Adri.
Magatzem.

1952 -

563.249

Proyecto de secaderos y almacén para el arroz en “Els Masos de Pals” para don Emerio
Roig

Encarregat per: Roig, Emerio.
Edifici de planta baixa i pis, situat als Masos de Pals.
Magatzem i assecadora per a arròs.

Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.
El full 4 conté nombroses notes sobre materials i sistema constructiu.
Als  fulls 4 i 6 s’han emprat tintes negra i vermella.
El full 8, de cartulina i dibuixat per l’anvers i el revers conté detalls d’una escala que no
sembla correspondre a l’assecadora. ‘
El full ha estat emprat com a carpeta del projecte.

1953 -

563.250

Proyecto de vivienda en Anglés para don Emilio Bassó
BremónPropietari: Bassó Bremón, Emilio.
Edifici de planta baixa al carrer Iverneda.
Vivenda unifamiliar.

La planta de distribució presenta correccions a llapis.

1954 -

563.251

Proyecto de vivienda y taller para doña Consuelo Danés Gayolá en Anglés
(Gerona)Encarregat per: Danés Gayolá, Consuelo.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada del carrer de la Industria i el carrer del
Ensanche..
Vivenda unifamiliar a la planta i al pis, amb botiga i taller a la planta baixa.

La planta baixa presenta anotacions a llapis sobre el dibuix.
Tots els fulls presenten correccions del traçat a tinta.
Plecs nombrosos i molt  marcats que afecten la conservació.

1954 -

12



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.252

Planos de una casa con cuatro viviendas, propiedad de don Jaime Cruañas Puig en
Llafranch.

Propietari: Cruañas Puig, Jaime.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat entre el carrer Carudo i un carrer sense nom.
Quatre vivendes unifamiliars, dues per planta.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1954 -

563.253

Proyecto de almacén y viviendas para don Pedro Rigau, en
Salt.Encarregat per: Rigau, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de Pedro Llagostra entre la carretera de Girona
a Manresa i Angel Guimerá.
Magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

Paper sulfuritzat.
Presenta correccions del traçat a tinta.
El títol presenta, a llapis, l’anotació: adición de un segundo piso.
El Reg. 376, amb data desembre de 1956, fa referència a l’adició d’un segon pis amb dues
vivendes.

1954 -

563.254

Proyecto de vivienda unifamiliar para don Luis Oliveras en San Esteban de
Llémana.Encarregat per: Oliveras, Luis.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

1954 -

563.255

Proyecto de casa de labor para don Juan Gelada Brugué en Sarriá de
Dalt.Propietari: Gelada Brugué, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat a uns 150m. del carrer de la Rasa.
Vivenda unifamiliar  amb estable a la planta baixa i graner al pis.

1954 -
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Catàleg

563.256

Proyecto de vivienda unifamiliar para don Esteban Vila Banús, en Gerona.

Propietari: Vila Banús, Esteban.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al núm.27 del carrer Ramón Turró.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de llapis vermell al full 1.
El full 1 pesenta correccions del traçat a tinta.

1954 -

563.257

Proyecto de caseta de herramientas en un huerto propiedad de doña Teresa y don
Salvador Barrot Ros, en Montilibi.

Propietaris: Barrot Ros, Teresa i Salvador.
Construcció de planta baixa, situada en un hort  sense emplaçament especificat,  proper a
una nova avinguda.
Caseta per a eines.

Utilització de tinta vermella.

1954 -

563.258

Proyecto de caseta de herramientas en un huerto propiedad de don José Pérez, en
Montilibi.

Propietari: Pérez, José.
Construcció de planta baixa, situada en un hort prop d’una nova avinguda.
Caseta per a eines.

Utilització de tinta vermella.

1954 -

563.259

Proyecto de vivienda económica para don Pedro Grébol Masachs, en
Montilibi.Encarregat per: Grébol  Masachs, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat  al carrer Joaquín Ruyra.
Vivenda unifamiliar.

1954 -
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Catàleg

563.260

Proyecto de vivienda unifamiliar para don José Campolier Palomer en Anglés.

Encarregat per: Campolier Palomer, José.
Edifici de planta i pis, situat al carrer de San Miguel prop de la carretera de Girona a
Manresa.
Vivenda unifamiliar amb botiga i magatzem a la planta baixa.

Les plantes presenten correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.261

Proyecto de almacén, secadero y vivienda para don Bartolomé Mitjá en
Anglés.Encarregat per Mitjá, Bartolomé.
Edifici de planta baixa i primer pis de superfície parcial, situat a la cantonada del carrer
Iverneda i el carrer de san Miguel.
Vivenda unifamiliar i magatzem a la planta baixa i assecadora al pis.

La planta alta presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.262

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Martirian Gamell Sabatés, en
AnglésPropietari: Gamell Sabatés, Martirian.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop de la riera Risech.
Vivenda unifamiliar amb taller a la planta baixa.

Presenta correccións del traçat a tinta.

1955 -

563.263

Proyecto de vivienda mínima para don Esteban Arasí, en
AnglésEncarregat per: Arasí, Esteban.
Edifici de planta baixa situat al perllongament del carrer de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

Els Reg. 11 i 12 es refereixen a  vivendes contigües.

1955 -

563.264

Proyecto de vivienda mínima para don Pedro Junco Soto, en
AnglèsEncarregat per Junco Soto, Pedro.
Edifici de planta baixa situat al perllongament del carrer de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

Els Reg. 10 i 12 es refereixen a  vivendes contigües. El Reg. 30  es refereix a un projecte
per al mateix propietari, al mateix carrer i amb data gener de 1958, encara que no sembla
que es tracti del mateix edifici.

1955 -
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Catàleg

563.265

Proyecto de vivienda mínima para don Bartolomé Quesada, en Anglés

Encarregat per: Quesada, Bartolomé.
Edifici de planta baixa situat al perllongament del carrer de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

Els Reg. 10 i 11 es refereixen a vivendes contigües.

1955 -

563.266

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Santiago Navarro carrasco, en
AnglésEncarregat per: Navarro Carrasco, Santiago.
Edifici de planta baixa situat a la cantonada d’un carrer en projecte i el perllongament del
carrer de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.
Es tracta d’un projecte modificat.

El full 1 presenta nombroses correccions i anotacions a llapis en català, castellà i
numèriques.
Els fulls 2 i 3, datats al decembre de 1956,  presenten el mateix projecte, corregit segons
les indicacions anotades al full 1 i ampliat.

1955 -

563.267

Planta, fachadas y sección de un elemento de dos viviendas para el propietario Salvador
Serra, en el barrio de la villa de Bañolas “El Guèmol” término municipal de Porqueras.

Propietari: Serra, Salvador.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars bessones.

Els Regs. 74, 118, 119, 124, 127, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1955 -

563.268

Proyecto de vivienda y casa de labor propiedad de don Juan Mediñà Oliver en
BordilsPropietari:  Mediñá Oliver,Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat  prop del Km.9, Hm.10 de la carretera de Girona a
Palamós.
Vivenda unifamiliar i estable a la planta baixa, i magatzem al pis.

S’aprecien correccions el traçat a tinta. 

1955 -
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Catàleg

563.269

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Juan Sagrera Badía en Bordils

Propietari: Sagrera Badía, Juan.
Edifici de planta baixa, situat  prop de la riera Palagret. Vivenda unifamiliar.

1955 -

563.270

Proyecto de vivienda de “Renta Limitada” para don Miguel Dorca Blanch, en Saus,
Camallera (Gerona)

Encarregat per: Dorca Blanch, Miguel.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat a la entre la carretera de l’estació
deCamallera a Vilopriu.
Vivenda unifamiliar al pis.

Correccions del traçat a tinta  als fulls  1, 3, 6 i 9.
Els fulls 6 a 9 no porten data i semblen inacabats.

1955 -

563.271

Proyecto de vivienda y casa de labor, propiedad de don  José Taberner Fortiá, y doña
Antonia Palahí Colom, en Celrá.

Propietaris: Taberner Fortiá, José i Palahí Colom, Antonia.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre el camí del canal i la carretera vella.
vivenda unifamiliar amb graner i celler a la planta baixa.

1955 -

563.272

Proyecto de taller y vivienda para don Pedro Turá Vicens, en
Celrá.Propietari: Turá Vicens, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, situat al camí de Juià.
Taller a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1955 -

563.273

Proyecto de casa de labor y vivienda para don Juan Garriga Llunell, en
CelráPropietari: Garriga Llunell, Juan.
Edifici de planta baixa i pis situat entre la carretera de Girona a Palamós i la carretera vella.
Magatzem i galliner a la planta baixa, graner al pis i vivenda unifamiliar que ocupa part
d’ambdós pisos.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -

17



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.274

Proyecto de vivienda unifamiliar para don José Esponellá Rosselló, en Celrá.

Propietari: Esponellá Rosselló, José.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Juià.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.275

Proyecto de casa para don Francisco Corominas y doña Concepción Carreras, en
Colera.

Propietaris: Corominas, Francisco i Carreras, Concepción.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte perpendicular a la platja de “La
Rovellada”.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta.
Petits esborranys a llapis als dos fulls.

1955 -

563.276

Proyecto de edificio. Renta Limitada. Promotor: don Felipe Costa Ros.
Salt-GeronaPromotor: Costa Ros, Felipe.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat a la cantonada de la plaça de l’església i un carrer
sense nom.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El full 1 porta el segell de S. Altimir, arquitecte, que sembla que hauria elaborat un projecte
inicial .
El Reg. 373, amb data maig de 1956, fa referència a un nou projecte per a aquesta mateixa
finca a càrrec d’Emili Blanch.
Existeix còpia.
Referència antiga: 16-17.

1955 -

563.277

Proyecto de vivienda mínima para don Pedro Blanch Mercé en San Julián de
Ramis.Encarregat per: Blanch Mercé, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat a nivell de l’Hm.9 del Km.0 de la carretera de Sarrià de Ter a
Banyoles, prop de la rasa del torrent.
Vivenda unifamiliar i estable.

1955 -
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Catàleg

563.278

Proyecto de vivienda mínima para don Narciso Moriscot Freixas, en San Julián de Ramis.

Encarregat per: Moriscot Freixas, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat a nivell de l’Hm.9 del Km.729 de la carretera de Madrid a
França i a 300m. del traçat de la mateixa.
Vivenda unifamiliar.

1955 -

563.279

Proyecto de vivienda y casa de labor para don Juan Planas Collell, en Sarriá de
Ter.Propietari: Planas Collell, Juan.
Edifici de planta baixa, situat en un camí perpendicular a l’Hm.1 del Km.0 de la carretera
del Pont  Major a Banyoles.
Vivenda unifamiliar amb cort.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.
Existeix còpia.

1955 -

563.280

Plano de distintas alineaciones señaladas en el Hm.1 del Km.1 de la carretera comarcal
de Gerona a Ripoll, sección de Gerona a Olot, dentro de la población de Sarriá de Ter
(Gerona).

Plànol d’alineació d’edificis respecte a l’eix de la carretera de Girona a Olot.

Porta data del dia 4.

1955 -

563.281

Proyecto de vivienda y casa de labor para don Francisco Cornellá Carreras en Sarriá de
Ter.

Propietari: Cornellá Carreras, Francisco.
Edifici de planta baixa, situat en un camí particular, perpendicular a l’Hm.1 del Km.0 de la
carretera del Pont Major a Girona.
Vivenda unifamiliar.

1955 -

563.282

Proyecto de chalet aislado para don Joaquín Ramírez de Cartagena, en Sarriá de
Ter.Encarregat per: Ramírez de Cartagena, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat a nivell de l’Hm.1 del Km.2 de la carretera del Pont de la
Barca a Sarrià de Ter.
Vivenda unifamiliar amb soterrani.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -
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Catàleg

563.283

Proyecto de casa en Estartit  propiedad de don Juan B. Muntada Macau y doña Filomena
Batlle March.

Propietaris: Muntada Macau, Juan B. i Batlle March, Filomena.
Edifici de planta baixa, pis i golfa-mirador, situat en un carrer en projecte convergent amb el
Paseo del Mar.
Vivenda unifamiliar.
Sembla que es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte.

Els fulls 1 a 7 corresponen al projecte inicial i els fulls 8 a 14 al projecte modificat, titolat
com a : Proyecto de casa nº2.
Els fulls 2 a 10 i 13, presenten correccions del traçat a tinta.
Els fulls 10 i 12 a 14 presenten correccions i afegits a llapis.
El full 11 és de paper sulfuritzat.
El Reg. 508, amb data juliol de 1961, fa referència a obres de reforma  i ampliació en
aquest edifici.
El Reg. 514, amb data febrer de 1964, fa referència a la construcció d’un hotel dels

1955 -

563.284

Proyecto de una casa doble con cuatro departamentos en total para construir en Estartit,
propiedad de don Ricardo Gimbernat Vila.

Propietari: Gimbernat Vila, Ricardo.
Edifici de planta baixa i pis, situat al Paseo al Mar y Torrente.
Quatre vivendes unifamiliars, dues per planta.

Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.285

Proyecto de almacén con dos viviendas propiedad de don Pedro Asparch Subiranes en
Palau Sacosta.

Propietari: Asparch Subiranes, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer transversal als carrers
Generalísimo  i Divisoria.
Magatzems i lleteria a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

1955 -

563.286

Proyecto de vivienda bonificable propiedad de don Francisco Terrades Martínez y doña
Ana Espona Arderiu, en San Daniel  (Gerona).

Propietaris: Terrades Martínez, Francisco i Arderiu Espona, Ana.
Edifici de planta baixa i pis,  proper  a la via del ferrocarril entre Barcelona i França.
Vivenda unifamiliar.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -
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Catàleg

563.287

Planos del segundo piso y azotea de la casa propiedad de don Esteban Homs, en Palau
Sacosta (Gerona).

Propietari: Homs, Esteban.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeixen dos nous pisos, el segon amb terrat, situat a
la cantonada del carrer San Isidoro i un carrer en projecte.
Una vivenda per planta.

La vivenda del segon pis no inclou menjador, segons la planta de distribució.
La vivenda del tercer pis és més aviat un estudi.

1955 -

563.288

Proyecto de dos viviendas propiedad de doña Rosa Papió Domenech, en
Gerona.Propietària: Papió Domenech, Rosa.
Edifici a dos nivells amb semi-soterrani, planta baixa i pis, situat al carrer Ramón Turró.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta i l’altra al pis.

Correccions del traçat a tinta i anotacions a llapis al full 2.

1955 -

563.289

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Miguel Pons Pont, en Palau Sacosta,
Gerona.

Propietari: Pons Pont, Miguel.
Edifici de planta baixa, situat al carrer Nuestra Señora de Montserrat.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.290

Proyecto de vivienda y casa de labor propiedad de don Juan Flores, en  Montilibi,
Gerona.

Propietari: Flores, Juan.
Edifici de planta baixa, situat en un camí prop de la línia del ferrocarril a Sant Feliu de
Guíxols.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 589, amb data febrer de 1960, fa referència a la construcció d’un magatzem anexe
a aquesta vivenda.

1955 -
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563.291

Plano a escala 1:100 de tres viviendas de “Renta Limitada” para don José Gimbernat,
don Diego Gallardo y don Pedro Comas, en una calle en proyecto del término municipal
de Gerona.

Encarregat per: Gimbernat, José, Gallardo, Diego i Comas, Pedro.
Tres edificis de planta baixa, situats en un carrer en projecte, paral.lel al de San
Ignacio i perpendicular a la carretera de Barcelona.
Tres vivendes unifamiliars adossades.

Els Regs. 548,  549 i 550, amb data abril de 1956, fan referència a les tres vivendes  per
separat.
Sabem que és Girona, però no hi consta l'adreça.

1955 -

563.292

Proyecto de habilitación de una vivienda mínima, propiedad de don José Bassols
Antoner, en la calle San Miguel nº 12 de la villa de Anglès.

Propietari: Bassols Antoner, José.
Edifici de planta i un nombre no determinat de pisos, situat al carrer de San Miguel  núm.
12.
Habilitació d’una vivenda unifamiliar a la planta baixa.

La planta presenta correccions del traçat a tinta. 

1956 -

563.293

Proyecto de vivienda mínima para don José Faig Duch en
AnglésEncarregat per: Faig Duch, José.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar amb magatzem a la planta baixa.

El Reg. 60, amb data  març de 1964 fa referència a una reforma d’aquest edifici.

1956 -

563.294

Proyecto de vivienda mínima para don Francisco Caparrós Fernández, en
Anglés.Encarregat per: Caparrós Fernández, Francisco.
Edifici de planta baixa situat en un carrer en projecte paral.lel a l perllongament del carrer
de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

1956 -
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563.295

Proyecto de vivienda para don Román Pons i doña Rosario Arimany, en la continuación
de la calle de San Miguel de la villa de Anglés

Encarregat per Pons Román i Arimany, Rosario.
Edifici de planta baixa i pis, situat al perllongament del carrer de San Miguel, prop de la
carretera de Santa Coloma de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar.

A la planta baixa hi ha una correcció a tinta blava.
Al revers de les plantes hi ha correccions fetes a llapis i un esboç del disseny de la porta.

1956 -

563.296

Proyecto de dos viviendas propiedad de don Ramón Esteba Colomer en
Anglés.Propietari: Esteba Colomer, Ramón.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat a la cantonada dels carrers Ivarneda i del
Norte.
Dues vivendes unifamiliars de planta i pis.

1956 -

563.297

Proyecto de vivienda de Renta Limitada propiedad de don Juan Espona Collell en
Anglés.

Propietari: Espona Collell, Juan.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.298

Proyecto de vivienda propiedad de doña Adelina Simón Vingut en
BordilsPropietària: Simón Vingut, Adelina.
Edifici de planta baixa, dos pisos i golfes, situat a la carretera del Pont Major a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta a les plantes.
Anotacions a llapis a les dues plantes.

1956 -
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563.299

Proyecto de casa de labor en Canet d’Adri para don José Timonet Collell

Encarregat per: Timonet Collell, José.
Edifici de planta baixa situat a la carretera de Canet d’Adri a Girona, dins del casc de
Canet.
Vivenda unifamiliar amb magatzem.

Presenta correccions del traçat a tinta.
El reg. 163, amb data juny de 1963, fa referència a l’adició d’un pis a aquesta vivenda.

1956 -

563.300

Proyecto de vivienda en Fanals d’Aro, propiedad de doña Margarita Gascons
LloverasPropietària: Gascons Lloveras, Margarita.
Edifici de planta baixa amb terrat, situat a la cantonada de dos carrers innominats i proper
a les escoles.
Vivenda unifamiliar.

Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte, la segona amb data octubre de
1956.

1956 -

563.301

Proyecto de chalet aislado propiedad de don Pedro Frigola y doña Carmen Castillón en
Playa de Aro (Sta. Cristina de Aro)

Propietaris: Frigola, Pedro i Castillón, Carmen.
Edifici de planta baixa i pis sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Es tracta d’un únic projecte amb nombroses modificacions.
Al títol, el nom del municipi és corregit a llapis i canviat per Castillo de Aro.
El full 2 presenta correccions a llapis i del traçat a tinta.
El dibuix és per una cara i els títols per l’altra.
Els fulls 3 i 4 presenten correccions a llapis.
Al full 4 la xemeneia és afegida a llapis.

1956 -

563.302

Proyecto de garage propiedad de don Narciso Carolá Coll, en
Celrá.Propietari: Carolá Coll, Narciso.
Construcció de planta baixa, situada al Km.8,500 de la carretera de Girona a Palamós.
Garatge amb taller mecànic i despatx.

El Reg. 179, amb data novembre de 1956, fa referència a l’adició d’un pis amb dues
vivendes  en aquest edifici.

1956 -
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563.303

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Manuel Martí Castellá y doña
Mercedes Benaset Moner en Celrá.

Encarregat per: Martí Castellá, Manuel i Baraset Moner, Mercedes.
Edifici de planta baixa, situat al carrer de José Antonio.
Vivenda unifamiliar.

Inclou especificacions sobre superfícies de les estances  i les característiques de les
vigues de formigó.

1956 -

563.304

Proyecto de casa para el fin de semana en Colera. Propietario: don Alberto Banchillería
Mallorquí

Propietari: Banchillería Mallorquí, Alberto.
Edifici  a dos nivells amb semi-planta baixa i pis, situat en un paratge proper al Rec del
Gallego.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.305

Proyecto de casita de fin de semana para don Juan Mateu Serramontmany en
Colera.Propietari: Mateu Serramontmany, Juan.
Edifici de planta baixa, situat a tocar la platja de “La Rovellada”.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.306

Proyecto de báscula pública y almacén de granos y forrajes propiedad de doña María
Avellana Capdaigua, en Cornellà de Terri.

Propietària: Avellana Capdaigua, María.
Construcció de palnta baixa, situada entre la carretra antiga, la carretera de Cornellà a
Medinyà i el rec Estrades.
Magatzems amb despatx i gran pati amb bàscula pública.

Correccions del traçat a tinta alls fulls 2 i 3.

1956 -
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563.307

Proyecto de cuatro viviendas de Renta Limitada, en Figueras, para don Esteban Riera
Collell.

Propietari: Riera Collell, Esteban.
Quatre edificis de planta baixa, iguals dos a dos i situats entre un camí i la carretera de
Figueres a Espolla.
Quatre vivendes unifamiliars.

Correccions del traçat a tinta als fulls 3 i 5.

1956 -

563.308

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Juan Calsina Boada, en Llansá (puerto
de).

Propietari: Calsina Boada, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre el carrer Mayor del Puerto i un carrer posterior.
Vivenda unifamiliar al pis.

Correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.309

Emplazamiento de viviendas de Renta Limitada en el barrio del puerto de
LlansáCroquis d’emplaçament de diverses vivendes.

El Reg. 290, sense datació, és gairebé idèntic però menys complet.

1956 -

563.310

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada para don Vicente Fulcará Castelló, en el
puerto de Llansá

Encarregat per: Fulcará Castelló, Vicente.
Edifici de planta baixa i pis, situat  en un carrer en projecte al port de Llançà.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.311

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Jaime Garriga Pi en el puerto de
Llansà

Encarregat per: Gariga Pi, Jaime.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un  carrer en projecte al port de Llançà.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -
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563.312

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Jacinto Roquer Mallol, en el puerto de
Llansà

Encarregat per: Roquer Mallol, Jacinto.
Edifici de planta baixa i pis, situat  en un carrer en projecte al port de Llancà.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.313

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Manuel Tramunt Lleó en
LlansáEncarregat per: Tramunt Lleó, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte, prop de l’hotel “La Goleta”.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.314

Proyecto de vivienda rural para don Esteban Bosch Oliveras en Palol de
RevarditEncarregat per: Bosch Oliveras, Esteban.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Banyoles a Palol, prop de la via del carrilet
Girona-Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.315

Proyecto de Renta Limitada para doña Joaquina Fontcaba Picola en Vilanova de la Muga

Propietària:  Fontcaba Picola, Joaquina.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat en un camí particular que parteix del
camí veïnal entre Vilanova i Vilasacra.
Vivenda unifamiliar al pis.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.316

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada propiedad de: don Pedro Nadal
Ferrerfábrega y doña María Algarate García en Puerto de la Selva

Propietaris: Nadal Ferrerfábrega, Pedro i Algarate García, María.
Edifici a dos nivells de planta baixa, dos pisos i terrat, situat entre els carrers Alta i de la
Unión.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El Reg. 361, amb data novembre de 1957, fa referència a reformes en l’estructura de la
planta baixa d’aquest edifici.

1956 -
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563.317

Proyecto de vivienda económica, en Salt. Propietario: don Manuel Padrés Sala

Propietari: Padrés Sala, Manuel.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte.perpendicular a la carretera de
Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.318

Proyecto de seis viviendas de Renta Limitada. Promotor: don Felipe Costa Ros en Salt
(Gerona)

Promotor: Costa Ros, Felipe.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat  a la cantonada de la plaça de l’església i el
carrer Dr. Fleming.
Dues vivendes unifamiliars per pis.

El Reg. 371, amb data novembre de 1955, fa referència a un projecte inicial per a aquesta
mateixa finca a càrrec de l’arqitecte S. Altimir.
El full 4 és de data posterior.

1956 -

563.319

Proyecto de vivienda, propiedad de don Joaquín Planas Masjuan en Salt,
Gerona.Propietari: Planas Masjuan, Joaquín.
Edifici de planta baixa, situat al carrer Pedro Coll.
Vivenda unifamiliar

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.320

Proyecto de vivienda propiedad de don Manuel Torrent Cama en Salt.
(Gerona).Propietari: Torrent Cama, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera de Girona a Manresa, prop del carrer
Jaime Balmes.
Vivenda unifamiliar.

1956 -
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563.321

Proyecto de vivienda para don  Pedro Carreras Mas, en Santa Coloma de Farnés.

Encarregat per: Carreras Mas, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat prop de la carretera que duu a les termes Orión.
Vivenda unifamiliar.

Data del dia 31 de juliol.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte, amb idèntica data.

1956 -

563.322

Proyecto de vivienda para don Conrado Subirós Reverter y doña Francisca Vilanova
Freixas, en un solar propiedad de don Pedro Vilanova Blanquera, en San Julià de Llor.

Propietari: Vilanova Blanquera, Pedro. Encarregat per: Subirós Reverter, Conrado i
Vilanova Freixas, Francisca.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat situat entre els carrers de la Mina i Nueva.
Vivenda unifamiliar a la planta i al pis, amb botiga a la planta baixa.

1956 -

563.323

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de .. en Sarriá de
Ter.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.324

Proyecto de vivienda para don Pedro Coch Purra, en Sarriá de
Ter.Encarregat per: Coch Purra, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat a nivell de l’Hm.2 del Km.2 de la carretera de Madrid a França
per La Jonquera.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.325

Proyecto de vivienda económica para don Narciso Fornells Brugué, en San
Daniel.Encarregat per: Fornells Brugué, Narciso.
Edifici de planta baixa i pis, situat a nivell de l’Hm.5 del Km.727 de la carretera de Madrid a
França, al barri de Sant Daniel.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -
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563.326

Proyecto de vivienda unifamiliar en Gerona. Propietario: don Juan Oliveras Prunell.

Propietari: Oliveras Prunell, Juan.
Edifici de planta baixa, golfa i terrat, situat prop de carrer de San Ignacio  i la carretera de
Barcelona.
Vivenda unifamiliar.

1956 -

563.327

Proyecto de vivienda propiedad de don Joaquín Casanova Vila y doña María del Pilar
Vall-llosera Toscá.

Propietaris: Casanova Vila, Joaquín i Vall-llosera Toscá, María del Pilar.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a la carretera de
Santa Coloma a Girona, al barri de Sant Narcís.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.328

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Pedro Comas Bronsoms, en
Gerona.Encarregat per: Comas Bronsoms, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat  prop dels carrers San Ignacio i la carretera de Barcelona.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 542, amb data desembre de 1955, fa referència a un projecte inicial per a aquest
edifici i dos més, d’altres propietaris.
Els Regs. 549 i 550, amb data abril de 1956, fan referència a les vivendes dels altres
propietaris.
Anotacions a llapis al full 2.

1956 -

563.329

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don Diego Gallardo Ruiz, en
Gerona.Encarregat per: Gallardo Ruiz, Diego.
Edifici de planta baixa, proper al carrer de San Ignacio i la carretera de Barcelona.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 542, amb data desembre de 1955, fa referència a un projecte inicial per a aquest
edifici i dos més, d’altres propietaris.
Els Regs. 549 i 550, amb data abril de 1956, fan referència a les vivendes dels altres
propietaris.
Consta de dos fulls units, un de paper i l’altre de vegetal.

1956 -
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563.330

Proyecto de vivienda de Renta Limitada para don José Gimbernat Vence, en Gerona.

Encarregat per: Gimbernat Vence, José.
Edifici de planta baixa, proper al carrer San Ignacio i a la carretera de Barcelona.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 542, amb data desembre de 1955, fa referència a un projecte inicial per a aquest
edifici i dos més, d’altres propietaris.
Els Regs. 548 i 549, amb data abril de 1956, fan  referència a les vivendes dels altres
propietaris.

1956 -

563.331

Proyecto de almacén con una vivienda en primer piso. Propietarios: don Angel Albella
Bueno y doña Josefa Amat González.

Propietaris: Albella Bueno, Angel i Amat  González, Josefa.
Edifici de planta baixa i pis,  situat a l’Hm.2 del Km.720 de la carretera de Barcelona a
Girona i La  Jonquera.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1956 -

563.332

Proyecto de una casa a construir en Palau Sacosta. Propietarios: don Enrique Verdú y
doña Margarita Tixé.

Propietaris: Verdú, Enrique i Tixé, Margarita.
Edifici de planta baixa, pis i golfes, situat al carrer Nuestra Señora de Montserrat.
Una vivenda unifamiliar a cada pis.

1956 -

563.333

Proyecto para construir un sótano en la calle Maestro Roger propiedad de don José
Culubret Bellapart.

Propietari: Culubret Bellapart, José.
Edifici en projecte de soterrani , planta i pis que s’inicia amb la construcció del soterrani.
Soterrani.

S’especifica que la resta de l’edifici es construirà més tard.
El Reg. 555, amb data agost de 1956, fa referència a la construcció de la resta de l’edifici i
Chatelain Com, María Luisa hi figura com a co-propietària.
El Reg. 577, amb data  juliol de 1958, fa referència a modificacions en la distribució interna
de la vivenda.

1956 -
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563.334

Proyecto de vivienda de Renta Limitada del Grupo Primero. Propietarios: don José
Culubret Bellapart y doña María Luisa Chatelain Com, en Gerona.

Propietaris: Culubret Bellapart, José i Chatelain Com, María Luisa.
Edifici de semi-soterrani, planta baixa, pis, golfes i terrat, situat al carrer de Francisco
Roger.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 553, amb data juliol de 1956, fa referència  a la construcció prèvia de la planta de
semi-soterrani.
El Reg. 577, amb data juliol de 1958, fa referència a modificacions en la distribució interna
de la vivenda.

1956 -

563.335

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada del Grupo I.  Propietarios: don Juan Serra
Argelés y doña Berta Bertrán Almar, en Gerona.

Propietaris: Serra Argelés, Juan i Bertrán Almar, Berta.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al carrer de Francisco Ciurana.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta i afegits a llapis.

1956 -

563.336

Proyecto de galería sobre el río Oñar en la casa nº 3 de la calle de las Ballesterías, de
esta ciudad, propiedad  de don Agapito Calvo Ruiz.

Propietari: Calvo Ruiz, Agapito.
Edifici situat al núm.3 del carrer de las Ballesterías.
Galeria sobre l’Onyar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -

563.337

Proyecto de garage y vivienda propiedad de don Pedro Brugué y doña María Vila en
Santa Eugenia de Ter.

Propietaris: Brugué, Pedro i Vila, María.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al carrer General Queipo de Llano.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1956 -
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563.338

Proyecto de vivienda de don Pedro Salsa Sequedo, en la colonia de Bonmatí, término
municipal de Amer.

Propietari: Salsa Sequedo, Pedro.
Edifici de planta baixa i terrat situat prop d’un camí veïnal paral.lel a la carretera de
Riudellots a St. Martí de Llémena. Vivenda unifamiliar.

Només s’especifica l’escala del croquis d’emplaçament.

1957 -

563.339

Proyecto de vivienda propiedad de doña María Boada Coll en
Anglés.Propietària: Boada Coll, María.
Edifici amb planta baixa i primer pis, situat al carrer de San Miguel.
Vivenda unifamiliar amb botiga i taller a la planta baixa.

El Reg. 23 és una variació del mateix projecte.

1957 -

563.340

Proyecto de vivienda propiedad de doña María Boada Coll en Santa Magdalena,
Anglés.Propietària: Boada Coll, María.
Edifici deplanta baixa i pis.
Vivenda unifamiliar amb taller i botiga a la planta baixa.

El Reg. 22 és una variació del mateix projecte. 

1957 -

563.341

Proyecto de vivienda propiedad de doña Dolores Sala Armengol en
Anglés.Propietària: Sala Armengol, Dolores.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat  a l’HM.5 del KM.13 de la carretera de Santa
Coloma de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 57, amb data desembre de 1963,  fa referència a unes obres de modificació
d’aquest mateix edifici.

1957 -
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563.342

Proyecto de vivienda propiedad de don Juan Font Oriol en Anglés

Propietari: Font Oriol, Juan.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat  prop del Rissec. Vivenda unifamiliar amb zona de
costura a la planta baixa.

La planta baixa i la planta de cobertes mostren corresccions del traçat a tinta.
Es fa referència a la zona de costura ja que per tamany sembla destinada a un ús
industrial.

1957 -

563.343

Proyecto de dos viviendas propiedad de don Francisco Masats Vilata en
AnglésPropietari: Masats Vilata, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer del Ensanche.
Dues vivendes unifamiliars, una per planta.

L’alçat de la façana posterior presenta una correcció del traçat a tinta que n’altera la
conservació.
Els detalls no porten llegenda.

1957 -

563.344

Proyecto de almacén y vivienda propiedad de don Luis Ribas Puig en
AnglésPropietari: Ribas Puig, Luis.
Edific de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al carrer de Ivarneda.
Vivenda unifamiliar al pis i magatzem a la planta baixa.

1957 -

563.345

Proyecto de vivienda rural propiedad de don Roberto Freixas Serramitjana en
AnglésPropietari: Freixas Serramitjana, Roberto.
Edifici de planta baixa situat  prop del camí del Mas Aulet. Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.346

Proyecto de vivienda propiedad de don (no consta) en el barrio de Trullas.
Bescanó.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, situat prop de l’eix de la carretera de Sant Martí de Llémena a
Riudellots.
Vivenda unifamiliar.

1957 -
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563.347

Proyecto de casa de labor propiedad de don José Frigole Mitjà en el “Camp El Pedró”,
Bordils.

Propietari: Frigolé Mitjá, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat al camp El Pedró.
Cors, paller, etc. a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1957 -

563.348

Proyecto de vivienda propiedad de don Juan Ferrán Sau en
BordilsPropietari: Ferrán Sau, Juan.
Edifici de planta baixa, pis i golfes, amb soterrani,  situat entre la carretera del Pont Major a
Palmós i l’antiga carretera de Girona a Flaçà.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls són numerats d’origen, a llapis.

1957 -

563.349

Planos del Ateneo de
BorrassáPropietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis d’extensió parcial, situat a la cantonada dels carrers de la
Argentina i de Figueras.
Cafè, magatzem i sala d’espectacles.

No sembla un projecte complet.

1957 -

563.350

Proyecto de vivienda propiedad de don Paul  Mourousy en
Calonge.Propietari:  Mourousy, Paul.
Edifici de planta baixa i terrat, situat a l‘Hm.8 del Km.5 de la carretera de Palamós a Sant
Feliu de Guíxols.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.351

Proyecto de chalet aislado propiedad de doña Eulalia Casadevall Fontanet en “Puig
s’Agoita” Fanals d’Aro (Castell d’Aro)

Propietària: Casadevall Fontanet, Eulalia.
Edifici de planta baixa i pis, situada prop de les escoles.
Vivenda unifamiliar.

1957 -
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563.352

Proyecto de chalet aislado propiedad de don Luis Camps Parer  en Celrá.

Propietari: Camps Parer, Luis.
Edifici amb soterrani, pis i golfa, situat en un camí particular,  prop d’una fàbrica i una
asserradora.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls 1 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.
El full 3 presenta correcció a llapis vermell.

1957 -

563.353

Proyecto de vivienda propiedad de don Angel Cullell Mulá en
CelráPropietari: Cullell Mulá, Angel.
Edifici de planta baixa, situat al camí del pont d’en Palahí,  a uns 21m. de la via del
ferrocarril.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.354

Proyecto para habilitar dos departamentos en la planta baja de una casa en Colera,
propiedad de don Jaime Casadevall Ribera

Propietari: Casadevall Ribera, Jaime.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, sense emplaçament especificat.
Construcció de dos departaments a la planta baixa.

El Reg. 197, amb data desembre de 1954, fa referència a la reabilitació de l’edifici original.
El Reg. 239, amb data setembre de 1964, fa referència a l’adició d’un pis a aquest edifici.
La planta del full 1 és una primera versió corregida a llapis verd del que serà la planta
definitiva dels departaments.
Correccions del traçat a tinta al full 2.
Paper sulfuritzat.

1957 -

563.355

Proyecto de casita fin de semana propiedad de don Ricardo Camps Feliu y doña Carmen
Sauri Reixach en Colera.

Propietaris: Camps Feliu, Ricardo i Sauri Reixach, Carmen.
Edifici de planta baixa amb terrat, situat en un carrer perpendicular a la platja de “La
Rovellada”.
Vivenda unifamiliar.

1957 -
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563.356

Proyecto de casa para el fin de semana en Colera. Propietario: Don José Auguet
Fábregas

Propietari: Auguet Fábregas, José.
Edifici de planta baixa amb golfa, terrat i torre, situat en un carrer sense nom.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.357

Proyecto de casita fin de semana propiedad de don Francisco Arbossé Vila, en
ColeraPropietari: Arbossé Vila, Francisco.
Edifici de planta baixa sense situació especificada.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.358

Proyecto de garage y cuatro departamentos propiedad de don Francisco Carrés, en
Colera.

Propietari: Carrés, Francisco.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat entre la carretera a l’estació i la carretera a
la platja.
Garatge a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars a cada pis.

Es tracta d’un projecte preliminar corregit i un projecte definitiu.
Correccions a llapis al full 1.
Correccions del traçat a tinta als fulls 1 i 5.
El full 1 és segellat.

1957 -

563.359

Proyecto de casita para fin de semana propiedad de doña María Luisa Tormo en “La
Rovellada” Colera

Propietària: Tormo, María Luisa.
Edifici de planta baixa, situat a “La Rovellada”.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta.

1957 -
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563.360

Proyecto de vivienda mínima en Fornells de la Selva propiedad de don Joaquín Serra
Font.

Propietari: Serra Font, Joaquín.
Edifici de planta baixa situat a la carretera municipal, prop de l’estació de R.E.N.F.E..
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.361

Proyecto de pabellón para el fin de semana propiedad de don José Campmany Pagés en
“La Farella” Llansá.

Propietari: Campmany Pagés, José.
Edifici de planta baixa situat entre la carretera del Port de la Selva i la platja de “La Farella”.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.362

Proyecto de chalet  propiedad de don Luis Viñas Casas y doña Dolores Poch Alemany en
San Feliu de Guíxols.

Propietaris: Viñas Casas, Luis i Poch Alemany, Dolores.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.363

Proyecto de vivienda mínima propiedad de don Fermín Ferrer Pigem en San Gregorio.
Gerona.

Propietari: Ferrer Pigem, Fermín.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer sense nom perpendicular al camí del riu.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.364

Proyecto de vivienda propiedad de don Miguel Albo en San Juan de Mollet
(Gerona).Propietari: Albo, Miguel.
Edifici de planta baixa amb terrat, situat a tocar una casa pairal, al camí de Sant Martí Vell.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 432, amb data febrer de 1957, fa referència al projecte, per a un altre propietari,
d’una vivenda al mateix punt d’ubicació.

1957 -
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563.365

Proyecto de vivienda propiedad de doña Ana Batlle Ventura en San Juan de Mollet
(Gerona).

Propietària: Batlle Ventura, Ana.
Edifici de planta baixa, situat  a tocar una casa pairal, prop del camí a Sant Martí Vell.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 431, amb data gener de 1957, fa referència al projecte, per a un altre propietari,
d’una vivenda al mateix punt d’ubicació.

1957 -

563.366

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Narciso Fajula Serra en Sarriá de
Ter.Propietari: Fajula Serra, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat a 150 m. de la carretera del Pont de la Barca a Sarrià i a 30m.
de la riera de Xuclà.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.367

Proyecto de vivienda propiedad de don Miguel Resplandis Pineda. Sarriá de
Ter.Propietari: Resplandis Pineda, Miguel.
Edifici de planta baixa i pis amb terrat situat  al perllongament del  carrer “Camí del Firal”.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.368

Proyecto de almacén y vivienda propiedad de don Luis Xicoira en
Estartit.Propietari: Xicoira, Luis.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer de Santa Ana.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.
Es tracta de dues variacions sobre un únic projecte.

Els fulls 1 a 4 corresponen al projecte inicial i els fulls 5 i 6 a la variació, amb data gener de
1958.
El Reg. 502, amb datadesembre de 1958, fa referència a un altre projecte per al mateix
propietari.

1957 -
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563.369

Proyecto de vivienda para don Luis Bañeras en Palau Sacosta (Gerona).

Propietari: Bañeras, Luis.
Edifici de planta baixa en un primer projecte i al que s’afegeix un pis en una segona
solució, situat  en un carrer paral.lel a l’ Avenida del Generalísimo  i perpendicular a
Marqués de Caldas de Montbuy.
Vivenda unifamiliar i posteriorment magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 2 correspon al segon projecte, amb data  maig de 1957.

1957 -

563.370

Proyecto de almacén y taller  propiedad de don Luis Surroca Codina en
Gerona.Propietari: Surroca Codina, Luis.
Construcció de planta baixa, situada al carrer Figuerola.
Magatzem i taller.

1957 -

563.371

Proyecto de vivienda propiedad de don Vicente Calahorra Naranjo en
Gerona.Propietari: Calahorra Naranjo, Vicente.
Edifici de planta baixa i terrat al que en una segona solució s’hi afegeixen golfes, situat
prop de la carretera a Santa Coloma.
Vivenda unifamiliar a la planta baixa.

El full 1 correspon a una primera solució, i els fulls 2 i 3 a la segona.

1957 -

563.372

Proyecto de casita para el fin de semana propiedad de don José Santanera
Prats.Propietari: Santanera Prats, José.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

L’edifici és situat en una població costanera, possiblement Colera.

1957 -

563.373

Proyecto de vivienda propiedad de don Pedro Junco Soto en
AnglésPropietari: Junco Soto, Pedro.
Edifici de planta baixa , situat al perllongament del carrer de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 11 fa referència a un projecte per al mateix propietari, situat al mateix carrer i amb
data setembre de 1955, encara que no sembla que es tracti del mateix edifici.
Inclou detall de xemeneia.

1958 -
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563.374

Proyecto de vivienda de Renta Limitada del Grupo I propiedad de don Agustín Xifra
Carreiras en Anglés

Propietari: Xifra Carreiras, Agustín.
Edifici  de planta baixa i pis, situat al carrer de San Miguel. Vivenda unifamiliar amb
magatzem a la planta baixa.

1958 -

563.375

Proyecto de planta baja con dos tiendas y una vivienda en primer piso propiedad de don
Miguel Torras en Anglés

Propietari: Torras, Miguel.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat a 20 m. de la cantonada de la carretera de Girona
a Manresa amb la carretera de Santa Coloma de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar al pis i dues botiues a la planta baixa.

1958 -

563.376

Proyecto de edificio con una vivienda de “Renta Limitada Subvencionada” propiedad de
don Ricardo Durán Torres en Anglés

Propietari: Durán Torres, Ricardo.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat a la plaça de Calvo Sotelo entre els carrers
Poniente i Indústria.
 Vivenda unifamiliar amb botiga i magatzem a la planta baixa.

Correccions a llapis al full 3. 

1958 -

563.377

Proyecto de tres viviendas de Renta Limitada del Grupo I propiedad de don Jaime Serrat,
en Anglés.

Propietari: Serrat, Jaime.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat al carrer del Arrabal.
Una vivenda unifamiliar per pis, inclosa la planta baixa.

1958 -

563.378

Proyecto de una vivienda propiedad de don Salvador Jorquera en
AnglésPropietari: Jorquera, Salvador.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte. Vivenda unifamiliar.

1958 -
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563.379

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada en término municipal de Anglés
para don Pedro Barnera Rogés

Encarregat per:  Barnera Rogés, Pedro.
Edifici de planta baixa situat prop del camí de Can Planas. Vivenda unifamiliar.

Les dues plantes i els alçats de les façanes posterior i lateral presenten afegits a llapis. 

1958 -

563.380

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en Bañolas, propiedad de
don Gonzalo Mir Fajula.

Propietari: Mir Fajula, Gonzalo.
Es tracta de tres variacions sobre un únic projecte, els dos restants amb data decembre de
1958.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada dels carrers  Víctor Soliver i Joaquín
Hostench.
Vivenda unifamiliar.
Consta de sis fulls:
- primer projecte (fulls 1 i 2)
- segon projecte (fulls 3 i 4)
- tercer projecte (fulls 5 i 6)

Correccions a llapis (fulls 1,2 ,5 i 6).

1958 -

563.381

Proyecto de residencia propiedad de Carmen Bosca Gómez en
CadaquersPropietària: Bosca Gómez, Carmen.
Edifici de planta baixa,pis i golfes, situat a la parcel.la 14 del carrer núm. 3.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.382

Proyecto de residencia propiedad de la Srta. Josefina Salvany Piera en
CadaquersPropietària: Salvany Piera, Josefina.
Edifici de planta baixa, pis i golfa situat a  la parcel.la núm. 15 del carrer núm. 3.
Vivenda unifamiliar.

Coreccions del traçat a tinta al full 2.

1958 -
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563.383

Proyecto de chalet propiedad de doña Mercedes Trafach Ferrer en Calonge

Propietària: Trafach Ferrer, Mercedes.
Edifici de planta baixa, situat a l‘Hm.6 del Km.1 de la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols.
Vivenda unifamiliar.

La planta de distribució presenta correccions del traçat a tinta.
El Reg. 105, amb data decembre 1959, es refereix a la construcció d’un garatge per a
aquesta vivenda.
Escala del croquis d’emplaçament 1:200.

1958 -

563.384

Proyecto de vivienda propiedad de don Juan Illa Camps, en
Celrá.Propietari: Illa Camps, Juan.
Edifici de planta baixa, situat a l’Hm.8 del Km.5 de la carretera del Pont Major a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.385

Proyecto de dos viviendas propiedad de  don Luis Aliu Garriga y doña María Teresa
Serra Brugulat en Celrá

Propietaris: Aliu Garriga, Luis i Serra Brugulat, María Teresa.
Edifici de planta baixa i pis,  situat a l’Hm.6 del Km.6 de la carretera del Pont Major a
Palamós.
Dues vivendes unifamiliars bessones, una a la planta i l’altra al pis.

1958 -

563.386

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas, propiedad de don Juan
Moradell Bosch en Celrá.

Propietari: Moradell Bosch, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, stuat a la cantonada d’un carrer sense nom i el carrer Bajada
de la Doma.
Dues vivendes unifamiliars bessones, una la planta baixa i l’altra al pis.

1958 -

563.387

Plano de emplazamiento del refugio para pescadores propiedad de don Emilio Blanch
Roig y Doña María Batlle March en la playa “La Rovellada”, término de Colera, (Gerona)

Propietaris: Blanch Roig, Emilio i Batlle March, María.
Edifici situat a la platja “La Rovellada”
Refugi de pescadors.

La data figura a llapis.

1958 -
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563.388

Proyecto de casa para el fin de semana propiedad de doña María Remedios Comas
Borra en Colera

Propietària: Comas Borra, María Remedios.
Edifici de planta baixa, situat entre el camí a l’estació i el camí a la platja.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.389

Proyecto de dos casitas de fin de semana propiedad de don Francisco Bonal Rigau y
Don Manuel Guillén Edo, en Colera.

Propietaris:  Bonal  Rigau, Francisco i Guillén Edo, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars bessones de planta i pis.

1958 -

563.390

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada para doña Teresa Rumbau
Parés de Fusté, en Colera.

Encarregat per: Rumbau Parés de Fusté, Teresa.
Edifici de planta baixa, situat entre un carrer de nou traçat i la ribera.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.391

.

.Propietari: Casamián, Ramón.
Tres vivendes unifamiliars en una planta.

Es tracta d’un projecte incomplet i inacabat. El lloc, propietari i data figuren a llapis pel
revers del dibuix.

1958 -

563.392

Proyecto de almacén y vivienda propiedad de don José Sagrera Portulas, en Fornells de
la Selva (Gerona).

Propietari: Sagrera Portulas, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat a 33 m. d’una casa pairal, a la carretera provincial de la
general a Fornells.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1958 -

44



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.393

Proyecto de vivienda propiedad de don Narciso Canals Germillach en Llançà.

Propietari: Germillach Canals, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat a l’Hm.1 del Km.1 de la carretera del port de Llançà al Port de
la Selva.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.394

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad de don Juan
Puignau Feliu y doña Angelina Puignau Reig en Palafrugell

Propietaris: Puignau Feliu, Juan i Puignau Reig, Angelina.
Edifici de planta baixa i terrat, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars adossades i bessones.

1958 -

563.395

Proyecto de edificio con una vivienda, propiedad de don Andrés Cadena Moliné en La
Pera.

Propietari: Cadena Moliné, Andrés.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar  al pis i indústria càrnica no especificada a la planta baixa.

1958 -

563.396

Proyecto de vivienda propiedad de don Ramón Compte Artigas en vehinat de Salt
-Gerona- (reforma y ampliación)

Propietari: Compte Artigas, Ramón.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, situat a la cantonada del carrer Mártires y el passeig
Angel Guimerá.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.397

Proyecto de vivienda propiedad de don Juan Agustí Ventura en vehinat de Salt
-Gerona-Propietari: Agustí Ventura, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat al passeig de la  Vía, prop del carrer Pedro Coll.
Vivenda unifamiliar.

1958 -
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563.398

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en Salt, propiedad de don
Vicente Cros Carreras.

Propietari: Cros Carreras, Vicente.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte, perpendicular a la carretera de
Girona a Manresa i prop d’un convent de clausura.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.399

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada a construir sobre un taller
mecànico en Salt. Propietarios: don Pedro Teixidor Vila y don Pedro Teixidor Passolas.

Propietaris: Teixidor Vila, Pedro i Teixidor Passolas, Pedro.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat a la cantonada  d’un carrer de nou traçat i
l’avinguda de José Antonio.
Taller mecànic a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 383, amb data novembre de 1958, fa referència a l’adició de dues cambres al terrat
d’aquesta vivenda.

1958 -

563.400

Proyecto de vivienda propiedad de don Luis Viella Oriol en Sarriá de Ter -Gerona- (una
vivienda de “Renta Limitada Subvencionada”).

Propietari: Viella Oriol, Luis.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.401

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en Sarriá de Ter, propiedad
de don Felipe Sala Llobet.

Propietari: Sala Llobet, Felipe.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte perpendicular al camí de Sarrià.
Vivenda unifamiliar.

1958 -
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563.402

Proyecto de chalet propiedad de don Javier Catalá Vives en Estartit (Torroella de
Montgrí).

Propietari: Catalá Vives, Javier.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 inclou figuracions vegetals a llapis.

1958 -

563.403

Proyecto de dos viviendas propiedad de don Jaime Pujadas y doña Teresa Selleras, en
Estartit. (Torroella de Montgrí).

Propietaris: Pujadas, Jaime y Selleras, Teresa.
Edifici de planta baixa, pis, golfes i terrat, situat al carrer de Santa Ana, a la plaça de
l’església.
Dues vivendes unifamiliars al pis.

1958 -

563.404

Planta del local de planta baja, con frente en tres calles, propiedad de don Luis Xiocoira
Carbó, que se desea destinar para BAR - SALON DE BAILE - TIENDA en Estartit,
(Torroella de Montgrí).

Propietari: Xicoira Carbó, Luis.
Edifici de planta baixa, situat entre el carrer de Santa Ana i un altre carrer de nova
urbanització.
Bar, saló de ball i botiga.

El Reg. 499, amb data gener de 1957, fa referència a un altre projecte per al mateix
propietari.

1958 -

563.405

Proyecto de vivienda propiedad de don Luis Xabadía Roura en Campdurá, término
municipal de Celrá.

Propietari: Xabadía Roura, Luis.
Edifici de planta baixa, situat a nivell de l’Hm.6 del Km.2 de la carretera del Pont Major a
Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1958 -
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563.406

Proyecto de una vivienda de “Renta Limitada Subvencionada” propiedad de don Juan
Felip Menció en Gerona.

Propietari: Felip Menció, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer paral.lel  a la Subida Canteras i proper a la
Jefatura Provincial de Sanidad.
Vivenda unifamiliar.

Sabem que és Girona, però desconeixem l'adreça actual.

1958 -

563.407

Proyecto de garage i vivienda propiedad de don Salvador Aymerich Tixis y doña María
Ros Fornells en Gerona. (una vivienda de Renta Limitada Subvencionada).

Propietaris: Aymerich Tixis, Salvador i Ros Fornells, María.
Edifici de planta baixa i pis, situat  a la Travesia de la Creu.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1958 -

563.408

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada en San Daniel (Gerona)
propiedad de don Salvio Mercader y doña Teresa Fornells.

Propietaris: Mercader, Salvio i Fornells, Teresa.
Edifici de planta baixa, situat a nivell de l’Hm.5 del Km.727 de la carretera de Madrid a
França.
Vivenda unifamiliar.

1958 -

563.409

Proyecto de dos viviendas mínimas propiedad de don Tomás Gifra y doña Francisca
Brugués en Gerona.

Propietaris: Gifra, Tomás i Brugués, Francisca.
Edifici  de planta baixa i pis, situat al carrer Doctor Gaspar Casal.
Magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

1958 -

563.410

Proyecto de una vivienda de “Renta Limitada” del Grupo I sobre un garage propiedad de
don Narciso Asparch Masoliver y doña Joaquina Serra Puig en Palau Sacosta.

Propietaris: Asparch Masoliver, Narciso i Serra Puig, Joaquina.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un pis i terrat, situat al carrer de Nuestra Señora
de Montserrat.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1958 -
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563.411

Proyecto de vivienda propiedad de doña María Vila Pineda en Gerona. Una vivienda de
“Renta Limitada” del Grupo I.

Propietària: Vila Pineda, María.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer de Francisco Roger.
Garatge i cobert a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 3 és inacabat i fa referència a reformes en aquest edifici. L’alçat no és passat a tinta i
s’usa llapis de color.
El full 1 presenta  correccions i afegits a llapis.

1958 -

563.412

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de don José
Viñolas Costa, en Anglés.

Propietari: Viñolas Costa, José.
Edifici de planta baixa situat en un carrer en projecte, paral.lel  al perllongament del carrer
de las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

S’observen  correccions del traçat a tinta.

1959 -

563.413

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada y un local de negocio para
taller, propiedad de don Ramón Albó Rieradevall en  Avenida 5 Febrero nº22 de Anglés.

Propietari: Albó Rieradevall, Ramón.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer 5 de Febrero, núm. 22.
Vivenda unifamiliar al pis i taller a la planta baixa.

El Reg. 51, amb data agost de 1962,  fa referència a una ampliació del mateix edifici. 

1959 -

563.414

Proyecto de una vivienda, propiedad de don Ignacio Bosch Costa, en
AnglésPropietari: Bosch Costa, Ignacio.
Edifici de planta baixa, situat prop de l’eix de la carretera  a Sant Hilari Sacalm.
Vivenda unifamiliar.

1959 -
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Catàleg

563.415

Proyecto de una vivienda propiedad de don Esteban Aimerich Nadal, en Estañol, término
municipal de Bescanó.

Propietari: Aimerich Nadal, Esteban.
Edifici de planta baixa i golfa, situat  prop de l’eix de la carretera de Riudellots a Sant  Martí
de Llémena.
Vivenda unifamiliar.

La planta de distribució i els alçats presenten correccions a llapis.

1959 -

563.416

Proyecto de garage y paso salva-cunetas en el emplazamiento de un chalet propiedad de
doña Mercedes Trafach Ferrer en término municipal de Calonge.

Propietària: Trafach Ferrer, Mercedes.
Construcció de planta baixa,  situada entre un camí públic i la carretera de Sant Feliu de
Guíxols a Palamós.
Garatge.

El pas salva-cunetes només apareix al croquis d’emplaçament.
El Reg.104, amb data  octubre de1958, fa referència a la construcció de la vivenda a la que
acompanya aquest garatge.

1959 -

563.417

Proyecto de una vivienda propiedad de don Juan Mayolas Oliva en
CamósPropietari: Mayolas Oliva, Juan.
Edifici de planta baixa, situat entre un camí de carros i la carretera de Camós a Banyoles,
prop de les escoles.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.418

Proyecto de parcelación en solares edificables de los terrenos propiedad de don Arturo
Estrach Colomer en término municipal de Castillo de Aro

Propietari: Estrach Colomer, Arturo.
Parcelació de terreny en solars edificables.

Tinta negra i de color sèpia.

1959 -
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563.419

Proyecto de una vivienda propiedad de don Artemio Rosell Puigdemont en Celrá.

Propietari: Rosell Puigdemont, Artemio.
Edifici de planta baixa, situat prop del camí d’en Banyes.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.420

Proyecto de una vivienda propiedad de doña Cristina Carós Ferrerós en
Celrá.Propietària: Carós Ferrerós, Cristina.
Edifici de planta baixa, situat al carrer del Porvenir, al cantó del Casino Centro.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.421

Proyecto de una vivienda propiedad de don Pedro Sala Figueras y doña Felicidad Grau
Juanola en Celrá.

Propietaris: Sala Figueras, Pedro i Grau Juanola, Felicidad.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’Hm.7 del Km.5 de la carretera de Girona a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.422

Proyecto de vivienda en planta baja propiedad de don Juan Gratacós Canet, en
ColeraPropietari: Gratacós Canet, Juan.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix una construcció de planta baixa.
Bodega i vivenda unifamiliar a la planta baixa i vivenda unifamiliar preexistent al pis.

El Reg. 209, amb data setembre de 1958, fa referència a la construcció de l’edifici originari.

1959 -

563.423

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de doña Rosa
Juvantells Bosch en Colera.

Propietària: Juvantells Bosch, Rosa.
Edifici de planta baixa, situat entre el carrer del Pozo i el carrer de Los Huertos.
Vivenda unifamiliar.

Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte.
Els fulls 2 i 3 ténen el títol esborrat.
La solució proposada als fulls 2 i 3 és de planta baixa i pis.

1959 -
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Catàleg

563.424

Proyecto de una vivienda propiedad de don Ernesto Nadal Carrés en Colera.

Propietari: Nadal Carrés, Ernesto.
Edifici de planta baixa situat al carrer del Mar.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.425

Proyecto de reconstrucción de una casa propiedad de don Ricardo Sinta Vázquez en
Colera.

Propietari: Sinta Vázquez, Ricardo.
Edifici  de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al carrer de l’església.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta.

1959 -

563.426

Proyecto de tres viviendas de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Juan
Ribera Coderch en Colera

Propietari: Ribera Coderch, Juan.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, situat entre els carrers del Pozo i de Los
Huertos.
Una vivenda unifamiliar per planta

1959 -

563.427

Proyecto de una vivienda propiedad de don Simón Subirana Casadevall en
ColeraPropietari: Subirana Casadevall, Simón.
Edifici de planta baixa, situat al camí del port.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.428

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad de don Leoncio
Nadal en Colera

Propietari: Nadal, Leoncio.
Edifici de planta baixa i pis,  situat en un nou carrer perpendicular al carrer del Pozo i la
Riera de Colera.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta i l’altra al pis.

El Reg. 215, amb data octubre de 1959, fa referència a un edifici del mateix propietari.

1959 -
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563.429

Plano de la finca Iris, situada en “El Portió” de la playa deTamariu, de la que es
co-propietaria doña Rosa Gubert de Roig

Co-propietària: Gubert de Roig, Rosa.
Edifici situat al Portió de la platja de Tamariu.

El Reg. 309, amb data  setembre de 1952,  i el Reg. 310, amb data abril de 1959, fan
referència a edificis de la mateixa propietària a Palamós.

1959 -

563.430

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad de doña Rosa
Gubert de Roig en Palamós

Propietària: Gubert de Roig, Rosa.
Edifici a dos nivells, amb planta baixa i terrat, situat entre els carrers de la Cruz i Cerdenya.
Dues vivendes unifamiliars adossades i bessones.

Els Reg. 308 i 309, amb dates agost de 1959 i setembre de 1952, fan referència a edificis
de la mateixa propietària a Tamariu i Palamós.

1959 -

563.431

Proyecto de dos viviendas de “Renta Limitada del Grupo I” propiedad de don Domingo
Casas Pallés y don Narciso Casas Ribas en Salt -Gerona-

Propietaris: Casas Pallés, Domingo i Casas Ribas, Narciso.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a l’Hm.2 del Km.4
de la carretera de Girona a Olot.
Dues vivendes unifamiliars.

El Reg. 369, amb data  març de 1950, fa referència a la construcció d’una vivenda de
planta baixa per al Sr, Casas Ribas en aquest mateix solar. No obstant l’edifici que figura
als plànols és de dos pisos i el mateix que apareix al registre actual. Pensem que hi ha un
error en la datació del Reg.369, que hauria de ser de 1960.

1959 -

563.432

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada para don Juan Báez
Hernández y doña María Solá Gassió en Salt.

Encarregat per: Báez Hernández, Juan i Solá Gassió, María.
Edifici de planta baixa, situat al carrer de San Dionisio, prop de la cantonada amb el carrer
La Cierva.
Vivenda unifamiliar.

1959 -
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563.433

Proyecto de cuatro tiendas y ocho viviendas propiedad de don Pablo Fornells Brugué y
don Delfín Bronsoms Casadevall en Sarriá de Ter.

Propietaris: Fornells Brugué, Pablo i Bronsoms Casadevall, Delfín.
Edifici  de planta baixa, dos pisos, golfes i terrat, situat en un carrer en projecte
perpendicular al carrer del Firal.
Quatre botigues a la planta baixa i  vuit vivendes, quatre per pis.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.
L’alçat del full 7 és inacabat.
L’alçat del full 8 és idèntic al del full 6.

1959 -

563.434

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Oliveras Teixidor en Sarriá de Ter.

Propietari: Oliveras Teixidor, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer del Firal.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1959 -

563.435

Proyecto de una vivienda propiedad de don Pedro Vilar Prades en Sarriá de
Ter.Propietari: Vilar Prades, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat al solar 107, prop del camí a Sant Julià.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.436

Proyecto de dos viviendas propiedad de don Filadelfo Elías en Estartit (Torroella de
Montgrí).

Propietari: Elías, Filadelfo.
Edifici de planta  baixa i pis, situat al carrer de Santa Ana, a la plaça de l’església.
Una vivenda amb botiga i sense menjador a la planta baixa i l’altra al pis.

1959 -

563.437

Proyecto de una vivienda propiedad de don Genís Parrí Massaguer en
Estartit.Propietari: Parrí Massaguer, Genís.
Edifici de planta baixa, primer pis i segon pis amb terrat, situat  al carrer del Puerto.
Vivenda unifamiliar als pisos.

1959 -
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563.438

Proyecto de edificio propiedad de doña Marta Pascual Ferrer en Estartit.

Propietària: Pascual Ferrer, Marta.
Edifici de planta baixa , pis, golfes i terrat, situat entre el carrer de la Iglesia i l a carretera
de San Jordi a l’Estartit.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte. A la segona proposta s’especifica
que es tracta d’un hotel de tercera categoria.

Els fulls 1 i 2 corresponen al projecte inicial i els fulls 3 a 6 a la segona proposta.
El full 2 presenta afegits i correccions a llapis.
El Reg. 511, amb data novembre de 1961,  i el Reg. 515, amb data maig de 1964, fan
referència a obres d’ampliació en aquest edifici.

1959 -

563.439

Proyecto de garage  propiedad de don Joaquín Ribas Planas, en Palau Sacosta. Gerona.

Propietari: Ribas Planas, Joaquín.
Construcció de planta baixa, situada al carrer San Isidro.
Garatge.

1959 -

563.440

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Hipólito
Arrogante González y doña Araceli Pérez Arrogante en Gerona.

Propietaris: Arrogante González, Hipólito i Pérez Arrogante, Araceli.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer Travesía, al cantó de la Jefatura Provincial de
Sanidad.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta i us de llapis de color vermell.
Sabem que és Girona, però desconeixem l'adreça actual.

1959 -

563.441

Casa propiedad de don Narciso Balliu Torrent en San
Daniel.Propietari: Balliu Torrent, Narciso.
Edifici a dos nivells amb semisoterrani i planta, situat en un camí proper al Vehinat de
Carmen Auguet.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de llapis groc.

1959 -
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Catàleg

563.442

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada para don José Colomer
Martí y doña Carmen Sanz Sanz en San Daniel -Gerona-.

Encarregat per: Colomer Martí, José i Sanz Sanz, Carmen.
Edifici aïllat de planta baixa.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 603, amb  data agost de 1962, fa referència a obres de modificació en aquesta
vivenda.
El Reg. 616, amb data gener de 1964, fa referència a la construcció d’un edifici  per a un
propietari del mateix nom.
Presenta correccions del traçat a tinta.

1959 -

563.443

Proyecto de una vivienda y almacén propiedad de don Joaquín  Casademont Font, en
Gerona.

Propietari: Casademont Font, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer 4 de Febrero.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 2 presenta correccions i afegits a llapis.
Sabem que és Girona, però desconeixem l'adreça actual. El carrer Cuatro de febrero podria
estar aproximadament entre els carrers de la Rutlla, Antic Roca, E. Girbal i Nadal, Enric
Claudi i Joan Bruguera.

1959 -

563.444

Proyecto de una vivienda propiedad de don Joaquín Sarrats Feliu y doña María
Montornés Ribas, en Palau Sacosta -Gerona-.

Propietaris: Sarrats Feliu, Joaquín i Montornés Ribas, María.
Edifici de planta baixa i terrat, situat al carrer San Isidro.
Vivenda unifamiliar.

1959 -

563.445

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada para doña Antonia Puig
Corominas, en San Daniel (Gerona).

Encarregat per: Puig Corominas, Antonia.
Edifici de planta baixa, situat prop del camí a la Font del Ferro.
Vivenda unifamiliar.

L’ alçat de la façana lateral és ombrejat a llapis blau.

1959 -
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Catàleg

563.446

Arseni Ros. Girona.

Encarregat per: Ros, Arseni.
Edifici de planta baixa i, com a mínim un pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar al pis.

Es tracta d’un projecte incomplet, el títol és a llapis, en borrador.
Sabem que és Girona, però no hi consta l'adreça.

1959 -

563.447

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada para don Ramiro Artigas
Castells en Palafolls (Barcelona).

Encarregat per: Artigas Castells, Ramiro.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’antic camí de Tordera a Girona.
Vivenda unifamiliar al pis.

El full 2 presenta correccions a llapis.

1959 -

563.448

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Expósito Coll, en Anglés.

Propietari: Expósito Coll, José.
Edifici  de planta baixa, situat entre el carrer Ter i l’eix de la carretera de Manresa a Girona.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.449

Plano del local para bailes y espectáculos, anexo a un café, situado en el  Paseo
Marimón Asprer nº4 en La Bisbal. Propietario de la industria: don Pedro Casademont
Teixidor.

Propietari: Casademont Teixidor, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat al núm. 4 del  passeig Marimón Asprer.
Local per a ball i espectacles.

Els Regs. 86, 89 i 90  fan referència al mateix edifici.

1960 -
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Catàleg

563.450

Local para bailes y espectáculos propiedad industrial de don Pedro Casademont Teixidor
en  La Bisbal.

Propietari: Casademont Teixidor, Pedro.
Situat al passeig de Marimón Asprer nº4.
Local per a ball i espectacles.

Els Reg. 86, 88 i 90 fan referència al mateix edifici.

1960 -

563.451

Proyecto de dos viviendas iguales para don P.J. von Duÿn y don Karl Hess en San
Antonio de Calonge.

Propietaris: von Duÿn, P.J. y Hess, Karl.
Edifici de planta baixa, pis i golfes situat  entre primera línia de mar i el carrer de San
Antonio.
Dues vivendes unifamiliars contigües i bessones amb garatge a la planta baixa i vivenda al
pis.

Es tracta d’un projecte inicial i dues reformes successives  del mateix, amb dates  octubre i
novembre de 1960.
Correccions del traçat a tinta (full 5).

1960 -

563.452

Proyecto de establo y pajar propiedad de don José Taberner Fortiá y doña Antonia
Palahí Colom en Celrá.

Propietaris: Taberner Fortiá, José  i Palahí Colom, Antonia.
Construcció de planta baixa i pis que s’annexa a un edifici ja existent.
Estable i paller.

1960 -

563.453

Proyecto de almacén propiedad de don José Ferrer Bardera en
Celrá.Propietari: Ferrer Bardera, José.
Construcció de planta baixa i terrat, sense emplaçament especificat.
Magatzem.

El Reg. 193, amb data setembre de 1963, fa referència a l’adició d’un pis per a dues
vivendes a aquest edifici.

1960 -
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563.454

Proyecto de garage y dos viviendas propiedad de don José Cler Surribas en Colera.

Propietari: Cler Surribas, José.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat  al carrer del  Mar.
Es tracta de tres variacions sobre un únic projecte. d’ampliació. Els primers plànols consten
d’una planta baixa buida i dues vivendes bessones al pis,  la segona variació inclou una
altra vivenda a la planta baixa i la tercera torna a la distribució original.

Els fulls 1 a 3 són del projecte original.
El full 4 és la primera variació.
El full 5 és el projecte definitiu.

1960 -

563.455

Proyecto de cobertizo y almacén propiedad de don Ramiro Lloret Rigau en La
Sellera.Propietari: Lloret Rigau, Ramiro.
Construcció de planta baixa, situada entre la via del ferrocarril d’Olot a Girona i el camí a  la
Barca.
Cobert i magatzem.

1960 -

563.456

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Miguel
Matillo Vila y doña Carmen Trafach Palou en La Sellera.

Propietaris: Matillo Vila, Miguel i Trafach Palou, Carmen.
Edifici a dos nivells amb semi-soterrani, planta i terrat, situat al passeig de la Estación.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.457

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada del Grupo I en primer piso y un almacén en
planta baja, propiedad de don José Oller Vilamajó, en La Sellera.

Propietari: Oller Vallmajó, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’Hm.4 del Km.15 de la carretera de Santa Coloma de
Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1960 -
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563.458

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Angel
Carreras Llorens en La Sellera.

Propietari: Carreras Llorens, Angel.
Edifici de planta baixa, situat  al carrer Creu de Madona.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.459

Proyecto de una vivienda en primer piso y de un almacén en planta baja propiedad de
don Juan Verdaguer Cullell, en La Sellera.

Propietari: Verdaguer Cullell, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer d’Amer.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1960 -

563.460

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en primer piso y de un
almacén en planta baja para don Jaime Vilaró Quer, en La Sellera

Propietari: Vilaró Quer, Jaime.
Edifici de planta baixa i pis, situat al camí a la Barca.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1960 -

563.461

Proyecto de tres viviendas en el medio rural, propiedad de don Salvador Serra Pujol, en
Porqueres.

Propietari: Serra Pujol, Salvador.
Tres edificis contigus i bessons, situats entre l’antiga carretera a Camós i el camí a les
Pedreres de Mata.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1960 -

563.462

Sr. Budallés.
Port-BouEncarregat per: Sr. Budallés.
Edifici de planta baixa i dos pisos, sense emplaçament especificat.
Magatzem a la planta baixa, menjador restaurant al primer pis i vivenda al segon pis.

1960 -
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563.463

Proyecto de seis viviendas propiedad de doña Dolores Buscató Fontclara en Puerto de la
Selva

Propietària: Buscató Fontclara, Dolores.
Dos edificis de planta baixa, dos pisos i terrat, situats entre els carrers de la Rectoría i de
la Montaña.
Una vivenda unifamiliar per pis a cada un dels edificis.

El títol del full 2 es refereix a tres vivendes  i hi figura només un dels edificis.

1960 -

563.464

Plano de emplazamiento a escala 1: 500 en zona urbana de San Feliu de
Guíxols.Propietari: Segura, Francisco.
Croquis d’emplaçament del solar núm.33 de l’urbanització Maria Salip.

La datació és aproximada: la unitat de l’any és il.legible.

1960 -

563.465

Proyecto de una vivienda propiedad de don Enrique Muriscot Cerdó y doña María Sala
Verdaguer en Sant Julià de Ramis. Gerona.

Propietari: Muriscot Cerdó, Enrique.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer sense nom prop de la confluència de les
carreteres de Girona a Olot i de Madrid a França per La Jonquera.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.466

Proyecto de locales de negocio y vivienda propiedad de don Juan Sais Ros y doña
Joaquina Coll Cerviá en S. Juliá de Ramis. Gerona.

Propietaris: Sais Ros, Juan i Coll Cerviá, Joaquina.
Edifici de planta baixa i pis amb terrat, situat en un carrer sense nom prop de la confluència
de les carreteres de Girona a Olot i de Madrid a França passant per La Jonquera.
Vivenda amb botiga i magatzem a la planta baixa.

Tot i que el títol fa referència a una vivenda, les dimensions i la distribució semblen, més
aviat, les d’una fonda, pensió o similar.
El Reg. 445, amb data maig de 1962, fa referència a l’ampliació i modificació d’aquest
edifici.

1960 -
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563.467

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada para don Pedro Cos Burch
en Sant Julià de Ramis.

Encarregat per: Cos Burch, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Girona a Olot, prop de la confluència amb la
de Madrid a França.
Vivenda unifamiliar.

Es tracta de tres variacions sobre un únic projecte, cada una en un full, totes amb la igual
datació i  ubicació, i encarregades per la mateixa persona.
El full 3 és segellat.

1960 -

563.468

Proyecto de una casa con dos departamentos propiedad de don Juan Seguí Farreras en
Estartit.

Propietari: Seguí Farreras, Juan.
Edifici a dos nivells de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat en un  carreró perpendicular al
carrer Islas Medas.
Dues vivendes unifamiliars, una per pis.
Es tracta de dues variacions referides a un mateix projecte, la segona amb data febrer de
1960.

Els fulls 1 i 2 corresponen al progecte original i els 3 i 4 a la variació. El projecte modificat
és de planta, dos pisos, golfes i terrat.
El full 2 presenta correccions a llapis.
El Reg. 512, amb data gener de 1962, fa referència a obres en aquest edifici.

1960 -

563.469

Proyecto de una vivienda propiedad de don Martín Gené Subirana en
Vidreras.Propietari: Gené Subirana, Martín.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer sense nom, perpendicular a la carretera de
Lloret.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.470

Proyecto de almacén o trastero anexo a la casa propiedad de don Juan Flores Egea en
Montilibi (Gerona).

Propietari: Flores Egea, Juan.
Construcció de planta baixa a la que s’afegeix un pis, situat  prop de la línia del ferrocarril a
Sant Feliu de Guíxols.
Magatzem.

El Reg. 540, amb data agost de 1955, fa referència a la construcció de l’edifici original.

1960 -
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563.471

Proyecto de almacén y vivienda propiedad de don Fernanado Sargatal en Palau Sacosta.

Propietari: Sargatal, Fernando.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer Divisoria.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 533, amb data gener de 1955, fa referència a obres d’ampliació d’un altre edifici del
mateix propietari.

1960 -

563.472

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en primer piso y de un
almacén en planta baja, propiedad de don Joaquín Casademont Font, en Gerona.

Propietari: Casademont Font, Joaquín.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer 4 de Febrero.
Magatzem a la planta baixa i vienda unifamiliar al pis.

1960 -

563.473

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Miguel
Gubau Panella en Campdurá.

Propietari: Gubau Panella, Miguel.
Edifici de planta baixa amb golfa, situat a nivell de l’Hm.3 del Km.5 de la carretera de
Girona a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1960 -

563.474

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada anexa a una construcción
industrial propiedad de don Ramón Guinart Colomer y doña Pilar Mitjá Sureda, en
Gerona.

Propietaris: Guinart Colomer, Ramón i Mitjá Sureda, Pilar.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer del Carmen.
Vivenda unifamiliar amb magatzem a la planta baixa.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1960 -

563.475

Proyecto de una vivienda propiedad de don Juan Artigas Castells en
Palafolls.Propietari: Artigas Castells, Juan.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte.
Vivenda unifamiliar.

1960 -
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563.476

Senyora Trini Blanch -Vilassar-.

Encarregat per: Blanch, Trini.
Edifici de planta  i dos pisos, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars, una a cada pis.

Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte.
No es pot saber si es tracta de Vilassar de Mar o de Vilassar de Dalt.

1960 -

563.477

Proyecto de una vivienda en primer piso y de un garage en planta baja para don José
Pica Carbó en Palafolls (Barcelona).

Encarregat per: Pica Carbó, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’antic camí de Tordera a Girona.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1960 -

563.478

Proyecto de pequeño almacén propiedad de don Juan Gassiot Sicra, en
Anglés.Propietari: Gassiot Sicra, Juan.
Construcció de planta baixa, situada al carrer de San Miguel.
 Magatzem.

Inclou algunes especificacions sobre materials constructius.

1961 -

563.479

Proyecto de  una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de don Enrique
Castañé, en Anglés.

Propietari: Castañé, Enrique.
Edifici de planta baixa situat en un carrer sense nom perpendicular al carrer Ter.
Vivenda unifamiliar.
Consta de tres fulls que són variacions d’un mateix projecte, amb idèntic títol, situació i
datació.

El full 1 presenta una correcció a llapis, amb anotació, a la planta de distribució. 

1961 -

563.480

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Francisco
Hernández Padilla, en Anglés.

Propietari: Hernández Padilla, Francisco.
Edifici de planta baixa situat a la carretera de Santa Coloma. Vivenda unifamiliar.

1961 -
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563.481

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Hernández Zamora, en Anglés.

Propietari: Hernández Zamora, José.
Edifici de planta baixa i primer pis, situat  a la carretera de Santa Coloma.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 48 fa referència a un edifici bessó i contigu.

1961 -

563.482

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de don José
Lozano Hernández, en Anglés.

Propietari: Lozano Hernández, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera de Santa Coloma.
Vivenda unifamiliar.

Ombrejats a llapis vermell.
El Reg. 47 fa referència a un edifici bessó i contigu .

1961 -

563.483

Proyecto de un gallinero y un establo propiedad de don Sebastián Gimeno Flores y doña
Jacinta Solá Vinardell, en Bañolas.

Propietaris: Gimeno Flores, Sebastián i Solá Vinardell, Jacinta.
Dues construccions, una de planta baixa i pis i l’altra de planta baixa, situades entre el
carrer de la Formiga i dues sèquies.
Galliner i estable.

El Reg. 78, amb data  juliol de 1965, fa referència a la construcció d’un altre estable i
galliner per als mateixos propietaris al solar veí.

1961 -

563.484

Proyecto de una vivienda propiedad de don Agustín Cugat Lloret en San Antonio de
Calonge

Propietari: Cugat Lloret, Agustín.
Edifici de planta baixa, situat prop de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1961 -
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563.485

Proyecto de vivienda económica propiedad de don Luis Torrantá Colomer, en Camós

Propietari: Torrantá Colomer, Luis.
Edifici de planta baixa, situat a l‘Hm.6 del Km.1  de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions a llapis

1961 -

563.486

Proyecto de almacén de don Salvador Serra Pujol en
CamósPropietari: Serra Pujol, Salvador.
Construcció de semi-soterrani i pis, situada a l’Hm.3 del Km.2 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Magatzem.

El Reg. 127, amb data octubre de 1964, fa referència a l’adició d’un cobert a aquesta
construcció.
Els Regs. 71, 74, 119, 124, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1961 -

563.487

Plano para la legalización de un anexo de la finca “Casa Sastre” de Fanals, término
municipal de Castell d’Aro. Prropietario: don Dino Vastapane

Propietari: Vastapane, Dino.
Construcció de planta baixa, annexa a una vivenda i situada prop d’un camí que surt de la
carretera de santa Cristina a Platja d’Aro.
Porxo.

1961 -

563.488

Proyecto de cobertizo para “Maderas Sibina” en
CelráEncarregat per: Maderas Sibina.
Construcció de planta baixa, situada al carrer de Legazpi.
Nau industrial.

1961 -

563.489

Proyecto de una vivienda propiedad de don José Garriga Llunell, en
Celrá.Propietari: Garriga Llunell, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre la carretera vella i els Km.6 i 7 de la carretera del
Pont Major a Palamós.
Vivenda unifamiliar amb corrals a la planta baixa.

1961 -
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563.490

Proyecto de tres viviendas de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de doña Luisa
de Batlle de Molar en Colera.

Propietària: Batlle de Molar, Luisa de.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, que al projecte definitiu passa a ser edifici
de planta baixa, pis i semi-pis amb terrat, situat al passeig al mar.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El full 2 presenta correccions a llapis.
Els fulls 1 i 2  fan referència al primer projecte i els fulls 3 i 4 al projecte modificat i definitiu.
El Reg. 238, amb data febrer de 1964, fa referència a unes obres de reforma en un altre
edifici de la mateixa propietària.
El Reg. 250, sense datació, fa referència a una parcel.lació de terrenys de la mateixa
propietària.

1961 -

563.491

Adaptación del proyecto de vivienda solicitado por don Simón Subirana Casadevall,  +
adaptado al plan general  de urbanización de Colera. Actual propietario: don Pedro Redó
Subirana

Propietari:  Redó Subirana, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat al carrer del Puerto.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 229, amb data setembre de 1962, fa referència a l’adició d’un pis a aquest edifici.

1961 -

563.492

Proyecto de cuatro pequeñas viviendas o departamentos propiedad de don Juan
Gudayol Comas, en La Escala.

Propietari: Gudayol Comas, Juan.
Edifici de planta baixa,  pis i terrat, situat entre la carretera a Montgó i la platja.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i tres al pis.

El full 1 presenta correccions a llapis.

1961 -

563.493

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Joaquín
Bosch, en La Sellera.

Propietari: Bosch, Joaquín.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat en un carrer prop de la carretera de
Santa Coloma de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar al pis que s’afegeix.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1961 -
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563.494

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad de don Tomás
Vila Aymerich en La Sellera

Propietari: Vila Aymerich, Tomás.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop de la via del ferrocarril d’Olot a Girona.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El full 3 inclou ombrejats a llapis vermell.
Al Reg. 302, amb data maig de 1964, el mateix propietari  hi figura com a promotor.

1961 -

563.495

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Juan
Pujolrás Prat y doña Antonia Viñets Roca, en La Sellera.

Propietaris: Pujolrás Prat, Juan i Viñets Roca, Antonia.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de La Barca.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 és ombrejat  en vermell, amb aquarel.la o similar.

1961 -

563.496

Proyecto de una vivienda propiedad de don José Ribera, en término municipal de
Porqueres.

Propietari: Ribera, José.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera vella de Camós, al davant de Can Pedrera de
Mata.
Vivenda unifamiliar.

La planta inclou correccions i afegits a llapis.
Hi ha un error als títols: la façana lateral és rotulada com a posterior.

1961 -

563.497

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de don Francisco
Gui Viella en San Feliu de Guíxols.

Propietari: Gui Viella, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 398, amb data setembre de 1959, fa referència a la construcció d’un altre edifici als
mateixos terrenys i per al mateix propietari.
El Reg. 402, amb data desembre de 1962, fa referència a la construcció d’un edifici als
mateixos terrenys, propietat d’un hereu de l’anterior propietari.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.
Existeix còpia.

1961 -
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563.498

Proyecto de una vivienda propiedad de don José Ribas Oliveras en Sant Julià de Ramis.

Propietari: Ribas Oliveras, José.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Madrid a França per La jonquera.
Vivenda unifamiliar.

1961 -

563.499

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada con tienda y almacén, para don
Angel Sala Pueyo en San Julián de Ramis -Gerona-.

Encarregat per: Sala Pueyo, Angel.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre els Kms.724 i 725 de la carretera de Madrid a
França per La Jonquera.
Vivenda unifamiliar amb botiga i magatzem a la planta baixa.

1961 -

563.500

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas, con locales comerciales
en bajos, en San Julián de Ramis. Propietarios: don Juan Vidal Lahosa y doña María
Estrella Mas March.

Propietaris: Vidal Lahosa, Juan i Mas March, María Estrella.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, sense emplaçament especificat.
Local comercial amb botiga, magatzems i garatge a la planta baixa i dues vivendes
unifamiliars al pis.

Als fulls 2 a 4 el nom del propietari hi figura a bolígraf.

1961 -

563.501

Proyecto de edificio comercial y vivienda propiedad de don Julio Rigau Barneda en
Campdurá, municipio de Celrá.

Propietari: Rigau Barneda, Julio.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre la carretera de Girona a Palamós i la carretera de
Campdurá.
Vivenda unifamiliar amb botiga, cafè-bar, magatzem i garatge a la planta baixa.

L’escala del full 2 és errònia.
El full 2 presenta correccions del traçat a tinta i correccions a llapis.
Us de llapis groc al full 4 on apareixen a net les correccions del full 2.

1961 -
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563.502

Ante-Proyecto de sesenta y seis  viviendas de Renta Limitada Subvencionadas  en
término municipal de La Cardenchosa -Córdova-. Promotor: Minas Glorias S.A.

Promotor: Minas Glorias S.A.
Sis vivendes unifamiliars de planta baixa (tipus A), un edifici de planta baixa i pis amb deu
vivendes (tipus B) i cinc edificis de planta baixa i pis amb deu vivendes per edifici (tipus C),
sense emplaçament especificat.

1961 -

563.503

.

.Propietari: no consta.
Edifici a dos nivells amb planta baixa, dos pisos i terrat, sense emplaçament especificat.

La data apareix a llapis.
No consta la ubicació.

1961 -

563.504

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Amer propiedad de don Jorge Vinyolas
CasasPropietari: Vinyolas Casas, Jorge.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Correcció a llapis a la planta de distribució.
Figuracions humanes i vegetals.

1962 -

563.505

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Edilberto
Novás Pedreira, en Anglés.

Propietari: Novás Pedreira, Edilberto.
Edifici  de planta baixa i pis,  situat  prop del carrer de Las Escuelas.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.
El Reg. 62, amb data maig de 1964, fa referència a la modificació d’aquest edifici.

1962 -
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563.506

Proyecto de un almacén en planta baja, y una vivienda de Renta Limitada
Subvencionada en primer y segundo piso, propiedad de don Juan Rabasseda Marigó en
Anglés.

Propietari: Rabasseda Marigó, Juan.
Edifici de planta baixa i dos pisos situat al carrer  Iverneda.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar als pisos.

1962 -

563.507

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada y un local de negocio para
taller, propiedad de don Ramón  Albó Rieradevall en avenida 5 de Febrero nº22 de
Anglés.

Propietari: Albó Rieradevall, Ramón.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la Aenida 5 de ebrero, nº 22.
Vivenda unifamiliar al pis.

Es tracta d’una ampliació del projecte  Reg. 38, consistent en l’afegit d’una tribuna a la
planta pis.

1962 -

563.508

Proyecto de una vivienda propiedad de don Fermín Ros Bataller en
AnglésPropietari: Ros Bataller, Fermín.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la zona de la Fuente del Caño.
Vivenda unifamiliar.

Els murs i envans de les plantes de distribució i la secció són ombrejats a llapis vermell.

1962 -

563.509

Proyecto de dos viviendas en primer piso, propiedad de doña María Panella Carles, en
Anglés

Propietària: Panella Carles, María.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer de Gerona.
Magatzem i vivenda unifamiliar ja existents a la planta baixa i dues vivedes unifamiliars  de
nova construcció al pis.

.

1962 -
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563.510

Proyecto de edificio destinado a taller, en la calle Industria nº79 - Anglés,  propietarios:
don Pedro Clapés Rigau y don José Costa Yáñez

Propietaris: Clapés Rigau, Pedro y Costa Yáñez, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de la Industria nº79.
Taller amb pati.

Alguns murs de la planta i la secció són ombrejats a llapis groc 

1962 -

563.511

Proyecto de dos viviendas en término municipal de Bañolas. Propietario: don Salvador
Serra

Propietari: Serra, Salvador.
Edifici de planta baixa, situat al Km.0, Hm.8 de la carretera de Banyoles a Camós.
Dues vivendes unifamiliars bessones.

Correccions del traçat a tinta.
Els Regs. 71, 118, 119, 124, 127, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1962 -

563.512

Proyecto de una vivienda propiedad de don José Suquet Cufiñá en San Antonio de
Calonge.

Propietari: Suquet Cufiñá, José.
Edifici de planta baixa, situat prop de l’Hm.3 del Km.10 de la carretera de Sant Feliu de
Guíxols a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.513

Proyecto de dos viviendas y un almacén propiedad de don Juan Xifró Zurdo en San
Antonio de Calonge.

Propietari: Xifró Zurdo, Juan.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat prop del carrer Arturo Mundet.
Vivenda unifamiliar completa amb magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Correccions del traçat a tinta.

1962 -
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563.514

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada y locales de negocio
propiedad de don José Escarrá Blasi y doña Rosa Juan Reixach en Camallera, (Saus)

Propietaris: Escarrá Blasi, José i Juan Reixach, Rosa.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar a la planta i el pis, amb taller i botiga a la planta baixa.

1962 -

563.515

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada y de un local de negocio,
propiedad de don Enrique Mir Navarro, en Camallera (Saus)

Propietari: Mir Navarro, Enrique.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera de l’estació.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 4, amb data abril de 1965, és una repetició invertida del mateix edifici.

1962 -

563.516

Proyecto de una vivienda mínima propiedad de don Salvador Serra Pujol, en
CamósPropietari: Serra Pujol, Salvador.
Edifici de planta baixa, situat en un camí municipal transversal a la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

Els Regs. 71, 74, 118, 124, 127, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1962 -

563.517

Proyecto de una vivienda unifamiliar propiedad de don Agustín Xuclá en
CamósPropietari: Xuclá, Agustín.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.518

Edificio propiedad de doña  Dolores Feixas Molins, y doña Josefina Casamián Feixas en
Colera.

Propietàries: Feixas Molins, Dolores i Casamián Feixas, Josefina.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al passeig .
Una vivenda unifamiliar per pis.

1962 -
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563.519

Proyecto de residencia propiedad de don Lucien Grand y doña Ivonne  Juvault en Colera

Propietaris: Grand, Lucien i Juvault, Ivonne.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 podria ser una variació en la planta del mateix projecte.
El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
El full 1 inclou figuracions humanes i vegetals.

1962 -

563.520

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada a edificar en primer piso
propiedad de doña Rosa Juvantells Bosch en Colera

Propietària: Juvantells Bosch, Rosa.
Edifici de planta baix al que s’afegeix un pis, situat al carrer del Pozo, prop del viaducte de
R.E.N.F.E.
Vivenda unifamiliar al pis.

1962 -

563.521

Proyecto de una vivienda propiedad de don José María Varés Martinell y doña María
Comalada Boixassa, en Colera.

Propietaris: Varés Martinell, José María i Comalada Boixassa, María.
Edifici de planta baixa, situat prop de la platja.
Vivenda unifamiliar.

Inclou ombrejats i senyals a llapis de color.
El croquis d’emplaçament  és ampliat a llapis.

1962 -

563.522

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de doña María Piedad Busquets Bosch, en
Colera

Propietària: Busquets Bosch, María Piedad.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat  al carrer de la Iglesia.
Vivenda unifamiliar.

1962 -
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563.523

Proyecto de un almacén en planta baja y dos departamentos en primer piso, propiedad
de don José Grau  Ferrer, en Colera.

Propietari: Grau Ferrer, José.
Edifici de planta baixa semisoterrada , pis i terrat, situat entre el carrer Lebrún i el carrer
de Mar.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Ombrejats a llapis groc.

1962 -

563.524

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de don Ramón
Roig Vilamajor en La Pera.

Propietari: Roig Vilamajor, Ramón.
Edifici de planta baixa, situat en una finca  prop de la carretera a La Pera.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.525

Proyecto de una vivienda propiedad de don Pedro  Castany Oriol, en término municipal
de Porqueres.

Propietari: Castany Oriol, Pedro.
Edifici de planta baixa i golfa, situat a l’antiga carretera de Girona a Olot, prop del camí a
les Pedreres.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.526

Proyecto de una vivienda unifamiliar propiedad de don José Vilà Ros, en término de
Porqueres

Propietari: Vilà Ros, José.
Edifici de plana baixa, situat a l’Hm.4 del Km.1 de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1962 -
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Catàleg

563.527

Proyecto vivienda subvencionada Renta lLimitada en planta baja propiedad de don
Domingo Casas Sallés en Salt.

Propietari: Casas Sallés, Domingo.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a l’Hm.2 del Km.4
de la carretera de Girona a Manresa.
Vivenda unifamiliar al pis.

Tinta vermella al full 1.
No està clar que el full 1 correspongui a aquest projecte.
Tot i que el títol parla d’una vivenda de planta baixa, els plànols fan referència a la vivenda
situada al pis.

1962 -

563.528

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionada en el barrio “Coll de Sant
Pol”, en la ciudad de Sant Feliu de Guíxols. Propietario: don Juan Gui Viella.

Propietari: Gui Viella, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada d’un carrer sense nom i el carrer Sobre
Vía.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i l’altra al pis.

Els Regs. 398 i 401, amb dates setembre de 1959 i maig de 1961 respectívament, fan
referència a la construcció de dos edificis als mateixos terrenys, propietat de Gui Viella,
Francisco, del qual  Gui Viella, Juan, n’és hereu.
Ombrejats a llapis groc.

1962 -

563.529

Proyecto de un edificio de Renta Baja propiedad de don Narciso Vilá Planas en Tayalà
(S. Gregorio).

Propietari: Vilá Planas, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat a 300m. de l’inici del camí veïnal que duu de la carretera de
Girona a Les Planes fins a Taialà.
Local comercial que inclou botiga, barberia, cuina-menjador i bany.

1962 -
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Catàleg

563.530

Edificio propiedad de don Juan Sais Ros y doña Joaquina Coll Cerviá, en Sant Juliá de
Ramis.

Propietaris: Sais Ros, Juan i Coll Cervià, Joaquina.
Edifici de planta baixa i pis amb terrat, sense emplaçament especificat.
Bar-botiga i magatzems a la planta baixa.

Porta data del dia 24.
La distribució fa pensar que es tracta d’una fonda, pensió o similar.
El Reg. 439, amb data novembre de 1960, fa referència a la construcció d’aquest mateix
edifici.

1962 -

563.531

Proyecto de una vivienda propiedad de don Joaquín Ballada Espluga en Sarriá de
Ter.Propietari: Ballada Espluga, Joaquín.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Girona a Olot, prop de la confluència amb el
nou traçat de la carretera de Madrid a França.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 és una variació sobre la planta original datada a l’agost de 1962.

1962 -

563.532

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Juan
Llusén Feliu y doña Pilar Pagés Domenech, en Sarriá de Ter.

Propietaris: Llusén Feliu, Juan i Pagés Domenech, Pilar.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar amb magatzem.

1962 -

563.533

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Vicente
Turró Sais en Sarriá de Ter.

Propietari: Turró Sais, Vicente.
Edifici de planta baixa i pis, situat a prop del nou traçat de la carretera de Madrid a França i
del “Mas de l´Horta”.
Vivenda unifamiliar.

1962 -
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Catàleg

563.534

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, propiedad de doña Carmen
Brugué Costa de Caula en Sarriá de Ter.

Propietària: Brugué Costa de Caula, Carmen.
Edifici de planta baixa, situat entre la carretera d’en Xuclá i el camí de Sarrià de Ter a
Sarrià de Dalt.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.535

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Ribas Tarradas, en Sarriá de Ter.

Propietari: Ribas Tarradas, José.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer sense nom paral.lel a la nova travessia de Sarrià
de Ter.
Vivenda unifamiliar.

L’escala del full 2 consta al full 1.

1962 -

563.536

Proyecto de una vivienda, propiedad de don Genís Barrera y doña Consuelo Bahí, en
Tor. (La Tallada).

Propietaris: Barrera, Genís i Bahí, Consuelo.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar amb graner a la planta baixa.

Ombrejats a llapis taronja.

1962 -

563.537

Proyecto de edificio con locales de negocio y cuatro viviendas de Renta Limitada
Subvencionadas, en la calle Julio Garreta de Gerona. Propietarios: don Alfonso Oller
Ciurana y don Juan Brugués Vicens.

Propietaris: Oller Ciurana, Alfonso i Brugués Vicens, Juan.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte, un edifici de planta baixa, tres pisos,
golfa i terrat en una primera solució i amb un pis més al segon projecte. Situat al carrer
Julio Garreta.
Locals de negocis i sis vivendes.

El full 1 correspon al projecte  de tres pisos i el full 2 al  de quatre.

1962 -
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Catàleg

563.538

Proyecto de cuatro viviendas de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Peñate Vega y doña Angela Barceló Oliva en Gerona.

Propietaris: Peñate Vega, José  i Barceló Oliva, Angela.
Edifici de planta baixa, tres pisos, golfa i terrat, situat al carrer de la Creu.
Una vivenda unifamiliar per planta.

El full  2 presenta correccions del traçat a tinta i us de llapis vermell.

1962 -

563.539

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas, propiedad de don Juan
Pérez Santamaría, en Gerona.

Propietari: Pérez Santamaría, Juan.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat en un carrer en projecte.
Dues vivendes unifamiliars, una per pis.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
Sabem que és Girona, però no hi consta l'adreça.

1962 -

563.540

Proyecto de una vivienda de R.L.S. propiedad de don José Colomer Martí y doña
Carmen Sanz Sanz, en San Daniel. Detalles constructivos.

Propietaris: Colomer Martí, José i Sanz Sanz, Carmen.
Projecte de modificació en un edifici de plata baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 581, amb data abril de 1959, fa referència a la construcció d’aquest edifici.
El Reg. 616, amb data gener de 1964, fa referència a la construcció d’un edifici per a un
propietari del mateix nom.

1962 -

563.541

Maria
Riera.Encarregat per: Riera, Maria.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.
Utilització de llapis de color.
El full és retallat, com si s´haguessin reaprofitat el títol i el croquis d’emplaçament.
No consta la ubicació.

1962 -
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Catàleg

563.542

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada  Subvencionada en primer piso propiedad
de doña Dlores Sala Armengol, en Anglés.

Propietària: Sala Armengol, Dolores.
Edifici de  de planta baixa i pis, situat  l’HM.5 del KM.13 de la carretera de Santa Coloma
de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 24 fa referència  a la construcció d’aquest mateix edifici.

1963 -

563.543

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas en Calonge (San Antonio
de). Propietario: don Luis Madrenas Bahí

Propietari: Madrenas Bahí, Luis.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat a la urbanització Saliné.
Dues vivendes unifamiliars bessones, una a la planta baixa i l’altra al pis.

Correccions del traçat  a  tinta (full 2).

1963 -

563.544

Proyecto de chalet para una sociedad representada por don Benito Muntada Macau, en
la urbanización “Mas Ambrós” en término de Calonge.

Projecte encarregat per: una societat representada per Muntada Macau, Benito.
Edifici de planta baixa, situat al solar núm.12 de la urbanització “Mas Ambrós”.
Vivenda unifamiliar amb garatge a nivell dels fonaments.

Llapis de color groc al  full 2.
Correccions del traçat a tinta (full 2).

1963 -

563.545

Proyecto de una vivienda de planta baja en el término de Camós. Propietario: don Miguel
Viñolas

Propietari: Viñolas, Miguel.
Edifici de planta baixa, situat en un camí transversal a l‘Hm.5 del Km.1 de la carretera de
Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1963 -
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Catàleg

563.546

Proyecto relativo a una casa de planta baja y primer piso, con una vivienda en cada
planta, en Camós. Propietario: don Luis Torrentá Colomer

Propietari: Torrentá Colomer, Luis.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l‘Hm.6 del Km.1 de la carretera de Banyoles a Camós.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta baixa i l’altra al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.547

Proyecto para ampliar con un primer piso una vivienda inicialmente de planta baja en
término municipal de Camós. Propietario: don Baudilio Reig

Propietari: Reig, Baudilio.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un camí perpendicular a l’Hm.5 del Km.1 de la
carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1963 -

563.548

Proyecto de una vivienda de planta baja en término de Camós. Promotor: don Salvador
Serra Pujol

Promotor: Serra Pujol, Salvador.
Edifici de planta baixa, situat prop de l‘Hm.4, Km.2 de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

Els Regs. 71, 74, 118, 119, 127, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1963 -

563.549

Proyecto de obras de ampliación que consisten en la adición de un piso en la casa
propiedad de don José Timonet Collell, en Canet d’Adri

Propietari: Timonet Collell, José.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat a la  cantonada entre la carretera
provincial i el camí al poble de Canet.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 162, amb data gener de 1956, fa referència a la construcció de l’edifici original.

1963 -
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Catàleg

563.550

Proyecto de vivienda propiedad de doña Montserrat Campasol Frigola en término de
Colera.

Propietària: Campasol Frigola, Montserrat.
Edifici en desnivell amb semi planta baixa i  pis, situat prop de “La Rovellada”.
Vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.551

Proyecto de edificio de planta baja y un primer piso con dos viviendas propiedad de don
Francisco Nadal Aymá en Colera.

Propietari: Nadal Aymá, Francisco.
Edifici de planta baixa semi soterrada, pis, golfa i terrat al que posteriorment s’afegeix un
segon pis, situat al carrer del Mar, prop de la Plaza Mayor.
Quatre vivendes unifamiliars bessones, dues al primer pis i dues al segon.

Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.
El full 3 presenta ombrejats a llapis groc

1963 -

563.552

Proyecto de vivienda unifamiliar en Colera. Propietarios: consortes, Pierre-Georges
Mortegoute y Marie-Henriette Partout

Propietaris: Mortegoute, Pierre-Georges i Partout, Marie-Henriette.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte de magatzem i garatge a la planta
baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Els fulls 1, 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.
El full 5 és segellat i inclou informació sobre dimensions de finestres, a llapis.

1963 -

563.553

Proyecto de edificio con garage y dos departamentos propiedad de  Mlle. Madeleine
Pradal en Colera

Propietària: Pradal, Madeleine.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat entre el carrer del Mar i el carrer de Los Huertos.
Magatzem o garatge a la planta baixa, vivenda al pis  i terrat.

Correccions del traçat a tinta.

1963 -
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Catàleg

563.554

Proyecto de una casa con dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad
de don Luis Puig  Amat y doña Francisca Congost Espígol, en Colera.

Propietaris: Puig Amat, Luis i Congost Espígol,  Francisca.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat  prop del viaducte de R.E.N.F.E., a l’alçada del
carrer de los Huertos.
Magatzem a la planta baixa i una vivenda unifamiliar per pis.

Als fulls 2 a 4 hi figura com a data el dia 13 de setembre.

1963 -

563.555

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de doña Mercedes Viñas en
ColeraPropietària: Viñas, Mercedes.
Edifici de planta baixa en desnivell, amb semi-soterrani, situat a l´inici de la  pujada a
l’estació.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte de vivenda unifamiliar.

Els fulls 1 i 2 fan referència al projecte inicial.
Els fulls 3 i 4 fan referència al projecte definitiu.
El full 4 presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.556

Proyecto de almacén rural propiedad de: don Abdón Savalls Llandrich sito en Cornellá de
Terri.

Propietari: Savalls Llandrich, Abdón.
Construcció de planta baixa, situada a 26 m. de l’Hm.7 i 8 del Km.14 de la carretera de
Girona a Olot per Banyoles.
Magatzem.

1963 -

563.557

Proyecto de almacén propiedad de Enrique Vergés Cruañas y doña Herminia Pujol Illa en
Llançà

Propietaris: Vergés Cruañas, Enrique i Pujol Illa, Herminia.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera  del Port de la Selva a Llançà.
Magatzem amb terrat.

Els Regs. 544 i 595, amb dates gener de 1956 i març de 1961 respectívament, fan
referència a un edifici del mateix propietari al carrer Juli Garreta de Girona.

1963 -
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Catàleg

563.558

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Pedro Pérez
de Tudela. La Sellera (Gerona).

Propietari: Pérez de Tudela, Pedro.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, situat a l’antiga carretera a Anglès.
Vivenda unifamiliar.

1963 -

563.559

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Porqueres. Propietario: don Juan Grau
MassóPropietari: Grau Massó, Juan.
Edifici de planta baixa, situat  al carrer de José Compta i proper a la carretera de Banyoles
a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1963 -

563.560

Proyecto de vivienda en Porqueres propiedad de don Narciso Mias
HerasPropietari: Mias Heras, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat  en un carrer entre les escoles de Miànegues i  la carretera de
Camós que convergeix amb la de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta

1963 -

563.561

Proyecto de vivienda en Porqueres propiedad de don Francisco Valderas
GallardoPropietari: Gallardo Valderas, Francisco.
Edifici de planta baixa, situat  al pla de la Formiga, prop de les escoles de Miànegues.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 344, amb data octubre de 1965, fa referència l’adició d’un pis a aquest edifici.

1963 -

563.562

Proyecto de una vivienda unifamiliar para don Neftali Gratacós Adrohé, en
Porqueres.Propietari: Gratacós Adrohé, Neftali.
Edifici de planta baixa, situat a la parcel.la núm.20, a tocar a la carretera de Pujarnol.
Vivenda unifamiliar.

1963 -
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Catàleg

563.563

Proyecto de Renta Limitada Subvencionada en un segundo piso que se adiciona en la
casa  de la calle de la Montaña nº 11 en Port-Bou. Propietario: don Joaquín Moradell
Puig

Propietari: Moradell Puig, Joaquín.
Edifici a dos nivells de planta baixa i pis al que s’afegeixen un nou pis i terrat, situat al
carrer de la Montaña, núm. 11.
Vivenda unifamiliar al pis que s’afegeix.

Ombrejats a llapis groc.

1963 -

563.564

Proyecto de edificio con dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas propiedad de:
don Miguel Payet  Massot. San Feliu de Guíxols.

Propietari: Payet Massot, MIguel.
Edifici de planta baixa i pis, situat al paratge de Vilartagas.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta baixa, amb magatzem, i l’altra al pis.

1963 -

563.565

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, en Tayalá término
municipal de San Gregorio. Propietarios: Antonio Castillo Cobos y Francisca Ruíz Bueno.

Propietaris: Castillo Cobos, Antonio i Ruíz Bueno, Francisca.
Edifici de planta baixa, situat al solar núm.4,  prop d’una línia elèctrica d’alta tensió.
Vivenda unifamiliar.

Ombrejats a llapis groc.

1963 -

563.566

Proyecto de vivienda unifamiliar en Tayalá, término de San Gregorio. Propietarios: don
José Ortega Morente y doña Francisca García.

Propietaris: Ortega Morente, José i García, Francisca.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat en un carrer perpendicular a la carretera que
duu al Grupo Hnos. Sabat.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

85



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.567

Proyecto de una vivienda propiedad de don Juan Artigas Perecaula, en San Julià del
Llor, Amer.

Propietari: Artigas Perecaula, Juan.
Edifici de planta baixa, pis i golfes, situat al carrer de la Mina.
Vivenda unifamiliar.

Part dels títols són a llapis.
El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.568

Proyecto de almacén y vivienda de Renta Limitada Subvencionada. Término municipal
de San Julián de Ramis. Propietario: don Pedro Abel Grabulosa.

Propietari: Abel Grabulosa, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.569

Proyecto de garage, propiedad de: don Pedro Salló Vila, don José Salló Horta. Sant Juliá
de Ramis (Gerona).

Propietaris: Salló Vila, Pedro i Salló Horta, José.
Construcció de planta baixa a la carretera de Girona a Olot, prop de la confluencia amb la
carretera de Madrid a França per La Jonquera.
Nau industrial per a garatge.

1963 -

563.570

Proyecto de edificio con dos viviendas de Renta Limitada Subvencionada propiedad de
don Juan Ferrés Mach sito en Sarriá de Ter.

Propietari: Ferrés Mach, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer no especificat.
Dues vivendes unifamiliars, una per pis.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
Els fulls són numerats d’origen.

1963 -
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Catàleg

563.571

Proyecto de edificio comercial en planta baja, propiedad de don Juan Sirvent  Muner, en
Sarriá de Ter.

Propietari: Sirvent Muner, Juan.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Madrid a França per La Jonquera.
Vivenda  unifamiliar amb local comercial.

La vivenda és mínima, sembla més un complement del local comercial que un habitatge .
El Reg. 482, amb data abril de 1964, fa referència a l’adició d’un pis per a vivenda.

1963 -

563.572

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de: don Joaquín
Bohigas Vidal en santa Eugenia de Ter (Gerona).

Propietari: Bohigas Vidal, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat  prop de la via del ferrocarril d’Olot a Girona.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 611, amb data gener de 1963, fa referència a la construcció d’un garatge anexe a
aquesta vivenda.
Presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -

563.573

.

.Es tracta d’un projecte sense títol referit a un edifici del carrer Bonastruch de Porta, segons
el que consta a la carpeta que contenia els plànols.
Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i quatre pisos, situat al carrer Bonastruch de Porta.
Vuit vivendes unifamiliars per planta.

El Reg. 637, amb data maig de 1963, sembla fer referència a l’ampliació d’aquest mateix
edifici.
Els fulls 1, 3 i 4 presenten correccions del traçat a tinta.
Els fulls 2 a 5 són numerats d’origen.
Us de llapis groc al full 4.

1963 -
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Catàleg

563.574

Proyecto de edificio con una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, en primer piso,
en Gerona (Santa Eugenia de Ter). Propietarios: don José Sin y doña Teresa Brugué.

Propietaris: Sin, José i Brugué, Teresa.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al carrer General Queipo de Llano.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 633, amb data octubre de 1966, fa referència  a modificacions i cotes definitives en
aquesta vivenda.
El full 2 presenta dos títols, idèntics però el segon datat al gener de 1965.

1963 -

563.575

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Joaquín
Casanovas Vila y doña Pilar Vall-llosera Tuscá, en Gerona.

Propietaris: Casanovas Vila, Joaquín i Vall-llosera Tuscá, Pilar.
Edifici de planta baixa, situat al carrer de Cartagena.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions  del traçat a tinta i correccions i afegits a llapis.

1963 -

563.576

Proyecto de cobertizo en finca urbana propiedad de don Lorenzo Viader Gibert, en
Gerona.

Propietari: Viader Gibert, Lorenzo.
Construcció de planta baixa, situada prop de la plaça de San Pedro.
Cobert.

1963 -

563.577

Proyecto de taller propiedad de don Jaime Puig Cervosa en
AnglésPropietari: Puig Cervosa, Jaime.
Construcció de planta baixa, situat al carrer al  Cementerio.  Taller.

1964 -
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563.578

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en un primer piso propiedad
de don Eugenio Hereu Sala y doña Joaquina Xifrá Garriga, en Anglés.

Propietaris: Hereu Sala, Eugenio i Xifrá Garriga, Joaquina. Edifici de planta baixa ja
edificada i pis de nova construcció, situat  al carrer Triassa.
Vivenda unifamiliar al pis.

1964 -

563.579

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Edilberto
Novás Pedreira, en Anglés. Modificación que se solicita.

Propietari: Novás Pedreira, Edilberto.
Edifici de planta baixa, pis, golfes i terrat, situat  prop del carrer de las Escuelas..
 Vivenda unifamiliar.

El Reg. 49, amb data juliol de 1962, fa referència  a la construcció d’aquest edifici.

1964 -

563.580

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en Anglés para el
propietario don Ferreol Espona.

Propietari: Espona, Ferreol.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat al perllongament del carrer de las
Escuelas. .
Vivenda unifamiliar.Utilització de llapis de color vermell.
Correccions del traçat a tinta.
Anotacions a llapis a l’angle superior esquerra d’ambdós fulls.

1964 -

563.581

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de: don Joaquín Frigola Masdevall. Bañolas
(Gerona)

Propietari: Frigola Masdevall, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera a l’església de Mata.
Vivenda unifamiliar.

Nombroses correccions del traçat a tinta.
Figuracions vegetals.

1964 -
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563.582

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Juan Vallmajor Fortuny, en Bañolas

Propietari: Vallmajor Fortuny, Juan.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera a l’església de Mata.
Vivenda unifamiliar.

1964 -

563.583

Urbanització “Mas Ambrós” .Calonge. (Benet
Muntada)Encarregat per:  Muntada ,Benet.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un emplaçament no especificat de l’urbanització “Mas
Ambrós”.
Dues vivendes unifamiliars bessones de planta baixa i pis.

El títol figura a llapis i en català.

1964 -

563.584

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Joaquín Vilá Ros en
Camós.Propietari: Vilá Ros, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop de l‘Hm.4 del Km.2 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

1964 -

563.585

Proyecto de vivienda unifamiliar para don Francisco Vilanova Canadell en
CamósEncarregat per: Vilanova Canadell, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada del camí de l’església i la carretera de
Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 142, amb data novembre de 1965, fa referència a l’adició d’una nau per a ús
agrícola  a aquesta vivenda.

1964 -
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563.586

Proyecto de cobertura sin cerrar en Camós. Propietario: Serra Pujol, Salvador

Propietari: Serra Pujol, Salvador.
Construcció de planta baixa, situada tot seguit d’un magatzem del mateix propietari, a
l‘Hm.4 del Km.2 de la carretera de Banyoles a Camós.
Cobert.

El Reg. 118, amb data octubre de 1961, fa referència a la construcció del magatzem al qual
s’hi afegeix aquest cobert.
Els Regs. 71, 74, 119, 124, 151 i 155 són encarregats pel mateix propietari.

1964 -

563.587

Proyecto de cochiquera anexa a una cuadra existente en Camós. Propietario: don
Esteban Artigas.

Propietari: Artigas, Esteban.
Construcció de planta baixa situada prop de la carretera de Banyoles a Camós.
Cort per a bestiar porcí.

El croquis d’emplaçament és corregit a llapis.
Correccions del traçat a tinta.
El Reg. 130, amb data febrer de 1965, fa referència a la construcció d’una vivenda per al
mateix propietari al cantó d’ aquesta construcció.
El Reg. 139, amb data setembre de 1965, fa referència a la construcció d’una nau i d’un
garatge adossat a  la vivenda amb Reg. 130.

1964 -

563.588

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Camós. Propietario: Luis Massanas
MirPropietari: Massanas Mir, Luis.
Edifici de planta baixa, situat a 70 m. de l‘Hm.9, Km.1 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

Detalls a llapis de color vermell.

1964 -

563.589

Proyecto de vivienda unifamiliar en Colera para los consortes señores Mireille y Jean
Gary

Encarregat per: Gary,  Mireille i Jean.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix  edifici, en principi de planta baixa i al que
més tard s’afegeix un pis, situat entre la platja i el camí de l’estació a “La Rovellada”.
Vivenda unifamiliar amb embarcador a la planta baixa.

El full 1 és ombrejat a llapis vermell.

1964 -
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563.590

Proyecto de vivienda en la urbanización “La Clota” en La Escala. Propietario don Martín
Solés Andreu.

Propietari: Solés Andreu, Martín.
Edifici de planta baixa, situat prop de la pista militar.
Vivenda unifamiliar.

Inclou figuracions vegetals i humanes a llapis.

1964 -

563.591

Proyecto de dos viviendas para don J. Boutter en la urbanización Camí Ample. La
Escala.

Propietari: Boutter, J.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat en un carrer sense nom de l’urbanització Camí
Ample.
Garatges i magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars, una per pis.

Correccions del traçat a tinta als  fulls 3 i 4.

1964 -

563.592

Casa y garage en Flassá. Propietarios: don Ricardo Alcalá y doña María
FerrerPropietaris: Alcalá, Ricardo i Ferrer, María.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’Hm.8, Km.12 de la carretera de Pont Major a
Palamós.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 272, amb data octubre de 1966, fa referència a unes obres d’ampliació en aquest
edifici.

1964 -

563.593

Proyecto de tres viviendas escalonadas enfrente al mar Mediterráneo en “Cau del Llop”
término de Llançà. Propietario: Don Raymon Honhon

Propietari: Honhon, Raymon.
Edifici a tres nivells, situat a la carretera de Llançà al Port de la Selva.
Tres vivendes unifamiliars, una per planta.

1964 -
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563.594

Proyecto de dos viviendas de Renta  Limitada. Promotor: don Tomás Vila Aymerich, en
La Sellera

Promotor: Vila Aymerich,Tomás.
Edifici de planta baixa i pis,  situat prop de la via del ferrocarril d’Olot a Girona.
Una vivenda unifamiliar per pis.

Al Reg. 298, amb data agost de 1961, aquest promotor hi figura com a propietari.

1964 -

563.595

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don José
Vilaró Quer, en La Sellera.

Propietari: Vilaró Quer, José.
Edifici de planta baixa situat al carrer de La Barca.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.596

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Porqueres. Propietario: don Pedro
PuigdemontPropietari: Puigdemont, Pedro.
Edifici de planta baixa i golfa, situat al carrer de José Compte, prop de la carretera de
Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1964 -

563.597

Proyecto de vivienda económica  en el medio rural, propiedad de don Bartolomé
Capallera, en Porqueres.

Propietari: Capallera, Batolomé.
Edifici de planta baixa, situat a la cantonada del camí existent a les pedreres de Mata i  la
carretera antiga de Girona a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.598

Proyecto de dos viviendas mínimas en Porqueras. Promotor: don José
MicalóPromotor: Micaló, José.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera antiga de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -
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563.599

Proyecto de edificio con dos viviendas en Porqueras. Propietarios: don Sebastián
Gimeno y doña Jacinta Solá.

Propietaris: Gimeno, Sebastián i Solá, Jacinta.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, situat al carrer de la Formiga, antiga carretera de Girona
a Olot.
Vivenda unifamiliar amb despatx a la planta baixa.

Segons el títol es tracta de dues vivendes, però segons els plànols és una sola vivenda
repartida entre els dos pisos existents.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.600

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Porqueres. Propietario don José Serra
VilaPropietari: Serra Vila, José.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer de nou traçat que surt de la carretera  de Camós
a Banyoles, a 1Km, 200 m. d’aquesta darrera població.
Vivenda unifamiliar.

Conté ombrejats a llapis vermell.
El Reg. 337, amb la mateixa data , fa referència a una vivenda contigua del mateix
propietari.
El Reg. 338, amb data novembe de 1964, fa referència a una vivenda contigua d’un altre
propietari.

1964 -

563.601

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Porqueres. Propietario: don José Serra
Vila.Propietari: Serra Vila, José.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer de nou traçat que surt de la carretera de Camós
a Banyoles, a 1Km. 200 m., d’aquesta darrera població.
Vivenda unifamiliar.

Conté ombrejats a llapis vermell.
El Reg. 336, amb la mateixa data, fa referència a un edifici contigu del mateix propietari.
El Reg. 338, amb data novembre de 1964, fa referència a una vivenda contigua d’un altre
propietari.

1964 -
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563.602

Proyecto de vivienda de Renta Limitada en planta baja y primer piso en Porqueras.
Propietario: don Francisco Magín Castillo.

Propietari: Magín Castillo, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer de nou traçat que surt de la carretera de
Banyoles a Camós, a 1Km. 200 m. de la darrera població.
Vivenda unifamiliar amb garatge.

Els Regs. 336 i 337, amb data octubre de 1964,  fan referència a dues vivendes contigües
a aquesta.
El full 2 conté correccions i ampliacions a llapis de la planta de distribució que apareixen
reflectits al full 3.

1964 -

563.603

Proyecto de almacén en término de Porqueres propiedad de don Ramón Puig
Vall-llosera.

Propietari: Puig Vall-llosera, Ramón.
Construcció de planta baixa, situada a l’antiga carretera de Girona a Olot, prop del grup de
vivendes “Sant Andreu”.
Magatzem.

1964 -

563.604

Proyecto de edificio con cinco viviendas de “Renta Limitada” propiedad de don Enrique
Caballé Lenciano en Salt.

Propietari: Caballé Lenciano, Enrique.
Edifici de planta baixa amb tres pisos, situat al carrer San Dionisio.
Magatzem a la planta baixa i  cinc vivendes unifamiliars, dos per pis als pisos primer i
segon i una altra al tercer pis.

1964 -

563.605

Proyecto de almacén y vivienda propiedad de don Francisco Panosa Rigau i don Juan
Panosa Batista. Situación: c/ de Pedro Coll Güito s/n. Salt (Gerona).

Propietaris: Panosa Rigau, Francisco i Panosa Batista, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de Pedro Coll Güito.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Presenta nombroses proves de tinta als espais no emprats per al dibuix.

1964 -
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563.606

Proyecto de taller  mecánico de una planta, en Sant Feliu de Guíxols. Propietario: don
José Vall-llosera Viñals.

Propietari: Vall-llosera Viñals, José.
Construcció de planta baixa, situada al carrer Cervantes  núm.14,  prop de la cantonada
amb el carrer Gravina.
Taller mecànic.

La planta presenta afegida a llapis, la distribució d’una vivenda unifamiliar.
El Reg. 407, amb data maig de 1964, fa referència a l’adició d’un pis amb vivenda a aquest
edifici.

1964 -

563.607

Proyecto de almacén en la “Urbanización Arbre del Rei” en San Feliu de Guíxols.
Propietarios: don Manuel Martí Serra y don Pedro Felip Carreras.

Propietaris: Martí Serra, Manuel i Felip Carreras, Pedro.
Construcció de planta baixa situada a l’urbanització Arbre del Rei.
Magatzem.

1964 -

563.608

Proyecto de edificio con semisótano y vivienda en San Feliu de Guíxols. Propietario: don
Miguel Hernández Morales.

Propietari: Hernández Morales, Miguel.
Edifici a dos nivells amb semi-soterrani, planta baixa i pis, situat al solar núm.60 del carrer
Mina del Norte.
Vivenda unifamiliar.

1964 -

563.609

Proyecto de edificio industrial en término de Sant Juliá de Ramis. Propietarios: don José
Roura Bataller y doña Joaquina Soler Comalada.

Propietaris: Roura Bataller, José i Soler Comalada, Joaquina.
Construcció de planta baixa, situada a nivell de l’Hm.0 del Km.729 de la carretera de
Madrid a França per La Jonquera.
Nau industrial.

El Reg. 451, amb data setembre de 1964, fa referència a l’adició d’un pis per a vivenda a
aquesta construcció.

1964 -
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563.610

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada para don Pedro Cos Burch
en Sant Juliá de Ramis.

Propietari: Cos Burch, Pedro.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda nifamiliar.

Porta data del dia 17.
Es tracta d’un projecte incomplet.

1964 -

563.611

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Francisco Campasol en término de
Sant Juliá de Ramis.

Propietari: Campasol, Francisco.
Edifici de planta baixa, situat prop de la carretera de Girona a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

Inclou figuracions humanes i vegetals.

1964 -

563.612

Proyecto de una vivienda unifamiliar propiedad de don Manuel Escobosa en Sarriá de
Ter.

Propietari: Escobosa, Manuel.
Edifici de planta baixa, a dos nivells, situat prop del carrer del Firal i de l’Ajuntament.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat  a tinta.

1964 -

563.613

Proyecto de edificio con dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas en Sarriá de
Ter. Propietario:  don Juan Oliveras.

Propietari: Oliveras, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars bessones, una a la planta baixa i l’altra al pis.

1964 -
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563.614

Proyecto de un hotel para el Turismo en Estartit. Propietarios: don Juan B. Muntada y
doña Filomena Batlle.

Propietaris: Muntada, Juan B. i Batlle, Filomena.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat  al carrer Pintor Mascort.
Hotel.

Els fulls 1 a 5 són  numerats d’origen.
Els Regs. 494 i 508 fan referència a la construcció i posterior ampliació d’un edifici dels
mateixos propietaris i al mateix solar.
Conté còpies de tots els fulls, memòria (original i còpia), permís d’obres i rebut. Les còpies i
altra documentació provenen de dos dossiers separats i grapats.
Les còpies del full 1 corresponen en realitat als fulls 1 i 6 units.

1964 -

563.615

“Hotel Oasis” en Estartit (Torroella de Montgrí) propiedad de doña Marta Pascual
Ferrer.Propietària: Pascual Ferrer, Marta.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfes i terrat, sense emplaçament especificat.
Hotel.

Els Regs. 510 i 511, amb dates octubre de 1959 i novembre de 1961, fan referència a la
construcció i obres d’ampliació d’aquest edifici.
El full 4 no duu referència.

1964 -

563.616

Proyecto de edificio con cuatro locales de negocio y quince viviendas, a construir en
Ronda Fernando Puig, nº 18 -Gerona-. Propietario: don José Colomer Martí.

Propietari: Colomer Martí, José.
Edifici a dos nivells amb semi-soterrani, planta i cinc pisos, situat al núm.18 de la Ronda
Fernando Puig.
Quatre locals comercials a la planta baixa i quinze vivendes, tres per pis.

Els Regs. 581 i 603, amb dates abril de 1959 i agost de 1962 respectivament, fan
referència a la construcció i posterior remodelació d’una vivenda per a un propietari del
mateix nom.
Els fulls 1, 3  i 5 presenten correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.617

Proyecto de vivienda para don Sebastián  Montes. Subida Montjuich.
Gerona.Propietari: Montes Sebastián.
Edifici de planta baixa amb golfa i terrat, situat a la Subida Montjuich.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 619, amb data juliol de 1964, fa referència a la construcció d’una vivenda anexa.

1964 -
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563.618

Proyecto de vivienda para don Francisco Caballero. Subida Montjuich. Gerona.

Propietari: Caballero, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la Subida Montjuich.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 618, amb data juny de 1964, fa referència a la construcció d’una vivenda anexa.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.619

Casa en la calle Cort-Real nº 3 propiedad de los Sres.
Colomer.Propietaris: Srs. Colomer.
Edifici de planta baixa i quatre pisos, situat al núm.3 del carrer Cort-Real.
Tres locals comercials i dos altells a la planta baixa, una vivenda doble al primer pis, tres
vivendes als pisos segon i tercer i dues vivendes i terrat al quart pis.

La llegenda de la planta del primer pis es refereix a una única vivenda i, efectivament no hi
ha separacions, però conté dues cuines i dos menjadors. Sembla que es tracti d’una única
vivenda per a dues famílies.
Els fulls 1 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.620

Proyecto de edificio con cuatro viviendas de Renta Limitada y dos locales de negocio en
Gerona. Promotor: Miguel Pons Pont.

Promotor: Pons Pont, Miguel.
Edifici de planta baixa, quatre pisos, golfes i terrat, situat al carrer Francisco Ciurana.
Dos locals comercials a la planta baixa i quatre vivendes unifamiliars, una per pis.

El Reg. 630, amb data desembre de 1965, fa referència a la construcció d’un nou pis al
terrat d’aquest edifici.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.621

Proyecto de vivienda para don Miguel de la Torre. Subida Montjuich.
Gerona.Propietari: de la Torre, Miguel.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer sense nom, perpendicular a la Subida
Montjuich.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.
La situació de l’edifici al croquis d’emplaçament, és corregida.

1964 -
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563.622

Proyecto de almacén en Gerona (San Daniel). Prop. don Pedro Ribas Serra.

Propietari: Ribas Serra, Pedro.
Construcció de planta baixa, situada en un camí particular, perpendicular al Camino a la
Pedrera  i proper al cementiri.
Magatzem.

1964 -

563.623

Proyecto de almacén con semisótanos y una vivienda en primer piso. Propietario  don
Cristóbal González.

Propietari: González, Cristobal.
Edifici a dos nivells amb semisoterrani, planta i pis, situat al carrer Mina del Norte  d’una
població sense especificar.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions a llapis.
No consta la ubicació.

1964 -

563.624

Proyecto de edificio con un local industrial i dos viviendas de Renta Limitada
Subvencionadas en Anglés. Propietarios: don Manuel Pavón y doña Josefa Canaletas.

Propietaris: Pavón,  Manuel i Canaletas, Josefa.
Edifici  de planta baixa i pis, situat  prop del KM.101 de la carretera de Manresa a Girona.
Nau industrial a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars bessones al pis.

Utilització de llapis de color vermell.
Anotacions a tinta vemella al revers de l’angle inferior esquerra d’ambdós fulls.

1965 -

563.625

Proyecto de vivienda de Renta Limitada de planta baja y primer piso en Anglés.
Propietario: don Ramón Berenguer Quer.

Propietari: Berenguer Quer, Ramón.
Edifici de planta baixa i pis, situat  prop del KM.101 de la carretera de Manresa a Girona.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

100



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.626

Proyecto de vivienda en primer piso y almacén en bajos propiedad de don Pedro
Cabanas en Anglés.

Propietari: Cabanas, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop del carrer Pio XII.  Magatzem a la planta baixa i
vivenda unifamiliar al pis.

S’observen correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.627

Proyecto de edificio con locales de negocio en bajos y dos viviendas de Renta Limitada,
en Anglés. Propietario: don Jaime Serrat Bellvehí.

Propietari: Serrat Bellvehí, Jaime.
Edifici de planta baixa i dos pisos, sense  emplaçament especificat.
Locals comercials a la planta baixa i dues vivendes  als pisos.

Correccions del traçat a tinta al full 1.
Els títols del full 2 són a llapis, en  català i borrador.
El Reg. 65, amb data febrer de 1966, és un altre projecte per al mateix propietari.

1965 -

563.628

Proyecto de vivienda de Renta Limitada, en Anglés. Prop. don Francisco
LorentePropietari: Lorente, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat  a la urbanització Pujol-Altarriba “Pla de la Coma”.
Vivenda unifamiliar.

Plantes i secció ombrejades a  retolador  vermell.
Inclou subtítol: Proyecto complementario para aumentar 12,50m2 de superfície cub. y
variar sentido pendientes tejado.

1965 -

563.629

Proyecto de tres viviendas aisladas y tres garages en semisótanos en Bañolas.
Propietario don Pedro Serra Vila.

Propietari: Serra Vila, Pedro.
Tres edificis idèntics de planta baixa i pis, situats en un carrer en formació prop de la clínica
Salus Infirmorun.
Vivendes unifamiliars.

Correccions del traçat a tinta.
Els fulls són numerats d’origen.
El Reg. 79, amb data juny de 1967 es refereix a la la construcció d’un altre edifici per al
mateix propietari al solar veí.

1965 -
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563.630

Proyecto de un establo y un gallinero propiedad  de don Sebastián Gimeno Flores y doña
Jacinta Solá Vinardell en Bañolas

Propietaris: Gimeno Flores, Sebastián y Solá Vinardell, Jacinta.
Construcció de planta baixa i pis, situada al cantó d’una sèquia en un solar del carrer de La
Formiga.
Estable i galliner.

El Reg. 73, amb data setembre de 1961, fa referència a la construcció d’un altre estable i
un altre galliner per als mateixos propietaris, al solar veí.

1965 -

563.631

Proyecto de almacén en bajos y vivienda en primer piso en Camós. Propietario: don
Esteban Artigas

Propietari: Artigas, Esteban.
Edifici de planta baixa i pis, situat a 13m. de l‘Hm.8 del Km.2 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 128, amb data novembre de 1964, fa referència a una cort  al  cantó d’aquesta
vivenda.
El Reg. 139, amb data setembre de 1965, fa referència a la construcció d’una nau i l’adició
d’un garatge a aquesta vivenda.

1965 -

563.632

Proyecto de vivienda en planta baja y primer piso en Camós. Propietario don Juan Fortet
Capell

Propietari: Fortet Capell, Juan.
Edifici de planta baixa i pis,  situat en un camí  i a 150 m. de la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 132, amb data febrer de 1965,  i el Reg. 136, amb data abril de 1965 fan
referència a la construcció de dues vivendes contigües.

1965 -

563.633

Proyecto de una vivienda de planta baja en Camós. Propietario don Martín Quintana
Durán

Propietari: Quintana Durán, Martín.
Edifici de planta baixa, situat en un camí a 150 m. de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

El reg. 131 amb data febrer de 1965,  i el Reg. 136 amb data abril de 1965 fan  referència a
la construcció de dues vivendes contigües.

1965 -
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563.634

Proyecto de almacén en bajos y vivienda en primer piso. Propietario: don José Micaló

Propietari: Micaló, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat a 70m. de l‘Hm.2 del Km.2 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

1965 -

563.635

Proyecto de obras de ampliación de establos y pajares en Camós. Propietario don
Joaquín Xargai Soler

Propietari: Xargai Soler, Joaquín.
Construcció de planta baixa i pis, situada a 14.25m. de l‘Hm.2 del Km.3 de la carretera de
Banyoles a Camós.
Estable i cort a la planta baixa i paller al pis.

1965 -

563.636

Proyecto de vivienda unifamiliar para don  Matías Cases en término de
CamósEncarregat per: Cases, Matías.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en formació a 70m. del Km.2 de la carretera de
Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.637

Proyecto de vivienda de planta baja y primer piso en Camós. Propietario: don José Llobet
Pairó

Propietari: Llobet Pairó, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un camí i a 163m. de la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

Els Reg. 131 i 132, amb data febrer de 1965, fan referència a la construcció de dues
vivendes contigües.

1965 -

563.638

Proyecto de quadras y pajares en Camós. Propietario don Narciso Ferrer
RamióPropietari: Ferrer Ramió, Narciso.
Construcció de planta baixa i pis, situada al barri de Can Vilarnau, a 70m. de la carretera
de Banyoles a Camós.
Magatzem i estables a la planta baixa i paller al pis.

1965 -
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563.639

Proyecto de almacén rural en Camós. Propietario don Joaquín Vila Ros

Propietari: Vila Ros, Joaquín.
Construcció de planta baixa, situada en un carrer en projecte a 30m. de l’Hm.4 del Km.2 de
la carretera de Banyoles a Camós.
Magatzem.

1965 -

563.640

Proyecto de un edificio industrial agrícola y un garage en Camós. Propietario don
Esteban Artigas

Propietari: Artigas, Esteban.
Dues construccions de planta baixa, situades entre la carretera de Banyoles a Camós i el
“Camí Vell”.
Nau industrial i garatge.

Al full 1 la paraula “garage” apareix ratllada a llapis.
El Reg. 128, amb data novembre de 1964, fa referència a la construcció d’una cort per a
porcs  per al mateix propietari, que figura al croquis d’emplaçament del registre actual.
El Reg.130, amb data febrer de 1965, fa referència a la construcció de la vivenda a la que
s’adiciona el garatge.

1965 -

563.641

Proyecto de edificio industrial agrícola en Camós. Propietario: don Miguel
ViñolasPropietari: Viñolas, Miguel.
Construcció de planta baixa, situada en un camí a 50m. de l’Hm.5 del Km.1 de la carretera
de Banyoles a Camós.
Nau industrial.

1965 -

563.642

Proyecto de vivienda en Camós. Propietario: Juan Teixidor
BallóPropietari: Teixidor Balló, Juan.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte perpendicular al Dm.5, Hm.0 del
Km.2 de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

El croquis d’emplaçament  mostra un edifici afegit a llapis al solar contigu que es correspon
amb el Reg. 148, amb data març de 1966.

1965 -
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563.643

Proyecto de edificio para la industria agrícola en Camós. Propietario: don Francisco
Vilanova Canadell

Propietari: Vilanova Canadell, Francisco.
Construcció de planta baixa i golfa, situada a la cantonada del camí a l’església i la
carretera de Banyoles a Camós.

El Reg. 126, amb data maig de 1964, fa referència a la construcció de la vivenda a la qual
s’hi adiciona aquesta nau.

1965 -

563.644

Plano indicativo para levantar dos muros de cerramiento en un edificio industrial en
Camós. Propietario: don Francisco Ferrer

Propietari: Ferrer,Francisco.
Construcció de dos murs a la bòbila propera al camí vell de Banyoles a Camós.

El Reg. 151, amb data juliol de 1966,  fa referència a les obres en una granja en aquest
mateix lloc, el propietari de la qual és Salvador Serra Pujol.
El Reg. 158, amb data maig de 1967 fa referència a la construcció d’una vivenda per a
aquest mateix propietari.

1965 -

563.645

Planos relativos a una acequia que pasa por debajo de la casa de don José Bosch
Rabasseda en Playa de Aro.

Encarregat per: Bosch Rabasseda, José.
Construcció situada sota una vivenda pròxima a la carretera de Sant Feliu de Guíxols a
Palamós.
Canalització.

1965 -

563.646

Proyecto de edificio para la indústria agrícola en Celrá. Propietario: don Artemio
RossellPropietari: Rossell, Artemio.
Construcció de planta baixa, situada entre un camí particular i el camí d’en Banyes.
Nau industrial.

1965 -
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563.647

Proyecto de vivienda unifamiliar propiedad de don Etienne Lassalle. Colera

Propietari: Lassalle, Etienne.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat entre el carrer del Mar i el passeig del Mar.
Garatge a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.648

Proyecto de obras de reconstrucción de una vivienda en Colera. Propietario:  don Juan
Montenegro Torres

Propietari: Montenegro Torres, Juan.
Edifici de planta baixa amb altell, pis i golfa, situat entre els carrers de la Iglesia i Lebrún.
Vivenda unifamiliar a l’altell de la planta baixa i el pis.

1965 -

563.649

Proyecto de vivienda de Renta Limitada Subvencionada Nº1, en Cornellá de Terri.
Propietario: don Juan Ayats Figueras.

Propietari: Ayats Figueras, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada de la carretera de Girona a Olot amb la
carretera a Cornellà.
Es tracta de dues variacions d’un mateix projecte de vivenda unifamiliar amb magatzem a
la planta baixa, amb la mateixa data.

Correccions de traçat a tinta al full 1
Correccions a llapis al croquis d’emplaçament del full 1

1965 -

563.650

Proyecto de edificio industrial en San Andrés del Terri. Propietario: don José Vila
Puig.Propietari: Vila Puig, José.
Construcció de planta baixa i pis, situada prop del Km.3 de la carretera de Medinyà a
Cornellà del Terri.
Magatzem.

Correccions del traçat a tinta.

1965 -
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563.651

Proyecto de local para industria agrícola en bajos y una vivienda en primer piso en
Cornellà de Terri. Propietario: don José Serra Pujol

Propietari: Serra Pujol, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera vella de Cors i a 126 m. de la carretera de
Girona a Banyoles.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.652

Proyecto de vivienda xalet en la calle en proyecto perpendicular a la avenida Riells-La
Escala. Propiet. consortes: Mr. Pierre Sitja, Mme. Gilberte Sitja

Propietaris: Pierre i Gilberte Sitja.
Edifici que en un primer moment es projecta de planta baixa i pis i seguidament de planta
única, situat entre un carrer en projecte i l’avinguda Riells.
Són tres variacions sobre un únic projecte de vivenda unifamiliar, tots tres amb la mateixa
data.

El full 1 presenta afegits a llapis.
El full 7 és una còpia, corregida, del full 4.
Correccions del traçat a tinta als fulls 3, 4 i 7.
Els fulls 1 i 2 corresponen al projecte original de dues plantes, els fulls 3 a 5 a una primera
variació i els fulls 6 a 8 a una segona variació. Són numerats d’origen.
Referència antiga: 655.792/655.782/655.772.

1965 -

563.653

Proyecto de vivienda en la zona de Torroges, La Escala. Propietario: Mr.
Guilleri.Propietari: Guilleri.
Edifici a tres nivells amb semi-soterrani i planta baixa,  situat en un carrer sense nom de la
zona de Torroges.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls són numerats d’origen.

1965 -

563.654

Proyecto de vivienda de verano en Llançà “Paraje de Fane”. Propietario: don Jozef
Govaertz

Propietari: Govaertz, Jozef.
Edifici a dos nivells situat al paratge de Fane.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta al full 1.
Figuracions vegetals.

1965 -
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563.655

Proyecto de edificio con almacén en bajos y una vivienda en primer piso en La Sellera.
Propietario: don José Rius Bosch

Propietari: Rius Bosch, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre la carretera de Santa Coloma de Farners a Sant
Joan de les Abadesses i la via del ferrocarril de Girona a Olot.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.656

Proyecto de una vivienda de planta baja y piso, propiedad de: don Salvio Ferrer Alabau
en Parlabá

Propietari: Ferrer Alabau, Salvio.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera a Figueres, prop de les escoles.
Vivenda unifamiliar.

Als dos fulls hi apareixen dos títols. El segon sitúa la casa a Verges, com a propietat de
Luís Figueras i amb data desembre de 1967.
Els fulls són numerats d’origen.

1965 -

563.657

Proyecto de vivienda unifamiliar en Porqueras. Propietario: don Carlos Carré
Elps.Propietari: Carré Elps, Carlos.
Edifici de planta baixa, situat a l’antiga carretera de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.658

Proyecto de una vivienda unifamiliar a construir en Porqueras, propiedad de: don
Bartolomé Capellera Masó

Propietari: Capellera Masó, Bartolomé.
Edifici de planta baixa, situat a la cantonada de les carreteres de Miànegues i antiga de
Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

1965 -
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563.659

Proyecto de vivienda de verano en Puerto de la Selva sector “Camino de la Vall”.
Propietario: don Emile Heving

Propietari: Heving, Emile.
Edifici a dos nivells, amb planta baixa i pis, situat prop del camí a la Vall.
Una vivenda unifamiliar al semisoterrani i una altra al pis.

El full 1és ombrejat a tinta vermella i llapis blau.
El full 4 és segellat.

1965 -

563.660

Proyecto de vivienda unifamiliar a construir en el solar propiedad de: Sres. Raimundo
Vidal, José Grau y Pedro Ramió. Salt (Gerona).

Propietaris: Vidal, Raimundo, Grau, José i Ramió, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat  al solar núm. 324, prop del camino al Torín.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.661

Proyecto de pista de baile en Santa Coloma de Farnés. Propietario: don José Massó
Jofre.

Propietari: Massó Jofre, José.
Construcció  a l’aire lliure, situada a la carretera de Sta. Coloma a St. Hilari, a 60m. de la
carretera a  Castanyet.
Pista de ball amb sanitaris, grades i orquestra.

El Reg. 393, amb data maig de 1965, fa referència a la construcció d’un bar-cafeteria en
aquest mateix solar i per al mateix propietari.
El Reg. 394, amb data 1965, fa referència a un projecte de piscina, al mateix solar però
amb diferent propietari.

1965 -

563.662

Proyecto de pabellón para bar y cafetería en Santa Coloma de Farners. Propietario:
Massó Jofre, José.

Propietari: Massó Jofre, José.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera de Sta. Coloma a St. Hilari, a 60m. de la
carretera a Castanyet.
Bar-cafetería.

El Reg. 392, amb data març de 1965, fa referència a la construcció d’una pista de ball en
aquest mateix solar i per al mateix propietari.
El Reg. 394, amb data 1965, fa referència a un projecte de piscina al mateix solar però
amb diferent propietari.

1965 -
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563.663

Proyecto de piscina y vestuarios en ? .Propietario don Juan Formiga Coll.

Propietari: Formiga Coll, Juan.
Piscina descoberta amb construcció de planta baixa per a vestuaris, situada a la carretera
de Sta. Coloma  a St. Hilari, a 60m. de la carretera a Castanyet.

Els registres 392 i 393, amb dates març i maig de 1965 respectivament, fan referència a
dos projectes al mateix solar per a un altre propietari, una pista de ball i un bar-cafeteria.

1965 -

563.664

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionada propiedad de don Angel
Artigas Font. Sant Feliu de Guíxols.

Propietari: Artigas Font, Angel.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada del carrer  Urbanización “Arbre del
Rei” i un carrer oblicu.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta baixa i l’altra al pis.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.665

Proyecto de vivienda en San Jordi Desvalls. Propietario: don Antonio Ramón
Fernández.Propietari: Ramón Fernández, Antonio.
Edifici de planta baixa, situat a l’antiga carretera de l’estació a Subránigas.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.666

Proyecto de vivienda propiedad de don Agustín Gañil Dorca en la carretera del río a
Figueras, San Miguel de Fluviá.

Propietari: Gañil Dorca, Agustín.
Edifici de planta baixa, situat a la carretera del riu a Figueres.
Vivenda unifamiliar.

1965 -
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563.667

Proyecto de edificio en Sarriá de Ter con almacén en bajos y una vivienda en primer piso
propiedad de: doña Dolores Manuel Planas.

Propietària: Manuel Planas, Dolores.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada de dos carrers en projecte, propers a la
carretera de Madrid a França.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 3 presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.668

Proyecto de vivienda en la calle Mayor - Mallorquinas. Sils. Propietario: don José Morell
Ruset.

Propietari: Morell Ruset, José.
Edifici de planta baixa i pis,  situat a prop del carrer  Mayor.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls 1 i 2 presenten correccions del traçat a tinta.
Els fulls són numerats d’origen.

1965 -

563.669

Proyecto de vivienda en la calle Mallorquinas nº 30 en Sils. Propietario: don Miguel
Ciurana.

Propietari: Ciurana, Miguel.
Edifici de planta baixa i pis, situat al núm. 30 del carrer Mallorquinas.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.670

Proyecto de una vivienda unifamiliar en Montgó, término de Torroella de Montgrí.
Propietario: don Pedro Feliu Dulsat.

Propietari: Feliu Dulsat, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un solar amb número 3.
Vivenda unifamiliar.

Inclou figuracions vegetals.
Referència antiga: 11-65 PE / 11-65 FS.

1965 -
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563.671

Proyecto de edificio comercial en término de Vilablareix. Propietarios: don Miguel Tell
Serra y doña Loreto Cullell.

Propietaris: Tell Serra, Miguel i Cullell, Loreto.
Edifici de planta baixa, situat en un camí particular, a uns 103m. de la carretera antiga de
Sta. Coloma.
Botiga i garatge.
Referència antiga: 7-65.

1965 -

563.672

.

.Encarregat per Mottier, Willy.
Edifici de planta baixa, quatre pisos, golfa i terrat, situat al carrer que duu a la plaça
d’Albons.
Hotel.

Conté permís de concessió d’obres (quatre còpies).
El projecte no és acabat i bona part de la informació prové de la documentació adjunta.
Anotacions a llapis.
El Reg. 265, sense datació, fa referència a un altre projecte d’hotel per al mateix propietari.

1965 -

563.673

Proyecto de almacén en planta baja y vivienda en planta piso, propiedad de: doña
Montserrat Daniel. Sito en la Subida al Castillo de Montjuich s/n - San Daniel (Gerona)-.

Propietària: Daniel, Montserrat.
Edifici a dos nivells de semisoterrani i planta, situat  en un carrer perpendicular a la
Subida al Castillo de Montjuich.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 625, amb data desembre de 1964, fa referència a obres d’ampliació en un altre
edifici de la mateixa propietària.
El full 3 presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.674

Proyecto de una casa de planta baja destinada a almacén y dos pisos con cuatro
viviendas, propiedad de don Luis Molas. Emplazamiento en C6 en proyecto, parcelación
de Martín Boada. Sta. Eugenia de Ter.

Propietari: don Luis Molas.
Edifici de planta baixa, dos  pisos i terrat, situat en un carrer en projecte, parcel.lació de
Martín Boada, paral.lel a la línia de ferrocarril de Girona a Olot.
Magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars a cada pis.

1965 -
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563.675

Proyecto de vivienda unifamiliar en Gerona, zona de Montjuich. Propietario: don
Francisco Jiménez Justicia.

Propietari: Jiménez Justicia, Francisco.
Edifici de planta baixa, situat  en un carrer perpendicular a la Subida a Montjuich.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.676

Proyecto de taller mecánico en término municipal de Gerona. Propietario: don Manuel
Castro Muñoz.

Propietari: Castro Muñoz, Manuel.
Construcció de planta baixa i terrat, situada prop de la via de RENFE.
Taller mecànic.

Sabem que és Girona, però no hi consta l'adreça.

1965 -

563.677

Proyecto de edificio con locales comerciales en bajos y dos viviendas en Anglés.
Propietario: don Jaime Serrat Bellvehí.

Propietari: Serrat Bellvehí, Jaime.
Edifici de planta baixa i dos pisos , situat al carrer del Arrabal.
Locals comercials a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

1966 -

563.678

Proyecto de vivienda unifamiliar en Bescanó. Propietario: don José Serrat
FagesPropietari: Serrat Fages, José.
Edifici de planta baixa, situat en un camí particular, prop del camí d’Estanyol, a 600m. de
Bescanó.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.679

Proyecto de vivienda unifamiliar en Bescanó. Propietario: don Martín Serrat
MasóPropietari: Serrat Masó, Martín.
Edifici de planta baixa, sense emplaçament especificat. Vivenda unifamiliar.

1966 -
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563.680

Proyecto de edificio con dos viviendas en Camós. Propietario: don Juan Massanas

Propietari: Massanas, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar per pis.

El full és numerat d’origen amb el núm.2. No hi ha croquis d’emplaçament ni secció.

1966 -

563.681

Proyecto de edificio para industria agrícola en Camós. Propietario: don José
NoguéPropietari: Nogué, José.
Construcció  de planta baixa, situada a tres Km. de la carretera de Girona a Olot,  l’antiga
carretera de Camós.
Nau industrial.

1966 -

563.682

Proyecto de edificio para industria agrícola a construir en finca rústica propiedad de don
Narciso Robert

Propietari: Robert, Narciso.
Construcció de planta baixa, sense emplaçament especificat.
Nau industrial.

Inclou informació escrita sobre materials constructius.

1966 -

563.683

Proyecto de edificio con almacén y una vivienda en Camós. Propietario: don Juan Vila
Massanas

Propietari: Vila Massanas, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular al Dm.5, Hm.0 del
Km.2 de la carretera de Banyoles a Camós.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar a la planta baixa i el pis.

Al Reg. 141, amb data novembre de 1965 hi apareix  aquest edifici marcat a llapis al
croquis d’emplaçament.

1966 -
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563.684

Proyecto de vivienda unifamiliar en Camós. Propietario: don José Micaló Soler

Propietari: Micaló Soler, José.
Edifici de planta baixa, situat prop de l’Hm.2 del Km.3 de la carretera de Banyoles a
Camós.
Vivenda unifamiliar.

El croquis d’emplaçament presenta correccions del traçat a tinta.

1966 -

563.685

Proyecto de un almacén en bajos y una vivienda en primer piso en Camós. Propietaria:
doña Gloria Serra Calsina

Propietària: Serra Calsina, Gloria.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop d’un camí perpendicular a l’Hm.4 del Km.2 de la
carretera de Banyoles a Camós.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

En aquest projecte hi figura un altre edifici, contigu i  de la mateixa propietària.

1966 -

563.686

Proyecto de vivienda unifamiliar en Camós. Propietario: don José Noguer
RamióPropietari: Noguer Ramió, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a l’Hm.2 del Km.2
de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta al full 2.

1966 -

563.687

Proyecto de local para una industria agrícola en bajos y una vivienda en primer piso en
“Mas Palau”, Camós. Propietario: don Juan Comte Gatiellos

Propietari: Comte Gatiellos, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat al camí del “Mas Palau”.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El mobiliari de la planta de distribució és molt detallat.
El full 2  és numerat d’orígen.

1966 -
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563.688

Proyecto de vivienda en bajos  y primer piso en Colera. Propietario: don Francisco
Iglesias

Propietari: Iglesias, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer Lebrún.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.689

Parcelas en “La Rovellada”.
Colera.Propietari: no consta.
Quatre vivendes, bessones dos a dos i sense emplaçament especificat.

No és un projecte complet.
El Reg. 245, amb data gener de 1967, fa referència a una d’aquestes vivendes.

1966 -

563.690

Proyecto de edificio industrial agrícola en término municipal de Borgoñá. Propietario: don
Juan Saurina Dalmau.

Propieari: Saurina Dalmau, Juan.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat vora el camí del riu i prop de la carretera de
Borgonyà a Ventalló.
Naus industrials.

1966 -

563.691

Proyecto de vivienda en Cors, Cornellá de Terri. Propietario: don Luis Padrés
Planas.Propietari: Padrés Planas, Luis.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop  del nucli de Cors,  a l’altura del Km.2,700 de la
carretera de Girona a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.692

Proyecto de chalet en la zona de Torrojes de La Escala. Propiet.: Mr. Robert
DecharmePropietrari: Decharme, Robert.
Edifici de planta baixa, situat a la zona de Torrojes.
Vivenda unifamiliar.

Inclou figuracions vegetals.

1966 -
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563.693

Proyecto de obras de cubrición de una azotea en una casa sita en Flassá. Propietarios:
don Ricardo Alcalá y doña María Ferrer

Propietaris: Alcalá, Ricardo i Ferrer, María.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix una golfa, situat a l’Hm.8 del Km.12 de la
carretera del Pont Major a Palamós.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 271, amb data març de 1964, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1966 -

563.694

Proyecto de vivienda en Porqueras. Propietario: don Juan Parella
TorrentPropietari: Parella Torrent, Juan.
Edifici de planta baixa, situat  al Km.1, Hm.2 de la carretera de Camós a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.695

Proyecto de ampliación de planta baja para la industria agrícola en Porqueras.
Propietario: don Amadeo Badosa Mir

Propietari: Badosa Mir, Amadeo.
Edifici de planta baixa i pis al que s’amplia la planta baixa.
Nau industrial.

1966 -

563.696

Proyecto de vivienda unifamiliar en Porqueras. Propietarios: don José Capellera y doña
Ramona Roset

Propietaris: Capellera, José i Roset, Ramona.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte que surt de l’Hm.1 del Km.2 de
la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1966 -

563.697

Proyecto de ampliación de una vivienda en término municipal de Porqueras. Propietario:
don Enrique Casals Armengol

Propietari: Casals Armengol, Enrique.
Edifici de planta baixa amb terrat, situat a “La Formiga”, prop de la carretera antiga de
Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar

1966 -
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563.698

Proyecto de vivienda en Riudellots de la Selva. Propietario: don Narciso Montada
Serarols

Propietari: Montada Serarols, Narciso.
Edifci de planta baixa, situat en un carrer paral.lel a la carretera que uneix la general amb
Cassà de la Selva, prop de les escoles.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.699

Proyecto de edificio con un almacén y dos viviendas en Sant Feliu de Guíxols.
Propietario: don Jaime Rams Mont.

Propietari: Rams Mont, Jaime.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, situat al núm.30 del carrer “Camí de la Vall
d’Aro”.
Magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars, una a cada pis.

El full 2 és numerat d’origen.

1966 -

563.700

Proyecto de edificio con dos viviendas en San Feliu de Guíxols. Propietarios: don
Francisco Tovar y don Celedonio Rodríguez.

Propietaris: Tovar, Francisco i Rodríguez, Celedonio.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat  a la parcel.la 30 de la parcel.lació Combis.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta baixa i l’altra al pis.

El full 2 és numerat d’origen.
Només consta l’escala de la secció.
El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1966 -

563.701

Proyecto de vivienda unifamiliar en San Feliu de Guíxols. Propietario: don Miguel
Marca.Propietari: Marca, Miguel.
Edifici de planta baixa amb golfa, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls són numerats d’origen.

1966 -
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563.702

Proyecto de edificio con dos viviendas en San Feliu de Guíxols. Promotor: don Abel
Vidal.

Promotor: Vidal, Abel.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al paratge de Vilartagues conegut per Forn
Sant  Miquel.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta i l’altra al pis.

1966 -

563.703

Proyecto de edificio entre medianeras con dos viviendas en San Feliu de Guíxols.
Propietario: don Antonio Lahoya Flores.

Propietari: Lahoya Flores, Antonio.
Edifici de planta baixa, pis i golfes, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta  i l’altra al pis.

Anotacions a llapis.

1966 -

563.704

Proyecto de local comercial y una vivienda en San Feliu de Guíxols. Propietario:
Montalvo Vilches, José.

Propietari: Montalvo Vilches, José.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al  carrer de Mayo.
Local comercial a la planta baixa i  vivenda unifamiliar al pis.

1966 -

563.705

Proyecto de vivienda en San Feliu de Guíxols. Propietaria: doña Victoria
Prats.Propietària: Prats, Victoria.
Edifici de planta baixa, golfa i terrat, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar a la planta baixa.

El Reg. 421, amb data agost de 1967, fa referència a la construcció d’un edifici per a la
mateixa propietària.

1966 -

563.706

Proyecto de edificio con tres viviendas en San Feliu de Guíxols. Propietario: don Dionisio
Vegas Sarran.

Propietari: Vegas Sarran, Dionisio.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar per pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1966 -
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563.707

Proyecto de vivienda unifamiliar en San Feliu de Guíxols. Propietario: don Ignacio
Escudero Pérez.

Propietari: Escudero Pérez, Ignacio.
Edifici  de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1966 -

563.708

Proyecto de dos viviendas propiedad de los Hnos. Pedro Viñals y Lorenzo Viñals. En Sils
(Gerona).

Propietaris: Viñals, Pedro i Viñals, Lorenzo.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer proper a la línia del ferrocarril i al carrer de
José Antonio.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls són numerats d’origen.

1966 -

563.709

Proyecto de vivienda en la calle Calvo Sotelo en Sils. Propietario: don Miguel
Soliva.Propietari: Soliva, Miguel.
Edifici de planta baixa, situat al carrer de Calvo Sotelo.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.710

Proyecto de vivienda en la calle en proyecto del paraje “Can Lino”. Propietario: don
Manuel Viñolas.

Propietari: Viñolas, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte al paratge “Can Lino”.
Vivenda unifamiliar.

1966 -

563.711

Proyecto de modificación de aberturas en la casa nº 22 de la Rambla de Cataluña en el
Grupo San Narciso. Propietario: don José Montserrat Teixidor.

Propietari: Montserrat Teixidor, José.
Modificació d’obertures en un edifici  situat al núm.22 de la Rambla de Cataluña, al grupo
San Narciso.

1966 -
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563.712

Proyecto de edificio con una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, en primer piso,
en Gerona (Santa Eugenia de Ter). Propietarios: don José Sin  y doña Teresa Brugué.
Detalle de modificaciones y cotas definitivas.

Propietaris: Sin, José i Brugué, Teresa.
Vivenda unifamiliar en primer pis, situada a Santa Eugenia de Ter.

El Reg. 612, amb data octubre de 1963, fa referència a la construcció d’aquesta vivenda.
Utilització de llapis de color.

1966 -

563.713

Proyecto de edificio con cuatro viviendas y cuatro garages en Bañolas. Propietario: don
Pedro Serra Vila.

Edifici de planta baixa i dos pisos, situat al carrer Circunvalación, prop de la Clínica Salus
Infirmorum.
Quatre garatges a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars a cada pis.

Correccions del traçat a tinta.
El Reg. 77, amb data juny de 1965, fa referència a la construcció, per al mateix propietari,
dels tres edificis que apareixen al solar veí al croquis d’emplaçament.

1967 -

563.714

Proyecto de almacén de botellas de gas butano licuado de 1a catergoría en el término
municipal de Bañolas. Peticionario: Don Agustín Adrià S.A.

Encarregat per: Agustín Adriá S.A.
Construcció de planta baixa situada prop del KM.1 de la carretera de Banyoles a Figueres.
Magatzem d’ampolles de butà.

1967 -

563.715

Proyecto de edificio con galerías en bajos y 16 viviendas en 4 pisos en Bañolas.
Propietario: don Francisco Félez

Propietari: Félez, Francisco.
Edifici de planta baixa, quatre pisos i golfes situat  a la travessia urbana de la carretera de
Girona a Olot.
Galeries a la planta baixa i quatre vivendes a cada pis.

S’observen correccions del traçat a tinta als fulls 1 i 2.
No hi ha plantes, ni  baixa ni dels pisos.

1967 -
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563.716

Proyecto de casa con dos viviendas en Bordils propiedad de don Luis Fabrellas Tarrés y
doña Concepción Alcalá Comas.

Propietaris:  Fabrellas Tarrés, Luis i Alcalá Comas, Concepción.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat a la parcel.la 18 del carrer Mossen Pere Plantes.
Dues vivendes unifamiliars, una a cada pis.

Els fulls són numerats d’origen, a llapis.
Correccions del traçat a tinta al  full 1.

1967 -

563.717

Proyecto de vivienda aislada en Camós. Propietario: don Joaquín
CanadellPropietari: Canadell, Joaquín.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada entre el carrer de l’església i la carretera
de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar amb garatge-magatzem a la planta baixa.

Tots dos fulls presenten correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.718

Proyecto de vivienda aislada en Camós. Propietario: don Salvador Serra
PujolPropietari: Serra Pujol, Salvador.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer de nou traçat paral.lel a la bòbila nova.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
Els Regs. 71, 74, 118, 119, 124, 127 i 151 són encarregats pel mateix propietari.

1967 -

563.719

Proyecto de ampliación de un taller de herrería y cerramiento del solar en Camós.
Propietario: don Ramón Micaló

Propietari: Micaló, Ramón.
Edifici de planta baixa i pis, situat a l’Hm.3 del Km.3 de la carretera de Banyoles a Camós,
al cantó de les escoles.
Vivenda unifamiliar a la planta baixa i al pis, amb taller i garatge de planta baixa annexes.
Murs i porta de tancament del solar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

122



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.720

Proyecto de vivienda unifamiliar en Camós. Propietario: don Miguel Liu Vila

Propietari: Liu Vila, Miguel.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 159, amb data abril de 1967, fa referència a l’adició d’un pis a aquest edifici.

1967 -

563.721

Proyecto de una vivienda en Camós. Propietario: don Francisco
FerrerPropietari: Ferrer, Francisco.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer de nou traçat.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 143, amb data desembre de 1965, fa referència a una altra obra per al mateix
propietari.

1967 -

563.722

Proyecto de vivienda en Camós. Propietario don Narciso
GubertPropietari: Gubert, Narciso.
Edifici de planta baixa,  situat al camí de Camós a Cors.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de rotulados violeta per a alguns ombrejats.

1967 -

563.723

Proyecto de vivienda en “La Rovellada” (Colera) para don Vicente Fortea Martínez y doña
Amparo Vila Barris

Encarregat per: Fortea Martínez, Vicente i Vila Barris, Amparo.
Edifici a dos nivells, situat entre un carrer en projecte i un camí.
Vivenda unifamiliar a la planta superior.

Al Reg. 244, amb data octubre de 1966,  hi figura la planta  d’aquesta vivenda.

1967 -

563.724

Proyecto de vivienda en término municipal de Colera. Propietaria: doña Joaquina
Torruella de Baus

Propietària: Torruella de Baus, Joaquina.
Edifici de planta baixa i terrat,  situat al camí de ronda.
Vivenda unifamiliar.

1967 -
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563.725

Proyecto de edificio con ocho departamentos y locales de negocio, en Colera.
Propietario: Soler Casamián, Juan

Propietari: Casamián Soler, Juan.
Edifici de planta baixa, quatre pisos, golfa i terrat, situat a la plaça.
Cafè-bar i botiga a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars per pis.

El full 2 és numerat d’origen.
El full 3 és una variació del mateix projecte.
Utilització de llapis de color al full 3.

1967 -

563.726

Don Modesto Lladó. La
Escala.Encarregat per: Lladó, Modesto.
Edifici de planta baixa  i pis,  situat a l’avinguda que duu a Riells.
Vivenda unifamiliar.

1967 -

563.727

Proyecto de vivienda aislada en Montrás. Propietaria: Ana María Xicoira
VidalPropietària: Xicoira Vidal, Ana María.
Edifici aïllat de planta baixa, pis, golfa i terrat, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls 1,  2 presenten correccions del traçat a tinta.
El mobiliari és molt detallat.

1967 -

563.728

Proyecto de edificio para industria agrícola en término de La Pera. Propietario: don  Juan
Andreu Casellas

Propietari: Andreu Casellas, Juan.
Construcció de planta baixa, situada al paratge de “Les Pedregoses”.
Nau industrial.

1967 -
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563.729

Proyecto de vivienda en Porqueras. Propietarios: don Pedro Corominas y doña Carmen
Saus.

Propietaris: Corominas, Pedro i Saus, Carmen.
Edifici de planta baixa, situat al Km.1, Hm.2 de la carretera de Camós a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

Sembla que els dos fulls es refereixen a un únic projecte, el segon amb la planta invertida
en relació al primer.
El full 2 ubica l’edifici al Prat de la Dalla.

1967 -

563.730

Proyecto de cinco viviendas en término de Porqueras. Propietarios “Micaló y Ramió
S.L”Propietaris: Micaló y Ramió, S.L.
Edifici de planta baixa i pis, situat  a la cantonada de dos carrers en projecte i a 68 m de la
carretera de Banyoles a Camós.
Cinc vivendes unifamiliars de planta baixa i pis.

Els fulls són numerats d’origen.
Els fulls 1,  2  i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.731

Proyecto de edificio con un local de negocio y tres viviendas en Porqueras. Propietarios:
don José, don Rafael y don Manuel Márquez Muñoz

Propietaris:  Márquez Muñoz, José, Rafael i  Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat a les  parcel.les 44 i 45 del “Prat de la Dalla”,  prop del
camí a Miànegues.
Magatzem i una vivenda unifamiliar a la planta baixa, i dues vivendes unifamiliars al pis.

Els fulls són numerats d’origen.
Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.732

Proyecto de vivienda en Porqueras. Propietario: Ramón Pujol
AbulíPropietari: Pujol Abulí, Ramón.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte.
Vivenda unifamiliar.

1967 -
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563.733

Proyecto de edificio con una vivienda y almacén en bajos en Mata, Porqueras.
Propietario : don José Roura

Propietari: Roura, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat al solar núm. 12 del carrer Pilar Moret.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar a la planta baixa i el pis.

1967 -

563.734

Proyecto de vivienda en Porqueras. Propietario: don José Trias
BatalléPropietari: Trias Batallé, José.
Edifici de planta baixa, pis i golfa,  situat en un carrer en projecte i proper a l’Hm.2 del Km.2
de la carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar.

El full 1, còpia en cartolina,  és signat i segellat.
Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.735

Vivienda planta baja. Propietario: Jaime Serra Durán. Urbanización Codinas,
Porqueras.Propietari: Serra Durán, Jaime.
Edifici de planta baixa, situat al solar núm. 19 de l’urbanització Codinas.
Vivenda unifamiliar.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.736

Proyecto de edificio con un local comercial y una vivienda en San Feliu de Guíxols.
Propetaria: María Rosa Bahí Sabarí.

Propietària: Bahí Sabarí, María Rosa.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al solar núm.1, cantonada del carrer
Madrid i el camí de Camiso.
Local comercial a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Els fulls 2 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.
El mobiliari, al full 3, apareix molt detallat.

1967 -
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563.737

Proyecto de vivienda en San Feliu de Guíxols. Propietario: don Miguel Castillo López.

Propietari: Castillo López, Miguel.
Edifici de planta baixa, golfa i terrat, situat al  solar nº 38 de la urbanització Maria Salip, al
paratge de Vilartagas.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.738

Proyecto de planta baja con dos viviendas en San Feliu de Guíxols. Propietaria: doña
Victoria Prats.

Propietària: Prats, Victoria.
Edifici de planta baixa, golfa i terrat, situat al solar núm.19 de la urbanització Maria Salip.
Dues vivendes unifamiliars.

El Reg. 415, amb data juny de 1966, fa referència a la construcció d’un edifici per a la
mateixa propietària.
El full 2 és numerat d’origen.

1967 -

563.739

Edificio destinado a
viviendas.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i pis, situat  al “Molí de vent”.
Dues vivendes unifamiliars, una a la planta i l’altra al pis.

1967 -
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563.740

Edificio con doce apartamentos en San Feliu de Guíxols (Costa Brava) Gerona.

Propietaris: Blanch, Enrique i Emili.
Dos edificis de planta baixa, tres pisos, golfes i terrats amb solarium i garatge, situats prop
de la línia de ferrocarril de Sant Feliu a Girona.
Dotze apartaments unifamiliars, sis a cada edifici i dos per planta.
Els fulls 7 a 14 fan referència a una variació sense datar que consta de vuit apartaments.
Els fulls 17 a 23 fan referència a una variació de 16 departaments datada al setembre de
1974, on s’especifica que l’edifici s’anomena “Bellavista” i s’ubica al carrer Sobrevia s/n.
Els fulls 24 a 29 fan referència a una altra solució amb 16 departaments, sense datar.
Els fulls 34 a 39, amb data agost de 1957, fan referència, de nou, al projecte de 12
apartaments i s’hi especifica que els propietaris són Enric i Emili Blanc. Aquests fulls eren
en dos dossiers de documentació, separats i grapats, acompanyats de dues memòries
d’actuació referents a l’edifici (2 fulls) i a les terrasses i garatges (1 full).

Conté còpies dels projectes de 12 i 16 departaments, memòria i tríptic propagandístic
d’inmobiliària.
Els fulls 15 i 16 fan referència a la solució amb 12 apartaments, són còpia del full  6 i
inclouen informació escrita.
El full 30, amb data octubre de 1963, fa referència a un apartament per a Enrique Blanch.
El full 31 no sembla guardar relació directa amb el projecte.
El full 33, amb data febrer de 1959, fa referència a la instal.lació d’un ramal de tuberia.
Utilització de llapis vermell al full 1.

1967 -

563.741

Propietarios-promotores don Antonio Suñer y doña Dolores García. Plantas de
distribución con indicación de superfícies en San Julián de Ramis.

Propietaris-promotors: Suñer, Antonio y García, Dolores.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer sense nom, a prop de la confluència de les
carreteres de Madrid a França i de Girona a Banyoles.
Vivenda unifamiliar.

Referència antiga: Vº Nº 22171.

1967 -

563.742

Proyecto de vivienda en la parcelación “Camp Gran” de San Miguel de Fluviá. Prop: don
Esteban Bartis.

Propietari: Bartis, Esteban.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte.
Vivenda unifamiliar amb magatzem i garatge.

1967 -
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563.743

Proyecto de vivienda en la parcelación “Camp Gran” en San Miguel de Fluviá. Propietario
don Narciso Alberti.

Propietari: Alberti, Narciso.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer en projecte paral.lel al perllongament del carrer
Figueras.
Vivenda unifamiliar.

Inclou figuracions humanes i vegetals.

1967 -

563.744

Proyecto de vivienda en la parcelación “Camp Gran” en Sn. Miguel de Fluviá. Prop. Sr.
Alfonso Saavedra.

Propietari: Saavedra, Alfonso.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer sense nom paral.lel al perllongament del carrer
Figueras.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.745

Proyecto de vivienda en la parcelación “Camp Gran” en san Miguel de Fluviá. Prop.: Sr.
Dn. José González.

Propietari: González, José.
Edifici de planta baixa, situat a la cantonada de dos carrers sense nom, a prop del
perllongament del carrer Figueras.
Vivenda unifamiliar

1967 -

563.746

Proyecto de bar-restaurant con semi-sótano y una vivienda en Sarriá de Ter.
Propietarios: Don Juan Bosch y don Luis Geli.

Propietaris: Bosch, Juan i Geli, Luis.
Edifici a dos nivells amb semi-soterrani, planta, pis i terrat,  situat a prop del carrer Primo
de Rivera i paral.lel al torrent de La Rasa.
Bar-restaurant a la planta baixa i vivenda al pis.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.
El full 2 és numerat d’origen.

1967 -
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563.747

Proyecto de vivienda aislada en - Tor - (La Tallada). Propietario: doña Josefa Bota
Borrell.

Propietària: Bota Borrell, Josefa.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop de l’antic camí de La Bisbal a Figueres.
Vivenda unifamiliar.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.748

Proyecto de una vivienda en el medio rural (Finca “La Fexataga”), término municipal de
Torroella de Montgrí. Propietario: don Pedro Ullastres Puig.

Propietari: Ullastres Puig, Pedro.
Edifici aïllat de planta baixa.
Vivenda unifamiliar.

1967 -

563.749

Proyecto de vivienda en Vilablereix para los propietarios doña María Busquets y don
Martín Ferrés.

Propietaris: Busquets, María i Ferrés, Martín.
Edifici de planta baixa, situat en un carrer de nou traçat, paral.lel  a la carretera de Girona a
Sta. Coloma de Farners.
Vivenda unifamiliar.

1967 -

563.750

Proyecto de vivienda en el antiguo término de San Daniel, hoy ciudad de Gerona.
Propietarios: don Juan Santomera y doña Josefa Hernando.

Propietaris: Santomera, Juan y Hernando, Josefa.
Edifici de planta baixa, situat al barri de San Daniel.
Vivenda unifamiliar.

1967 -

563.751

Proyecto de garage en Gerona. Propietario: don Cándido
Tarrés.Propietari: Tarrés, Cándido.
Construcció de planta baixa, situada al carrer de Pedret.
Garatge.

Es tracta d’un full reaprofitat.

1967 -
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563.752

...

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

Els fulls són numerats d’origen.
El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
No consta la ubicació.

1967 -

563.753

.

.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i quatre pisos, sense emplaçament especificat.
Passatge i botigues a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars a cada pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.
El full és numerat d’origen.
El mobiliari és molt detallat.
No consta la ubicació.

1967 -

563.754

Edifici Can
TiróPropietari: Ponsetí, Josep.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Forja a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

Conté pressupost (1 full) i sol.licitud del permís d’obres (1 full)
El Reg. 319, amb data 1970, fa referència a un taller de ferreria del mateix propietari.
La datació prové de la documentació adjunta.
El títol figura al full 3, a llapis.
Els fulls 1i 7 presenten correccions del traçat a tinta.
Els fulls 2, 3, 6 i 7 són ombrejats a llapis vermell.
El full 4 és ombrejat a retolador vermell.
El full 4 presenta correccions a llapis.

1970 -
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563.755

Taller de herrería en La Pera, propietario: don José Ponsetí.

Propietari: Ponsetí, Josep.
Edifici de planta baixa, situat a l’Hm.1 del Km.16 de la carretera de Girona a Palamós.
Ferreria.

El Reg. 318, amb data 1970, fa referència a un edifici amb forja a la planta baixa i vivenda
al pis del mateix propietari.
La datació prové de la documentació adjunta.
Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte.

1970 -

563.756

Can Losada, abans Can Blanch (Casa
Pairal)Propietari: sembla que hauria de ser el mateix Emili Blanch, però el canvi de nom de la
casa, que figura a la carpeta, permet pensar també en un canvi de propietari.
Casa pairal, amb planta baixa i dos pisos,  situada al carrer d’Orient núm.14.
Vivenda unifamiliar.

Conté memòries de projecte d’obra interior (2 fulls) i d’arranjament d’uns jardinets (1 full).
El Reg. 638, amb data març de 1984, inclou alguns fulls que podrien haver format part
d’aquest projecte, tot hi haver estat trobats dins del projecte referit a la casa de Bernat
Boades, núm. 6.
La datació prové de la documentació adjunta.
Els fulls del projecte eren grapats i s’ha mantingut el mateix ordre.
El full 5 és fotocòpia ombrejada amb retoladors de colors.
Els fulls 1, 4 , 6 i 7 són ombrejats a llapis vermell.

1979 -

563.757

Apartaments a “La
Rovellada”Propietari: Blanch, Emili.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera del port de Colera a La Rovellada.
Tres vivendes unifamiliars de planta baixa i pis en un primer projecte i quatre vivendes
unifamiliars, dues a la planta baixa i dues al pis en un segon projecte.

Els fulls 1 a 3 semblen pertànyer a un primer projecte, sense datar, mentre que els fulls 4 a
11 són una variació datada al 1984. Els fulls 12 i 13 no s’han pogut adscriure aamb certes
a cap dels dos projectes anteriors i la resta, del 14 al 19, són detalls, segurament amb
cronologia variada.
Els fulls 17 i 18 són dibuixats pel revers de fulls de calendari i el 19 en un full de paper
quadriculat normal.
Correccions del traçat  tinta:  1, 2, 3, 13.
Ombrejats a tinta vermella: 1, 2, 3, 14.

1984 -
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563.758

Restauració de la casa del carrer Bernat Boades nº 6, a Girona.

Propietari: Blanch, Emili.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfes i terrat, situat al núm.6 del carrer Bernat Boades.
Dues vivendes unifamiliars, una al primer pis i l’altra al segon.
Es tracta de dues variacions sobre un únic projecte.

El Reg. 321, amb data desembre de 1979, fa referència a la remodelació del Mas Blanch a
La Pera; els fulls 13 i 14 són situats a La Pera, així doncs, possiblement els fulls referits a
detalls formin part del projecte de restauració d’aquesta casa , encara que s’hagin trobat
endreçats amb els de la casa de Bernat Boades.
Utilització de llapis de color en una bona part dels fulls.
Els fulls 1 a 6 són numerats d’origen.
Els fulls 2, 3 i 6 porten data del 21 de març.
El full 7 és còpia del full 1 i inclou correccions a llapis i llapis color.

1984 -

563.759

.

.Propietari: Joan Roig
Edifici amb semi-soterrani, planta baixa, pis , golfes i piscina, sense emplaçament
especificat.
Vivenda unifamiliar.

Conté tres còpies de fragments de plànols de la població i còpies i dos petits esborranys
dels plànols del mateix projecte.
La datació es basa en una referència indirecta, en concret una data impresa al revers d’un
dels fulls emprats, reutilitzat.
Els fulls 1 a 7 són numerats d’origen.
Els fulls 1 a 7 semblen ser el projecte definitiu, els fulls 8  a 12 esborranys i variacions
sobre el projecte, el full 13 sembla un projecte de caseta per a convidats i els fulls 14 a 22
són detalls de portes, font i barbacoa.

1988 -

212 PROJECTES PRIVATS D'AMPLIACIÓ I REFORMES

563.760

Col.legi
BonanovaEl títol prové de la carpeta on l’autor havia endreçat la totalitat dels fulls.
Edifici situat  la cantonada dels carrers La Salle i Ribagorza que forma part d’un complex
religiós-educatiu molt més ampli.
Construcció de noves aules per a l’ensenyament al Pabellón Industrial i obres a la façana
principal.

Els fulls 1 a 14 daten de l’any 1949 i els fulls 15 a 18 de l’any 1951.
Els fulls 1 a 3 , 12 a 14, 23 i 24 són numerats d’origen.
Un bon nombre dels fulls presenta correccions del traçat a tinta.

1949 -
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563.761

Proyecto de reforma y ampliación de una finca urbana, propiedad de doña Rosa Gubert
de Roig, en Palamós.

Propietària: Gubert de Roig, Rosa.
Edifici de planta baixa, primer pis i segon pis de superfície parcial que es completa, sense
emplaçament especificat.
Taller a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars, una per pis.

Es tracta de tres variacions sobre un mateix projecte d’ampliació.
El Reg. 308, amb data agost de 1959, és el croquis d’emplaçament d’una finca d’aquesta
mateixa propietària a la platja de Tamariu.
El Reg. 310, amb data abril de 1959, fa referència a un altre edifici de la mateixa
propietària a Palamós.
El full 1 porta els textos en català.
El fulls 2 i 4 presenta correccions i afegits a llapis.

1952 -

563.762

Proyecto de obras de reforma y ampliación para don Joaquín Gassiot  Bussalleu en
Anglés (Gerona)

Encarregat per: Gassiot Bussalleu, Joaquín.
Edifici  de planta baixa i tres pisos, situat entre els carrers Mayor i del Molino.
Dues vivendes amb botiga a la planta baixa i dues vivendes a cada un dels pisos.

Presenta correccions del traçat a tinta que afecten l’estat de conservació.

1954 -

563.763

Proyecto de restauración de una casa para residencia veraniega, en Colera. Propietario:
don  Jaime  Casadevall Ribera

Propietari: Casadevall Ribera, Jaime.
Edifici de planta baixa, pis i golfa, sense situació especificada.
Vivenda unifamiliar amb garatge a la planta baixa.

El Reg. 199 , amb data octubre de 1957, fa referènci a l’adició de dos departaments a la
planta baixa d’aquest edifici.
El Reg. 239, amb data setembre de 1964, fa referència a l’adició d’un pis a aquest edifici.
Correccions del traçat a tinta a tots els  fulls .

1954 -
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563.764

Proyecto para la renovación de una tienda de dulcería propiedad de don Jaime Campistol
en C. Gen. P. de Rivera, 11.

Propietari: Campistol, Jaime.
Projecte de renovació d’un edifici ja existent, situat al núm.11 del carrer General Primo de
Rivera.
Dolceria.

Correccions del traçat a tinta.

1954 -

563.765

Proyecto para construir una vivienda, propiedad de don Jaime Palmada Pujol, en
Gerona.

Propietari: Palmada Pujol, Jaime.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un pis i terrat, situat al carrer del Olivo, entre
Taquígrafo Martí i del Carmen.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

Utilització de tinta vermella.

1954 -

563.766

Proyecto de ampliación de una caseta para habilitar una vivienda en la propiedad de
doña Julia Passols situada en el Hm.1 del Km.2 de la carretera de Puente de la Barca a
Sarrià. La construcción dista más de 100m. de ella.

Propietària: Passols, Julia.
Edifici de planta baixa, situat a més de 100 m. de la carretera del Pont Major a Sarrià.
Caseta que s’amplia per fer-hi vivenda unifamiliar.

És signat per l’arquitecte i la propietària.
Porta data del dia 11 de juny.
Presenta correccions del traçat a tinta.

1954 -

563.767

Proyecto para una vivienda en primer piso para doña Adela y don Enrique Castellà, en
Anglés.

Encarregat per: Castellá, Adela i Enrique.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la plaça de España, número 6.
Vivenda unifamiliar al  pis.

Presenta correccions del traçat a tinta que afecten la conservació.

1955 -
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563.768

Proyecto para añadir un piso-vivienda en un almacén propiedad de don Conrado Castellá
en Celrá, carretera de Juyá.

Propietari: Castellá, Conrado.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, sense situació especificada.
Vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta

1955 -

563.769

Proyecto de habilitación de un local propiedad de don Florencio Torrent Riqué en San
Esteban de Llémana.

Propietari: Torrent Riqué, Florencio.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Botiga, cafè i obrador a la planta baixa, magatzem al pis i vivenda unifamiliar repartida
entre les dues plantes.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1955 -

563.770

Proyecto para añadir tres viviendas a la casa nº12 de la calle Marqués de Caldas de
Montbuy, propiedad de don Marcelo Jornet, en Palau Sacosta.

Propietari: Jornet, Marcelo.
Edifici de planta baixa i pis, al que s’afegeixen dos pisos i terrat, situat al núm.12 del carrer
Marqués de Caldas de Montbuy.
Dues vivendes unifamiliars al segon pis i una altra al tercer.

1955 -

563.771

Proyecto para añadir una vivienda en primer piso a una casa de planta baja propiedad de
don Fernando Sargatal i  Oliveras , en Palau Sacosta.

Propietari: Sargatal Oliveras, Fernando.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat a la Avenida del Generalísimo, núm.10.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El Reg. 590, amb data febrer de 1960, fa referència  a la construcció d’un altre edifici per al
mateix propietari.
Presenta correccions del traçat a tinta.
El full 2 presenta afegits a llapis.

1955 -
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563.772

Proyecto para añadir un piso en una casa propiedad de doña Concepción Quintana
Barrera, en Palau Sacosta.

Propietària: Quintana Barrera, Concepción.
Edifici de planta baixa i pis, al que s’afegeix un pis, situat al carrer Divisoria.
Dues vivendes unifamiliars, una al primer pis i l’altra al segon.

1955 -

563.773

Proyecto para añadir un piso con dos viviendas en una casa propiedad de doña Antonia
Martí, en Palau Sacosta.

Propietària: Martí, Antonia.
Edifici de planta baixa i pis, al que s’afegeixen un nou pis i terrat, situat en un carrer
paral.lel al de Nuestra Señora de Montserrat.
Dues vivendes unifamiliars per pis.

1955 -

563.774

Plano de ampliación de unos almacenes propiedad de don Pedro Albó Rieradevall en
Anglés.

Propietari: Albó Rieradevall, Pedro.
Construcció de planta baixa, situat  a la cantonada d’un passatge particular i la carretera de
Sant Joan de les Abadesses a Santa Coloma.
Ampliació d’un magatzem.

1956 -

563.775

Proyecto de adición de un segundo piso en la casa propiedad de doña Adela y don
Enrique Castellá, en Anglés.

Propietaris: Castellá, Enrique i Adela.
Edifidi amb planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, situat a la plaça de España, núm. 6.
Adició del segon pis per a vivenda unifamiliar.

El Reg. 6 fa referència a la construcció de l’edifici, en principi de planta i pis, amb data
gener de 1955.

1956 -

563.776

Proyecto de reforma y ampliación de un almacén para habilitar una vivienda en Bordils,
propiedad de doña Rosa Pou Oliveras

Propietària: Pou Oliveras, Rosa.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat. Vivenda unifamiliar.

Correccions del traçat a tinta.

1956 -
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563.777

Adición de un primer piso con dos viviendas en un garage propiedad de don Narciso
Carolá Coll. Celrá.

Propietari: Carolá Coll, Narciso.
Edifici de planta baixa i pis, situat al Km.8,500 de la carretera de Girona a Palamós.
Dues vivendes unifamiliars al pis.

El Reg. 177, amb data juliol de 1956, fa referència a la construcció de l’edifici original, un
garatge amb taller de planta baixa.

1956 -

563.778

Proyecto de obras de reforma y ampliación en la casa de don Francisco Grassot
Carbonell en Els Masos de Pals.

Propietari: Grassot Carbonell, Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop de la carretera.
Vivenda unifamiliar amb celler i cors a la planta baixa i graner al pis.

Els fulls 1, 3 i 4 presenten correccions del traçat a tinta.
Els fulls 1, 2 i 3 són segellats.

1956 -

563.779

Proyecto de adición de un segundo piso en la casa propiedad de don Pedro Rigau, en
Salt.

Propietari: Rigau, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix un segon pis i terrat, situat al carrer de Pedro
Gallostra.
Dues vivendes unifamiliars al pis afegit.

El full 2 presenta correccions del traçat a tinta.
El Reg. 370, amb data març de 1954, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1956 -

563.780

“Cine Coll” en Torroella de Montgrí. Proyecto de reforma para sustituir las galerías
actuales .

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, pis, golfes i terrat, situat a la cantonada dels carrers de José
Sabria i Ntra. Sra. de los Dolores.
Sala de cinema, amb escenari  i cafè.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1956 -
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563.781

Proyecto de adición de un piso en la “Residencia Almar” de Estartit, Torroella de Montgrí.

Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i dos pisos al que s’afegeix un pis, situat entre els carrers de Santa
Ana  i de les Illes.
Residència.

El Reg. 498, amb data gener de 1957, fa referència a obres de reforma i ampliació al
pabelló del servei d’aquesta mateixa residència.

1956 -

563.782

Proyecto para añadir un piso destinado a casa de huéspedes. Propietario: don Enrique
Vergés Cruañas.

Propietari: Vergés Cruañas, Enrique.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al carrer Julio Garreta.
Pensió.

El Reg. 287, amb data juny de 1963, fa referència a la construcció d’un magatzem per al
mateix propietari, a Llançà.
El Reg. 595, amb data març de 1961, fa referència a l’ampliació d’una terrassa en aquest
mateix edifici.

1956 -

563.783

Proyecto de obras interiores para habilitar dos viviendas. Propietario don Salvador
Codina.

Propietari: Codina, Salvador.
Obres de remodelació interna  al pis primer, segona porta, de l’edifici núm.9 de la Subida
Santo Domingo.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 573, amb data maig de 1958, fa referència a obres internes en aquest mateix
edifici.

1956 -
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563.784

Ante-proyecto para añadir dos viviendas en una casa propiedad de don Juan Illa, situada
en  calle Marqués de Caldas de Montbuy nº 4. Palau Sacosta.

Propietari: Illa, Juan.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat al núm.4 del carrer Marqués de Caldas de
Montbuy.
Dues vivendes unifamiliars, una per pis.

El Reg. 563, amb data maig / juny de 1957, fa referència a dues variacions sobre aquest
avant-projecte.
El Reg. 588, amb data desembre de 1959, fa referència a la legalització d’obres en aquest
edifici.

1956 -

563.785

Proyecto de obras de reforma y ampliación para habilitar una vivienda en primer piso
propiedad de doña Mercedes Guinart Viga en Gerona.

Propietària: Guinart Viga, Mercedes.
Edifici de planta baixa i pis, situat prop del Grupo Mazo Mendo.
Vivenda unifamiliar al pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.
Sabem que és Girona, però desconeixem l'adreça actual.

1956 -

563.786

Proyecto de obras de ampliación para una vivienda propiedad de don Pedro Costa Serra.
Anglés

Propietari: Costa Serra, Pedro.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, situat l’HM.2-3 del KM.13 de la carretera de Santa
Coloma de Farners a Sant Joan de les Abadesses.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.787

Proyecto de reforma y ampliación del local “Nova Aliança Bisbalenca” en La
Bisbal.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat al carrer Marimon Asprer nº 4.
Cafè, bar cuina i sala d’espectacles.

Correccions i anotacions a llapis als fulls 2 i 4.
Full 3 segellat.
La referència al senyor Casademont  només apareix a la carpeta que conté el projecte.
Els Reg. 88, 89 i 90 fan referència a successives ampliacions i reformes del mateix local.

1957 -
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Catàleg

563.788

Proyecto para añadir un primer piso sobre un almacén propiedad de don Joaquín
Moriscot Carreras en término de Vulpellach

Propietari: Moriscot Carreras, Joaquín.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat a l’Hm.1 del Km. 25 de la carretera de
Girona a Palamós.
Magatzem a la planta baixa.

1957 -

563.789

Proyecto para añadir un piso más a un edificio en construcción propiedad de don Carlos
Riera Monegal, en la playa de “Cap Ras” término municipal de Llansá.

Propietari: Riera Monegal,  Carlos.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix un altre pis.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 276, amb data abril de 1951, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1957 -

563.790

Legalización de obras propiedad de doña Carmen Taná Llinares en
Llansá.Propietària: Taná Llinares, Carmen.
Edifici amb semi-soterrani, planta i pis, situat entre les carreteres de Llançà al port i
l’estació.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.791

Proyecto de estructura para don  Pedro Nadal Ferrerfábrega en Puerto de la
SelvaEncarregat per: Nadal Ferrefábrega, Pedro.
Reforma de l’estructura de la planta baixa d’un edifici situat al carrer de la Unión.

Presenta correccions del traçat a tinta.
El Reg. 360, amb data maig de 1956, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1957 -
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563.792

“Residencia Almar”. Estartit. Proyecto de reforma y ampliación en el pabellón del servicio.

Propietari: no consta.
Edifici a dos nivells de planta baixa al que s’afegeixen un pis, golfa i terrat, situat a tocar la
Residencia Almar, entre els carrers Santa Ana i un camí.
Pabelló del servei de la residència.

El Reg. 497, amb data novembre de 1956, fa referència a obres de reforma a l’edifici
principal d’aquesta mateixa residència.
Presenta correccions del traçat a tinta i afegits a llapis.

1957 -

563.793

Casa nº 27 de la calle General Primo de Rivera. -Gerona-. Proyecto de obras interiores
en el cuarto piso.

Propietari: no consta.
Projecte d’obres interiors en una vivenda situada al núm.27 del carrer General Primo de
Rivera.
Vivenda unifamiliar.

1957 -

563.794

Proyecto para añadir un segundo piso con dos viviendas  y un ático en la casa nº 4 de la
calle Marqués de Caldas de Montbuy propiedad de don Juan Illa en Palau Sacosta.

Propietari: Illa, Juan
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeixen un altre pis i un àtic amb terrat,  situat  al
núm.4 del carrerMarqués de Caldas de Montbuy.
Tres vivendes unifamiliars, dues al nou pis i l’altra a l’àtic.

El Reg. 554, amb data juliol de 1956, fa referència a l’avant-projecte d’aquesta obra.
El Reg. 588, amb data desembre de 1959, fa referència a la legalització d’obres en aquest
edifici.

1957 -

563.795

Proyecto de modificación de huecos en la casa propiedad de don Ricardo Gimbernat, en
Celrá.

Propietari: Gimbernat, Ricardo.
Modificació de les portes i finestres de l’edifici.

1958 -

142



Arxiu Municipal de Girona
Fons Emili Blanch i Roig

Catàleg

563.796

Proyecto de obras de reforma en una casa propiedad de don Juan Gratacós Canet en
Colera

Propietari: Gratacós Canet, Juan.
Edifici de planta baixa, pis i terrat, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar al pis.

El Reg. 212, amb data maig de 1959, fa referència a l’ampliació de l’edifici i la conversió de
la planta baixa en vivenda unifamiliar.
Correccions a llapis al full 2.

1958 -

563.797

Proyecto de reforma de una planta baja y adición de un piso en la casa nº 38 de la calle
del Generalísimo, en Salt, Gerona. Propiedad de don Angel Masferrer Pol.

Propietari: Masferrer Pol, Angel.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al núm.38 del carrer del
Generalísimo.
Vivenda unifamiliar amb magatzem a la planta baixa.

Són dues solucions diferentes, una a cada full.

1958 -

563.798

Proyecto de dos viviendas en primer piso propiedad de don Manuel Padrés Sala en
Salt.Propietari: Padrés Sala, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat en un carrer en projecte perpendicular a la carretera de
Girona a Manresa.
Local comercial o similar, amb magatzem,  a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al
pis.

1958 -

563.799

Proyecto para añadir dos cuartos en la azotea de una vivienda de Renta Limitada
Subvencionada, a construir sobre un taller mecánico, en Salt. Propietarios: don Pedro
Teixidor Vila y don Pedro Teixidor Passolas.

Propietaris: Teixidor Vila, Pedro y Teixidor Passolas, Pedro.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix un pis nou, situat a la cantonada d’un carrer  de
nou traçat i l’avinguda de José Antonio.
Taller mecànic a la planta baixa i  vivenda unifamiliar als pisos.

El Reg. 381, amb data juny de 1958, fa referència a l’adició de la vivenda sobre el taller
mecànic ja existent.

1958 -
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563.800

Proyecto de obras de reforma y ampliación en una casa propiedad de don Ramón
Sanromán Lacorte en Gerona.

Propietari: Sanromán Lacorte, Ramón.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de San Ignacio.
Vivenda unifamiliar al pis.

1958 -

563.801

Proyecto para cubrir una azotea en finca propiedad de don Fernando Boada Auguet en
Gerona.

Propietari: Boada Auguet, Fernando.
Obres de cobriment d’un terrat en un edifici de planta baixa i pis, situat en un passatge
particular perpendicular al carrer del Carmen.

1958 -

563.802

Proyecto de semisótanos para taller propiedad de don Pedro Palahí en
Gerona.Propietari: Palahí, Pedro.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un semisoterrani, situat al carrer Ramón Turró.
Taller al semisoterrani.

1958 -

563.803

Proyecto de ampliación de nave industrial para la Sra. Vda. e Hijos de J. Subirós en
Palau Sacosta -Gerona-.

Encarregat per: Vda. e Hijos de J. Subirós.
Ampliació de construcció de planta baixa, situada  al carrer del Marqués de Caldas de
Montbuy núm.9.
Nau industrial.

Només consta l’escala dels detalls constructius.

1958 -

563.804

Proyecto de obras de reforma para habilitar dos viviendas en la casa nº 9 de la Subida de
Santo Domingo propiedad de don Salvador Codina.

Propietari: Codina, Salvador.
Obres de reforma en un edifici de planta baixa i pis, situat al núm.9 de la Subida de
Santo Domingo.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i l’altra al pis.

El Reg. 547, amb data abril de 1956, fa referència a obres internes en aquest mateix edifici.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1958 -
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563.805

Una vivienda de Renta Limitada del Grupo I en curso de construcción, en Gerona,
propiedad de don José Culubret Bellapart y doña María Luisa Chatelain Com. Proyecto
de modificaciones en la distribución interior.

Propietaris: Culubret Bellapart, José i Chatelain Com, María Luisa.
Projecte de distribució interior en un edifici en construcció de planta baixa i pis.
Vivenda unifamiliar.

Els Regs. 553 i 555, amb dates juliol i agost de 1956 respectivament, fan referència a la
construcció d’aquest edifici, que es troba situat al carrer Frascisco Roger.

1958 -

563.806

Proyecto de obras de reforma y ampliación propiedad de don José Salvá Gispert, en
Anglés.

Propietari: Salvá Gispert, José.
Edifici  de planta baixa, pis i terrat sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar a la planta pis.

1959 -

563.807

Projecte de distribució de dos departaments propietat del Sr. Leonci Nadal a
Colera.Propietari: Nadal, Leonci.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Dues vivendes unifamiliars al pis.

El Reg. 220, amb data desembre de 1959, fa referència a un altre edifici del mateix
propietari.

1959 -

563.808

Proyecto de obras de reforma y ampliación, con modificación de huecos, en finca
propiedad de don Francisco Gui Viella, en Sant Feliu de Guíxols.

Propietari:  Gui Viella, Francisco.
Edifici de planta baixa que s’amplia, situat en un carrer paral.lel a la via del ferrocarril i prop
del pas a nivell.
Vivenda unifamiliar, mínima, a la part ampliada.

El Reg. 401, amb data maig de 1961, fa referència a la construcció d’un altre edifici, als
mateixos terrenys i per al mateix propietari.
El Reg. 402, amb data desembre de 1962, fa referència a la construcció d’un edifici als
mateixos terrenys i per a un hereu del propietari anterior.

1959 -
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563.809

Proyecto de reforma y ampliación de una casa propiedad de don Juan Bofill Condal y
doña Laura Massaguer Mir en Estartit.

Propietaris: Bofill Condal, Juan y Massaguer Mir, Laura.
Edifici  a dos nivells de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat al núm.85 del carrer Islas
Medas.
Vivenda unifamiliar a la planta i al pis. Bodega a la planta baixa.

La distribució sembla més pròpia d’una pensió o similar que d’una vivenda unifamiliar.
El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1959 -

563.810

Fonda Típica de Emérita Bruguera en Estartit (Torroella de Montgrí). Proyecto de
reforma y ampliación.

Propietària: Bruguera, Emérita.
Edifici a dos nivells de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat, situat al carrer de Santa Ana.
Fonda.

Les plantes de distribució dels fulls  2 i 3 figuren, ambdues, com a planta baixa, encara que
la del full 3 sembla la planta de distribució dels pisos.
El full s 1 i 3 presenten correccions del traçat a tinta.

1959 -

563.811

Obras de reforma para construir un almacén y cobertizo propiedad de doña Carmen
Roure Lasoli en la calle Bonastruch de Porta nº 26, de Gerona.

Propietària: Roure Lasoli, Carmen.
Construcció a dos nivells amb semisoterrani i planta, situat al núm.26 del carrer Bonastruch
de Porta.
Magatzem al semisoterrani i cobert a la planta.

1959 -

563.812

Proyecto para ensanchar un portal y acondicionar la acera en calle Rutlla nº 135 que
solicita don Luis Madrenas.

Encarregat per: Madrenas, Luis.
Obres d’ampliació de portal i acondicionament de vorera al núm.135 del carrer Rutlla.

Presenta correccions del traçat a tinta.
Porta data del dia 15 de juliol.

1959 -
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563.813

Planos para la legalización  de las obras efectuadas en la casa nº 6 de la calle Marqués
de Caldas de Montbuy, propiedad de don Juan Illa Figa, en Palau Sacosta.

Propietari: Illa Figa, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, amb tres pisos i terrat afegits, situat  al núm.6 del carrer
Marqués de Caldas de Montbuy.
Una vivenda per planta als pisos tercer i quart.

Els Regs. 554 i 563, amb dates juliol de 1956 i maig de 1957 respectivament, fan
referència a obres en aquest edifici.

1959 -

563.814

Proyecto de obras de reforma en planta baja y adición de dos pisos, propiedad de don
Isidro Gironés Basumbas, en Anglés.

Propietari: Gironés Basumbas, Isidro.
Edifici  de planta baixa, dos pisos i terrat, sense emplaçament especificat.
Una vivenda unifamiliar per pis.

1960 -

563.815

Proyecto de pajar sobre patio y cuadra existentes, en Anglés. Propietaria: doña
Providencia Freixas Serramitjana

Propietària: Freixas Serramitjana, Providencia.
Construcció de planta baixa al que s’afegeix un pis, situada l’Hm.3 del Km.101 de la
carretera de Manresa a Girona. Cort a la planta baixa i paller al pis.

1960 -

563.816

Proyecto de restauración de un local para baile y espectáculos en La
Bisbal.Propietari: no consta.
Edifici de planta baixa, pis i golfes, situat al carrer del Call.  Cafè i saló de ball i espctacles.

El nom Sr. Fullié apareix anotat a llapis.
Inclou especificacions sobre materials de construcció.

1960 -

563.817

Proyecto de obras de reforma y ampliación para una vivienda mínima en finca propiedad
de doña Celerina Martí Dardé, en San Feliu de Guíxols.

Propietària: Martí Dardé Celerina.
Edifici de planta baixa, situat al carrer Sobre Vía.
Vivenda unifamiliar.

1960 -
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563.818

Legalización de una pequeña vivienda de tipo modesto propiedad de don Tomás Ferrez
Moreno y de su esposa en San Feliu de  Guíxols.

Propietaris: Ferrez Moreno, Tomás, i esposa.
Edifici de planta baixa, situat al carrer de Bailén  núm.6.
Vivenda unifamiliar

1960 -

563.819

Proyecto de obras de reforma en la casa nº 58 de la calle de Puente Mayor -Gerona-
propiedad de don José Boada y doña María Dolores Port.

Propietaris: Boada, José i Port, María Dolores.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat al núm.58 del  carrer de Puente Mayor.
Una vivenda unifamiliar per pis.

1960 -

563.820

Proyecto de obras de reforma y habilitación de un salón para cinematógrafo en La Bisbal.
Propietario del negocio: don Pedro Casademont Teixidor.

Propietari: Casademont Teixidor, Pedro.
Edifici situat al passeig de Marimón Asprer nº4.
Sala de cinema.

Els Reg. 86, 88 i 89 fan referència al mateix edifici.

1961 -

563.821

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada, en segundo piso, propiedad
de don Narciso Sala Palahí, en San Julián de Ramis.

Propietari: Sala Palahí, Narciso.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat molt aprop del límit entre Sant Julià i
Sarrià de Ter i a tocar la carretera de Madrid a França per La Jonquera.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

1961 -
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563.822

Proyecto de obras de reforma y ampliación en una residencia propiedad de don Juan B.
Muntada y doña Filomena Batlle, en Estartit (Torroella de Montgrí).

Propietaris: Muntada, Juan B. i Batlle, Filomena.
Edifici de planta baixa i pis, al que s’afegeix un pis nou, situat a la confluència del carrer
Pintor Mascort i el Paseo del Mar.
Vivenda unifamiliar?.

El full 3 presenta correccions a llapis.
La distribució sembla més pròpia d’una fonda o similar que d’una vivenda.
El Reg. 494, amb data juny de 1955, fa referència a la construcció d’aquest edifici.
El Reg.514, amb data febrer de 1964, fa referència a la construcció d’un hotel per als
mateixos propietaris i al mateix solar.

1961 -

563.823

Proyecto de ampliación de un edificio destinado a Residencia para el turismo en Estartit
(Torroella de Montgrí). Propietaria: doña María Angela Coma, Vda. Nencioli.

Propietària: Coma, María Angela.
Edifici a dos nivells amb semisoterrani, planta i dos pisos, el segon amb terrat, , situat en
un camí perpendicular a la carretera a Torre Ponsa.
Residència per al turisme.

1961 -

563.824

Proyecto de ampliación del Hotel Oasis propiedad de doña Marta Pascual en Estartit
(Torroella de Montgrí).

Propietària: Pascual, Marta.
Edifici de planta baixa i pis, al que s’afegeix un pis nou, sense emplaçament especificat.
Hotel.

El Reg. 510, amb data octubre de 1959, fa referència a la construcció d’aquest edifici.
El Reg. 515, amb data maig de 1964, fa refència  a obres en aquest edifici.
Els fulls 4, 5 i 6 porten el títol a llapis.
El fulls 5 i 6 presenten correccions a llapis.

1961 -
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563.825

Proyecto de ampliación de una terraza en el edificio propiedad de don Enrique Vergés
Cruañas en Gerona.

Propietari: Vergés Cruañas, Enrique.
Ampliació d’una terrassa en un edifici situat al carrer Julio Garreta.

El Reg. 287, amb data juny de 1963, fa referència  a la construcció d’un magatzem per a
aquest mateix propietari, a Llançà.
El Reg. 544, amb data gener de 1956, fa referència a l’adició d’un pis en aquest mateix
edifici.

1961 -

563.826

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas, sobre una planta baja
existente, en Gerona. Propietarios: don Joaquín Tráfach y doña Julia Serra.

Propietaris: Tráfach, Joaquín i Serra, Julia.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen dos pisos, situat al carrer del Carmen.
Una vivenda unifamiliar a cada un dels pisos afegits.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1961 -

563.827

Proyecto de adición de una vivienda en primer piso en la casa propiedad de don Pedro
Redó Subirana, situada en el Paseo del Puerto, en Colera

Propietari: Redó Subirana, Pedro.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al Paseo del Puerto.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El Reg. 224, amb data maig de 1961, fa referència a la construcció de l’edifici originari de
planta baixa.
Inclou ombrejats a llapis de color.

1962 -

563.828

Proyecto para la habilitación de un garage y la adición de cuatro departamentos en dos
pisos. Propietaria doña María Esteve Bellapart, en La Escala.

Propietària: Esteve Bellapart, María.
Edifici de planta baixa, dos pisos, golfa i terrat,  situat al carrer Cañet.
Dues vivendes unifamiliars a cada pis i garatges a la planta baixa.

El Reg. 260, amb data març de 1963, fa referència  a unes reformes interiors a la planta
baixa d’aquest edifici.
Ombrejats a llapis vermell al full 2.

1962 -
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563.829

Proyecto de adición de dos pisos sobre una planta baja propiedad de don David García
y doña Enriqueta  Güell en la calle Federico Marés, nº 22, en Port-Bou

Prpietaris: García, David i Güell, Enriqueta.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat al nº 22 del carrer Federico Marés.
Magatzems a la planta baixa i una vivenda unifamiliar per pis.

1962 -

563.830

Proyecto de ampliación en planta baja y adición de un piso con una vivienda propiedad
de don José Navas Arcos sito en el término municipal de Quart. Gerona

Propietari: Navas Arcos, José.
Edifici de planta baixa que s’amplia i al que s’afegeix un pis, situat entre un carrer i un camí
, prop de la riera.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.831

Proyecto de terrazas en voladizo casa propiedad de don Juan Seguí Farreras, Estartit.
(Torroella de Montgrí).

Propietari:  Seguí Farreras, Juan.
Afegit de terrasses en un edifici ja existent.

El Reg. 507, amb data gener de 1960, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1962 -

563.832

Proyecto de obras de reforma  en la casa de la calle Francisco Roger nº 15, propiedad de
don Francisco Puig Masjoan y doña Primitiva Costa Corominas en Gerona.

Propietaris: Puig Masjoan, Francisco i Costa Corominas, Primitiva.
Projecte de reforma en un edifici  a dos nivells amb semisoterrani,  planta i golfa, situat al
carrer Francisco Roger, núm.15.
Vivenda unifamiliar.

1962 -

563.833

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas, en primer piso, propiedad
de don José Faus y doña María Batlle en Palau Sacosta.

Propietaris: Faus, José i Batlle, María.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un pis, golfes i terrat, situat en un carrer paral.lel a
la carretera de Barcelona.
Dues vivendes unifamiliars al pis afegit.

El full 1 presenta correccions del traçat a tinta.

1962 -
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563.834

Plano de la finca urbana propiedad de don Antonio Pérez Martínez, con indicación de
derribos a realizar y de construcción de un cobertizo, un water closet y unos muros de
separación.

Propietari: Pérez Martínez, Antonio.
Obres de remodelació en un edifici de planta baixa i pis, situat al carrer de Puente Mayor,
núm.74.
Vivenda unifamiliar amb taller, pati i jardí.

1962 -

563.835

Proyecto para habilitar un garage para un “Seat 600” en una finca propiedad de doña
Sofía Simó, Vda. Ros, en San Antonio María Claret nº 17 -Gerona-.

Propietària: Simó, Sofía.
Edifici de planta baixa amb altell , una part del qual s’habilita per a garatge,  situat al
núm.17 del carrer San Antonio María Claret.

1962 -

563.836

Proyecto de ampliación de una nave industrial propiedad de: don Martín Esteba e hijos,
S.R.C. en Anglés (Gerona)

Propietaris: Esteba Martín i fills.
Construcció de planta i pis, situada al carrer Gerona. Ampliació de nau industrial.

1963 -

563.837

Proyecto de reforma y ampliación en la casa nº (no consta) de la Plazade España en
Anglés. Propietario: don Jaime Gamell

Propietari: Gamell, Jaime.
Edifici de planta baixa, tres pisos ja edificats i un quart pis de nova construcció, situat a la
plaça de España.
Vivenda unifamiliar.

1963 -
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563.838

Proyecto de dos viviendas de Renta Limitada Subvencionadas en un primer piso que se
añade. Propietario: don Jos’e Ferrer Bardera, en Celrá

Propietari: Ferrer Bardera, José.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un pis i terrat amb golfa, sense emplaçament
especificat.
Magatzem a la planta baixa i dues vivendes unifamiliars al pis.

El Reg. 190, amb data juny de 1960, fa referència  a la construcció de la planta baixa per a
magatzem.
Correccions del traçat a tinta.
El full 1 és segellat .

1963 -

563.839

Proyecto de obras interiores de la casa propiedad de doña María Esteve Bellapart en La
Escala (Gerona)

Propietària: Esteve Bellapart, María.
Reformes interiors a la planta baixa d’un edifici de planta baixa i dos pisos.
Botiga amb despatx i saleta a la planta baixa.

El Reg. 259, amb data febrer de 1962, fa referència a la construcció de l’edifici on es fan
les reformes.

1963 -

563.840

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en un primer piso que se
añade a la casa de la calle Mayor, nº  en La Sellera. Propietarios: don Miguel Artús i
doña Asunción Martorell

Propietaris: Artús, Miguel i Martorell, Asunción.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un pis i golfes, situat a lal carrer Mayor,  sense
número especificat.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

1963 -

563.841

Planos para la legalización de una vivienda construida en despoblado, en término de
Sarriá de Ter, propiedad de don Jaime Despuig.

Propietari: Despuig, Jaime.
Edifici de planta baixa, situat al Camp dels Vinyets.
Vivenda unifamiliar amb magatzem i pou.

1963 -
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563.842

Proyecto de adición de dos pisos con habitaciones en un edificio propiedad de doña
Francisca Fábregas en Estartit (Torroella de Montgrí).

Propietària: Fábregas, Francisca.
Edifici de planta baixa, dos pisos i terrat, situat a la carretera de l’Estartit a San Jordi.
Pensió o similar amb bar-cafè i saló de ball a la planta baixa.

1963 -

563.843

Añadir dos viviendas en la casa propiedad de don Fernando Boada Auguet, en
Gerona.Propietaris: Boada Auguet, Fernando i Burns Rabionet, Dolores.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix un pis nou, situat al núm.55 del carrer del
Carmen.
Dues vivendes unifamiliars al pis afegit.

Es tracta de dues variacions sobre un mateix projecte i la major part de les dades de
referència (propietària, situació, datació), provenen del títol de la segona variant.
Correccions a llapis als fulls 1, 2 i 4.
Els fulls 3 i 4 presenten correccions del traçat a tinta.
Al full 4 hi figuren dues escales, però els dos dibuixos són a la mateixa.

1963 -

563.844

Abrir una puerta exterior en una trastera en calle Porvenir Nº1. Acc. (Gerona).
Peticionario. don Rafael Calafell Prim.

Encarregat per: Calafell Prim, Rafael.
Obra per a obrir una porta en una construcció existent situada al núm.1 del carrer del
Porvenir.
Porta

1963 -

563.845

Proyecto de adición de un piso en la casa de Paseo de la Dehesa nº 22 propiedad de:
doña Luisa Puig Triola.

Propietària: Puig Triola, Luisa.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al núm.22 del Paseo de la Dehesa.
La distribució del pis afegit fa pensar en una fonda o similar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1963 -
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563.846

Proyecto de un garage anexo a una vivienda en construcción en Gerona (Santa Eugenia
de Ter). Propietario: don Joaquín Bohigas Vidal.

Propietari: Bohigas Vidal, Joaquín.
Construcció de planta baixa, anexa a una vivenda i situada  en un carrer sense nom proper
a la via del ferrocarril d’Olot a Girona.
Garatge.

El Reg. 606, amb data gener de 1963, fa referència a la construcció de la vivenda a la que
s’anexa aquest garatge.

1963 -

563.847

Proyecto de una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en un primer piso, en
Gerona. Propietarios: don Juan Turón Rabasseda y doña Francisca Oriols Vila.

Propietaris: Turón Rabasseda, Juan i Oriols Vila, Francisca.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al carrer  Montnegra.
Vivienda unifamiliar al pis afegit.

1963 -

563.848

Legalización de obras de reforma y ampliación para don José  Faig Duch en
Anglés.Propietari: Faig Duch, José.
Edifici de planta baixa i pis , sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 15, amb data març de 1956, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1964 -

563.849

Proyecto de obras de reforma i ampliación en la finca propiedad de don Conrado Triola,
en Anglés.

Propietari: Triola, Conrado.
Edifici de planta baixa i pis, situat al carrer Industria.
Vivenda unifamiliar amb botiga a la planta baixa.

1964 -

563.850

Proyecto de obras de reforma y ampliación en casa propiedad de don José Clara
Massoni en Castell d’Aro

Propietari: Clara Massoni, José.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat en un camí que surt de la carretera de Santa
Cristina a Platja d’Aro, prop de les escoles.
Vivenda unifamiliar.

1964 -
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563.851

Proyecto de obras de reforma y ampliación en edificio propiedad de don Enrique Rigau
Masó en término de Celrá agregado de  Campdurá

Propietari: Rigau  Masó, Enrique.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat al carrer de la Prosperidad núm. 12.
Casa originària i estable a la planta baixa i casa originària i una vivenda unifamiliar a cada
pis.

El Reg. 195, amb data juliol de 1965, fa referència a la modificació d’overtures i
reconstrucció del taulat d’aquest edifici.
Correccions del traçat a tinta.

1964 -

563.852

Proyecto de obras de reforma en una finca urbana propiedad de doña Teresa de Batlle
de Molar situada en la calle del Pozo, en Colera.

Propietària: Batlle de Molar, Luisa de.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre els carrers de los Huertos i del Pozo.
Vivenda unifamiliar.

El Reg. 223, amb data febrer de 1961, fa referència a la construcció d’un altre edifici per a
la mateixa propietària.
El Reg. 250, sense datació, fa referència a una parcel.lació de terrenys de la mateixa
propietària.

1964 -

563.853

Proyecto de adición de un segundo piso en casa propiedad de don Jaime Casadevall
Ribera, en Colera

Propietari: Casadevall Ribera, Jaime.
Edifici de planta baixa i pis al que s’afegeix una segona planta.
Vivenda unifamiliar al nou pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.
El Reg. 197, amb data desembre de 1954, fa referència  a la reforma de l’edifici original.
El Reg. 199, amb data octubre de 1957, fa referència a l’adició de dos departaments a la
planta baixa d’aquest edifici.

1964 -

563.854

Proyecto de ampliación anexa a la residencia propiedad de Mr. Faisy Serge en la
urbanización “Torrojes de Riells”, La Escala.

Propietari: Serge, Faisy.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la parcel.la 34.
Vivenda unifamiliar.

1964 -
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563.855

Proyecto de construcción de una vivienda en primer piso propiedad de don Ramón Durán
Cuminal. Salt  (Gerona).

Propietari: Durán Cuminal, Ramón.
Edifici de planta baixa, pis, golfa i terrat, situat entre els carrers Pozo i Procesión, prop de la
plaça de España.
Magatzem a la planta baixa i vivenda unifamiliar al pis.

El full 1 és un primer projecte en que hi consten dues vivendes en dos pisos. No és acabat i
conté nombroses anotacions a llapis i correccions als títols.
Els fulls 2, 3 i 4 presenten correccions del traçat a tinta.
El full 3 és numerat d’origen

1964 -

563.856

Proyecto de adición de un piso con una vivienda de Renta Limitada Subvencionada en
Sant Feliu de Guíxols. Propietario: don José Vall-llosera Viñals.

Propietari: Vall-llosera Viñals, José.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al núm.14 del carrer Cervantes.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El Reg. 404, amb data maig de 1964, fa referència a la construcció de l’edifici per a taller
mecànic al que s’afegeix aquest pis.

1964 -

563.857

Proyecto de adición de un primer piso con una vivienda en término de San Juliá de
Ramis. Propietarios: don José Roura Bataller y doña Joaquina Soler.

Propietaris: Bataller Roura, José i Soler, Joaquina.
Construcció de planta baixa a la que s’afegeix un pis, situada  a nivell de l’Hm.0 del Km.729
de la carretera de Madrid a França per La Jonquera.

El Reg. 448, amb data gener de 1964, fa referència a la construcció de l’edifici.

1964 -

563.858

Proyecto de adición de un primer piso con una vivienda de Renta Limitada
Subvencionada, en la casa propiedad de don Juan Sirvent Muner en Sarriá de Ter.

Propietari: Sirvent Muner, Juan.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis per a vivenda, situat a la carretera de Madrid
a França per La Jonquera.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El Reg. 480, amb data desembre de 1963, fa referència a la construcció d’aquest edifici, en
origen de planta baixa amb local comercial i vivenda mínima.

1964 -
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563.859

Proyecto de obras de reforma en una casa de la nueva urbanización en Sarriá de Ter.
Propietario: don José Fábregas Tixis.

Propietari: Fábregas Tixis, José.
Edifici de planta baixa i pis, sense emplaçament especificat.
Vivenda unifamiliar.

1964 -

563.860

Proyecto de ampliación de un altillo en un almacén de Papelería situado en la calle de
Las Huertas nº 18, Gerona. Propietario: don José Varés Martinell.

Propietari: Varés Martinell, José.
Construcció d’un altell en un magatzem de papereria situat al carrer de Las Huertas,
núm.18.
Altell.

1964 -

563.861

Proyecto de reconstrucción y restauración de la masía “Can Català” para instalación de
club-restaurant, patio de espectáculos, piscina y jardines en la zona turística de Gerona
con la denominación “Jardí de Carlemany”. Propietario: don José Tarrés Fontán.

Propietari: Tarrés Fontán, José.
Masía amb planta baixa, dos pisos i golfes, situada al Jardí de Carlemany, a tocar la riera
Galligants.
Club, bar-restaurant i saló de ball a la planta baixa, pati per a espectacles, piscina i jardins.

Els fulls 1 a 5 són numerats d’origen.
L'emplaçament actual podria estar a prop del passeig Arqueològic.

1964 -

563.862

Proyecto de obras de reforma y ampliación en casa  calle de la Rosa nº 11 de Gerona,
propiedad de doña Montserrat Daniel Enrique.

Propietària: Daniel Enrique, Montserrat.
Edifici de planta baixa i dos pisos al que s’afegeix un pis nou.
Vivenda unifamiliar.

1964 -
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563.863

Proyecto de obras de reforma y ampliación para habilitar dos viviendas de planta baja y
primer piso en Anglés. Propietarios: Ramón y Francisco Riera Pla

Propietaris: Riera Pla, Ramón y Francisco.
Edifici de planta baixa i pis, situat  prop de la Plaza Nacional. Dues vivendes unifamiliars
bessones.

Porta segell.

1965 -

563.864

Proyecto de adición de un piso con una vivienda en Camós. Propietario: don Jaime
Micaló

Propietari: Micaló, Jaime.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat  prop de l’Hm.3 del Km.2 de la
carretera de Banyoles a Camós.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El nom del propietari que figura a tinta és José, corregit a llapis.

1965 -

563.865

Modificación de huecos y reconstrucción del tejado en la casa nº12 de la calle
Prosperidad (carretera de Gerona a Palamós) en término de Celrá. Propietario: don
Enrique Rigau Masó

Propietari: Rigau Masó, Enrique.
Edifici de planta baixa i dos pisos, situat al carrer de la Prosperidad, núm.12.

El Reg. 194, amb data setembre de 1964, fa referència a l’ampliació d’aquest edifici.

1965 -

563.866

Proyecto de obras de reforma y ampliación para instalación de un  bar en La Escala.
Propietario:  Isidoro Ramió Pagés.

Propietari: Ramió Pagés, Isidoro.
Ampliació d’un edifici de planta baixa i pis, situat entre els carrers Bonaire i Codolar.
Bar a la planta baixa ampliada.

1965 -

563.867

Proyecto de reforma y ampliación en una casa del término de Porqueras propiedad de
don Narciso Compte Comas y doña Mercedes Pale Rovira.

Propietaris: Compte Comas, Narciso y Pale Rovira, Mercedes.
Edifici de planta baixa i pis, situat  a La Formiga, a tocar l’antiga carretera de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar.

1965 -
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563.868

Proyecto de reforma en bajos y adición de un piso en casa propiedad de don Joaquín
Vilá Rovira en término de Porqueras

Propietari: Vilá Rovira, Joaquín.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat en un pas particular a la carretera vella
de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1965 -

563.869

Proyecto de adición de un primer piso con una vivienda, en Porqueras. Propietario: don
Francisco Valderas Gallardo

Propietari: Valderas Gallardo, Francisco.
Edifici de planta baixa, al que s’afegeix un pis, situat al “Pla de la Formiga’, prop de la
carretera de Camós que empalma amb la de Girona a Olot.
Vivenda unifamiliar al pis que s’afegeix.

El Reg. 330, amb data març de 1963, fa referència a la construcció d’aquesta vivenda.

1965 -

563.870

Proyecto de ampliación de una casa. Sra. doña Herminda Puignau. Puerto de la Selva
(Gerona)

Propietària: Puignau,  Herminda.
Edifici a dos nivells de planta baixa i pis al que s’afegeixen tres pisos nous, l’últim amb
terrassa.
Una vivenda unifamiliar per pis afegit.

Els fulls són numerats d’origen.
Ni els dibuixos ni els títols semblen d’Emili Blanch.

1965 -

563.871

Proyecto de habilitación de una sala de fiestas en Rosas para don Fernando Figueras
Martínez

Propietari: Figueras Martínez, Fernando.
Edifici de planta baixa i pis, situat entre la riera i el carrer Aragón,  davant del Pani-Club.
Sala de festes amb magatzem, bar i pista de ball a l’aire lliure.

1965 -
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563.872

Proyecto de ampliación de una planta baja en San Gregorio. Propietario: don Pedro
Bonet.

Propietari: Bonet, Pedro.
Edifici de planta baixa, situat a l’Hm.6 del Km.3 de la carretera de Girona a Les Planes.
Local comercial.

1965 -

563.873

Proyecto de reforma y ampliación de la planta baja y adición de un piso en la casa nº 16
de la calle J. Antonio en San Julián de Ramis. Propietario: don Joaquín Ballada Sala.

Propietari: Ballada Sala, Joaquín.
Edifici de planta baixa que s’amplia i al que s’afegeix un pis, situat al núm.16 del carrer J.
Antonio.
Vivenda unifamiliar.

1965 -

563.874

Plano de distribución de una vivienda, en la planta azotea del inmueble propiedad de:
don Miguel Pons Pont. Emplazamiento en calle Francisco Ciurana.

Propietari: Pons Pont, Miguel.
Edifici  de planta baixa, quatre pisos, golfes i terrat  al que s’afegeix un nou pis al terrat,
situat al carrer Francisco Ciurana.
Vivenda unifamiliar al pis afegit.

El Reg. 621, amb data agost de 1964, fa referència a la construcció d’aquest edifici.

1965 -

563.875

Proyecto de obras de reforma y ampliación  para habiliitar tres viviendas en una casa, en
Bordils.

Propietari: Vilá, José.
Edifici de planta baixa i pis, situat al Km.8, Hm.2 de la carretera del Pont Major a Palamós.
Tres vivendes unifamiliars, una completa a cada pis i una altra partida entre els dos pisos.

1966 -
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563.876

Proyecto de obras de reforma para habilitación de una granja en Camós. Propietario: don
Salvador Serra Pujol

Propietari: Serra Pujol, Salvador.
Construcció de planta baixa i pis,  situada prop de la carretera de Banyoles a Camós, al
cantó de la bòbila  vella.
Granja.

El Reg. 143, amb data desembre de 1965, fa referència a la construcció d’uns murs en
aquest mateix lloc però amb diferent propietari (Francisco Ferrer).
Els Regs. 71, 74, 118, 119, 124, 127, i 155 s’on encarregats pel mateix propietari.

1966 -

563.877

Proyecto de adición segundo piso con una vivienda en San Feliu de Guíxols. Propietario
don Juan Puig Gutarra.

Propietari: Puig Gutarra, Juan.
Edifici de planta baixa al que s’afegeixen un nou pis, golfa i terrat, situat a la travasia Cels.
Dues vivendes unifamiliars, una a cada pis.

1966 -

563.878

Proyecto de obras de reforma y ampliación para una vivienda en el antiguo término de
San Daniel. Propietario: don Juan Carreras Puigdemont.

Propietari: Carreras Puigdemont, Juan.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat al Camino de San Miguel, a Sant
Daniel.
Vivenda unifamiliar.

Utilització de llapis de color.

1966 -

563.879

Proyecto de adición de un primer piso en Camós. Propietario: don Miguel Liu
VilaPropietari: Liu Vila, Miguel.
Edifici de planta baixa al que s’afegeix un pis, situat en un carrer en projecte.
Una vivenda unifamiliar a la planta baixa i l’altra al pis.

El Reg. 157, amb data abril de 1967, fa referència a la construcció de l’edifici original, per al
mateix propietari.

1967 -
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Catàleg

563.880

Proyecto de obras de ampliación en Porqueras. Propietario: don Juan Matamala

Propietari: Matamala, Juan.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada entre un carrer urbanitzat i l’Hm.2 del
Km.1 de la carretera de Banyoles a Miànegues.
Vivenda unifamiliar.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.881

Proyecto de ampliación de una bodega y almacén en hotel-restaurante “La Barca”. San
Gregorio.

Propietari: Casamián Callizo, Manuel.
Edifici de planta baixa i pis, situat a la carretera de França, prop del riu Ter.
Bodega i magatzem que s’amplien a hotel-restaurant.

1967 -

563.882

Proyecto de reforma parcial en el “Mas García” del antiguo término de San Daniel.
Propietaria: doña Dolores Portulas.

Propietària: Portulas, Dolores.
Edifici de planta baixa i pis, situat a San Daniel.
Obres de reforma del pis.

Presenta correccions del traçat a tinta.

1967 -

563.883

Edifici al carrer Bonastruch de
Porta.Propietari: no hi consta.
Edifici de planta baixa i quatre pisos al que s’afegeixen dos pisos més i un àtic, situat al
carrer Bonastruch de Porta.
Quatre vivendes unifamiliars a cada pis afegit.

El Reg. 637, amb data agost de 1967, sembla fer referència a la construcció d’aquest
mateix edifici.
Els fulls 2 a 4 són numerats d’origen

1967 -
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563.884

Can Ferrer Condom

Encarregat per: Condom, Pere.
Edifici de planta baixa i pis ja existent i objecte de reformes, sense emplaçament
especificat.

Els fulls del projecte eren grapats i s’ha mantingut el mateix ordre. Conté esborranys de
plantes (2 fulls).
El full 3 conté detalls a llapis vermell.
Els fulls 5 i 6 són còpies a paper, amb correccions del traçat a tinta i afegits originals a
llapis negre i vermell que donen com a resultat les distribucions en original dels fulls 2 i 4.

1977 -

221 PROJECTES PRIVATS D'OBRA NOVA

563.885

Liceo de las
Américas.Encarregat per : no consta.
Edifici dedicat a l’ensenyament.

És signat.
El títol prové del dibuix.
Utilització de llapis de color al full 1.
Paper de calc.
Segons la pàgina web de l'escola: http://mexico.pueblosamerica.com/c/liceo-las-americas
[18 de desembre de 2012], es tracta d'una escola privada.

1939 1961-

563.886

Gobierno del Distrito Federal. Feria del Libro. Stand de
Cataluña.Propietari: no consta.
Stand de Catalunya  a la fira del llibre de México D.F.

El Reg. 689 és la perspectiva d’un edifici molt similar a aquest; podria tractar-se del mateix
projecte.
És signat.
Us de llapis de color als fulls 1 i 5.
El full 5 és de paper milimetrat.
Existeix còpia del full 1.

1946 -
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563.887

Anteproyecto de Edificio para la Delegación de Hacienda en Gerona

Encarregat per: Sección Técnica de Obras de la Dirección General de Propiedades y
Contribución Territorial.
Edifici amb semi-soterrani, planta baixa i cinc pisos, situat  a la Gran Vía de Jaime I.
Avantprojecte d’edifici per a la delegació d’ Hisenda a Girona.

Conté bases del concurs d’avantprojectes (2 fulls).
Al full 10 hi apareix el nom Ozalid, M. Possiblement els fulls 12 i 13 són originals d’Emili
Blanch i la resta, un projecte complet, siguin còpia del projecte d’aquest Ozalid, M.
Els fulls 5, 7 i 9 inclouen anotacions numèriques a llapis.

1954 -

563.888

Proyecto de pontón de 2,00 m. Luz en el antiguo camino vecinal  a S’Agaró.
Ayuntamiento de Castell d’Aro

Propietari : Ajuntament de Castell d’Aro.
Construcció situada a l’antic camí a S’agaró.
Pontó sobre un torrent.

1960 -

563.889

Plano de la zona urbana y playa de Colera, trazado de nuevos accesos, prolongación de
la calle del Pozo y enlace de ésta con la playa.

Encarregat per: Ajuntament de Colera.
Plànol general de la població i detalls referents als aspectes que exposa el títol.

El full 3 inclou  informació sobre materials constructius.

1961 -

222 PROJECTES PÚBLICS D'AMPLIACIÓ I REFORMES

563.890

Biblioteca
Squibb´s.Projecte de sala de conferències a la Biblioteca Squibb’s.
Es tracta de diverses solucions per a un mateix projecte.

El títol prové del full 9.
Conté nombroses anotacions en anglès.
Paper de calc.
Utilització de llapis de color als fulls 4, 5 i 7.

1939 1961-
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563.891

Comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Colegio San Narciso. -Gerona-
Proyecto de salón de actos  y capilla.

Encarregat per: Comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Escola situada a Sant Narcís, a la que s’afegeixen una sala d’actes i una capella.
Sala d’actes a la planta baixa i capella al pis.

A la carpeta original que contenia els fulls hi ha una anotació a llapis especificant que els
plànols van ser signats per Joan de Ribot i de Batlle, ja que E. Blanch encara no havia
estat rehabilitat.
Els fulls 1, 2, 3, 4, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 14 , 18, 19, 20, 21, 24, 25,  27 i 28 presenten
correccions del traçat  a tinta.
Els fulls 4i 6 presenten correccions a llapis.
Als fulls 5, 11i 21 s’hi utilitza tinta vermella.
Al full 28 s’utilitza llapis vermell.

1954 -

231 DOCUMENTACIÓ DIVERSA

563.892

.

.Dibuixos de portes, finestres i tanques que no han pogut ser adscrits a cap projecte
concret.

Utilització de llapis de color als fulls: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14 i 15.
El full 9 és signat.

1939 1961-

563.893

Pluma para levantar armaduras o
formas.Propietari: no consta.
Planta i alçat de pluma per aixecar armadures o formes.

1939 1961-

563.894

.

.Propietari: no consta.
Dues variacions d’un dibuix figuratiu representant la creació i els evangelistes.

El full 1 és signat.
El full 1 és pintat amb llapis de colors i el full 2 amb aquarel.les.
El full 1 és de paper de calc i el full 2 de cartolina.

1939 1961-
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563.895

...

Propietari: no consta.
Escales.

1939 1961-

563.896

.

.Detalls constructius que no han pogut ser adscrits a cap projecte concret.

Utilització de llapis de color als fulls 1 i 2.

1939 1961-

563.897

.

.Dibuixos diversos que no adscrits a cap projecte concret.

El full 5, de grans dimensions, havia estat reutilitzat com a carpeta.
Utilització de llapis de color als fulls 1 i 4.
Els fulls 1 a 3 són de paper de calc.
Anotacions al full 4.

1939 1961-

563.898

.

.Es tracta de documentació gràfica diversa, sense referències, originada i/o aplegada per
Emili Blanch.

Els fulls 4 a 6, que es complementen, podrien estar relacionats amb el Reg. 651.
No consta la ubicació.

1939 1988-

563.899

.

.Es tracta de dos detalls de capitell de columna.

El full 3 és còpia del full 1 però presenta un esborrany original pel  revers.

1946 -
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