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5D33 Miquel Garriga i Roca 

 

 

Introducció 
 

Aquest fons està constituït per un conjunt de documents de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca 

directament relacionats amb la seva professió i que d’antic van passar a formar part del Fons 

de documents de caràcter Privat de l’AHCB. 

Cal especificar que no és aquesta la única documentació de l’esmentat personatge dipositada a 

l’AHCB, ja que a l’àmbit de Gràfics s’hi troben valuosos plànols obra de l’arquitecte, amb tot 

també s’ha de dir que en el conjunt documental objecte d’aquest inventari també n’hi ha 

alguns. 

 

Miquel Garriga i Roca 
 

Fill i net d’arquitectes fou arquitecte i urbanista. Nascut a Alella l’any 1804 i mort a 

Barcelona al 1888. 

Fou arquitecte municipal de Barcelona. L’obra més reconeguda de Garriga fou la construcció 

del Gran Teatre del Liceu l’any 1845, inaugurat l’abril de 1847, i edificat al solar en el que 

havia estat situat el convent dels pares trinitaris. De l’edifici original es conserven les façanes, 

el Saló dels Miralls, la planta i disposició dels espais. Per encàrrec de l’Ajuntament va 

realitzar l’aixecament d’un plànol topogràfic de l’interior de la ciutat, dividit en cent divuit 

quarterons a escala 1:250, popularment anomenat Quarterons Garriga i Roca (1858). Entre 

d’altres obres en destaquen les següents: 

- Casa Fontrodona. Residència d’Àngel Guimerà al carrer Petritxol (1847). 

- Va projectar un pla d’Eixample barceloní, que tot i ser aprovat no es va realitzar en 

ésser admès el d’Ildefons Cerdà (1857). 

- Casa Farguell a la plaça de Santa Anna (1860). 

- Casa Martí i Fàbregas. Reformes d’una casa del segle XVIII del carrer Portaferrissa 

(1864). 

- Reformes a la Casa de la Ciutat (1868). 

- Mataró 1841.La Peixateria, porxos per a la venda de peix. 

- El Masnou 1845.L’Ajuntament de Masnou, encàrrec de l’alcalde Joan Rubis. 

- El Masnou 1860.El Cementiri municipal. 

- Mataró 1867. Façana de l’Ajuntament. 

 

Entre la seva obra bibliogràfica podem destacar, la revista Boletín Enciclopédico de Nobles 

Artes, article entre 1846 i 1847. I la Monografía del monasterio de Santa María de Junqueras 

de Barcelona (1854), on detalla l’edifici desaparegut.  
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Característiques de l’inventari 
 

Per la confecció de l’inventari sumari prèviament s’ha tractat la documentació desplegant 

aquella que les seves dimensions ho permetien, desdoblegant els cantells, desarrugant fulls i 

efectuar una neteja de tot el conjunt. Tots els documents han estat segellats, i identificats amb 

la cota que els pertoca. També s’han protegit amb camises de paper neutre tant algun 

document individual com els reculls de documentació que així ho han requerit; identificant 

cada document, dossier, unitat documental i d’instal·lació amb la signatura 5D33 ,és el 

número de la unitat d’instal·lació que correspongui. A partir del primer dígit és el núm. de 

document descrit, i en cas d’estar compost d’altres documents un punt serveix per indicar el 

següent ordre intern que s’estableix. El conjunt documental s’ha instal·lat en noves caixes de 

conservació. 

Aquest inventari estat estructurat en cinc camps: signatura, descripció, dates extremes, 

microfilms, digitalització i un camp d’observacions. La signatura ens indica la localització i 

identificació del o dels documents; la descripció que ens informa del contingut; el camp dates 

ens indica en ocasions la data exacte del document descrit, en altres tant sols el mes i any, o 

bé l’any i en alguns sd. (sense data) quan no ha estat possible fixar-ne una. En aquells casos 

en que la data és deduïda consta entre claudàtors. 

Al principi de la descripció de cada unitat d’instal·lació s’ha fet un resum global del contingut 

d’aquesta iniciant alhora un nou full. 

 

Característiques del Fons 

 

Aquest fons està compost per tipologies documentals molt diverses, però totes elles fan 

referència a obres projectades o realitzades per l’arquitecte. La documentació ha estat 

instal·lada en deu caixes de conservació, que contenen documents solts manuscrits, impresos, 

opuscles, diaris, retalls de premsa, etc., també volums manuscrits i plànols que en ocasions 

formen part d’un expedient, d’un quadern, d’un volum o bé d’altres documents solts; en total 

descrita en 397 registres. 

Cal especificar que les vuit primeres unitats d’instal·lació contenen documentació que fa 

exclusivament referència a l’arquitecte i que a les dues darreres contenen documents signats 

conjuntament per M. Garriga i Roca i per J. Fontseré. 

Pel que fa als plànols Garriga i Roca de l’AHCB, la majoria tal com ja s’ha esmentat formen 

part del fons de Gràfics, del propi AHCB. 

Les dates extremes de la documentació objecte de la descripció són 1841 – 1880. L’estat de 

conservació de la sèrie és bo i l’idioma emprat en la documentació és el castellà.
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

 

 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-1 Unitat d’instal·lació composta per dossiers que agrupen 

documentació de diversos projectes: construcció de l’Institut 

Provincial de Barcelona, reformes i millores per ubicar noves 

instal·lacions als edificis de l’Audiència Territorial de Barcelona i 

al de la Canonja, per a l’execució del plànol de Barcelona:  

00.00.1855 / 

00.00.1877 

   

5D33-1/1 Dossier compost per sis unitats documentals, i un total d’11 

documents, referents al projecte de construcció de l’Institut Provincial 

de Barcelona. Conté: la memòria descriptiva, una lletra de la secretaria 

de la Diputació i quatre avantprojectes compostos per 9 plànols: 4 

plantes i 5 alçats. 

15.05.1877 / 

16.05.1877 

   

5D33-1/2 Dossier compost per documents del projecte de construcció de 

l’Institut Provincial de Barcelona.  

00.00.1877 / 

00.00.1878 

   

5D33-1/2.1 Relació de documents d’acompanyament.     

5D33-1/2.2  Projecte d’edifici destinat a institucions provincials d’instrucció 

pública. 

    

5D33-1/2.3 Memòria descriptiva del projecte d’un palau destinat a les institucions 

d’instrucció pública. 

    

5D33-1/2.4 Memòria descriptiva del projecte d’un edifici destinat a les institucions 

d’instrucció pública. 

    

5D33-1/2.5 Lletra de la Secretaria de la Diputació Provincial. 31.12.1877 / 

11.01.1878 

   

5D33-1/3 Dotze documents gràfics. [00.00.1877]    

5D33-1/3.1 Vuit plànols a llapis. S. XIX    

5D33-1/3.2 Tres plànols d’emplaçament i una proposta de solució de façana. [00.00.1877]    

5D33-1/4 Dossier compost per notes, esborranys, correspondència... Total 

21documents. 

00.05.1877 / 

00.11.1877 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-1/5 Premsa, articles sobre projectes d’obres:     

5D33-1/5.1 La Correspondencia de Barcelona. Any I. núm. 134, 135, 158, 15. 17.05.1877 / 

03.06.1877 

   

5D33-1/5.2 Gaceta de Barcelona. Any V. Núm. 1028. 10.06.1877    

5D33-1/5.3 El Clamor del Magisterio. Any XII. Núm. 21, 26, 28. 25.05.877 / 

11.07.1877 

   

5D33-1/5.4 Diario de Barcelona, quatre exemplars:  00.00.1855 / 

00.00.1879 

   

 Núm. 14, anuncis, de 14 de gener de 1855.      

 Núm. 46, matí, de 15 de febrer de 1879.     

 Núm. 46, tarda, de 15 de febrer de 1879.     

 Núm. 47, anuncis, de 16 de febrer de 1879.        

5D33-1/5.5 Diari Català, Any 1er. Núm. 19. 22.05.1879    

5D33-1/6 Dossier compost per documentació generada per a la realització 

d’obres de restauració, condicionament, reforma, millora... de l’edifici 

de l’Audiència de Barcelona. 

00.00.1852 / 

00.00.1879 

   

5D33-1/6.1 Contracte entre el regent de l’Audiència Territorial de Barcelona i 

Andreu Carbonell, paleta, per reparar l’edifici de l’Audiència. 

10.07.1852    

5D33-1/6.2 Nota manuscrita de Miquel Garriga i Roca sobre l’edifici de 

L’Audiència. 

25.11.1855    

5D33-1/6.3 Memòria, plànols, detalls de condicions i pressupost per les obres de 

reparació de l’edifici de l’Audiència Territorial de Barcelona. 

10.07.1852 / 

15.06.1860 

   

5D33-1/6.4 Dossier compost pel pressupost addicional i dos dissenys per a la 

realització de les obres de conservació i millora.  

10.06.1861 / 

05.07.1861 

   

5D33-1/6.5 Jutjats de l’Audiència. Plànols. [00.00.1861]    

5D33-1/6.6 Projecte de les obres de reparació i millora de l’edifici de l’Audiència. 17.04.1872    

5D33-1/6.7 Projecte per a la instal·lació dels Jutjats Municipals en l’edifici de 

l’Audiència. 

30.10.1876    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-1/6.8 Dossier compost per correspondència relacionada amb els Jutjats. 35 

docs. 

06.06.1761 / 

09.08.1779 

   

5D33-1/6.9 Dossier compost per documentació generada per la realització de 

diverses obres a l’edifici de l’Audiència. 8 docs. 

27.07.1877./ 

00.09.1779 

   

5D33-1/7 Recull de documentació generada pel projecte d’obres a realitzar a 

l’edifici de la Canonja, amb la finalitat d’instal·lar-hi els jutjats de 1ª 

instància de la ciutat:  

00.00.1868     

5D33-1/7.1 Petició de Juan L. Bustamante a l’arquitecte municipal de la 

informació pertinent per iniciar les obres de reforma. Resposta de M. 

Garriga, pressupost i 5 plànols. 

11.04.1868 / 

24.04.1868 

   

5D33-1/7.2  Recull de lletres i pressupostos. 00.00.1868    

5D33-1/7.2.1  Dossier compost per les lletres intercanviades entre l’arquitecte 

Garriga i Roca i l’alcalde constitucional de la ciutat. 

04.11.1768./ 

03.12.1868 

   

5D33-1/7.2.2  Pressupost d’obres de transformació, reparació i millora de l’edifici de 

la Canonja. 

00.00.1868    

5D33-1/7.2.3 Pressupost de fusteria. 00.00.1868    

5D33-1/7.2.4 Pressupost de Joan Font, paleta. 00.00.1868    

5D33-1/7.2.5 Pressupost d’obres de Mariano Tomàs. 05.04.1868    

5D33-1/8 Expedient iniciat d’acord amb la R. O. de 25 de juliol de 1846, que 

disposà l’aixecament del pla geomètric de les grans poblacions; 

l’Ajuntament de Barcelona adjudicà la seva confecció a l’arquitecte 

Miquel Garriga i Roca. 4 plecs 

 04.11.1852/ 

21.02.1868 

   

5D33-2 Unitat d’instal·lació composta per documentació relacionada amb 

l’aixecament del plànol de Barcelona.  

00.00.1848 / 

00.00.1876 

   

5D33-2/1 Recull documental de caràcter didàctic. 00.00.1848 / 

00.00.1858 

   

5D33-2/1.1 Dossier explicatiu per a la confecció del plànol oficial de Madrid. 00.00.1848    

5D33-2/1.2 Projecte de regeneració de Marsella. 00.00.1856    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-2/1.3 Proyecto de regeneración de la antigua villa de Marsella por los Srs. 

Bodin e hijos y Clemente, arquitectos e ingenieros civiles, Calle 

Eviguen nº 2. Marsella. A continuació deu anotacions. 

00.00.1856    

5D33-2/1.4 Lletra de Garriga i Roca a l’arquitecte municipal de Marsella. 23.09.1958    

5D33-2/1.5 Lletra adreçada a Bonaventura Alsina. 00.10.1858    

5D33-2/2.1 Dossier compost per quatre relligats, que corresponen a cadascuna de 

les zones de la ciutat estudiades per elaborar el plànol de Barcelona. 

01.06.1859    

5D33-2/2.2 Lletra de P. Fontseré i Mestres a Garriga. S. XIX    

5D33-2/2.3 Esborranys, notes, càlculs, mesures, nivelacions... 14 docs. s.n. S. XIX    

5D33-2/3.1 Quadern informe de l’elaboració del plànol general de Barcelona. 00.00.1859    

5D33-2/3.2 Quadern informatiu del polígon circumscrit a la ciutat de Barcelona, 

triangulació interior i exterior. 

01.06.1859    

5D33-2/3.3 Dossier compost per quatre quaderns per elaborar el: Polígono general 

de circunvalación de la ciudad de Barcelona. Operaciones sobre el 

terreno. Instrumentos empleados en estas operaciones. Datos tomados 

sobre el terreno... 

S. XIX    

5D33-2/3.4 Plànol. Polígono circunscrito a la ciudad de Barcelona y triangulación 

por el interior y exterior de la misma/ Miquel Garriga i Roca, 

arquitecte.  

01.06.1859    

5D33-2/4 Dossier de correspondència generada o rebuda per Miquel Garriga i 

Roca. 65 docs.  

1856 / 1876     

5D33-2/5.1-5.3  Expedient instruït a partir de la sol·licitud de l’arquitecte M. Garriga i 

Roca per realitzar el plànol de Barcelona. 3 quaderns. 

10.03.1864 / 

30.05.1864 

   

5D33-2/6.1-6.12  Dossier compost per correspondència. 12 docs. 04.09.1864 / 

01.05.1865 

   

5D33-2/7 Quadern compost per còpies de documents enviats a Madrid, per a 

l’aprovació de la realització del plànol de Barcelona. 

27.06.1864 / 

14.11.1864 

   

5D33-2/8.1- 8.13  Dossier compost per correspondència. 13 docs. 28.10.1864 / 

26.06.1866 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-2/9.1- 9.4  Quatre documents de gestió pel tràmit administratiu del plànol de 

Barcelona. 

00.00.1866    

5D33-2/10 Unitat d’instal·lació de procedència diversa. 00.00.1867 / 

00.00.1868 

   

5D33-2/10.1 Dossier compost per comptes liquidats al Sr. Garriga i Roca. 10 docs. 00.00.1867    

5D33-2/10.2  Quadern elaborat a partir petició per contractar dos delineants. 12.02.1867 / 

02.03.1867 

   

5D33-2/10.3 Quadern de notes i còpies de tràmits diversos realitzats per a 

l’elaboració del plànol de Barcelona. 

05.10.1866 / 

11.04.1867 

   

5D33-2/10.4 Relació, Cronología de la autoridad soberana de Barcelona. (218 

A.C. a 17.06.1291) 

[ ...... ]    

5D33-2/10.5 Quadern format per documentació opinant sobre l’execució de plànols. 00.00.1867    

5D33-2/10.6 Dossier compost per documentació elaborada donant informació per a 

l’execució del plànol. 6 docs. 

12.07.1867/ 

09.06.1868 

   

5D33-2/11 Unitat documental generada per l’arquitecte M. Garriga i Roca i 

diverses institucions que intervenen en el projecte i elaboració del 

plànol d’eixample i reforma de Barcelona. Els principals tipus 

documentals són: lletres, oficis, projectes d’informes, propostes, 

dossiers, dictàmens, notes instructives i d’observacions, minutes, 

comunicacions, propostes urbanístiques per a la unió de Barcelona i la 

Barceloneta, sol·licitud de permisos per aixecar el plànol, comentaris 

sobre el carrer de les Caputxes, la plaça de Santa Anna... 19 docs. 

09.10.1861 / 

28.07.1867 

   

5D33-3 Unitat d’instal·lació composta per 34 unitats documentals i un 

volum, elaborats per a l’execució del plànol de Barcelona. 

00.00.1860 / 

00.00. 1862 

   

5D33-3/1-2 Plano de Barcelona, levantado bajo los auspicios de Excmo. 

Ayuntamiento Constitucional. Por el arquitecto Miguel Garriga y 

Roca. Año 1861 

00.00.1861    

5D33-3/3 Introducción.     

5D33-3/4-6 Objeto del plano.     

5D33-3/7 Plano de Barcelona trámites legislativos y administrativos.     
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-3/8 Tramitación.     

5D33-3/9-10 Historia antigua y moderna de Barcelona.     

5D33-3/11 Parte de la memoria descriptiva…     

5D33-3/12 Historia antigua y moderna de Barcelona, principalmente en lo que 

concierne a su engrandecimiento y desarrollo, con una sucinta 

relación del escudo de armas, blasón de la ciudad condal. 

    

5D33-3/13-14 Importancia y movimiento de esta Ciudad.     

5D33-3/15-16 Topografía de la ciudad de Barcelona y sus afueras y descripción 

geológica del lecho que ocupa el casco de la misma. Año 1860. 

    

5D33-3/17 Plano de Barcelona. Memoria     

5D33-3/18 Memoria del plano de Barcelona.     

5D33-3/19 Plano de Barcelona. Memoria     

5D33-3/20-21 Tiempo invertido en las operaciones del plano de esta ciudad.     

5D33-3/22 Camisa amb la nota, Sección 3ª, 13º [Según ha manifestado el 

arquitecto Garriga ha dejado de presentar las] consideraciones 

generales [por carecer de datos para ello]. 

    

5D33-3/23-25 Memoria descriptiva del proyecto general de alineaciones y mejoras 

de Barcelona. Firmado por el arquitecto del Excmo. Ayuntamiento Dn. 

Miguel Garriga y Roca. Año 1861. 

    

5D33-3/26 Camisa amb nota, Sección 3ª, 15º Según haManifestado el arquitecto 

Garriga ha dejado de presentar la conclusión [por carecer de datos 

para hacerla]. 

    

5D33-3/27 Projectes de reforma interior dels districtes 1r. 2n. 3r. i 4t. de 

Barcelona. 4 quaderns. 

    

5D33-3/28 Plano general De Barcelona. Dictamen de la Comisión de 

arquitectura nombrada por el Excmo. Ayuntamiento. 

    

5D33-3/29 Dictamen de la Comisión Facultativa.     

5D33-3/30 Legajo de las solicitudes que contienen las observaciones al plano 

geométrico, hechas por los propietarios. 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-3/31 Recursos contra el pla d’alineació de l’Ajuntament, presentats per 

Claudi Guille, Rita Roviralta, Joaquim Ma. de Dou. 1 quadern, conté 

un plànol. 

    

5D33-3/32 Plano general de Barcelona. Informe acerca las reclamaciones sobre 

su reforma. 

    

5D33-3/33 Plano general de Barcelona. Reclamaciones sobre su reforma.     

5D33-3/34 Una camisa amb el redactat: Sección 3ª. Sesión de 20 de enero 1862. 

12º. [Según ha manifestado el arquitecto Garriga ha dejado de 

presentar el] estado demostrativo de la población dividida en distritos 

barrios y manzanas con especificación de las plazas, paseos jardines y 

calles, nu- meración de los edificios públicos pertenecientes a la ad- 

ministración civil, militar, eclesiástica, beneficencia y seguridad 

pública, con expresión de la superficie parcial y total, [por no 

habérsele facilitado por las oficinas correspondientes los datos 

necesarios]. 

    

5D33-3/35 Vías públicas de Barcelona. Volum manuscrit de 230 folis, dividit en 

dues parts. A la primera de la pàgina 1 a la 31 el títol de la 

contraportada defineix el contingut: Estado demostrativo de la su 

perficie que ocupan las vías públicas del distrito 1º. Con expresión de 

la calle o plaza, por orden alfabético, longitud de ellas, indicación de 

los distritos, barrios y manzanas donde radian, y superficie parcial y 

total; con una columna de observaciones. El títol de la segona part del 

volum, que s’estén del foli 32 al 230, diu: Estado demostrativo de la 

superficie que ocupan las manzanas del distrito 1º. Comprendiendo su 

designación, la forma o figura de ellas, los elementos del cálculo, la 

superficie parcial y total de las vías públicas correspondientes, y la 

total de las Manzanas, con indicación de la parte edificada, de la por 

edificar y de los edificios públicos; inclusa una colina de 

observaciones. 
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-3/36 “Explicación del plano general de Barcelona por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército”. “Plano de la plaza de Barcelona en el estado 

en que se encuentra en el año 1851, levantado con telémetro y brújula 

primástica y dibujado por los jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros 

que componen la brigada Topográfica y de ensanche de la misma” 

1851-1857   És un índex de carrers i 

edificis. És còpia 

5D33-4 Unitat d’instal·lació composta per documentació generada pel 

projecte i l’execució de plànols per a l’Eixample de la Barcelona, 

de millores en edificis i espais públics als barris de Gràcia, de la 

Barceloneta...  

00.00.1847 / 

00.00.1878 

   

5D33-4.1 Expedient instruït per a l’aixecament del Plànol geomètric de la ciutat. 11.04.1859 - 

11.09.1861 

   

5D33-4/2 Extractes de expedients incoat per fer el plànol de Barcelona. 3 

documents. 

00.00.1847 / 

00.00.1864 

   

5D33-4/2.1 Extractos del expediente para el levantamiento del plano geométrico 

de Barcelona, con arreglo a la R.O. de 25 de julio de 1846 y 

disposiciones posteriores; incoado en la Municipalidad a principios de 

1847. 

 00.00.1847    

5D33-4/2.2 Plano de Barcelona. Borrador del extracto de otro extracto más 

extenso. 

 00.02.1864    

5D33-4/2.3 Extracto y juicio razonado del expediente que para el levantamiento 

del plano de Barcelona siguió ante la Municipalidad desde principios 

del año 1847. 

[00.00.1847]    

5D33-4/3 Agrupació documents composta per nou unitats documentals o 

documents solts, relacionats amb temes econòmics i professionals. 

00.00.1843 / 

00.00.1866 

   

5D33-4/3.1 Dossier compost per documentació referent al nomenament de Miquel 

Garriga i Roca, arquitecte del districte de Gràcia i d’extramurs. 

11.04.1843 / 

22.11.1849 

   

5D33-4/3.2 Agrupació documental d’esborranys, notes, informes ... de serveis, 

espais i edificis públics en situació de rebre atenció tècnica. 14 docs. 

S. XIX    
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-4/3.3 Es copia de una solicitud que hicieron a Molina (arquitecte) para 

pedir al Ayuntamiento trazar el plano proyecto de una calle entre las 

plazas de S. Sebastián y Nueva. 

00.11.1856    

5D33-4/3.4 Dictamen de la Secció d’Obreria de 2 de març de 1856, titulat Plano de 

Barcelona y sus mejoras. 2 exemplars. 

27.12.1860    

5D33-4/3.5 Reclamació, de Miquel Garriga i Roca a l’Ajuntament, d’un pagament 

acordat. 

01.03.1862 / 

26.03.1862 

   

5D33-4/3.6 Sucinta memoria indicativa de las mejoras más urgentes que reclama 

Barcelona en su estado actual.  

10.03.1866    

5D33-4/3.7 Necesidad de mejoras materiales en esa capital. S. XIX    

5D33-4/3.8 Memoria o reseña de las mejoras materiales que se desarrollan en 

Barcelona. 

S. XIX    

5D33-4/3.9 Nota instructiva sobre el abono de los planos de Barcelona hechos por 

el arquitecto municipal D. Miguel Garriga. 

S. XIX    

5D33-4/4 Dossier compost per dos reculls de documentació: 00.00.1858 / 

00.00.1878 

   

5D33-4/4.1 Unitat composta per dos reculls documentals. 00.00.1858 / 

00.00.1876 

   

5D33-4/4.1.1 Presupuesto plano geométrico de Barcelona. 7 docs. 00.00.1860 / 

00.00.1875 

   

5D33-4/4.1.2 Dossier compost per notes i pressupostos sobre el Plano de Barcelona, 

fotografía, litografía, grabado. 17 docs. 

31.03.1858 / 

06.071876 

   

5D33-4/4.2 Agrupació documental de notes, esborranys, estudis del terreny, 

alineacions, súpliques, ordres, comunicats de l’Acadèmia de St. 

Fernando,recursos, acords... 24 docs. 

27.12.1860 / 

01.01.1878 

   

5D33-4/5 Deu unitats documentals compostes per notes i còpies de documents 

relacionats amb el projecte de reformes de la Barceloneta: 

00.00.1862 / 

00.00.1867 

   

5D33-4/5.1 Superficies del caserío de la Barceloneta. 28.08.1862    

5D33-4/5.2 Nota del Sr. Moragas para el Sr. Codina. 01.04.1863    

5D33-4/5.3 Comunicat de dictamen deixat sense efecte. 08.05.1864    
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-4/5.4 Súplica de M. Garriga, a la Junta de Policia Urbana i d’Edificis 

Públics, per que desestimi l’aprovació del projecte d’obres de la 

Barceloneta presentat per l’arquitecte “provincial”. 

07.11.1864    

5D33-4/5.5 Dos esborranys:     

5D33-4/5.5.1-2 Esborrany del recurs dels veïns i artesans de la Barceloneta, adreçat a 

la Reina, contra els projectes de reforma del barri. 

00.06.1865    

5D33-4/5.6 Dos recursos:     

5D33-4/5.6.1-2 Recurs dels veïns de la Barceloneta adreçat al Governador Civil de la 

Província. 

01.06.1865    

5D33-4/5.7 Ofici del 1r. Tinent d’Alcalde a M. Garriga. 27.06.1867    

5D33-4/5.8 Nota d’objeccions al plànol de la Barceloneta. S. XIX    

5D33-4/5.9 Taxació del plànol de la Barceloneta per l’Alcaldia. S. XIX    

5D33-4/5.10 Minuta exposant les traves que l’arquitecte de la província posa a la 

realització del pla de reforma de la Barceloneta.  

S. XIX    

5D33-4/6 Unitat documental composta per cinc grups de documents sobre els 

projecte d’Eixample. 

00.00.1857 / 

00.00.1865 

   

5D33-4/6.1 Explicación del anteproyecto de ensanche de la ciudad de Barcelona. 01.12.1857    

5D33-4/6.2 Ensanche de Barcelona. Un sacrificio más para contribuir al ensanche 

de Barcelona.  

00.00.1859    

5D33-4/6.3 Ensanche de Barcelona. Ampliación a la memoria general que 

acompaña los siete proyectos y explicación concreta al de nº5. Cuyo 

lema dice: “El deseo de acreditar el desprendimiento y proverbial 

laboriosidad de los artistas del país, será suficiente para atraerles al 

concurso”. 

30.08.1859 / 

05.12.1859 

   

5D33-4/6.4 Indicaciones que tienden a ilustrar el adjunto proyecto de ensanche de 

la ciudad, con todos sus anexos, especialmente la obra del puerto, y 

motivos que nos han impelido a su publicación.  

S. XIX    

5D33-4/6.5 Documents d’acompanyament al tràmit administratiu del projecte 

d’Eixample de la ciutat. 7 docs. 

15.02.1858 / 

09.12.1865 
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-5 Unitat d’instal·lació composta per cinc unitats documentals, 

manuscrits i impresos, sobre el pla d’eixample, tracte temes de 

salubritat... 

00.00.1841 / 

00.00.1880 

   

5D33-5/1 Dossier compost per tres documents, un recurs, un compte i un 

expedient relacionats amb el pla d’eixample  

15.04.1863 / 

29.07.1871 

   

5D33-5/2 Unitat documental composta per disset documents generats o rebuts 

per a l’elaboració de projectes d’obres de preservació, conservació o 

millores a la ciutat. 

00.00.1841 / 

00.00.1880 

   

5D33-5/2.1 Còpia d’una petició de Miquel Garriga i Roca d’ampliar el termini per 

poder presentar la documentació correctament, ja que fins el moment 

sols són esborranys; en cas de no ser-li concedit, sol·licita se li admetin 

els esborranys per ser presentats a la censura de la Reial Acadèmia de 

St. Fernando. 

16.06.1841    

5D33-5/2.2 L’Ajuntament -informat per un anunci públic s’assabenta de la 

subhasta pública, a realitzar el 12 del proper mes de juny, de l’edifici 

que fou col·legi de trinitaris calçats i de la capella de Santa Àgata- 

redacta un esborrany de representació adreçat a la Reina reclamant 

l’atenció del govern de l’estat per protegir la capella de la ciutat. 3 

plecs 

02.09.1841 / 

04.05.1844 

   

5D33-5/2.3 Sol·licitud de Fèlix Rivas,Josep Boxareu, Josep Oriol Mestres, 

Francesc Vilar i Miquel Garriga proposant l’eixamplament del C. Sant 

Pau, en previsió de la construcció del teatre del Liceu, petició 

presentada a partir d’un acord pres per l’Ajuntament. 

27.12.1844 / 

30.12.1844 

   

5D33-5/2.4 Còpia d’un informe de la Comissió Permanent de Sanitat relacionat 

amb l’enderrocament de la muralla de terra i la salubritat de la ciutat. 

08.04.1854    

5D33-5/2.5 Expedient, Estado, medición y presupuesto, de las obras de 

construcción, reparación y limpieza, de las calles de esta ciudad y 

barrio de la Barceloneta. 

30.11.1855    

5D33-5/2.6 Lletra de l’alcalde a Miquel Garriga, trametentli informació rebuda del 

Governador Civil. 

06.07.1860    
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-5/2.7 Dossier compost per documentació generada entre el Sr. Manuel Ovilo 

Otero i Miquel Garriga i Roca per la subscripció a la revista Escenas 

Contemporáneas; inclou els núm. març de 1862, el n. 4 de 25 de juliol 

de 1863, més l’anunci de cobrament de 40 rals.  

08.03.1862 - 

03.03.1865 

   

5D33-5/2.8 Diversorum. Proyecto de proposición de algunos Sres. Concejales. 

S’exposen alguns vicis i traves de l’administració. 

08.06.1863    

5D33-5/2.9 Esborrany de memorial dels regidors elevat a l’Ajuntament en el que es 

posa de manifest la necessitat ciutadana d’una xarxa de 

subministrament d’aigua. 

05.12.1863    

5D33-5/2.10 Projecte de retolació de carrers, places, numeració d’illes i cases, 

estadístiques... 18 docs. 

00.00.1866 / 

00.00.1867 

   

5D33-5/2.11 Desviament de la riera de Malla. 2 docs. 30.04.1869 / 

03.05.1869 

   

5D33-5/2.12 Redactat pel Diario de avisos. Barcelona 22 junio 1869. Sociedad 

Económica Barcelonesa de Amigos del País. Programa de premios 

para el año de 186, 2 exemplars. 

11.06.1869    

5D33-5/2.(13-17) Dossier compost per cinc documents: 00.00.1867 / 

00.00.1875 

   

5D33-5/2.13  Quadern sobre la fortificació de Barcelona.      

5D33-5/2.14 Tracta dels premis atorgats als expositors que han participat a 

l’Exposició de Viena.  

    

5D33-5/2.15 Lletra impresa, adreçada a Miquel Garriga, notificant la medalla 

aconseguida en el concurs universal de Viena de 1873. 

    

5D33-5/2.16  Lletra de Francisco de Villar.      

5D33-5/2.17 Quadern amb l’informe del reconeixement practicat a les clavegueres 

per a la seva neteja.  

    

5D33-5/3 Pressupost de les obres de construcció d’una façana contigua a les 

Cases Consistorials i lletra de remissió. 2 docs. 

21.02.1869 / 

14.05.1869 

   

5D33-5/4 Unitat documental composta per documentació impresa: 00.00.1851 / 

00.00. 1879 
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-5/4.1 Observaciones que el cura párroco de Nuestra Señora de Belén sujeta 

a la consideración del autor de la obra titulada Barcelona antigua y 

moderna, que sale a la luz por suscripción. 

28.02.1851    

5D33-5/4.2 Comentari sobre la proposta que l’Ajuntament en la sessió de 27 

d’agost de 1873 deixà sobre la taula, en la que es sol·licitava deixa 

sense efecte l’acord de 26 de juny, sobre recepció de la fàbrica de gas 

municipal... 

00.00.1873    

5D33-5/4.3 Historia de la Villa i Corte de Madrid, por D. José Amador de los 

Ríos, y D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. 2º Prospecto.  

00.00.1861    

5D33-5/4.4 Informe dirigido al Excmo. Sr. Gobernador de la provincia por la 

Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 

00.00.1854    

5D33-5/4.5 Memoria que se presenta al Excmo. Ayuntamiento de esta capital, 

sobre limpia de cloacas, riego y extinción de incendios, por medio del 

agua del mar / Antonio Roset. 

00.00.1868    

5D33-5/4.6 Estudios sobre legislación para la obras de reforma y saneamiento del 

interior de las grandes poblaciones presentados bajo la forma de una 

adición al proyecto de ley de expropiación forzosa aprobado por el 

Congreso en 4 de julio de a877 y pendiente de discusión y aprobación 

del Senado / Ángel José Baixeras.  

00.00.1878    

5D33-5/4.7 Elogio de don Jaime Novellas y Alavau. 00.05.1850    

5D33-5/4.8 Lletra de Miquel Garriga a Josep Antoni Salom, amb la qual adjunta 

un exemplar del Extracto de la memoria sobre el canal de Barcelona/ 

José Torner i Bruguera. 2 exemplars del “Extracto…” i 1 lletra, (3 

docs.) 

00.00.1868 / 

29.06.1868 

   

5D33-5/4.9 Ampliación a la parte económica de la memoria que D. Antonio Roset 

presentó al Excmo. Ayuntamiento de esta capital. 2 exemplars. 

03.06.1868    

5D33-5/4.10 Dictamen acerca de la conveniencia, bajo el punto de vista sanitario, 

de la desaparición del andén alto del puerto, por la Comisión de la 

Junta Municipal de Sanidad. 

15.11.1870    
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-5/4.11 Memoria sobre el progreso y adelanto de las obras del puerto de 

Barcelona durante el año económico de 

00.00.1877 / 

00.00.1878 

   

5D33-5/4.12 Memoria sobre el progreso y adelanto de las obras del puerto de 

Barcelona durante el año económico de 

00.00.1878 / 

00.00.1879 

   

5D33-5/5 Unitat documental composta per premsa i altres impresos conservats 

per M. Garriga i Roca, destacant entre altres temes: eixample de 

Marsella, de Madrid, canal de Suez, divisions a l’Ajuntament, noves 

casernes a Barcelona, Jutjats de primera instància al Palau Reial, 

adquisició d’aigua, canal a Barcelona, aigua de Dosrius, problemes 

d’aigua a l’escorxador, manicomi municipal, restauració del Liceu, 

mort de Pasqual Madoz, monument a Prim, monument a Méndez 

Núñez...en algun marges hi ha notes personals. 

00.00.1858 / 

00.00.1879 

   

5D33-5/5.1 Teixidor. Pintor-Fotógrafo. Especialidad en artículos de pintura, 

dibujo y arquitectura. Regomir.- Calle de San Simplicio nº 4.- 

Barcelona... Imprès de propaganda comercial en el que s’especifiquen 

els productes oferts als clients. Mides: 43,5 x 64 cm. 

[00.00.1876]    

5D33-5/5.2 Diario de Barcelona, de avisos y noticias. 27 números. 00.00.1858 / 

00.00.1877 

   

5D33-5/5.3 Diario de Tarragona. Año X n. 319.  17.11.1863    

5D33-5/5.4 El Comercio de Barcelona. Año II. Núms. 256, 259, 261. 22.03.1865 / 

26.03.1865 

   

5D33-5/5.5 El Eco de Cataluña. Año I. n.7 04.08.1864    

5D33-5/5.6 El Globo. Diario ilustrado. Político, Científico y Literario. Año V.- 

(segunda época). Provincias.- Núm. 1.195. 

22.01.1879    

5D33-5/5.7 El Independiente. Año I. n. 253 22.11.1870    

5D33-5/5.8 El Reino. Año IV. N. 727 06.03.1862    

5D33-5/5.9 El Telégrafo. Año VI. N. 310. Año VII. Núms. 106, 609. 00.00.1862 / 

00.00.1865 

   

5D33-5/5.10 El Tiempo. Periódico Universal de Política. Edición de Provincias. 

Dos números: 2289 i 2290. Madrid  

05.08.1876 / 

06.08.1876 
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-5/5.11 La Corona. Año II, núms. 161, 170 (2 exemplars); Año XII, núm. 198: 

Año XIV, núm. 43; Año XV, núm. 380, 428 

00.00.1865 / 

00.00.1868 

   

5D33-5/5.12 La Correspondencia de Barcelona. Año I. n. 156. 10.06.1877    

5D33-5/5.13 La Crónica de Cataluña. Periódico Liberal de Barcelona. Tres 

números: año XVII n.528, año XXIV n. 136 (Gacetilla), año XXIV 

n.427. 

11.12.1870 / 

05.09.1877 

   

5D33-5/5.14  La Mañana periódico político y literario. Dos números: 503, 524. 

Madrid. 

18.09.1877/ 

14.10.1877 

   

5D33.6 Unitat d’instal·lació composta per plànols de Barcelona, general i 

parcials. 

00.00.1851 / 

00.00.1868 

   

5D33.6/1 Plànols de Barcelona: [00.00.1851 / 

00.00.1868] 

   

5D33-6/1.1 Barcelona y Ensanche. Plano general. 88 x 137 cm. Tela encerada. 

Tinta i aquarel·la. Sense escala. 

S. XIX    

5D33-6/1.2 Barceloneta. 57,5 x 86 cm. Tela encerada. Tinta i aquarel·la. Escala 

1:2000. 

S. XIX    

5D33-6/1.3 Barcelona Distrito 1º . 56,5 x 63 cm. Tela encerada. Tinta i aquarel·la. 

Escala 1:2000. 

S. XIX     

5D33-6/1.4 Barcelona Distrito 2º. 56,5 x 63 cm. Tela encerada. Tinta. S. XIX    

5D33-6/1.5 Barcelona Distrito 3º. 55 x 86,5 cm. Tela encerada. Tinta. Escala 

1:2000. 

S. XIX     

5D33-6/1.6 Barcelona Distrito 4º. 57,5 x 105 cm. Tela encerada. Tinta i aquarel·la. 

Escala 1:2000. 

S. XIX    

5D33-6/2 Plànol del districte 2n. Mansanes 1 a la 10, barri 7è. 62 x 204 cm. Tela 

encerada. [escala 1:250] [Miquel Garriga i Roca]  

[00.00.1858]    

5D33-6/3 Dos plànols parcials del districte 3r:     

5D33-6/3.1 63,5 x 177,5 cm. Tela encerada. Tinta. Sense escala. S.XIX    

5D33-6/3.2 110 x 220 cm. Tela encerada. Tinta. Sense escala.  S.XIX    

5D33-6/4 Cuarterones del plano de Barcelona. Nº 27:      

5D33-6/4.1 Quatre quarterons del plano de Barcelona, districte 1er.  S.XIX    
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5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-6/4.2 Cinc quarterons del plànol de Barcelona, districte 2n. (d’antic manca el 

plànol n. 3) 

[00.00.1858]    

5D33-6/4.3 Cinc quarterons del plànol de Barcelona, districte 3r. (d’antic manca el 

plànol n. 3) 

[00.00.1858]    

5D33-6/4.4 Dos quarterons del plànol de Barcelona, districte 4t.  [00.00.1858]    

5D33-6/4.5 Dos plànols de la Barceloneta:     

5D33-6/4.5.1  Primer plànol, 42,5 x 60 cm. Tela encerada. Tinta. Escala [1:2000]. 

[Miquel Garriga i Roca]. 

[00.00.1858]    

5D33-6/4.5.2  Segon plànol, 43 x 62,5 cm. Paper canson. Tinta i aquarel·la. Escala 

[1:2000]. [Miquel Garriga i Roca]. 

[00.00.1858]    

5D33-6/5 Plànol topogràfic de Barcelona amb l’alçat del relleu del terreny i 

construcció. 222 x 275 cm. Tela encerada. Escala 1/1000. Miquel 

Garriga i Roca, arquitecte municipal. 

01.06.1859    

5D33-6/6 Plànol de la planta geomètrica de la zona sud dels carrers Hospital, 

Padró i Sant Antoni, a l’oest de les Rambles, indicant els noms de 

places, passejos, carrers i numeració d’edificis. 180 x 250 cm. Tela 

encerada. Escala 1/500. Miquel Garriga i Roca. 

01.09.1861     

5D33-6/7 Dos plànols de Barcelona:     

5D33-6/7.1 Plànol geomètric del local del molí fariner propietat de l’Hospital de la 

Santa Creu... 31 x 75 cm. Tela encerada. Tinta i aquarel·la. Escala 

1:500. Miquel Garriga i Roca, arquitecte municipal.  

05.01.1860    

5D33-6/7.2 Plano parcial de Barcelona zona compresa entre el carrers de Trafalgar 

, Rec, Alt de Sant Pere i església de Sant Pere de les Puelles. 45 x 61,5 

cm. Tela encerada. Tinta. Escala 1:500. [ Miquel Garriga i Roca]. 

S. XIX    

5D33-6/8 Dos Plànols de Barcelona:     

5D33-6/8.1 Plano parcial de Barcelona. 28 x 90,5 cm. Tela encerada. Tinta Escala 

1:2000. [Miquel Garriga i Roca]. 

S. XIX     

5D33-6/8.2 Plano zonal del Poble Nou i planta del Cementiri General de 

Barcelona. 63,5 x 114 cm. Tela encerada. Tinta. Sense escala. [Miquel 

Garriga i Roca]. 

S. XIX    
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Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

5D33-7 Unitat d’instal·lació composta per un volum manuscrits de normes 

constructives, i per projectes com el monument a Colom, el de 

l’església i el del cementiri de St. Genís de Vilassar... 

00.00.1863 / 

00.00.1886 

   

5D33-7/1.1 Libro copiador de documentos instructivos. Llibre registre de temes, 

instruccions, obres, Projectes... 1vol. 

S. XIX    

5D33-7/1.2-1.7  Lletres, esborranys, notes... 7 docs. 05.01.1863 / 

23.11.1871 

   

5D33-7/2 Proyecto de Monumento destinado a inmortalizar la memoria del 

célebre marino Cristóbal Colón por medio de una columna de honor 

en la plaza de la Paz junto al puerto de Barcelona. Lema: La reunión 

de los dos mundo completó la idea del Hacedor. Un volum.  

00.01.1882    

5D33-7/3 Unitat documental composta per tres documents relacionats amb 

d’obres a realitzar a Sant Genís de Vilassar. 

00.00.1870 / 

00.00.1886 

   

5D33-7/3.1 Iglesia parroquial de San Ginés de Vilassar. Dossier compost per dos 

redactats, un del Arquitecto del Estado y del Gobierno Civil provincia 

de Barcelona, signat per Miquel Garriga i Roca; l’altre del Gobierno 

eclesiástico de la Diócesis de Barcelona, còpia, autor Juan de Palau y 

Soler. Inclou un plànol de la vila de Vilassar, situada entre les dues 

rieres, escala 1 x 2.500 cm. Miquel Garriga i Roca. 

25.02.1870 / 

12.03.1886 

   

5D33-7/3.2 Lletra de Pere Villar, alcalde de Sant Genís de Vilassar, a l’arquitecte 

M. Garriga. 

15.04.1886    

5D33-7/3.3 Lletra de Miquel Garriga a l’alcalde de St. Genís de Vilassar. 17.04.1886    

5D33-7/4 Un volum, Sant Ginés de Vilassar. Conté, Memòria descriptiva del 

projecte de restauració i millora del cementiri de Sant Genís de 

Vilassar.  

29.09.1876    

 Més set plànols:     

 1.- Planta-proyecto del cementerio de Sn. Ginés de Vilassar. Situat 

entre el camí de Cabrils i el de la Marina. Escala 1 x 200 

15.09.1875    

 2.- Cementerio de Sn. Ginés de Vilassar. Escala 1 x 50 cm. Alçat de la 

tanca amb una porta. 

15.09.1875    
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 3.- Cementerio de Sn. Ginés de Vilasar. Frente principal puerta y verja 

del mismo. Escala 1:50 

15.09.1875    

 4.- Detalle de la Planta y vista de la Cruz para el centro del 

cementerio de Sn. Ginés de Vilassar. Escala 1: 25. 

15.09.1875    

 5.- Cementerio de S. Ginés de Vilassar. Detall alzado geométrico de la 

Cruz que debe situarse en la encrucijada de los paseos centrales. 

Escala 1: 100. 

15.09.1875    

 6.- Alçat d’un mausoleu. 15.09.1875    

 7.- Cementerio de Sn. Ginés[Juán] de Vilassar. Frente principal de la 

Capilla, extensiva a la testera del campo santo. Escala 1:100. Miquel 

Garriga i Roca. 

00.09.1876    

5D33-7/5 Iglesia de Vilassar por el Arquitecto Garriga. Proyecto de una Iglesia 

Parroquial para la villa de S. Ginés de Vilassar. Obispado de 

Barcelona. 1 volum. 204 folis més 9 en blanc. A la portada hi ha un 

gravat, vista del poble de Vilassar, al peu l’escut de les quatre barres i 

estris representatius del camp i de la industria. Conté vint plànols que 

estan numerats com folis. 

05.08.1866    

 Fol. 166. n. 1 Plano geométrico de una gran zona del pueblo de S. 

Ginés de Vilassar, punto central de la misma y excéntrico a la iglesia 

parroquial, incluyendo no sólo el trazado de planta de dicha iglesia, 

sino también el de las plazas y calles y el deslinde, numeración y 

clasificación en bueno mediano y antiguo estado del predio urbano, 

las curvas de nivel a 1 metro de distancia con el proyecto comparativo 

de la nueva iglesia, todo arreglado a la legislación vigente. El 

arquitecto, signat Miguel Garriga y Roca. 

05.08.1866    

 Fol. 168. n. 2 Planta de l’església de Sant Genís de Vilassar. Escala 

1:100. Miquel Garriga i Roca.  

05.08.1866    

 Fol. 170. n.3 fachada principal y corte longitudinal. Escala 1:100, 

conté signatura. 

05.08.1866    

 Fol. 172. n. 4 Cortes transversales. Escala 1:100, conté signatura. 05.08.1866    



 

 

| 22 

5D33 Miquel Garriga i Roca 

Signatura Descripció 
Dates 

extremes 

Micro-

film 

Digitalit-

zació 
Observacions 

 Fol. 174. n. 5 Plànol, Planta baja. Aprobado el nuevo proyecto de 

iglesia en sesión ordinaria de 22 de noviembre de 1869. El secretario 

general, E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol.176. n. 6 Planta al nivel de la nave. Aprobado el proyecto de 

nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario 

general, E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

 05.08.1866    

 Fol. 178. n. 7 Planta al nivel de las tribunas. Aprobado el proyecto de 

nueva iglesia en sesión ordinaria de 29 de noviembre de 1869. El 

secretario general, E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues 

signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 180. n. 8 Planta de cubiertas. Aprobado el proyecto de nueva 

iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. 

de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 182. n. 9 Fachada Principal. Aprobado el proyecto de nueva 

iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. 

de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures.  

05.08.[1868]    

 Fol. 184. n. 10 Fachada lateral. Aprobado el proyecto de nueva iglesia 

en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. de la 

Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 186. n. 11 Fachada posterior. Aprobado el proyecto de nueva 

iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. 

de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 188. n. 12 Sección transversal (mirando al coro). Aprobado el 

proyecto de nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El 

secretario general. E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues 

signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 190. n. 13 Sección longitudinal. Aprobado el proyecto de nueva 

iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. 

de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    
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 Fol. 192. n. 14 Sección transversal. (mirando a la puerta de entrada). 

Aprobado el proyecto de nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre 

de 1869. El secretario general. E. de la Cámara. Escala 1:100, conté 

dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 194. n. 15 Planta y alzado de la mesa del altar mayor, con sus 

gradas y sagrarios. Aprobado el proyecto de nueva iglesia en sesión 

de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. de la Cámara. 

Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 196. n. 16 Detalle altar del Santísimo Sacramento. Aprobado el 

proyecto de nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El 

secretario general. E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues 

signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 198. n. 17 Planta detalle del coro. Aprobado el proyecto de nueva 

iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. 

de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 200. n. 18 Detalle del alzado del coro. Aprobado el proyecto de 

nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario 

general. E. de la Cámara. Escala 1:100, conté dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 202. n. 19 Plànols Pila bautismal. Púlpito. Pila de agua bendita. 

Aprobado el proyecto de nueva iglesia en sesión de 29 de noviembre 

de 1869. El secretario general. E. de la Cámara. Escala 1:20, conté 

dues signatures. 

05.08.1866    

 Fol. 204. n. 20 Rosetón. Aprobado el proyecto de nueva iglesia en 

sesión de 29 de noviembre de 1869. El secretario general. E. de la 

Cámara. Escala 1:20, conté dues signatures. 

05.08.1866    

5D33-8 Unitat d’instal·lació composta per documentació administrativa, 

plànols, memòries, projectes d’obres, esborranys, notes i altres 

documents d’acompanyament per a la demolició de la Ciutadella 

militar de Barcelona i transformar-la en un espai de serveis i lleure 

per a la ciutat. 

00.00.1862 / 

00.00.1872 
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5D33-8/1 Còpia d’una proposició d’enderrocament de la Ciutadella. 07.10.1862    

5D33-8/2 Memoria acompañatoria del plano de la Ciudadela de Barcelona y 

proyecto de su derribo. 

00.11.1862    

5D33-8/3 Memoria acompañatoria del plano de la Ciudadela de Barcelona y 

proyecto de su derribo. Conté plànol Plano geométrico de la 

Ciudadela de Barcelona.  

00.11.1862 / 

13.11.1862 

   

5D33-8/4 Ofici de l’alcaldia Corregiment de Barcelona a Miquel Garriga i Roca. 11.01.1864    

5D33-8/5 Esborrany del projecte d’enderroc de les Drassanes i de la Ciutadella. 15.10.1868    

5D33-8/6 Esborranys sobre millores públiques: un parc en el solar de la 

Ciutadella... 1 plec i 1 quadern. 

17.11.1868    

5D33-8/7 Dossier compost per, oficis de l’Alcaldia a Miquel Garriga i Roca i les 

respostes. 

14.12.1868 / 

20.05.1869 

   

5D33-8/8 Anteproyecto de transformación de los solares de la Ciudadela y 

Fuerte de D. Carlos en gran parque recreativo industrial, palacio de 

exposición pública y dársena marítima para ensanche del puerto y 

otros destinos accesorios. Por el arquitecto Mpal. Miguel Garriga y 

Roca. 

[00.00.1869]    

5D33-8/9 Descripció del projecte presentat al concurs per la transformació de la 

Ciutadella. 

[00.00.1869]    

5D33-8/10 Dossier compost per sis documents:  29.01.1871 / 

29.08.1871  

   

5D33-8/10.1 Lletra de Miquel Garriga i Roca a Francesc Rius i Taulet.  29.01.1871    

5D33-8/10.2 Document d’acompanyament d’una vista general a vol d’ocell del Parc 

de la Ciutadella, (nota que figurava en una antiga camisa). 

14.03.1871    

5D33-8/10.3 Observaciones sobre las bases del concurso para convertir en lugar de 

recreo el solar de la Ciudadela. Signat, Aran. 

16.04.1871    

5D33-8/10.4 Nota sobre el plano avantprojecte. [00.00.1871]    

5D33-8/10.5 Lletra B. Canadell, Puigcerdà, a Miquel Garriga i Roca.  29.08.1871    
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5D33-8/10.6 Resposta del Alcalde 1er.Constitucional de Barcelona a la instància 

presentada per Fausto Baratta en qualitat de representant d’uns 

facultatius estrangers que s’oposen al concurs que l’Ajuntament 

convocà per el projecte de transformació de la Ciutadella en un parc. 

12.07.1871    

5D33-8/11 Recull de documents generats per a l’elaboració de projectes de 

construccions i nous usos a l’esplanada de la Ciutadella.  

25.09.1871 / 

15.10.1871 

   

5D33-8/11.1 Lletra de Ramon Garriga i Roca a Ramon de [la Cunsa]. 15.10.1871    

5D33-8/11.2 Dossier compost per quatre fulls, esborrany i anotacions de 

proposicions pel projecte de l’esplanada de la Ciutadella. 

00.00.[1871]    

5D33-8/11.3 Esborrany del projecte del pla, per a la reforma de la planura de la 

Ciutadella. 

00.00.[1871]    

5D33-8/11.4 Projecte d’obres per a la Ciutadella. 25.09.1871    

5D33-8/12 Dossier compost per exemplars de premsa en els que es publiquen 

notícies relacionades amb l’enderrocament de la Ciutadella, el projecte 

de realització d’un parc..., sovint hi ha anotacions als marges. 

00.00.1862 

/00.00. 1872 

   

5D33-8/12.1 Crónica de Catalunya. Periódico liberal de Barcelona. Edición de 

tarde. Año XV. Núm. 573.   

14.12.1868    

5D33-8/12.2 Onze exemplars del Diari de Barcelona. 00.00.1862 / 

00.00. 1872 

   

5D33-8/12.2 .1 Diario de Barcelona. De avisos y noticias. Edición de la mañana. 

Núm. 296, 23.10.1862. Núm. 96, 5.04.1864. Núm 58, 27.02.1869. Núm. 

322. 18.11.1869. Núm.112, 22.04.1871. Núm.103, 17.04.1872. 

Núms.136, 15.04.1872. Set exemplars. 

23.10.1862 / 

15.04.1872 

   

5D33-8/12.2 .2 Diario de Barcelona. De avisos y noticias. Edición de tarde. 

Núms.70 i 80. Dos exemplars. 

11.05.1871 / 

31.03.1871 

   

5D33-8/12.2 .3 Diario de Barcelona. De avisos y noticias. Anuncios del día. Núms. 

6 i 78. Dos exemplars. 

06.01.1871 / 

19.03.1871 

   

5D33-8/12.3 El Lloyd Español. Diario marítimo, de intereses mercantiles. De 

literatura, noticias y anuncios. Año II. Núm. 418.  

26.10.1862    
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5D33-8/12.4 Tres exemplars de El Telégrafo. Diario de avisos i noticias. Edición de 

la manyana: 

    

 N. 536.  26.10.1862    

 N. 564.  11.11.1862    

 Año X. N.24 24.01.1869    

5D33-8/12.5  La Corona. Periódico liberal.   23.10.1862    

5D33-8/12.6 La Independencia. Diario republicano federal. Edición de la mañana. 

Año II. Núm. 825.  

09.05.1872    

5D33-8/12.7 Article d’un diari, en el que es comenta sobre la Ciutadella: En la 

última sesión del Ayuntamiento el señor Jaumandreu presentó la 

siguiente proposición suscrita por él y otros concejales, que 

insertamos íntegra por referirse á un asunto de grande interés para 

Barcelona. Dice así, suprimiendo el preámbulo:…  s.l. 

S. XIX    

5D33-9 Unitat d’instal·lació constituïda per plànols, expedients, notes, 

comptes... una gran majoria dels quals corresponen als projectes 

de disseny del Bulevard o passeig de la Circumval·lació i de la 

Ciutadella.  

00.00.1861 / 

00.00.1877 

   

5D33-9/1 Dossier compost per cinc unitats documentals del projecte de Bulevard 

o passeig de circumval·lació.  

19.04.1861 / 

10.06.1877 

   

5D33-9/1.1 Dossier compost per dues unitats documentals:     

5D33-9/1.1.1 Quadern compost per dos esborranys d’instància de la Comissió 

d’eixample al qual s’adjunten tres plànols, el primer sobre la 

perllongació de la Rambla, el segon relacionat amb la [realització del 

Bulevard], ambdós realitzats en tinta sobre tela encerada, el tercer és 

un esquema a llapis. Per últim inclou una reflexió sobre els avantatges 

que representa l’execució del projecte del Bulevard o Passeig de la 

Circumval·lació. 

19.04.1861    

5D33-9/1.1.2 Cuadro comparativo del valor que producirán los terrenos del Estado, 

comprendidos dentro la zona del camino de ronda, glacis, fosos y 

murallas… 

19.04.1861    
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5D33-9/1.2 Expedient, Proyecto de un Boulevard o sea paseo de circunvalación de 

la ciudad de Barcelona. Conté un plànol del perímetre de les muralles 

de Barcelona, del contorn d’aquestes i fent constar també el port i la 

Barceloneta. Escala 1:500. Tinta i aquarel·la sobre paper encerat. 

19.04.1861 / 

22.12.1862  

   

5D33-9/1.3 Memoria descriptiva del anteproyecto de Boulevard trazado por 

disposición del Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. 

14.01.1862    

5D33-9/1.4 Relació cronològica de documents elaborats per l’execució de les obres 

del Bulevard. 

30.04.1962    

5D33-9/1.5 Esborrany de Memòria descriptiva de l‘avantprojecte de Bulevard...  00.00.1862    

5D33-9/2 Dossier compost per tres documents: Projecte del Bulevard d’acord 

amb les bases de la R.O. de 15-09-1862. 

20.09.1862 / 

10.11.1862  

   

5D33-9/2.1  Una unitat documental composta de dues còpies, 1ra. un lletra 

adreçada a Miquel Garriga i Roca encomanant-li, junt amb l’arquitecte 

Josep Fontseré, dur a terme els estudis que convingui pel traçat del 

passeig de la Circumval·lació. 2na. Comunicat del Govern Provincial 

de Barcelona de les notícies rebudes del Ministre de Governació... 

20.09.1862 / 

08.10.1862 

   

5D33-9/2.2 Proyecto del Boulevard o paseo de circunvalación de Barcelona con 

arreglo a …  

10.11.1862    

5D33-9/2.3 Memoria descriptiva sobre modificaciones en el plano general de 

ensanche de la ciudad de Bacelona con el proyecto de un paseo o 

Boulevard de circunvalación con arreglo a las bases prescritas en la 

Real orden de 15 de Setiembre de 1862. 

10.11.1862    

5D33-9/3 Unitat composta per documentació tècnica signada per Miquel Garriga 

i Roca i per Josep Fontseré. 

00.00.1862     

5D33-9/3.1 Proyecto del Boulevard…. 10.11.1862    

5D33-9/3.2 Proyecto del Boulevard…. 10.11.1862    

5D33-9/3.3 Un document compost per dos: 1 lletra del Govern Provincial a 

l’Ajuntament... 2 Instruccions de l’’Ajuntament a l’arquitecte 

municipal. 

20.09.1862 / 

08.10.1862  
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5D33-9/3.4 Còpia de la instància, d’acompanyament dels treballs realitzats pel 

disseny del Bulevard, que Miquel Garriga i Roca presenta a 

l’Ajuntament. 

10.11.1862    

5D33-9/3.5 Esborrany d’informe, sobre les obres del Bulevard per passar a 

l’Ajuntament. 

10.11.1862    

5D33-9/3.6 Dossier compost per una còpia i un esborrany de la memòria 

descriptiva i un de la part econòmica. 

00.00.1862    

5D33-9/3.6.1  Còpia de la memòria descriptiva. Signada per Miquel Garriga i Roca. 10.11.1862    

5D33-9/3.6.2  Esborrany de la memòria descriptiva. Signada per Miquel Garriga i 

Roca i Josep Fontseré. 

00.00.1862    

5D33-9/3.6.3  Parte económica del proyecto del Boulevard. Signat Miquel Garriga i 

Roca i Josep Fontseré. 

09.11.1862    

5D33-9/3.7  Dossier compost de quatre plànols del passeig de la circumval·lació/ 

Miquel Garriga i Roca., Josep Fontseré: 

    

5D33-9/3.7.1  6º. 1ª Sección. Plano general de Boulevard que tenia propuesto el 

Ayuntamiento . Examinador, el arquitecto provincial Francisco Daniel 

Molina. Proyecto de un Boulevard o paseo de circunvalación de la 

ciudad de Barcelona. Escala 1:2000. Tinta sobre paper tela encerat. 55 

x 130 cm. 

00.00.1862    

5D33-9/3.7.2  6º. Plano general. 1ª Sección. Examinador, el arquitecto provincial 

Francisco Daniel Molina. 1ª Sección. Modificación del Plano general 

de ensanche de la ciudad de Barcelona con el proyecto de un paseo o 

Boulevard de circunvalación arreglado a las bases prescritas en la Rl. 

Orden de 15 de setiembre de 1862. Escala 1:2000. Tinta sobre paper 

encerat. 55 x 131 cm. 

10.11.1862    
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5D33-9/3.7.3  6º. 2ª Sección. Plano general. Examinador, el arquitecto provincial 

Francisco Daniel Molina. Modificación del Plano general de ensanche 

de la ciudad de Barcelona con el proyecto de un paseo o Boulevard de 

circunvalación arreglado a las bases prescritas en la Rl. Orden de 15 

de setiembre de 1862. Escala 1:2000. Tinta sobre tela encerada. 70 

x154 cm. 

10.11.1862    

5D33-9/3.7.4  7º. Examinador, el arquitecto provincial Francisco Daniel Molina. 

Perfil transversal del Paseo o Boulevard de Circunvalación de 45 

metros latitud. Escala 1:100. Tinta sobre paper encerat. 30 x 57,5 cm. 

10.11.1862    

5D33-9/3.8 Parte económica. 2ª Parte. Estado demostrativo por orden de 

numeración de las manzanas de pertenencia del Estado y solares en 

que se hallan divididas, punto donde radican así los enajenados como 

los por enajenar y los que en todo o en parte afectan el nuevo 

Boulevard en proyecto, detallándose la superficie y la porción 

edificada de los mismos solares, su precio de tasación o venta y el 

valor de la parte edificada con su correspondiente compensación o 

indemnización. 

09.11.1862    

5D33-9/3.9 Estado o relación de la superficie en metros del camino de ronda, 

avenidas de la ciudad, carretera de Sarrià y Riera de Malla, las 

manzanas situadas en terrenos del Estado. 

10.11.1862    

5D33-9/4 Quadern imprès, Proyecto de un Boulevard o paseo de Circunvalación 

de Barcelona, con arreglo a las bases prescritas en la Real Orden de 

15 de setiembre del año 1962. 26 fulls, 30 x 22 cm.  

00.00.1863    

5D33-9/5 Dossier compost amb documentació diversa, notes, esborranys, 

dibuixos, croquis, lletres, comptes...  

    

5D33-9/5.1 Dues notes manuscrites a llapis, una de text l’altre de comptes. S. XIX    

5D33-9/5.2 Camisa amb tres documents:     

5D33-9/5.2.1  Parque de la Ciudadela. 1 Un full amb notes a llapis i dibuixos, recto, 

una torre, una planta, un detall; verso, coronament d’una torre de 

rellotges i esquema d’una planta.  

S. XIX    
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5D33-9/5.2.2 Ciudadela – parque – concurso. Relació de quatre lemes susceptibles 

de ser-ne triat un per presentarlo al concurs d’obres. Les notes estan 

escrites al verso d’un document imprès de l’Ajuntament 

Constitucional. 

S. XIX    

5D33-9/5.2.2  Panorama de los Campos Elíseos. Full amb notes i dibuixos i 

esquemes a llapis., una planta, un esquema, una torre...  

S. XIX    

5D33-9/5.3 Tres documents textuals i amb algun esquema i dibuix:      

5D33-9/5.3.1 Lletra de M. Garriga, possiblement a J. Fontseré, donant explicacions 

tècniques sobre un croquis i demanant-ne l’opinió. 

S. XIX     

5D33-9/5.3.2  Dibuix a llapis i aquarel·la d’un vidriat. Dibuix a llapis d’un pavelló.  S. XIX    

5D33-9/5.3.3  Relació escrita a llapis amb deu entrades de diferents conceptes. A 

l’altre cara, a tinta, compte de Josep Closes pels jornals de carro i un 

cavall, utilitzats en els treballs per l’enderrocament de Jonqueres. 

00.02.1869    

5D33-9/5.3.4  Text opinant sobre treballs tècnics. S. XIX    

5D33-9/5.3.5  Notes tècniques. S. XIX     

5D33-9/5.3.6  Pressupost presentat per Francesc Aran, pel treball de 1000 litografies 

a tres colors, de trossos de plano de la 1ª i 2ª secció del projecte de 

Boulevard. 

16.11.1862    

5D33-9/5.4 Esborrany i còpia de Boulevard de Barcelona. Extracto de la memoria 

descriptiva sobre modificaciones en el plano general de ensanche de la 

ciudad de Barcelona, presentada por los arquitectos municipales D. 

Miguel Garriga y Roca y José Fontseré, con el proyecto de un paseo o 

boulevard de circunvalación, con arreglo a las bases prescritas en la 

R.O. de 15 de setiembre de 1862. Dos quaderns 

09.11.1862    
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5D33-9/5.5 Relación de las manzanas comprendidas en la zona de las demolidas 

fortificaciones y glacis de esta ciudad… que van ésser subhastades, 

assenyalant els números dels solars, els preus i el nom del comprador. 

Conté un plànol del perímetre de la ciutat emmurallada amb les illes de 

les cases numerades que l’entornen, les portes d’entrada a la ciutat. 

Situant-hi també les Rambles, el Passeig de Gràcia, les Drassanes, el 

Port, la Ciutadella, la carretera general de Madrid, el camí de St. 

Andreu i la carretera general de França.   

25.09.1862    

5D33-9/5.6 Quadern compost per notes i comptes sobre el projecte del Bulevard. S. XIX    

5D33-9/5.7 Dictamen sobre l’Eixample. 25.01.1862    

5D33-9/5.8 Memorial sobre el projecte d’edificar un escorxador a Barcelona. 1 

plec. 

00.01.1871    

5D33-9/5.9 Dossier compost per tres documents, 1 esquema el·líptic, escala 1:1000 

i càlculs matemàtics, 33 x 45 cm. 2 el mateix dibuix, més càlculs 7,5 x 

10,5 cm. 3 Explicació de l’el·lipse, esquema i càlculs, 16 x 22 cm. 

S. XIX      

5D33-9/5.10 Minuta. El expediente del plan o de reforma de Barcelona, estuvo 

catorce meses paralizado en la oficina del Arquitecto provincial…  

S. XIX    

5D33-9/6 Unitat documental composta per correspondència, notes, còpia o 

esborranys de lletres... 

00.00.1861 / 

00.00.1871 

   

5D33-9/6.1 Dues lletres de Joaquim Borrell a Miquel Garriga. 06.08.1861 / 

13.08.1861 

   

5D33-9/6.2 Tres lletres de Josep Oriol Mestres a Miquel Garriga. 22.10.1862 / 

26.10.1862 

   

5D33-9/6.3 Una lletra de Miquel Garriga i Roca a Pau Milà, de Vilafranca. 15.11.1862    

5D33-9/6.4  Una lletra de Miquel Garriga i Roca a Climent López. 28.12.1862    

5D33-9/6.5 Dos documents en un:      

 Recto, una lletra de Ramon Tena a Gertrudis de Garriga reclamant un 

pagament de 46 rals. 

13.08.1869.     

 Verso, possible esborrany d’una lletra de Miquel Garriga.     

5D33-9/6.6 Nota de Carles Robert a Miquel Garriga. 05.07.1871    
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5D33-9/6.7 Notes pel Sr. Torrebadella per facilitar-li res postes al Govern de la 

Província, sobre la suspensió de les concessions de permís sol·licitades 

pels Srs. Marín i Amat.  

00.01.1862    

5D33-9/6.8 Correspondència amb Madrid, relacionada amb el Bulevard, 1 lletra i 1 

quadern. 

15.04.1862 / 

15.07.1862 

   

5D33-9/6.9 Dues lletres de Miquel Garriga i Roca adreçades a Joaquim Espinet. 23.12.1863 – 

18.05.1864 

   

5D33-9/6.10  Quatre lletres, les tres primeres escrites per la Junta de reparacions de 

temples i convents de la Diòcesi de Girona adreçades a Josep Fontseré, 

relacionades amb obres per millorar el temple parroquial d’Arenys de 

Munt. La darrera és còpia d’una lletra enviada a la Junta... amb la que 

s’adjuntaven uns plànols de l’església. 

06.08.1862 / 

04.05.1864 

   

5D33-9/7 Recull documental, estructurat en deu apartats, d’informacions parcials 

i diverses:  

23.03.1866 / 

10.06.1877 

   

5D33-9/7.1 Instrucció dels plànols topogràfic general i del geomètric de l’interior 

de la ciutat històrica de Barcelona, aixecats per disposició de 

l’Ajuntament i realitzats per Miquel Garriga i Roca. 

20.03.1873    

5D33-9/ 7.2 Esborrany d’una memòria per projectar una plaça al final de les 

Rambles. 

S. XIX    

5D33-9/ 7.3 Tres documents amb informació parcial:     

5D33-9/ 7.3.1  Nota a llapis relacionada amb la divisió de terrenys, tant dels rústics 

com dels urbans.  

S. XIX    

5D33-9/ 7.3.2  Relació nominal amb indicació de l’adreça, dels components de la 

Junta Consultiva de policia urbana i d’edificis públics. 

S. XIX     

5D33-9/ 7.3.3 Imprès, Proyecto de un Boulevard o Paseo de Circunvalación. 7 x 31 

cm. 

S. XIX    

5D33-9/ 7.4 Dossier compost per cinc documents: 00.00.1866 / 

00.00. 1877 

   

5D33-9/ 7.4.1. Dos impresos de certificat de l’administració de Correus 23.03.1866 / 

24.03.1866 
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5D33-9/ 7.4.2.  Factura de la llibreria Juan Bastinos e hijo a Miquel Garriga per posar 

dos quadros en tela 

29.11.[18..]    

5D33-9/ 7.4.3  Dos papers de l’Estat, en els que hi ha un signatura i un segell a tinta 

on diu, Instituto Geográfico y Estadístico. 

S. XIX    

5D33-9/ 7.4.4  La Correspondencia de Barcelona. Diario de esta capital de Noticias y 

avisos. Eco de la Opinión y de la Correspondencia de España. Año I. 

Núm. 156. A l’apartat Día Literario , està marcat l’article Medidas 

Sanitarias.  

10.06.1877    

5D33-10 Unitat d’instal·lació composta per plànols informes, càlculs, 

recursos, dictàmens, memòries, lletres... 

00.00.1862 / 

00.00.1871  

   

5D33-10/1.1  Bulevard, Plans Grup 2. Quadern confeccionat en quatre apartats. [10.11.1862]    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 1r Perfil longitudinal por el eje de 

la cloaca de desagüe, cuyo origen está en el nivel del mar en la plaza 

de las huertas de San Beltrán, en la prolongación del eje del 

Boulevard y termina frente al camino que dirige a la Font Trobada. 

Trozo A, B, del plano. 3 fulls més un plànol.  

    

 1r Perfil longitudinal por el eje del Paseo de la Circunvalación o 

Boulevard…1 full més dos plànols. 

    

 2º Perfil longitudinal por el eje del Paseo de la Circunvalación o 

Boulevard…1 full més tres plànols. 

    

 3r Perfil longitudinal por el eje del Paseo de la Circunvalación o 

Boulevard…2 fulls més un plànol. 

    

 4º Perfil longitudinal por el eje del Paseo de la Circunvalación o 

Boulevard…1 full més dos plànols. 

    

5D33-10/1.2  Bulevard, Plànols Grup 2. Quadern confeccionat en set apartats. 10.11.1862    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 5º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o…1 full més 3 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 6º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o…1 full més 2 plànols. 
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 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 7º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o…1 full més 2 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 8º Perfil longitudinal por el eje de 

la Plaza de las afueras de la ex puerta Nueva, cuyo origen está en la 

encrucijada de ejes Boulevard y termina en la prolongación del eje de 

la calle de la Princesa.1 full més 2 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 9º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o Boulevard, cuyo origen está en la 

encrucijada de ejes de la plaza del campo de Marte y Boulevard y 

termina frente a la calle de la Princesa.1 full més 2 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones.10º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o Boulevard, cuyo origen está frente a la 

calle de la Princesa y termina en el eje del Paseo de frente a la 

Aduana. 1 full més 2 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones.10º Perfil longitudinal por el eje del 

Paseo de la Circunvalación o Boulevard, cuyo origen está en el eje del 

paseo de frente a la Aduana y termina en el paseo de San Carlos.1 full 

més 2 plànols. 

    

5D33-10/1.3  Boulevard, Plans Grup 3. Quadern confeccionat en cinc apartats. 10.11.1862    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 12º Perfil longitudinal por el eje 

del Paseo de la Circunvalación o Boulevard, cuyo origen está en el eje 

del Paseo de S. Carlos y también frente a la calle de S. Juan. 1 full 

més 3 plànols. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 13º Perfil longitudinal por el eje 

del Paseo de la Circunvalación o Boulevard, cuyo origen está en el 

Paseo Nacional frente a la calle de S. Juan y termina en la playa de- 

trás del fuerte del último de dicho Paseo Nacional.1 full més 2 plànols. 
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 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 9’ Perfil longitudinal por el eje de 

la gran vía que atraviesa el foso de la Ciudadela, cuyo origen está en 

la prolongación del eje de la calle de la Princesa y termina sobre la 

prolongación del eje del Paseo de frente a la Aduana. 1 full més 1 

plànol. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 10’ Perfil longitudinal por el eje de 

la gran vía que atraviesa el foso de la Ciudadela, cuyo origen está en 

la prolongación del eje del Paseo de frente a la Aduana y termina en el 

eje del Paseo de San Carlos. 1 full més 1 plànol. 

    

 Plano de Barcelona. Nivelaciones. 11’ Perfil longitudinal por el eje de 

la gran vía que atraviesa el foso de la Ciudadela, cuyo origen está en 

el eje del Paseo de San Carlos y termina al mar de la playa de la 

Barceloneta. 1 full més 1 plànol. 

    

5D33-10/2 Dossier compost per dictàmens, memòries, informes, lletres... 24.12.1862 / 

01.07.1879 

   

5D33-10/2.1  Dictamen d’Ildefons Cerdà, mostrant disconformitat amb el projectat 

pla d’eixample i Bulevard de Circumval·lació, adreçat al Governador 

Civil. 

24.12.1862    

5D33-10/2.2  Document compost de dues parts: primera, lletra d’acompanyament al 

projecte de Boulevard o passeig de la Circumval·lació de Daniel 

Molina, arquitecte de la província, al governador civil. Segon el propi 

projecte. 1 quadern mida quartilla. 38 fulls. 

 18.04.1862 / 

27.12.1862 

   

5D33-10/2.3  Expedient instruït a partir de la petició que l’Ajuntament adreçar a la 

Reina sobre l’execució del Bulevard. 

16.01.1863 / 

08.06.1863 

   

5D33-10/2.4  Esborrany d’un comunicat de l’Ajuntament adreçat a Pascual Madoz. 01.04.1863    

5D33-10/2.5  Resumen por totales de las superficies e importes en que ha de ser 

apropiado el Estado. El Comisionado principal. Víctor Peray. 

Capçalera impresa Comisión Principal de venta de bienes nacionales 

de la provincia de Barcelona. 1 quadern. 

28.07.1863    
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5D33-10/2.6  Víctor Peray remet, a l’alcalde corregidor de la ciutat, còpia d’un 

informe emès per Ildefons Cerdà, enginyer de l’Estat, sobre el projecte 

del Bulevard de la Circumval·lació. Capçalera impresa Comisión 

Principal de venta de bienes nacionales de la provincia de Barcelona. 

1 quadern.  

28.07.1863 / 

30.07.1863 

   

5D33-10/2.7  Còpia d’una instància de Rafael Sabadell, propietari d’un solar a la 

zona afectada pel pla d’eixample, en la que demana compensacions per 

estar afectat pel projecte de Circumval·lació, tot i que anima a 

l’Administració en l’execució del pla. 

09.09.1863    

5D33-10/2.8  Informe negatiu, en resposta a la petició de la “Comissió Especial 

d’Eixample”, arran del projectat Bulevard de Circumval·lació dels 

arquitectes municipals L. Serrallach y Mas i J. Simó y Fontcubertas.  

13.11.1863    

5D33-10/2.9  Esborrany de memòria descriptiva. Proyecto de urbanizar las afueras 

del lado sur de la ciudad, llamados huertas de S. Beltrán, entre el 

casco de la población antigua y el pié de la montaña de Montjuich, a 

tenor del decreto de 28 junio 1869. 

15.06.1871    

5D33-10/2.10  Esborrany de memòria descriptiva. Proyecto de urbanizar las afueras 

del lado sur de esta ciudad, llamados huertas de S. Beltrán, entre el 

casco de la población antigua y el pié de la montaña de Montjuich a 

tenor de la concesión hecha en Rl. Orden 

01.07.1871    

5D33-10/3 Recull documental compost de vint-i-quatre recursos, presentats per 

propietaris de terrenys afectats, contra el projecte d’execució del 

Bulevard i obres de remodelació urbanística realitzat per Miquel 

Garriga i Roca, arquitecte municipal. 

07.09.1863 / 

18.08.1864 

   

 

 


