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Patrimoni 
 

Són tots aquells béns immobles o mobles que 

tenen un valor històric, artístic, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, 

documental, bibliogràfic, 

científic o tècnic, mereixedors d’una protecció i 

d’una defensa especials (LPCC, art. 1.2).  
 Llei del patrimoni cultural català 
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A la Barceloneta,  quins elements son considerats patrimoni? 

CATÀLEG DETALLAT PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  2001  Nivell A - C de protecció 

TOTAL protegits  37 

 

La CB1761: la recuperació d’un patrimoni  



A la Barceloneta, quins elements no són considerats patrimoni? 
PERI  1979-1983.  El Pla Especial de Reforma Interior de la Barceloneta PERI, que s’aprova al 1985, 

contribueix a protegir el patrimoni del barri defensant  les cases originaries de planta i pis.  

 

 

2006 

TOTAL Cases originals 13 
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Panoràmica històrica  de la desfeta patrimonial a la Barceloneta 

 

CSIC /Aquarium 2002 

Verge del  Mar 

1988 

 
Banys Sant Sebastià 

1988 

 

Antic safareig 

 2005 Casa 

Salvat - 

Papasseit 

 1995 
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Panoràmica de la conservació patrimonial a la Barceloneta 

2002 
Farga Lacambra  

Sant Carles 26 
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Veus d’alarma, un patrimoni en perill.. 

2002  
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COM ORGANITZAR-SE ?.. 
2006 

 

Neix “Barceloneta + Història” 

Defensa del patrimoni 

Blog barcelonetamesha.blogspot.com 

Exposició «Barceloneta patrimoni de futur» 

Al.legacions a la modificació del PGM regulació de l’edificació tradicional de 

la Barceloneta. 

Estudi en relació als edificis tradicionals de PB+1, les propostes de 

conservar l’edificació tradicional, reivindicació de la  “Casa del porró” com 

element a protegir l’estudi van formar part del « Projecte d’intervenció integral 

del barri de la Barceloneta. Pla de barris, 2008.» 
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COM ORGANITZAR-SE ?.. 
2008 

 

Es consolida “la Fraternitat”, associació cultural .  

Front comú cultural. 

 

El document marc del Pla de Barris Barceloneta recull el 

consens veïnal que demana que s’ha de conservar el 

patrimoni originari del barri. En concret l’anomenada “Casa 

del porró”.  
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Raons per conservar la casa.  

Una mica d’història... 
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1 maig de 1760 

El marquès de la Mina 

cedeix 2 solars contigus a 

l’esparter Joan Coll, el qual 

hi construeix 2 cases 
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1760 Joan Coll, esparter 

1764 Sebastià Coll, esparter 

1783: Divisió Sant Elm, 15 /Sant Miquel 54 
Francesc Naranja, mestre 

Calafat 

Sant Carles, 6 Andreu Sust, mestre d’aixa 

1864: Sebastiana Fortuny, queviures i fàbrica de xocolata  

Breu cronologia històrica 
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Valoració patrimonial de la CB1761 

Criteri de singularitat 

Criteri d’originalitat 

Criteri de rellevància històrica 

Criteri identitari 
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Procés de recuperació de la CB1761 pel barri 
2009 
 

Amb Itziar González  comença a funcionar el Pla de Barris 

Barceloneta  

El consens i treball conjunt de les entitats, equipaments, veïns i 

universitat  organitzats ara com a gup de cultura en el marc del Pla de 

Barris, permet plantejar un projecte sòlid on es demana: 

 

  La recuperació de l’edifici, programa de rehabilitació  d’edifics 

amb valor històric. 

 Que sigui un equipament cultural, arxiu popular, pel barri, un dels 

objectes de treball del programa de cultura popular. 
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12 de juny 

 

 Permuta de finques per a la construcció 

d’habitatges socials i la dotació d’un 

equipament de barri a la Barceloneta 

 

Signatura del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Regesa i Inmuebles e Inversiones Gumont, SL. 

 2009 
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Objectiu: CB1761 
2009 

El calendari es planteja com un projecte a llarg termini  (4 a 6 anys). El desenvolupament 

del projecte té a veure amb les diferents "fases”. A tall d'exemple:  

 En relació a l’espai 

   Adquisició de l'espai  

  Projecte arquitectònic 

  Execució de les obres  

  Acondicionament de les instal·lacions. 

En relació a la gestió 

 Constitució de l'entitat o fundació. 

 Catalogació de la documentació existent.  

  Disponibilitat i adquisició de documentació pública i privada, arxiu.  

 Digitalització  

 Creació   d'una web ....  
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. 

 

 

Procés de rehabilitació 

2011 Finalització  obres 
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La CB1761 propostes d’ús 

2012 
Acabades les obres de rehabilitació, el Grup de Cultura del Pla de Barris elabora el 

document de treball titulat “ La Casa de la Barceloneta. Proposta d’usos i gestió per 

el nou equipament cultural del barri” (Novembre de 2011) 

 

Presentació del projecte 

Debat per consensuar el caire que ha de tenir l’equipament.  

La CB1761  és planeja finalment com un centre cultural  que 

potencia la memòria història, la cultura i la difusió del patrimoni de 

la Barceloneta. Un espai cultural viu, dinàmic, obert al barri, a la 

ciutat i al món.  
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Primeres experiències de gestió… 

Gener de 2012 

Tasques de musealització de la casa amb la creació d’una exposició 

permanent a la planta baixa. 

Febrer de 2012  

S’obre la casa al públic per primera vegada  amb motiu de la 1a Festa Barroca 

Maig de 2012 

S’organitza per primera vegada un cicle de xerrades en el marc de la 

Primafesta 

Juliol – setembre  2012 

S’ estableix un conveni amb l’Ajuntament i amb dues entitats en representació 

del Grup de Cultura que permet obrir les portes els dissabtes de 12:00 a 14:00 

amb voluntaris que  formen part del mateix grup. 
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Gestió ciutadana… 

2012  Setembre 

S’obre l’equipament, amb horari de dilluns a dissabte, amb l’ exposició temporal “La 

Barceloneta de la postguerra : 1939-1953 “. La CB1761, funciona durant el seu primer 

any de vida, recolzada administrativament per ABA.  

Al mateix temps es treballa per constituir l’entitat de gestió ciutadana i per presentar a l’ 

Ajuntament de Barcelona el Projecte definitiu de gestió .  

 

2013 Novembre  

Queda legalment constituïda l’ACCB1761 formada per entitats i veïns del barri, que serà 

l’entitat encarregada de la gestió ciutadana. 
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