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La història d’aquest emblemàtic edifici que 
ens acull està íntimament lligada a la de la 
Via Laietana. Sense la construcció d’aques-
ta, no hauria tingut lloc la seva construc-
ció. El nostre és un edifici –permeteu-me la 
gosadia– emblemàtic, amb personalitat, el 
nostre “flat iron” barceloní que ens remet a 
l’estil de l’Escola de Chicago, tal i com ens 
recorda en el seu escrit l’arquitecte Carlos 
Ferrater, nebot de l'arquitecte a qui es va en-
carregar la seva construcció, Antoni Maria 
Ferrater Bofill, que va tirar endavant con-
juntament de l’enginyer Llorenç Mateu.

A tots dos, en Guillermo Lusa i en Carles 
Ferrater que n’han escrit els textos, i a totes 
les persones que han col·laborat en la seva 
publicació, els vull agrair l’esforç i el temps 
que li han dedicat per recollir en aquestes 
pàgines la història de la dedicació i la tena-
citat dels qui, abans que nosaltres, van aixe-
car la bandera de l’enginyeria i la van posar 
al servei de la societat.

Aquest llibre és una mirada al passat, una 
necessària mirada a 100 anys enrere per re-
cordar d’on venim i perquè avui som aquí. 
Però no és una mirada nostàlgica. És una 
mirada esperançada, una mirada il·lusiona-
da per transmetre a les generacions futures 
el propòsit que, abans i ara, inspira l’engi-
nyeria: liderar l’evolució tecnològica per al 
progrés del món i les persones.

Introducció
Maria Salamero Sansalvadó
Presidenta de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya  

Ara fa 160 anys, el 1863, un grup coratjós 
d'enginyers, dels primers enginyers sortits 
de la “Escuela Industrial Barcelonesa”, van 
decidir agrupar-se per aconseguir fer sen-
tir plegats la seva veu davant la societat i les 
institucions. Van fundar així l'Associació 
d’Enginyers Industrials que avui tinc l’ho-
nor de presidir. D’aquell esforç associatiu, 
d’aquell neguit per fer-se presents en la so-
cietat del seu temps, va néixer també –anys 
més tard– la llavor de l’edifici on avui ens 
trobem i del què se celebren ara els seus pri-
mers 100 anys.

Un edifici que avui és l'epicentre de les nos-
tres activitats i que actualment allotja les ofi-
cines centrals i de la Caixa d’Enginyers i de 
la Mútua dels Enginyers, entitats germanes, 
nascudes totes dues de l’esperit inquiet dels 
enginyers i enginyeres que les van fer néixer 
per donar el millor servei als associats.

Com trobareu recollit a les pàgines d’aquest 
llibre que posem a les vostres mans, aquest 
edifici és fruit de la il·lusió, els esforços –i 
també patiments– individuals i col·lectius 
dels engi nyers que ens han precedit en la 
nostra As sociació. Il·lusió que s’inicia que 
s'inicia el 1910, amb la voluntat de disposar 
d’una seu definitiva, esforços per tirar enda-
vant la construcció de l’edifici, i patiments 
amb tot el procés de finançament. Una “ar-
riscada aventura”, com la qualifica encer-
tadament el professor Guillermo Lusa, que 
vam concloure satisfactòriament gaire bé 60 
anys –60!– després del seu inici.
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Fig. 1. El ex-convent de Sant Sebastià, seu de l’Escola d’Enginyeria Industrial (1851-1873) i de 
l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona en 1863-1864 i 1872-1873 (Arxiu ETSEIB).
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Cent anys del nostre edifici social 
(1922-2022)
Guillermo Lusa Monforte
Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica
(ETSEIB – UPC)

que es convertiria en el primer president) 
i Ramón Altayó, es van plantejar els objec-
tius de la que seria la nostra Associació: (1) 
Instruir els seus membres i al públic en ge-
neral en qüestions industrials; (2) Evacuar 
les consultes que formulessin el Govern, 
la Diputació Provincial, l’Ajuntament i les 
corporacions científiques. La primera fun-
dació de l’Associació d’Enginyers Industri-
als de Barcelona (AEIB) va tenir lloc aquell 
mateix any del 1863, però no va durar gai-
re temps, ja que es va dissoldre el 1870. La 
fundació definitiva va ser el 1872, i des de 
llavors ha funcionat ininterrompudament 
fins als nostres dies3.

1.- Creació de la carrera  
i de les associacions

La carrera d’enginyeria industrial va ser cre-
ada oficialment per decret del 4 de setembre 
del 1850, un dels últims actes de la vertebra-
ció educativa que es va produir a Espanya 
durant el trànsit de l’antic règim al sistema 
liberal. La Escuela Industrial barcelonesa, 
primer nom de l’actual ETSEIB, es fundaria 
el 1851, per agrupació de les escoles princi-
pals que la Junta de Comerç de Barcelona 
havia anat creant des del 17691 (Fig. 1).

Els primers titulats, que van tenir inicial-
ment problemes importants, fundarien a 
Madrid el 1861 la primera Associació d’En-
ginyers Industrials. L’abril del 1863 un grup 
d’enginyers industrials, animat per Anto-
nio Mestres, Luis Justo Villanueva2 (pro-
fessor de l’Escola Industrial de Barcelona, 

1 Els decrets de creació de la carrera i de l’Escola els he reproduït als números 3 i 4 de la col·lecció Documentos 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. He analitzat ambdós esdeveniments al número 11 
d’aquesta col·lecció, consultable i descarregable a l’adreça: https://upcommons.upc.edu/handle/2099/82

2 Vegeu LUSA MONFORTE, Guillermo; SÁNCHEZ MIÑANA, Jesús; ROCA ROSELL, Antoni (2017) “Vino 
de calidad y agricultura productiva: las contribuciones de Luis Justo y Villanueva (1836-1880), ingeniero 
industrial de la primera promoción”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. XV, p. 335-368, consultable i 
descarregable a l’adreça: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/104109

3 La història dels cent primers anys de l’Associació està relatada a CASTILLO, Alberto del; RIU, Manuel (1963) 
Historia de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona (1863-1963), editat per la nostra Associació. 
Una continuació va ser publicada per RIERA TUÉBOLS, Santiago (1988) L’Associació i el Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, de la dictadura a la democràcia (1950-1987), AEIC/La Magrana. Curiosament, els 
anys de la primera Associació (1863-1870) van ser oblidats durant molt de temps pel nostre col·lectiu, ja que 
el cinquantenari de l’AEIB es va celebrar el 1922.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/82
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/104109
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Al setembre de 1879 es van fusionar l’Ins-
titut Industrial i el Foment de la Produc-
ció Nacional, passant a anomenar-se la 
nova entitat patronal Institut del Foment 
del Treball Nacional, i ocupant el local 
que fins aleshores tenia el Foment, al car-
rer del Pi, 40. L’Associació es va traslladar 
a aquesta seu, i el seu president s’incorpo-
raria a la directiva del nou ens. Però el lo-
cal li resultava petit a l’Associació, i a més 
hi havia un grup de socis que no estaven 
gaire conformes amb l’actuació política 
de l’Institut, per la qual cosa el febrer de 
1883 l’Associació va decidir traslladar la 
seva seu al pis principal del carrer del Pi, 
davant de l’edifici de l’Institut, en un lloc 
de més capacitat i, sobretot, més inde-
pendent. Però molt poc temps després el 
propietari dels edificis de les dues entitats 
va amenaçar ambdues amb el desallot-
jament de les seus, donant-los un any de 
termini per mudar-se. L’Institut del Fo-
ment desitjava que ambdues entitats tor-
nessin a compartir els seus locals, per la 
qual cosa provisionalment es van instal-
lar el 1886 al pis principal del núm. 4 del 
carrer Palau, paral·lel al d’Escudillers, al 
sud del carrer Ferran.

Al juliol de 1889 es va produir un nou 
moviment a les patronals, ja que es van 
fusionar el Foment del Treball Nacional 
i el Foment de la Producció Espanyola. 
L’AEIB va seguir la patronal en el canvi 
de local, que aquesta vegada es va ubicar 

2.- L’Associació de Barcelona, 
rellogada

Al principi l’Associació va tenir la seva seu 
a l’Escola d’Enginyers Industrials, aleshores 
situada a l’exconvent de Sant Sebastià. Però 
aviat, el 1864, la Junta va començar a buscar 
una seu independent, llogant per 8 duros/
mes el tercer pis del número 6 del carrer 
Escudillers, entre Raurich i la plaça de Sant 
Francesc, a la dreta de la Rambla4. Però des-
prés, i durant molt de temps, la seu social de 
l’Associació estaria ubicada als locals de la 
patronal. El 3 de febrer del 1866 es va acor-
dar demanar a l’Institut Industrial que li 
cedís part dels seus locals, al carrer Comte 
de l’Assalt, 12 (Fig. 2). Des del març d’aquell 
mateix any l’AEIB va celebrar, doncs, les re-
unions a l’Institut Industrial5; la primera 
Junta General va tenir lloc allà el 17-03-1866.

Quan va ressuscitar l’Associació, el 1872, 
gràcies a l’empenta del director de l’Esco-
la d’Enginyers, Ramon de Manjarrés6, les 
reunions van començar a celebrar-se en 
un local cedit per l’Escola. Però a partir 
del 1874, quan l’Escola ja s’havia instal-
lat als seus nous locals de la Universitat 
literària, l’Associació tornaria a ubicar-se 
als locals de l’Institut Industrial. A l’agost 
de 1876 es va formalitzar aquesta instal-
lació, llogant-se (per 90 ptes/mes) unes 
dependències que el Centre de Mestres 
d’Obres tenia a la seu de l’Institut Indus-
trial, carrer Comte de l’Assalt, 12.

4 Prenc les dades per redactar aquest apartat de CASTILLO; RIU (1963).

5 Sobre la història de les diverses patronals de Catalunya durant la industrialització encara es pot consultar 
el llibre clàssic de GRAELL, Guillermo (1911) Historia del Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona. Per a la 
part específica de l’Institut Industrial, vegeu SOLÀ, Roser (1984) L’Institut Industrial de Catalunya, una peça 
clau a la modernització catalana, tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

6 Per conèixer millor aquest personatge tan interessant, vegeu BARCA-SALOM, Francesc; LUSA MONFORTE, 
Guillermo (1995). “Ramon de Manjarrés i de Bofarull (1827-1918). La química agrícola i la professionalització 
dels enginyers industrials”. A: CAMARASA, Josep Maria.; ROCA ROSELL, Antoni (dirs.) Ciència i Tècnica als 
Països Catalans: una aproximació biogràfica, Barcelona, Fundació Catalana per a la Recerca, vol. 1, p. 381-423.
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Fig. 2. Localització dels edificis de l'AEIB al llarg de la seva història.

a la plaça de Santa Anna, 4, 2n (cantona-
da al carrer Canuda). Pocs anys més tard, 
a l’octubre del 1892, va tenir lloc un altre 
canvi de local (el que tenia l’AEIB resulta-
va petit, i a més es produïen fregaments 
amb Foment). El nou destí va ser la Ram-
bla de Sant Josep (Rambla de les Flors), 
30, 1r, per 34 duros/mes. Amb el pas del 
temps el local va tornar a quedar petit, 
per la qual cosa el 13 de març de 1901 la 

Junta va nomenar una comissió per bus-
car nou local. L’1 de juny del 1901 l’AEIB 
s’instal·lava al carrer Pelai, 9, entresòl, 
on també s’hi van ubicar els enginyers de 
Camins residents a Barcelona, la Societat 
d’Industrials Mecànics, l’Associació de 
Mestres d’Obres i la Societat Astronòmi-
ca de Barcelona. El 1902 el banquet anu-
al de confraternització es va celebrar en 
aquest nou local social.
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a la Agrupación un local propio, pues de 
ser factible este plan podrían estudiarse 
los medios de apresurar todo lo posible el 
momento de realizarlo, y si por otra par-
te se veía que era imposible su realiza-
ción hasta dentro de muchos años, cabría 
el caso de proponer a la Junta General si 
cree que podría ser más ventajoso para la 
Agrupación dar otra aplicación al fondo 
de reserva, abandonando la idea de cons-
truir un edificio propio para la Agrupa-
ción. La Junta reconoce la conveniencia de 
efectuar el estudio que propone el señor 
Presidente y acuerda por unanimidad de-
signar una Comisión compuesta del Sr. 
Presidente y de los Señores Don Alejandro 
Jofre, Don Pablo Nicolau y Don Cayetano 
Cornet, para que efectuen dicho estudio e 
informen a esta Junta Directiva”.

Dels acords d’aquesta sessió de la JD ar-
renca el procés que portarà a l’adquisició 
del solar de la Via Laietana. Però era un 
projecte d’envergadura, i mentrestant la 
vida seguia. Hi havia entre els socis un 
desig d’abandonar com més aviat millor 
el local social del carrer Pelai, per la qual 
cosa l’octubre del 1915 es va crear una co-
missió per gestionar el trasllat al local de 
l’Acadèmia de Ciències o a un altre lloc. 
Però acabaria prevalent la línia d’optar pel 
local en propietat.

3.- Propòsits d’adquirir un local 
en propietat (1910-1919). La Junta 
general extraordinària del 5 de juliol 
de 1919

L’Associació, des que va ser refundada el 
1872, complint un precepte estatutari des-
comptava un 10 % de les quotes dels associ-
ats amb destinació a un “Fons de reserva” 
que tenia per objecte construir un edifici 
en propietat. En alguns moments de la nos-
tra història, aquest fons va adquirir una 
magnitud considerable. A la sessió de la 
Junta Directiva (JD)7 celebrada el 4 de fe-
brer del 1910, el president de l’Associació, 
Josep Serrat Bonastre8, donava compte de 
l’existència d’un superavit, i raonava sobre 
el possible destí d’aquest capital:

“Toma la palabra el señor Presidente 
manifestando que de continuar, como 
es probable, la marcha económica de la 
Agrupación9 como en la actualidad, el 
fondo de reserva llegará dentro de poco a 
la cantidad de unas 25.000 ptas, y que se 
podría estudiar si partiendo de esta base y 
procurando arbitrar más recursos, ya sea 
por redimir sus cuotas, según autoriza el 
Reglamento, un cierto número de socios, 
ya por una emisión de obligaciones o por 
medio de otra combinación financiera, 
sería realizable el plan de proporcionar 

7 Totes les mencions que faig a partir d’ara als acords de la Junta Directiva, de la Junta General i –més 
endavant– de la Junta Autònoma procedeixen dels corresponents llibres d’actes, que formen part de l’Arxiu 
de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC).
 
8 FREIXA, Enric (1990) “Josep Serrat i Bonastre. Una víctima de la manca de productivitat”. A: Quatre 
enginyers per a la història, Barcelona, Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials, p. 146-197. Les paraules 
de Serrat a la sessió del 4-02-1910 estan recollides al Libro de Actas de la Junta Directiva (20-03-1907 a 17-
05-1911), p. 275-276, caixa 67, Arxiu de l’AEIC.

9 Entre 1888 i 1899 van existir a Barcelona dues associacions, l’Asociación de Ingenieros Industriales de 
Barcelona i l’Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (Sección de Barcelona). Es van unificar al 1899, 
amb el nom de Asociación de Ingenieros Industriales (Agrupación de Barcelona). Quant a les escissions i 
reunificacions patides per l’Associació a finals del segle XIX vegeu LUSA, Guillermo (1999) “¡Todos a Madrid! 
La Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (1886-1892)”, Documentos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona, núm. 9, p. 20-25.
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Les actes de la JD dels anys posteriors mos-
tren empremtes de reflexions i debats sobre 
l’adquisició d’una nova seu. A la sessió del 
3-06-1919, presidida per Alfredo Ramone-
da Holder (Fig. 3), “se toma el acuerdo de 
convocar Junta General extraordinaria 
para tratar, exponer y decidir el plan para 
adquirir el local para esta Agrupación, 
convocando antes, para el martes próxi-
mo, una reunión oficiosa de la JD, consul-
tiva, y varios de los señores socios que de 
una manera más eficaz puedan coadyuvar 
a dicho plan”. Dimarts 10 es va celebrar 
aquesta reunió oficiosa (que no va deixar 
empremta escrita) i al dimarts següent, dia 
17-06-1919, va tenir lloc la reunió ordinària 
de la JD en què “se procedió a un cambio 
de impresiones acerca de la adquisición del 
terreno para construir el edificio propio de 
esta Agrupación y en su virtud se acuer-
da convocar Junta General extraordinaria 
para el sábado día 5 de julio próximo”.

En el transcurs d’aquesta Junta General 
(JG) del 5-07-1919, el president de l’Associa-
ció, Alfredo Ramoneda Holder, “expuso las 
causas generatrices del proyecto” que pre-
sentava la Junta Directiva a la General so-
bre l’adquisició de l’edifici que havia de ser 
el domicili social de l’Associació, així com 
“el esquema del plan facultativo que debía 
seguirse en su construcción”, acompanyat 
del “arbitrio económico para llevar a tér-
mino la empresa y de las seguridades de 
éxito, fuesen cuales fuesen los eventos po-
sibles, favorables o adversos”. En explicar 
les causes, Ramoneda no només esmentava 
el mandat fundacional del 1872, sinó que 
afegia que “además existía la posibilidad 
inmediata de desahucio del local del actual 
edificio de la Asociación”. L’avantprojecte 
facultatiu fixava l’emplaçament de l’edifici 
social a un solar de la Gran Via Laietana10, 
juntament amb les condicions tècniques de 

10 Sobre la construcció de la Via Laietana, vegeu FUSTER, Joan; NICOLAU, Antoni; VENTEO, Daniel (dirs.) 
(2001) La construcció de la gran Barcelona: l’obertura de la Via Laietana, 1908-1958, Ajuntament de Barcelona.

Fig. 3. Alfred Ramoneda Holder 
(1864-1924), president de 

l’Associació entre el 1918 i el 1924 
(Arxiu AEIC).
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I.- Autorizar al Presidente y Secretario para 
que puedan firmar la escritura de adqui-
sición del terreno necesario, por el precio, 
forma de pago y condiciones que la Junta 
Directiva acuerde, destinado a la construc-
ción del edificio propio de esta Agrupación.

II.- Autorizar a la Junta Directiva para que 
de acuerdo con la Ponencia que al efecto 
se nombrará pueda emitir un empréstito 
hipotecario hasta la suma de 500.000 ptas, 
al 6 % de interés, garantizado por los ren-
dimientos del inmueble en proyecto.

III.- Nombramiento de una Junta Autónoma 
que cuide de cuanto se refiera a la emisión 
y administración del empréstito, para de-
dicarlo exclusivamente a la construcción 
del edificio y mobiliario de la Agrupación, 
con independencia de los Presupuestos, 
tanto ordinarios como extraordinarios de 
la misma; y una vez construido el edificio, 
administrar el mismo, con las facultades 
más amplias, celebrando los contratos de 
arriendo oportunos, cobrando las rentas, y 
en general practicando las gestiones de un 
administrador.

Els tres punts van ser aprovats per unani-
mitat. Hi eren presents 49 socis, i s’havien 
rebut les adhesions de 169 associats més. 
A continuació va ser aprovada per acla-
mació la llista de socis que havien de for-
mar la Ponència i la Comissió Autònoma: 
el marquès d’Alella (Ferran Fabra i Puig), 
el comte de Caralt (Josep de Caralt i Sala), 
Lluís Bosch-Labrús, Gerònim Bolibar i Al-
fred Ramoneda Holder. Aquest darrer va 
ser també proposat com a president de la 
Comissió Autònoma.

les plantes dels pisos principal i primer, des-
tinats a domicili de l’Associació. Però també 
arbitrava els ingressos procedents dels con-
tractes d’arrendament de la planta baixa i 
dels pisos alts. El projecte econòmic consis-
tia en “deslindar los medios necesarios para 
cubrir los gastos en dos partes distintas: in-
gresos para el pago del precio del terreno, y 
medios para atender a la construcción del 
edificio”. Per a la primera part s’acudiria al 
fons de reserva (en aquell moment, més de 
30.000 ptes), a les quantitats que estatutàri-
ament s’hi havien de destinar, al lloguer de 
local que en aquell moment se satisfeia i a 
les quotes probables dels nous associats. El 
muntant global de totes aquestes partides 
hauria de servir per atendre els terminis 
anuals que durant 50 anys hauria de perce-
bre l’Ajuntament per l’ajornament del preu, 
si l’Associació no volgués ajornar el paga-
ment. Per a la segona part, s’aixecaria un 
emprèstit de 500.000 ptes, el servei del qual 
al 6 % d’interessos i amortització s’ompliria 
amb les rendes que produiran els lloguers 
de la planta baixa i pisos alts, calculat pru-
dentment en 3.500 ptes mensuals, o sigui 
42.000 ptes l’any.

L’acta també recull l’acord de la creació 
d’una Comissió Autònoma (més tard re-
batejada com a Junta Autònoma), “sin más 
relación con la Junta Directiva de la Soci-
edad que la de formar parte de aquella el 
Presidente de la Asociación, que figuraría 
como vocal”. L’informe del president Alfre-
do Ramoneda finalitzava amb unes frases 
d’optimisme davant del projecte, “pues si la 
realidad no acompañase al cálculo, siempre 
la Asociación habría invertido en un inmu-
eble los fondos que, a este objeto, los Estatu-
tos determinan, y se cumpliría así, no sólo 
sus preceptos, sino también el espíritu de 
previsión que sus autores les infundieron”. 
I afegeix l’acta: “la lectura de la Memoria 
fue acogida con grandes muestras de entu-
siasmo, siendo felicitado el Sr. Ramoneda”. 
Després, es va proposar a la Junta General 
l’aprovació de tres punts:
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acords amb el Banc Hipotecari. Com a 
qüestió prèvia, “se creyó necesario hacer 
un proyecto de edificio y hacer un estu-
dio financiero, para ver si ocupando la 
Asociación los dos últimos pisos la ren-
ta de los restantes había de ser bastante 
para garantizar el interés y amortización 
de las obligaciones hipotecarias a emi-
tir”. La JA va acordar “que se procediese 
a levantar el proyecto y que se aceptase 
el ofrecimiento del señor Ferrater, arqui-
tecto, del que daba cuenta el señor Ra-
moneda, de entregar gratis un proyecto”. 
Era la primera vegada que a les actes de les 
juntes de l’Associació apareixia el nom de 
l’arquitecte Antoni Ferrater11, que entrava 
així a escena de la mà d’Alfred Ramoneda.

A la reunió de la JA del 8-04-1920 es van co-
mentar alguns contratemps sorgits. No era 
possible acudir al Banc Hipotecari, ja que 
aquest no prestava diners sobre terrenys, 
havent d’esperar que l’edifici arribés al pri-
mer pis. Per tant era forçós emetre un em-
prèstit. D’altra banda, es va acordar aixecar 
unes tanques al solar adquirit, perquè s’hi 
poguessin col·locar anuncis comercials, 
obtenint així alguns ingressos12 (Fig.4). A la 
JD que va tenir lloc el 27-04-1920 ja es recu-
llen les primeres activitats de l’arquitecte 
Ferrater al projecte. S’havia entrevistat amb 
l’arquitecte municipal responsable de tota 
la Reforma (és a dir, de la transformació ur-
banística que entre altres coses va originar 
el naixement de la Via Laietana), i havien 

4.- Adquisició del solar de la Via 
Laietana (1919-1922)

La Junta Autónoma (JA) va celebrar la 
seva reunió constituent el 7 de juliol de 
1919. A la sessió del 13-09-1919 la JA va fer 
notar que “había fijado la atención en el 
solar que forma el chaf lán de la Via La-
ietana con la calle de Adolfo Max [avui 
Doctor Joaquim Pou], la subasta del cual 
estaba próxima a ser anunciada”. La JD a 
la seva sessió del 7-11-1919 va autoritzar 
Josep Duran i Ventosa, vicepresident de 
l’Associació, “a concurrir a la subasta del 
solar letra A de la manzana núm. 15 de la 
Sección 2ª de la Gran Vía A o Layetana, 
y presentar la proposición de compra de 
dicho solar, ofreciendo el precio que le 
parezca conveniente, mientras no exce-
da de un 50 % del precio unitario fijado 
en el anuncio, y con sujeción a las con-
diciones que bien le parezcan, siempre 
que sean en consonancia con el pliego 
de condiciones fijado por el Ayuntamien-
to, y haciendo el depósito previo corres-
pondiente”. L’acord donava, doncs, plens 
poders a Duran i Ventosa, però la JD re-
cordava que la signatura de l’escriptura 
d’adquisició corresponia al president i al 
secretari de l’Associació. A la sessió de la 
JA del 10-01-1920, Ramoneda informava 
que ja havia estat adquirit el terreny, i es 
començaven a fer gestions per construir 
l’edifici. Per això s’havia de procedir, o 
bé a emetre un emprèstit o bé a establir 

11 Antoni Ferrater Bofill (1890-1958), titulat el 1918, va projectar els seus primers edificis a Sitges i poc després 
la seu de l’Associació, el 1922. L'obra arquitectònica de Ferrater està analitzada amb detall a l'article redactat 
per Carlos Ferrater, a la present publicació. Després d’aquestes primeres obres de caràcter monumentalista i 
inspiració clàssica, Ferrater va virar cap al racionalisme, i va entrar a formar part del GATCPAC. Podeu veure 
un comentari sobre l’edifici de l’Associació a GIRONA, Lluís (1925) “El casal dels enginyers industrials”, 
La ciutat i la casa, núm. 2, p. 16-19, consultable a l’adreça https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_
imagenes/grupo.do?path=1049275. Hem inclòs aquest article com a annex a la present publicació. En 
examinar l’esquela d’Alfred Ramoneda Holder, publicada a La Vanguardia de l’11-05-1924, he pogut saber 
que Ferrater era fill polític de Ramoneda, casat amb la seva filla Andrea.

12 Més endavant (informa sobre això l’acta de la JD del 6-12-1921) es contractaria un picapedrer –pagant-li 
25 ptes al mes– per cuidar-se d’aquestes tanques.

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1049275
https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1049275
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Fig. 4. El solar adquirit, envoltat per tanques publicitàries 
 (Arxiu Nacional de Catalunya i Agrupació Fotogràfica de Catalunya).
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El 17-11-1920 es reunia la JA per analitzar 
quin era fins el moment el resultat de la 
crida a l’emprèstit. Només s’havien aconse-
guit 269.000 ptes, cosa que era insuficient 
per aixecar l’edifici. S’assenyalava que hi 
havia pànic en els ambients financers de la 
ciutat, per la suspensió de pagaments del 
Banc de Barcelona, que sens dubte havia 
repercutit en algun dels subscriptors. Es 
va acordar suspendre el cobrament de les 
quantitats subscrites, tenint en compte que 
encara no havia estat signada l’escriptura 
de compra del terreny, per la qual cosa l’As-
sociació no estava obligada encara a pagar 
cap termini. L’endemà hi havia reunió de la 
JD, en què es va informar que l’Espanya In-
dustrial retirava l’oferta de subscripció de 
l’emprèstit, “porque la actuación de la Aso-
ciación va tomando cariz contrario a los in-
tereses de la industria”. La Junta va acordar 
que Ramoneda visités el senyor Muntadas, 
gerent de l’esmentada empresa, “para que 
le explique cuáles son los funcionarios [sic, 
havia de dir fonaments] de tal afirmación”. 
A la JD del 3-12-1920 va sorgir una altra 
contrarietat: Llorenç Mateu dimitia de la 
comissió encarregada de confeccionar el 
projecte, perquè no disposava de temps per 
fer-ho. Es va intentar que no dimitís, però 
va dir que volia explicar a la Junta General 
què és el que havia fet fins ara. Així ho va 
fer a la reunió de la JG celebrada el 15-12-
1920, que va atorgar un vot de confiança a 
la JD perquè, en coordinació amb la JA, se-
guís encarregant-se del projecte.

Durant la sessió que va celebrar la JA el 13-
07-1921, l’arquitecte Antoni Ferrater va pre-
sentar l’avantprojecte de l’edifici, destinat 
a fixar-ne el cost. Mentrestant, Alfred Ra-
moneda seguia fent gestions per obtenir fi-
nançament. A la sessió de la JA que va tenir 
lloc el 17-12-1921 va explicar una proposta 
que havia fet el Banc Hipotecari, de de-
manar dels inscrits a l’emprèstit el desem-
borsament total d’una vegada, i destinar 
250.000 ptes a l’adquisició del terreny. Ja en 
propietat, el Banc Hipotecari prestaria el 

procedit a la delimitació i el mesurament 
del solar de l’Associació, existint només 
una petita diferència entre les superfícies 
trobades per un i altre arquitecte. Com a 
resultat d’aquesta entrevista, s’havia pro-
cedit a la confecció d’uns plans nous com 
a avantprojecte, “que no podía mostrar por 
no tenerlos aún terminados el delineante”. 
Tres dies després el president Ramoneda 
ja va poder ensenyar aquests plànols a la 
JD, alhora que s’aprovava enviar una cir-
cular als socis, obrint informació per a la 
divisió de plantes i projecte de façana. Es 
convocava un concurs, i s’acordava desti-
nar 600 ptes per als tres projectes els plà-
nols els quals mereixessin l’aprovació del 
jurat. La JA reunida l’endemà (1-06-1920) 
va acordar elaborar i distribuir un fullet 
perquè els interessats a participar en l’em-
prèstit tinguessin la informació adequada 
a la imminent reunió de la Junta General. 
Abans que aquesta se celebrés, Ramoneda 
va explicar a la JD reunida el 4-06-1920 que 
s’havia fet “la revisión del tanteo del coste 
probable del edificio, y se había llegado a la 
conclusión de que las 500.000 ptas del em-
préstito acordadas el 5-07-1919 por la JG no 
eran suficientes para cubrirlo, considerán-
dose necesarias unas 600.000”. Va afegir 
que havia parlat amb els membres de la JA, 
i que aquests eren del parer de demanar a 
la JG l’autorització per ampliar l’emprèstit 
fins a la quantitat de 750.000 ptes.

La JG reunida el 14-06-1920 va aprovar per 
unanimitat la proposta de la JD. Un mes 
més tard, el 6-07-1920, la JD acordava pre-
miar el projecte titulat “Enginyeria”, de 
J. Duran Ventosa, al concurs obert el mes 
d’abril. El seu autor, que va renunciar a la 
quantitat en metàl·lic del premi, col·labo-
raria amb l’arquitecte Ferrater a la confec-
ció del projecte definitiu. La JD reunida el 
10-09-1920 va acordar que els enginyers 
Llorenç Mateu Ramis i Josep Puntas Jensen 
(respectivament, vocal i vicesecretari de 
la JD) ajudessin l’arquitecte Ferrater en la 
confecció del projecte.
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ptes. Durant la reunió de la JA del 22-04-
1922 es va parlar de començar les obres 
el 20 de maig, però algun dels assistents 
(Bosch-Labrús) va opinar que no s’havien 
de començar les obres sense trobar una 
quantitat més gran de diners. Pocs dies 
després, el 28-04-1922, Ramoneda dona-
va compte a la JA de l’obertura al Banc 
Urquijo Català d’un compte a nom de la 
Junta Autònoma de l’Associació d’Engi-
nyers Industrials de Barcelona, amb el 
registre de les firmes dels cinc membres 
titulars de la JA, més la d’Alexandre Jo-
fre, tresorer de l’AEIB, perquè indistinta-
ment amb la signatura de dos lliuressin 
al Banc les quantitats necessàries. L’ac-
ta recollia el pressupost general per a la 
construcció de l’edifici, confeccionat per 
Jofre i Ramoneda, que aconseguia el va-
lor de 1.079.000 ptes (Fig. 5). En el canvi 
d’impressions posterior a la presentació, 
Bosch-Labrús va manifestar que dubtava 
que el Banc Hipotecari donés les 650.000 
ptes que constaven al pressupost, però 
Ramoneda va manifestar la seva creença 

65% del valor del solar, i amb això es podria 
arribar a cobrir el primer pis, i després ani-
ria prestant el 65% del valor de l’edificació. 
Per poder concretar aquesta operació, ca-
lia que el projecte estigués ultimat i dispo-
sar del pressupost de les obres, per la qual 
cosa, per poder emplenar el qüestionari 
que el banc presentava, la JA va encarregar 
als senyors Ferrater i Mateu “el estudio del 
proyecto y dirección de la obra mediante 
los honorarios reducidos de los arquitectos 
por mitad cada uno”. A la sessió de la JD del 
17-01-1922 es va retre compte de la carta de 
Ferrater, acceptant l’encàrrec (Mateu, que 
era membre de la JD, ja havia lliurat la seva 
carta d’acceptació).

Ferrater i Mateu van assistir com a invitats 
a la sessió de la JA del 10-03-1922, i “cam-
biaron impresiones acerca del coste pro-
bable del edificio, y dieron explicaciones 
acerca del estado del proyecto y detalles 
del mismo”. En aquesta mateixa sessió es 
van presentar dades sobre la recaptació 
de l’emprèstit, que ja rondava les 241.000 

Fig. 5. Pressupost general per a la construcció de l’edifici, confeccionat per Alexandre Jofre  
i Alfred Ramoneda, aprovat per la JA el 28-04-1922 (Arxiu AEIC).
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1º.- Elevar la cuota social en 2,50 ptas, con 
excepción de la de los miembros asocia-
dos escolares, aplicando el aumento, que 
sería transitorio, a intentar una operación 
de crédito con vistas a obtener las sumas 
necesarias para la construcción del edifi-
cio social y a garantía de pago de intereses.

2º.- Proceder desde luego13 a comenzar las 
obras, terminándolas de obtenerse los me-
dios necesarios, o en caso contrario sus-
pendiéndolas en determinada planta en el 
momento de agotarse todos los recursos.

3º.- Para el caso de no aprobarse las an-
teriores proposiciones, autorizar la venta 
del terreno o cesión de los derechos ad-
quiridos sobre el mismo a tercera persona, 
mediante una prima sobre el precio de la 
adquisición.

El debat va ser molt animat, i es van arri-
bar a presentar propostes alternatives o 
intermèdies, però finalment van ser apro-
vats els dos primers punts, i rebutjat el ter-
cer. Es va aixecar la sessió “resonando una 
salva de aplausos”.

que el banc prestaria aquesta quantitat, 
i la seva convicció que una vegada inicia-
des les obres “irían saliendo las cantidades 
necesarias”. Finalment, es va acordar obrir 
concurs de subhastes parcials entre con-
tractistes per veure si amb això es podrien 
subscriure les 181.600 ptes del segon em-
prèstit, tal com es preveia al pressupost.

A la següent reunió de la JA, que va tenir 
lloc el 12-05-1922, el president Ramoneda 
va informar que ja s’havia convocat mitjan-
çant anunci als diaris el concurs de subhas-
tes parcials entre contractistes. El resultat 
havia estat la presentació de vuit plecs, que 
havien estat lliurats als facultatius Mateu 
i Ferrater, perquè “según las cubicaciones 
que ya tenían he chas viesen cuáles de las 
proposiciones resultaban más favorables”. 
A la reunió de la JA del 28-05-1922, Mateu 
–en el seu nom i en el de Ferrater– va infor-
mar del resultat d’aquest concurs, detallant 
les empreses a les què s’adjudicaven les sis 
parts en què es dividia el projecte (maço-
neria, formigó armat, fusteria, pedra ar-
tificial, pedra picada i enguixat). La Junta 
va encarregar Mateu que redactés el plec 
de condicions, i va autoritzar Ramoneda la 
signatura dels contractes.

Després de l’intens treball de les juntes Di-
rectiva i Autònoma, havia arribat el moment 
que la Junta General prengués els acords 
definitius sobre el procés de construcció 
de l’edifici social. Presidida per Alfred Ra-
moneda Holder, aquest va proposar a la JG 
reunida el 3-06-1922 que es prenguessin els 
acords següents:

13 En aquesta època “proceder desde luego” significava “proceder inmediatamente”.
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El día 8-06-2022, a l’hora prevista, Alfons 
XIII “se presentó, en el solar de la Reforma, 
convenientemente adornado”14, acompa-
nyat del president del govern (José Sánchez 
Guerra) i d’altres autoritats. Ramoneda i 
l’arquitecte Ferrater van donar explicaci-
ons al rei sobre el futur edifici (Figs. 6 i 7).

“El rey se interesó por conocer los recursos 
financieros con que contaba la Asociación 
para llevar adelante su proyecto.
El Sr. Ramoneda contestó dando las opor-
tunas explicaciones y añadiendo que con 
el acto que se estaba celebrando acababa 
la misión de los ingenieros para comenzar 
desde aquel momento la de los ingeniosos”.

5.- La cerimònia del començament  
de les obres (8-06-1922)

El 6 de juny del 1922, el rei Alfons XIII –de vi-
sita a Barcelona– va rebre una delegació de la 
qual formaven part Alfred Ramoneda (presi-
dent de l’AEIB), el marquès d’Alella (Ferran 
Fabra i Puig, enginyer industrial, aleshores 
alcalde de Barcelona) i Lluís Bosch -Labrús 
(membre de la JD de l’Associació). El rei va 
acceptar la invitació de Ramoneda per in-
augurar les obres de construcció de l’edifici 
social dels enginyers. L’endemà es va con-
certar l’horari de la visita del rei al solar de 
la via Laietana, que es va encaixar (a les 11 
del matí) a l’ajustat programa de visites del 
monarca per al dia 8.

14 La crònica de l’acte, profusament il·lustrada, es pot veure a la revista de l’Associació, “Solemne 
inauguración de las obras de nuestro edificio social”, Técnica, núm. 43, juliol del 1922, p. 153-157.

Fig. 7. El futur edifici, segons dibuix d’Antoni 
Ferrater (Técnica, núm. 43, juliol 1922, p. 155)

Fig. 6. “Nuestro presidente [Alfred Ramoneda 
Holder] dando al Rey detalles del futuro 
emplazamiento de nuestro edificio social” 
(Técnica, núm. 43, juliol 2022, p. 156).



Tot seguit d’aquest intercanvi informal de paraules, el president Ramoneda va pronunciar un 
discurs, en què va vincular l’acte amb la commemoració del cinquantenari de l’Associació15. 
Va contestar a aquest discurs, en nom del rei, el cap del govern, Sánchez Guerra, i després va 
beneir el solar el capellà rector de San Francesc de Paula. Després Alfons XIII “tomó en sus 
manos el pico, al efecto dispuesto, y dio comienzo a la excavación del terreno”, que van conti-
nuar simbòlicament l’alcalde i la resta d’autoritats assistents. De la cerimònia se’n va estendre 
una acta, reproduïda al número de Técnica que conté la ressenya de l’acte16 (Figs. 8 i 9).

15 Recordeu que durant molts anys es va considerar com a data fundacional la de la resurrecció el 1872 de 
la primitiva Associació, que va tenir curta vida (1863-1870).
 
16 Van signar l’acta tretze persones: Alfons XIII, José Sánchez Guerra, el marquès de Torrecilla (cap superior 
de Palau), Alfred Ramoneda Holder, el general Milans del Bosch (cap del quarter militar del rei), Severiano 
Martínez Anido (governador civil), Paulí Castells (director de l’Escola d’Enginyers Industrials), el marquès 
d’Alella, Gerònim Bolibar (membre de la Junta Autònoma), Antonio del Castillo (comandant de Marina), 
Antoni Ferrater (arquitecte), el rector de Sant Francesc i Manuel Escudé Molist (secretari de l’Associació, 
que va ser qui va estendre l’acta).

Fig. 8. Alfonso XIII comença simbòlicament les obres 
(Arxiu AEIC).
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Fig. 9. Acta de la cerimònia inaugural 
(Técnica, núm. 43, juliol 1922, p. 153).
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Després d’això, les notícies sobre les obres es 
van espaiant a les actes de l’Associació. A la ses-
sió celebrada per la JD el 8-01-1923, Ramoneda 
va retre compte de que la Junta Autònoma havia 
nomenat Josep Duran i Ventosa com a director 
facultatiu de les obres de l’edifici social, a la part 
que afectava les construccions de formigó ar-
mat. A l’acta d’aquesta sessió també es recull el 
resultat del debat sobre la compatibilitat entre 
els càrrecs de membre de la JD i de contractista 
de les obres. Per l’estret marge de 7 a 6 es va con-
siderar que els càrrecs eren compatibles.

Al número de desembre del 1923 de Técnica, 
la revista de l’Associació, es dedicaven diver-
ses pàgines a explicar l’estat de les obres, així 
com la situació econòmica del projecte em-
près. El 8-12-1923, en complir-se els 18 mesos 
de la cerimònia inaugural, ja estaven constru-
ïts els soterranis, la planta baixa, l’entresòl i la 
part més important del pis principal, és a dir, 
la meitat de l’edifici en la seva estructuració 
general. A continuació venia un extens infor-
me econòmic, elaborat per la Junta Autònoma 
creada el 1919, en què constaven minuciosa-
ment detallats els ingressos i les despeses, fins 
a la data del tancament de comptes el 30-11-
1923. L’escrit de la JA vessava optimisme i or-
gull pel projecte i pel que ja s’havia fet, alhora 
que s’animava el conjunt dels associats a par-
ticipar en l’emprèstit requerit:

“Para que veamos cubierto el techo del último 
piso de nuestra casa, se requiere tan solo que 
cada uno de los compañeros asociados que 
hasta el presente no han figurado en las listas 
de suscriptores al empréstito SE SUSCRIBAN 
POR UNA SOLA OBLIGACIÓN, satisfaciendo 
el importe de 500 ptas, a plazos, si lo desean.

No se pide a nadie que regale un céntimo. 
Se pide únicamente que cada uno de nues-
tros socios invierta la pequeña cantidad de 
500 ptas en obligaciones hipotecarias, co-
brando el interés del 6 por 100, a amortizar 
el capital dentro de un número reducido de 
años. Lograda esta cooperación, veremos 
realizad nuestro deseo colectivo.

6.- Construcció de l’edifici.  
Trasllat a la nova seu (1925)

Pocs dies després de la cerimònia inaugural, el 
20-06-1922, es reunia la JD i acordava procedir 
immediatament a començar les obres de l’edifici 
social. Per això s’autoritzava el president “para 
firmar el oportuno contrato sobre excavación 
del terreno y obra de mampostería en muros y 
sótanos, con Don P. Viñals Baguñá”. La minuta 
del contracte va ser redactada per Llorenç Ma-
teu, “concediendo la Junta a dicho señor, junto 
con el arquitecto Sr. Ferrater, un voto de confian-
za para que en todo momento pudiesen resolver 
lo que estimasen más conveniente para los inte-
reses de la Agrupación en todo lo que se refiriese 
a la mencionada construcción”.

La Vanguardia del 20-08-1922 portava la notícia 
que l’endemà la comissió de Foment del consis-
tori barceloní sotmetria a l’aprovació del plenari 
un dictamen que proposava concedir el permís 
que sol·licitava Alfred Ramoneda –en qualitat 
de president de l’Associació– “para construir 
un edificio de carácter monumental en el solar 
letra A de la manzana número 15 de la Granvía 
Layetana”. El número de Técnica d’aquell mateix 
mes d’agost incloïa una nota breu (p. 185) en què 
es deia que continuaven activament els treballs 
d’excavació del terreny on s’havia d’aixecar l’edi-
fici social, acompanyada d’una fotografia “que 
permitía formarse idea del estado de tales traba-
jos al finalizar la segunda quincena de julio”. A la 
foto es veia tres obrers, dos dels quals manejaven 
primitives eines de mà… (Fig. 10).

Fig. 10. Estat de les obres a l’agost 1922 
(Técnica, núm. 44, agost 1922, p. 185).
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així com dos vocals vacants de la JA. Andreu 
Oliva Lacoma i Estanislau Ruiz Ponsetí seri-
en els nous president i vicepresident 1r de 
l’Associació. A la JA s’hi incorporarien Ale-
xandre Jofre i Josep Maria Bolibar.

El procés de construcció de l’edifici va conti-
nuar el seu curs. Al setembre del 1924 Técni-
ca anunciava que era imminent que l’edifici 
estigués ja “cobert a totes aigües”, i dos mesos 
més tard, en confirmar-ho, s’indicava que una 
nova operació amb el Banc Vitalici –una se-
gona hipoteca per valor de 225.000 ptes– ha-
via permès acabar-ho. Els números següents 
de Técnica no oferien cap informació sobre 
la marxa de les obres. Però uns quants mesos 
després, el número d’octubre del 1925 s’obria 
amb l’anunci de que a partir d’aquell moment 
el nou domicili de la revista era a Via Laieta-
na, 39, edifici de l’Associació d’Enginyers In-
dustrials de Barcelona. A l’interior d’aquest 
número, una breu nota titulada “Nou domicili 
social” donava notícia de la instal·lació recent, 
a primers del mes d’octubre.

Instal·lada ja l’Associació a la seva nova seu, 
les seves diverses activitats van començar 
a desenvolupar-se al nou edifici. Al núme-
ro de Técnica de juny del 1926 va aparèixer 
la crònica del “Banquet anual” de confra-
ternització (29-05-1926), que per primera 
vegada se celebrava al saló d’actes del nou 
domicili social. El desembre del 1927 la nos-
tra revista, Técnica, va publicar un número 
extraordinari amb motiu del trasllat de l’Es-
cola d’Enginyers Industrials des del seu em-
plaçament a la Universitat literària (on era 
des del Nadal del 1873) fins a l’edifici de fila-
tura (“l’edifici del rellotge”) de la nova Uni-
versitat Industrial. Unes pàgines d’aquest 
volum (p. 393-395) estaven destinades a 
presentar una breu història de l’Associació 
–que en aquella època seguia donant-se per 
fundada el 1872–, il·lustrada per un parell de 
fotografies de la nova seu.

[…] Terminada la estructuración general del 
edificio, quedará un importante remanente, 
que unido a la renta que han de producir las 
plantas bajas, para el alquiler de las cuales 
recibimos muchas proposiciones, ha de per-
mitir terminar por completo nuestra Casa”.

L’informe finalitzava amb la llista dels subs-
criptors que fins el moment s’havien apuntat 
a l’emprèstit (78 companys, faltaven per subs-
criure’s 443). Al número de Técnica de febrer 
de 1924 apareixia un primer resultat de la cri-
da: 24 associats més, i 4 importants empre-
ses, havien subscrit l’emprèstit. Al número 
del mes següent es donava la notícia de que 
ja estava completament acabat un espaiós 
local a l’entresòl de l’edifici en construcció, 
i es convidava els associats que el freqüen-
tessin, utilitzant a aquest efecte un passi que 
se’ls havia enviat. Els números consecutius 
de Técnica de 1924 anaven recollint el lent 
degoteig d’associats que s’incorporaven a 
l’emprèstit. El 20-03-1924 es reunia la Junta 
Autònoma a l’entresòl de l’edifici encara in-
acabat, i acordava atorgar un vot de confian-
ça al president Ramoneda perquè procurés 
concertar un préstec amb el Banc Hipotecari 
o entitat similar, a fi de cercar recursos per 
poder acabar la construcció de l’edifici. El 
26-04-1924 es va reunir una Junta General 
extraordinària a l’esmentat entresòl de l’edi-
fici en construcció, amb l’objectiu de cercar 
els recursos necessaris per acabar l’obra. Es 
va aprovar establir un conveni de préstec 
hipotecari amb el Banc Vitalici, per 600.000 
pessetes a l’interès del 6%.

L’11 de maig del 1924 la nostra professió va 
quedar commocionada en conèixer la mort 
sobtada d’Alfred Ramoneda Holder, presi-
dent de l’Associació des del 1918, i ànima del 
projecte de nou edifici 17. El 24-05-1924 es 
reunia la Junta General, amb l’objectiu prin-
cipal de triar president i vicepresident 1r de 
la Junta Directiva (i per tant de l’Associació), 

17 Vegeu la seva necrològica, amb una breu biografia, a Técnica, núm. 66 (juny 1924), p. 87-88.
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La memòria El nostre casal social, el pròleg de 
presentació del qual està signat per Ramon 
Barbat Miracle el juliol de 193619, resumeix els 
principals esdeveniments que s’havien pro-
duït entorn del procés de construcció i finan-
çament de la seu de la Via Laietana. També es 
retria compte dels fets més significatius que 
s’havien produït durant els darrers temps.

La memòria presentava, cap al final, un 
apartat titulat “Il·lusions”, en què es formu-
laven unes propostes de sanejament basa-
des en una optimista anàlisi de la realitat 
del moment. Es confiava a amortitzar 65.000 
ptes durant l’any 1936, i als pressupostos per 
a 1937 es comptava amb tenir un superàvit 
de 61.350 ptes. A principis del 1938 s’espe-
rava que la segona hipoteca (la de 225.000 
ptes) quedés reduïda a 20.000 ptes, i que al 
llarg d’aquell any del 1938 quedés totalment 
amortitzada. També es confiava que durant 
els anys 1939 i 1940 poguessin cancel·lar-se 
les 150.000 ptes que es devien als socis que 
havien subscrit l’emprèstit. Es calculava que 
a partir del 1941 el superavit pujaria a unes 
75.000 ptes, que podrien destinar-se a millo-
rar els ascensors, adequar l’entrada, organit-
zar cursets especials, millorar la biblioteca, 
promoure congressos, així com constituir 
un Fons d’Auxili per als associats. A partir, 
doncs, del 1941, s’assegurava que “podríem 
començar a gaudir dels sacrificis fets”.

La revolta feixista del 18 de juliol de 1936 
acabaria amb aquestes il·lusions.

7.- Problemes de financiació.  
El fullet El nostre casal social (1936)

Però encara que la nova seu ja estigués en 
ple funcionament, encara quedaven molts 
diners per pagar. I això que la direcció de 
les obres no havia costat un sol cèntim, ja 
que al principi la va exercir gratuïtament el 
membre de la JD Josep Duran i Ventosa, i 
després de la seva mort el mateix va fer Pere 
Vallcorba, també membre de la Junta. Però 
el balanç econòmic de la construcció de 
l’edifici mostrava un dèficit de 204.233,30 
pessetes18. En els moments de més proble-
mes, tres dels membres de la Junta Autòno-
ma (el marquès d’Alella, el comte de Caralt 
i Bosch-Labrús) van tenir el gest d’avançar 
cadascun 10.000 ptes de la seva butxaca 
particular, per fer front als compromisos 
més peremptoris.

Vencent el 10 de juliol del 1934 el termini 
de les hipoteques concedides pel Banc Vi-
talici (per un valor total de 825.000 ptes), 
sense haver amortitzat res, es va sol·licitar i 
es va obtenir una pròrroga per 10 anys més. 
El banc exigia l’amortització immediata 
de 25.000 ptes, i el compromís que s’amor-
titzessin anualment com a mínim 15.000 
ptes. A la reunió celebrada el 12-12-1933 per 
la Junta Autònoma, es va examinar la situ-
ació. El llavors president –Paulí Castells– va 
proposar que es dipositessin cada any en 
un banc 15.000 ptes, a l’interès compost del 
6%, la qual cosa permetria reintegrar les 
800.000 ptes degudes en 25 anys. A la sessió 
del 30-03-1936, Ramon Barbat –que alesho-
res presidia l’Associació i la JA– va proposar 
que es publiqués una memòria, en què s’ex-
pliqués als associats quina era la situació 
econòmica i el programa d’actuació.

18 Vegeu aquest balanç a la p. 6 del fullet El nostre casal social (1936), facsímil inclòs com a annex en la 
present publicació.

19 Les circumstàncies històriques per les quals va passar Espanya a partir d’aquest mes no van permetre ni 
la seva difusió àmplia ni un debat al seu voltant. 
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la nova escriptura d’hipoteca amb el Banc Vi-
talici. Es cancel·lava l’anterior, que quedava 
substituïda per una altra de 700.000 pessetes 
al 4,5% d’interès. Estava previst amortitzar el 
préstec el 1969.

A la sessió que la JRPS va celebrar el 21-04-1959, 
el llavors president (des del 1952) Manuel García 
Madurell va informar de que encara faltava per 
tornar la quantitat de 389.258,75 ptes. I en una de 
les reunions següents, la del 12-01-1960, va ex-
plicar que s’anaven tornant alguns dels crèdits 
personals que havien aportat els socis, i que eren 
diversos els qui havien renunciat a percebre’ls.

Uns quants anys després, cap al 1966, hi va 
haver entre els associats cert moviment per 
canviar de local. Alguns proposaven ven-
dre el local de Laietana i comprar un solar 
a Pedralbes, per sobre de la Diagonal. Va ar-
ribar a formar-se una comissió per estudiar 
aquesta possibilitat, però es va rebutjar la 
idea perquè des que es va començar a cons-
truir la nova zona universitària els solars 
havien pujat molt de preu.

Durant els anys següents les actes de la JRPS 
recullen notícies de que anaven produint-se 
el venciments de l’arrendament dels locals 
que compartien l’edifici amb l’Associació, i 
que aquests arrendaments no es renovaven, 
ja que les activitats creixents d’Associació i 
Col·legi durant aquells anys requerien cada 
cop més espai. A partir de gener de 1968 
funcionava als baixos de l’edifici la Cooper-
tiva i Caixa de Crèdit.

Finalment, en la sessió del 19-09-1969, les 
actes de la JRPS –presidida aleshores per Jo-
sep Maria Ardévol Vidiella– incloïen el parà-
graf següent:

8.- La guerra i la llarga postguerra. 
S’acaba de pagar el préstec. 
L’edifici és nostre (1969)

La primera reunió de la Junta Autònoma, 
després de la presa de Barcelona pels exèr-
cits franquistes, va tenir lloc el 30 de novem-
bre del 1939. A la reunió de la JA, presidida 
per Barbat, va assistir com a convidat Pere 
Vallcorba, que pel que sembla havia estat 
la persona que havia estat al capdavant de 
l’Associació de forma efectiva durant el perí-
ode de la guerra. Vallcorba va explicar que 
durant aquests anys no s’havien cobrat els 
lloguers, i que “una bomba de aviación cau-
só bastantes desperfectos en el edificio, va-
lorados en unas 60.000 ptas”20. Es va llegir el 
balanç previst per al 31-12-1939: un actiu de 
137.837,94 ptes. i un passiu de 160.213 ptes. 
Es debien 695.000 ptes al Banc Vitalici.

A la sessió de la JA que va tenir lloc el 18-03-
1942, el president Ramon Barbat es va acomi-
adar dels seus companys. L’Associació havia 
mantingut la seva personalitat professiona-
lista durant els tres anys de guerra, i durant 
els primers anys del franquisme va resistir els 
intents realitzats per la Central Nacional Sin-
dicalista per absorbir-la. Però el març del 1942 
el president Ramon Barbat, que propugnava el 
manteniment de la personalitat de l’Associació 
de Barcelona, va ser destituït per les autoritats 
i substituït per Francisco Luis Rivière Manén, 
que presidiria fins al 1952 la que va passar a 
anomenar-se Agrupación de Barcelona de la 
Asociación Nacional de Ingenieros Industria-
les. En la sessió del 22-03-1943, la JA acordava 
substituir el nom de Junta Autònoma pel de 
Junta Rectora del Patrimonio Social (JRPS, 
en endavant). A la reunió del 25-05-1944, a la 
JRPS s’informava que s’havia portat al notari 

20 A títol comparatiu, diguem que el bombardeig de l’Escola d’Enginyers del 17-03-1938 va causar uns 
danys valorats en 47.860,47 ptes. No obstant això, els danys van haver de ser més grans. Els informes dels 
bombers de Barcelona classificaven els danys causats, segons la severitat, en “ruïna total”, “ruïna parcial” i 
“desperfectes”. El resultat del bombardeig de l’Escola va ser qualificat de “ruïna parcial”, mentre que el de 
l’edifici de l’Associació només va rebre el de “desperfectes”.
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“El Sr. Presidente da cuenta de haberse 
procedido a la cancelación total de la hi-
poteca que gravaba nuestro edificio, con 
lo cual este queda libre de toda carga. La 
cancelación se efectuó el día 8 de mayo 
próximo pasado, y los reunidos celebran 
que después de tantos sacrificios, proble-
mas y años, hayamos llegado a la actual 
situación y que podamos contemplar con 
confianza la nueva etapa, iniciada hace 
dos años, de recuperación de locales has-
ta poder alcanzar la ocupación total del 
edificio por las entidades de nuestros In-
genieros Industriales de Cataluña y sus 
asociados”.
 
L’arriscada aventura empresa el 1910 havia 
conclòs satisfactòriament, gairebé 60 anys 
després.

El nostre edifici, 
ja construït, 
anys 1928-1929 
(Arxiu Nacional 
de Catalunya) 
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cert matís polític; els conflictes polítics o la-
borals tenien lloc en aquell laberint de car-
rers i carrerons i eren difícils de reprimir. 
Ja en la construcció de l'Eixample, lldefons  
Cerdà, enginyer de camins i també oficial de 
la Milicia Nacional, volia evitar els assalts a 
les cantonades amb la construcció de xam-
frans, alhora que la retícula de l'Eixample 
permetia una millor vigilància.

Es van encarregar els estudis previs a diver-
sos arquitectes molt reconeguts ja en aquell 
moment als que els varen adjudicar els dife-
rents trams de la nova avinguda. El primer 
tram va ser adjudicat a Ferran Romeu, que 
s'encarregaria dels estudis entre la Plaça Ur-
quinaona i el carrer de Sant Pere més Baix. 
Puig i Cadafalch va ser l'encarregat de defi-
nir el segon tram entre el carrer de Sant Pere 
més Baix i la Plaça de l’Àngel. Finalment, 
els estudis del tercer tram, entre la Plaça de 
l’Àngel i la Plaça d’Antonio López, avui Plaça 
d’Idrissa Diallo, varen anar a càrrec de Do-
mènech i Montaner.

Es va decidir que fos el Banco Hispano Co-
lonial el gestor econòmic i operatiu de la 
construcció de la via A, posteriorment de-
nominada Via Laietana. A tal efecte, el banc 
va emetre una sèrie de bonus per obtenir els 
primers fons per a la intervenció, adjudicats 
principalment a l’alta burgesia de la ciutat. 
Amb aquesta operació el banc obtindria el 
50% de la venda dels terrenys expropiats. És 
destacable que el propietari quasi principal 
del Banco Hispano Colonial era Antonio 
López. Les expropiacions es durien a terme 

Via Laietana. 
El model Chicago
Carlos Ferrater
Arquitecte 

El 1856, dos anys després de que fossin en-
derrocades les muralles medievals de la ciu-
tat antiga, lldefons Cerdà fa un estudi casa 
per casa per conèixer el grau d'habitabilitat 
del casc antic, mentre prepara el seu projec-
te per a l'Eixample de Barcelona que soluci-
onaria els problemes de la gran densitat i les 
males condicions d'higiene i habitabilitat de 
la vella Barcelona.

Construït l'Eixample, les arques municipals 
van quedar arruïnades, motiu pel qual no 
es va executar en aquell moment l’obertura 
de la Via A que Cerdà havia projectat i que 
suposava obrir una nova via com a prolon-
gació de Pau Claris que havia d’unir aquesta 
àrea de l'Eixample amb el port i el mar. Una 
reforma que es va gestar el 1901, una inter-
venció dubtosa en la que edificis pantalla de 
gran altura ocultarien i tancarien les zones 
de la ciutat antiga en una operació d'esven-
trament, costosa i traumàtica.

La reforma es va poder aprovar gràcies a l’en-
trada a I'Ajuntament de la ciutat de la Lliga 
Regionalista, amb el suport dels consellers 
republicans. Els arguments principals per 
a l'aprovació municipal varen ser el sane-
jament de la ciutat antiga, la necessitat de 
connectar l'eixample amb el port, en aquell 
temps la principal activitat econòmica de la 
ciutat, i finalment construir un gran centre 
de negocis, unint la Barcelona burgesa amb 
el centre i atorgant alhora monumentalitat 
a la ciutat antiga. Aquest projecte estava ja 
lluny de la visió humanista inicial del Pro-
jecte d'Ildefons Cerdà. També hi havia un 
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Encara que la via existia al Pla Cerdà de 
1859, es va posposar la seva obertura ja que 
la burgesia va preferir especular en l'im-
mens monopoli que significava l'Eixample. 
Va ser posteriorment que es va dur a terme, 
amb l'Eixample molt avançat i en un mo-
ment en que el transport de persones i mer-
caderies era fonamentalment el marítim. 
Encara no se somiava en volar i els ferro-
carrils estaven en els seus inicis. Cerdà ja 
ho va preveure gairebé mig segle abans al 
traçar la Via A.

El projecte es va desenvolupar el 1901 amb 
diferents convenis de 1905 a 1907 i va ser el 
Banco Hispano Colonial, una entitat finan-
cera amb interessos estatals a ultramar, 
l'empresa contractista que va començar 
les obres el 1908, la durada de les quals es 
va allargar gairebé mig segle. Entre 1907 i 
1919 la Via Laietana es va convertir en el 
centre neuràlgic de negocis de la ciutat.

Una Avinguda de 900 metres de llargària 
que va precisar de 80 metres d'amplada per 
desenvolupar-la, un decorat “potemkinià” 
que, segons l'historiador Francesc Xavier 
Hernández, amagava les misèries del barri 
antic, ja que la seva densitat demogràfica 
va augmentar en allotjar en els seus pisos 
a gran part d'aquells 10.000 veïns desno-
nats en l'operació d'enderrocaments.

El dimarts 10 de març de 1908 l’alcalde Do-
mènec Sanllehy, el president del Consell de 
Ministres espanyol Antonio Maura i el rei 
Alfons XIII, després dels parlaments i amb 
els veïns i veïnes del barri acompanyats per 
la banda municipal, es van dirigir al núme-
ro 71 i amb una pica de plata van colpejar el 
portal. A continuació, amb una gran fila de 
carros amb obrers, varen inaugurar oficial-
ment les obres passats 50 anys d'haver estat 
proposades per Cerdà, seguint l'exemple 
del Baró de Haussmann a Paris a mitjans 
del s. XIX, així com d’altres ciutats com 
Bordeus, Milà o Brussel·les.

segons la llei d'expropiacions forçoses de 
1879, modificada l'any 1904. Les expropia-
cions es varen executar a través del Pla de 
Reforma Interior redactat per l'arquitecte 
Àngel Baixeras.  

Es van destruir 270 edificis amb un total de 
més de 2000 vivendes i 10.000 persones que 
disposaven, mitjançant lloguer, de la majoria 
d'aquestes vivendes van ser desnonats sense 
cap mena de compensació, de manera que la 
rendibilitat de l’operació seria en la seva to-
talitat per als nous propietaris, finançadors i 
asseguradores. Cal puntualitzar que els en-
derrocs varen ser finançats a càrrec de les 
arques municipals i els diners mai no van ser 
recuperats per l’Ajuntament. Les obres es van 
iniciar oficialment el 10 de març de 1908 i van 
ser inaugurades pel rei Alfons XIII al carrer 
Ample, actual Edifici de Correus. 

El nom de Via Laietana es va donar en record 
dels primers habitants ibers, els laietans. 
Van desaparèixer 85 carrers i la nova avin-
guda estaria dotada de xarxes de clavegue-
ram, allotjant també els túnels per al futur 
metro de la ciutat. Com a curiositat, el claus-
tre gòtic de Santa Maria de Jonqueres va ser 
traslladat pedra a pedra per, finalment, ser 
emplaçat a la Plaça Sant Felip Neri i a la Pla-
ça de la Concepció a l’Eixample. També com 
a nou centre de negocis s’hi anirien allotjant 
el Foment del Treball, la Casa de Tabacs o  
la Caixa de Pensions entre d’altres edificis 
de caràcter financer com la Caixa Jover o el 
Banc d’Espanya. Personatges com ara Fran-
cesc Cambó hi van fixar la seva residència. 
Cambó ho va fer a un àtic de la nova Via Lai-
etana, cantonada amb el carrer Pere Gallifa, 
edifici avui dia convertit en un hotel. 

Anys més tard, un article del diari El 
Periódico, revelava els resultats d'unes 
taules rodones en el cicle "Barcelona Incò-
moda", tractant l’obertura de Via Laietana 
com una ganivetada a l'ànima de la Ciutat 
Vella, una cicatriu que quedava en la me-
mòria de la ciutat. 
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També per aquestes dates, a principis de s. 
XX l’Ajuntament va convocar el concurs ar-
tístic de la Vella Barcelona amb fotografies 
d’Escrigàs, Matarrodona i Cuyàs, així com 
els dibuixos de Modest Urgell, per tal de 
salvaguardar la memòria abans de la des-
trucció. Una de les sorpreses va ser a l’urba-
nitzar la plaça de Ramon Berenguer III quan 
va aparèixer una part de la muralla romana 
amagada entre els edificis.

En un article publicat al diari El Mundo, 
Vanessa Graells parla de la Via Laietana 
com a exemple de l’American Style de ciu-
tats com Chicago i Nova York. En l’article 
fa referència al llibre de l’autora Isabel Se-
gura que conclou que l’Exposició Universal 
de 1888 catapultà la ciutat de Barcelona a la 
modernitat com a ciutat industrial.

Molts dels elements recuperats dels ender-
rocs van ser utilitzats en la reforma del molts 
dels edificis del Barri Gòtic. Aquest aspecte es 
va posar de manifest en un exemplar de l’Es-
quella de la Torratxa de 8 d’abril de 1927 en el 
que es feien acudits sobre edificis desapare-
guts del patrimoni que van ser reutilitzats en 
altres rehabilitacions i reformes, incloses al-
guna d’aquestes en l’Avinguda de la Catedral, 
generant un nou simbolisme gòtic en el barri. 

Al 1913 s’instal·laren els primers habitants 
declarant-se desertes moltes subhastes al-
hora que s’iniciava la construcció de la Cai-
xa de Pensions per la Vellesa, obra d’Enric 
Sagnier. A partir de 1916 comencen a apa-
rèixer els office buildings amb l’estil de l’Es-
cola de Chicago, vivint moments d’eufòria 
amb la construcció de grans edificis entre 
els anys 1920 i 1930.

Oriol Bohigas, el 10 de maig de l’any 2000 
publica un article al diari El País titulat “La 
Via Laietana. Derribar es saludable” on deia: 
“Desgraciadament els processos d’enderroc 
creen dos tipus de problemes, la pèrdua d’al-
guns edificis interessants o d’uns ambients 
urbans de qualitat i la dubtosa actuació de la 

nova arquitectura. El primer problema es el 
que va originar més controvèrsia en l’ober-
tura de la via Laietana perquè efectivament 
van sucumbir alguns testimonis interessants. 
Però les protestes d’artistes i historiadors 
aconseguiren mitigar la radicalitat de l’en-
derroc, recuperar testimonis, obtenir docu-
mentació important i inclús modificar alguns 
trams de la via amb projectes puntuals de Puig 
i Cadafalch i Domènech i Montaner que van 
posar de relleu elements arqueològics fins lla-
vors desconeguts. En certa manera l’exposició 
de documents que va organitzar l’Ajuntament 
l’any 1913 amb un catàleg de Carreras Candi 
fou decisiva per a la futura creació del Museu 
Històric de la ciutat. I en realitat les muralles 
romanes i el barri gòtic van aflorar gràcies al 
sventramento de la Via Laietana. En quant al 
segon problema, la nova arquitectura, sense 
correspondre a cap modernitat classificable, 
és un magnífic testimoni d’aquells aspectes 
del modernisme tardà, del noucentisme i dels 
monumentalismes acadèmics directament 
relacionats amb les noves tipologies que s’ha-
vien formulat a Amèrica amb moderns pro-
grames d’edificis d’oficines. Hi ha trams de la 
Via Laietana que recorden alguns carrers de 
Chicago en el que es va denominar el Chicago 
Style”. Tenim com exemple el Larkin Building 
de Frank Lloyd Wright a l’Estat de Nova York 
i els edificis d’oficines a Chicago de Henry H. 
Richardson.

Durant la Guerra Civil la Via Laietana es 
va denominar Via Durruti i en el bom-
bardeig de 1938, amb centenars de morts 
i milers de ferits, es van destruir desenes 
d’edificis al port, a la Barceloneta i en part 
a la Via Laietana. 

Aprofitant l’efecte dels bombardejos, el pri-
mer alcalde franquista, Miquel Mateu, va 
continuar la reforma amb l’actual Avingu-
da de la Catedral. Al darrer solar d’aquesta 
Avinguda es va edificar la seu de la Compa-
nyia d’Assegurances Hispània l’any 1958, 50 
anys després d’aquella primera pedra de la 
inauguració de l’any 1908.



Recordo l’any 2013 quan el rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, Antoni 
Giró, em va convidar a impartir la lliçó inau-
gural del curs acadèmic 2013-2014 sobre la 
relació entre Enginyers i Arquitectes en uns 
anys en que es produïen certes desavinen-
ces entre ambdós móns. La lliçó titulada 
“Enginyeria i Arquitectura” plantejava al-
guns dels binomis enginyer-arquitecte que 
varen donar lloc a una fructífera relació 
amb grans exemples construïts al món al 
llarg del s. XX tal com il·lustra l’article de 
Llàtzer Moix publicat a La Vanguardia el 
14 de Setembre de 2013 “Una propuesta de 
armisticio” el que es veu el pont de Millau 
de l’enginyer Michel Virlogeux i l’arquitecte 
Norman Foster.

I finalment, per acabar aquesta sintètica his-
tòria sobre l’obertura i construcció de la Via 
Laietana, dir que ha estat el resultat d’una 
cerca entre molts articles, llibres i diaris, 
ja que encara no ha estat escrita la història 
completa d’aquesta gran operació urbana 
concebuda per Ildefons Cerdà fa més de 150 
anys, que ha estat en continua transforma-
ció fins al dia d’avui. Com explica Jordi Lu-
devid en el seu llibre “Ciutat de Professions” 
els Col·legis professionals han estat els veri-
tables vertebradors de la societat moderna i 
democràtica que tenim actualment. 

Per completar aquest estudi que he realitzat amb l'ajut de Núria Ayala i Judith Gabarró, 
presentem un Atles dels edificis d'interès públic, institucional, cultural, històric, seus cor-
poratives, etc., més destacats i d'autors coneguts, començant pel costat mar i seguint la nu-
meració postal.
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vista que s’editava en el local de Passeig de 
Gràcia 99 i de la que se’n van publicar 25 nú-
meros entre els anys 1931 i 1937. En la revista 
es publicaven documents d’activitat contem-
porània que difonien la ideologia del grup 
liderat per Josep Lluis Sert i Raimon Torres 
Clavé, grup al que pertanyien German Ro-
dríguez Arias, Sixto Illescas, Ricardo Chur-
ruca...així com també Duran y Reynals o el 
propi Ferrater Bofill. Al llarg d’aquest període 
va projectar i construir un edifici d’habitat-
ges al carrer de l’Art núm. 2 al barri del Gui-
nardó, seguint els principis i pressupostos de 
l’arquitectura racionalista.

Finalitzant amb la història del GATCPAC, el 
27 d’Abril de 1939, passada la diada de Sant 
Jordi, un grup falangista va ocupar i clausu-
rar el local.

L’any 1935 Ferrater Bofill va exercir també 
el càrrec de Secretari del Col·legi d’Arqui-
tectes, l’activitat normal del qual va quedar 
interrompuda a causa de la Guerra Civil. 
Sent encara Secretari, el 14 de febrer de 
1939 es va celebrar una reunió molt tensa 
en la que ja es percebia la gravetat de la si-
tuació. Una breu anotació a les actes, quasi 
un any després, donaria compte d’aquesta 
situació “Amb la mort de Francesc Guàrdia 
i Vial, anunciada en Junta de Govern del 
31 de Gener de 1940, Llopart pren el relleu 
com a degà president. Però el que a partir 
d’ara s’esdevingui, ja no és la nostra tasca”.

Ferrater Bofill seria l’arquitecte que subs-
tituiria a Eusebi Bona, quan aquest va mo-
rir, per desenvolupar el projecte del Círculo 
Ecuestre al Pg. de Gràcia 38-40 ocupant dues 
parcel·les que es van adquirir a tal efecte i 
que van suposar l’enderrocament de les Ca-
ses Maristany i Salisachs. Es va construir un 
monumental edifici de 35 m de llargària en-
tre els carrers Consell de Cent i Diputació. 
Durant la Guerra Civil l’edifici es va conver-
tir en el Casal de Karl Marx i seu del PSUC i 
l’any 1939 en la seu del Movimiento Nacio-
nal i la Falange.

Si amb aquesta narració hem passat revista a la 
història i la construcció de la Via Laietana per 
descriure el context que va trobar Antoni Ma-
ria de Ferrater Bofill quan va projectar la seu de 
l'Associació d’Enginyers, faré a continuació un 
breu resum curricular, amb algunes anècdo-
tes i coincidències familiars que són també la 
causa de que jo estigui aquí avui per acompa-
nyar-vos en la celebració del centenari d’aques-
ta gran institució professional i social.

Ens acostem al final de la meva intervenció 
amb l’arquitecte Antoni Maria Ferrater Bo-
fill, que va projectar l’Edifici dels Enginyers 
Industrials (1922-1926) a la Via Laietana 
núm. 39, cantonada amb C/ Dr. Joaquim 
Pou. Nascut el 1890 i graduat arquitecte 
l’any 1918, les seves primeres obres les va fer 
a Sitges. Entre aquestes obres destaquen la 
Casa Francesc Ferret de 1919, la casa Petit de 
1924, la fàbrica SAESA al 1929 a Barcelona i 
un edifici de vivendes que després es con-
vertiria en l’Hotel Suburb Marítim. El 1925 
va projectar i construir l’Hotel Corner al 
núm. 178 del carrer Mallorca de Barcelona. 

La revista Mirador, en el seu exemplar de 
setembre de 1929, publicava un comentari 
de Narcís Gifreda sobre l’Exposició Inter-
nacional de Barcelona de 1929, en que es 
fa menció de que l’arquitecte Ferrater Bofill 
va dirigir la construcció del Pavelló Uralita, 
obra feta en col·laboració amb l’arquitecte 
francès Charles Siclis. 

Durant els anys previs a la Guerra Civil, Fer-
rater va ingressar en el Grup d’Arquitectes i 
Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arqui-
tectura Contemporània GATCPAC del qual 
en va ser nomenat Secretari. La seu del GAT-
CPAC estava situada al Passeig de Gràcia 
núm. 99, compartint la planta baixa amb la 
botiga MIVDA (Mobles i Decoració de la Vi-
venda Actual) oberta l’any 1931 i inaugurada 
el mes d’abril d’aquell mateix any en la vigí-
lia de la proclamació de la Segona República. 
D’aquest local d’exposició i trobada del grup 
ens queda el testimoni de la Revista AC, re-
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cas que fos necessari degut a la modulació 
i composició de les façanes, atorga un cert 
caràcter monumental a l’edifici. Com era 
lògic en aquells moments es van utilitzar 
els materials habituals de la construcció 
de l’època per aquest tipus d’edificis, amb 
un sòcol de pedra de Montjuïc combinada 
amb pedra de Novelda i estucat imitant pe-
dra natural en les plantes superiors.

Com es pot apreciar en les fotografies fetes 
per Lluís Casals (1954-2021), un dels meus fo-
tògrafs preferits que va fotografiar la primera 
etapa de la meva obra, és de gran valor l’edifi-
ci del carrer Art núm. 2 al Barri del Guinardó 
d’estil racionalista, projectat en la seva època 
de pertinença al grup del GATCPAC del que 
com he dit abans era Secretari. El caire ra-
cionalista d’aquest edifici d’habitatges, amb 
una composició austera, és un exemple de 
la bona arquitectura de Ferrater Bofill que 
com molts arquitectes d’aquells anys van 
saber variar estilísticament mantenint la 
bona pràctica de l’ofici d’arquitecte tant en 
els aspectes constrictius com compositius i 
en alguns casos, com el de Ferrater, amb una 
aptitud natural pel dibuix com a instrument 
mediador de l’arquitectura. 
 
Una altra coincidència la trobaríem en el 
fet que l'arquitecte Jaime Ferrater Ramo-
neda, fill d'Antoni Maria de Ferrater Bofill i 
casat amb Andrea Ramoneda, va projectar 
un esplèndid edifici industrial per a Mar-
tini Rossi al Polígon de Barajas (Madrid) 
que posteriorment va quedar abandonat. 
El nostre estudi va guanyar el concurs per 
reconvertir-lo en la Seu de l’empresa In-
ternacional Decaux els anys 1998-2001. El 
projecte va merèixer el Premio Ciudad de 
Madrid de l’any 2003 i avui dia està catalo-
gat amb el màxim nivell de protecció.

Rere una saga de dues generacions i una 
tercera en formació, podríem dir que hi ha 
un fil invisible de continuïtat amb l’arqui-
tecte Antoni M. Ferrater Bofill i J. Ferrater 
Ramoneda que ens han precedit.

Després de la guerra, l’edifici, molt malmès, 
va ser enderrocat i en el seu lloc es va cons-
truir el Banc Central Hispano de l’arquitecte 
M. I. Galíndez, autor de molts edificis ban-
caris, principalment al País Basc i Madrid. 
Els anys 2009-2010, després d’estar tancat 
i en estat d’abandonament durant anys, es 
va fer una rehabilitació integral de l’interior 
així com una austera reforma de la façana, 
seguint l’ordre estructural i formal de l’edifi-
ci de Galíndez. Es va transformar en l’actual 
Hotel Mandarin Oriental, projecte del nostre 
estudi OAB en col·laboració amb TDB Arqui-
tectes i l’enginyer Jesús Jiménez Cañas.

En els inicis dels anys 20, Antoni Ferrater Bo-
fill va rebre l’encàrrec per projectar l’edifici per 
a l’Associació dels Enginyers de Barcelona en 
el solar del número 39 de la Via Laietana amb 
C/ Dr. Joaquim Pou (nom actual). En l’article 
“La ciutat i la casa” escrit per Lluís Girona, 
arquitecte i company de Ferrater, aquest afir-
mava que el solar en el que s’emplaça l’edifici 
era molt apropiat per a l’ús al que havia d’anar 
destinat. En aquest sentit, crec que la seva 
geometria triangular entre dos carrers ator-
ga a l’edifici la categoria de flat iron. La seva 
forma pentagonal irregular li dóna a l’edifici 
un gran desenvolupament de façana de 77 m 
en proporció a la seva superfície de 650 m2, fet 
que li permet col·locar totes les estances d’ofi-
cines en condicions immillorables de ventila-
ció, llum i vistes als carrers. L’elecció de situar 
el nucli de comunicació vertical adossat a la 
mitgera de l’únic edifici veí permet deixar tot 
l’espai lliure per a l'ús demandat, optimitzant 
el local de planta baixa i permetent l’accés a 
las plantes superiors.

És meritòria la ubicació en un solar tan irre-
gular d’una estructura perfectament regular i 
modulada, aconseguint optimitzar les càrre-
gues de l’edifici respecte la seva geometria i el 
desenvolupament perimetral portant de 101 m.

L’edifici, d’estil neoclàssic, respectant els 
usos interns per a oficines i locals, i òptim 
per ubicar habitatges en el seu interior en 
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El casal dels enginyers 
industrials 
Lluís Girona 
(La ciutat i la casa, núm. 2, 1925)
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Col·lecció “Enginyers il·lustres”

Transports d’àmbit local:  
reptes de futur. Recordant l’enginyer  
Santiago Rubió i Tudurí,  
Barcelona, Associació/Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, 2002.  
[Coordinat per Glòria Rubió Armangué. 
Pròleg d’Àngel Llobet i Ferran Ramon, 
presentació de Ferran Puerta, Manuel 
Villalante i Josep M. Rovira, amb textos de 
Joan Tatjer, Sergi Muñoz, Xavier Casas, 
Pere Macias, Manuel Niño i Glòria Rubió].

Enric Freixa i Pedrals  
(1911-2002),  
Barcelona, Col·legi d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2012.  
[Coordinat per Francesc Puig Rovira,  
amb textos de Carles Puig-Pla i Francesc Puig 
Rovira. L’acte d’homenatge va incloure també 
intervencions no publicades  
d’Antoni Giró, Francesc Roure, Joan  
Vallvé Ribera, Joan Munt i Antoni Freixa].

Estanislau Ruiz i Ponsetí  
(1889-1967),  
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya/Institut  
Menorquí d’Estudis, 2017.  
[Coordinat per Albert Corominas, Guillermo 
Lusa i Pau Verrié. Pròleg de Miquel Àngel 
Limón i Jordi Renom, amb textos de Francesc 
Roca Rosell. L’acte d’homenatge va inclou-
re també intervencions no publicades de 
Josep Portella Coll i de Xavier Ferré Trill].

Emili Viader i Solé  
(1872-1943), 
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2018.  
[Coordinat i redactat per Andreu  
Galera Pedrosa. Pròleg de Santiago 
Montero i Jordi Renom. L’acte d’home-
natge va incloure també intervencions 
no publicades de Jordi Renom, Josep Ca-
nals, Mireia Fèlix i Carles Viader].

Pompeu Fabra i Poch,  
enginyer (1868-1948),  
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2018.  
[Coordinat per Pau Verrié. Presentació de 
Jordi Renom, introducció de Ramon  
Garriga, amb textos de Guillermo Lusa, Ton 
Sales, M. Rosa Mateu, Carles Riba, Jaume 
Miranda, Mercè Lorente, Josep Amat, Josep 
M. Rosanas, Teresa Cabré i Jordi Bosser]

Joan Vallvé i Creus  
(1910-1988),  
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2019.  
[Coordinat per Pau Verrié. Presentació de 
Josep Canós i Jordi Renom, amb textos de 
Guillermo Lusa, Jordi Renom, Joan  
Vallvé Ribera, Jaume Bassa i Joan Majó].
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Ferran Cuito i Canals,  
enginyer industrial, polític,  
economista i editor  
(1898-1973),  
Barcelona, Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, 2020. 
[Coordinat per Guillermo Lusa i Pau Verrié. 
Pròleg de Jordi Renom, amb textos d’Amadeu 
Cuito, Guillermo Lusa i Francesc Roca].

Josep Maria Serra Martí, 
enginyer industrial al servei de 
Barcelona (1927-1991), 
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2021. 
[Coordinat per Pau Verrié.  
Introducció de Pau Verrié, amb textos dels 
germans Serra Majem (Rosa, Marc, Lluís, 
Mia, Marta i Tere), Joan Anton Maragall,  
Pau Verrié, Joan Torres Carol, Rosa Ma  
Forcada, Lluís Fontanals Jaumà, Adolf  
Cabruja, Alberto Crespán Echegoyen,  
Rafa de Cáceres, Aulo Gellio  
Magagni I Jordi Renom].

Ferran Casablancas Planell 
(1874-1960), 
Barcelona, Associació d’Enginyers  
Industrials de Catalunya, 2022. 
[Coordinat per Guillermo Lusa.  
Presentació de Jordi Renom, amb textos de 
Guillermo Lusa, Esteve Deu i Manel Camps].








