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Ruta d’edifi cis modernistes i contemporanis

   1.
La salle
Lloc/adreça: Carrer Abat Oliba, 17
Tipologia: Edifi ci
Autor: Bonaventura Bassegoda i Amigó i Germà Geraldus
Any: 1907
Estil: Contemporani, Historicista
Segle: XX

Història
El 26 de setembre de 1906 arriben tres Germans a Premià de Mar i compren una par-
cel·la per construir-hi un edifi ci (escriptura datada el 18 d’octubre). El 21 de juliol de 1908 
s’inaugura el Noviciat amb 27 aspirants belgues acompanyats pel Sant miquel Febres 
Cordero. Els plànols estan datats l’any 1907 i són obra de l’arquitecte Bonaventura Bas-
segoda i Amigó i el germà Geraldus. Els Germans van haver de fugir tant durant la 
Setmana Tràgica (1909) com durant la Guerra Civil (1936-39), però l’edifi ci no patí cap 
desperfecte greu.

descripció
Edifi ci de dues naus perpendiculars en forma de “T” capgirada. La nau principal, orien-
tada est – oest, és de tres crugies paral·leles a la façana, segons mòdul ABA. Els mòduls 
A contenen aules i dependències diverses; el mòdul B és el passadís central que tra-
vessa tot l’edifi ci i comunica les aules d’esquerra i dreta i les escales dels dos extrems. 
La nau perpendicular, orientada nord – sud, és d’una sola crugia i conté la capella i la 
biblioteca. Consta de semisoterrani, tres pisos i golfes. Les dues cobertes són de teules 
àrabs a dues aigües interseccionades en creu amb els careners paral·lels a les façanes i 
amb fi nestres en mansarda. La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir 
d’una composició simètrica segons mòdul ABCBA: en el mòdul C hi ha l’accés central 
amb escala fi ns a la planta baixa, amb una porta d’arc de mig punt; en els mòduls A, 
hi ha accessos secundaris també elevats amb l’accés per escales; i els mòduls B amb 
tres fi leres de set fi nestres i una fi lera d’obertures que corresponen al semisoterrani. Els 
brancals, ampits i llindes de façana i fi nestres estan fets d’obra de maó vist; el pla de 
façana és de pedra coronat amb cornisa treballada.
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   2.
propagadora del Gas
Lloc/adreça: Avinguda Joan XXIII, 2-8
Tipologia: Edifi ci
Any: 1884
Estil: Contemporani
Segle: XIX

Història
L’antiga fàbrica del gas comença a funcionar l’any 1884, és una de les poques restes al nostre 
país d’aquesta activitat industrial. El gas manufacturat fou una important innovació de la 
Revolució Industrial. A fi nals del s. XVIII, inicis del XIX es realitzen les primeres aplicacions in-
dustrials. Gràcies a aquestes s’aconseguí produir gasos combustibles per a destil·lació seca 
de l’hulla i destinar-los a l’enllumenat. La “Sociedad Catalana para el alumbrado de Gas” 
fou la primera empresa que s’instal·là a Catalunya per produir gas per l’enllumenat públic 
l’any 1843. L’any 1853 la societat “La Propagadora del Gas” compra a Premià uns terrenys i el 
febrer de 1884 es va posar en funcionament la fabricació de gas. El carbó utilitzat era hulla 
granada i antracita, provinent d’Astúries i Anglaterra, transportat a Barcelona en vaixells; 
allà es carregava en trens amb vagons que arribaven fi ns a Premià, a l’estació i d’aquí a la 
fàbrica en carros i camions. El 1913, l’empresa “Catalana de Gas i Electricitat” va adquirir totes 
les instal·lacions de “La Propagadora del Gas”. A partir del 1913, les empreses elèctriques van 
estendre les seves xarxes de distribució pel Maresme i, poc a poc, les poblacions servides per 
gas van anar canviant els serveis d’enllumenat i força per electricitat, cosa que va represen-
tar una important reducció en el subministrament de gas. La guerra europea dels anys 1914 
– 1918, va produir un fort col·lapse, degut a la manca del carbó d’Anglaterra i a les reduïdes 
possibilitats de transport marítim del carbó d’Astúries. La fàbrica de Premià va poder seguir 
en servei, encara que molt restringit, cremant carbó vegetal, pinyols d’oliva i costals de llen-
ya provinents dels boscos dels voltants de la població. Aquests combustibles no produeixen 
els subproductes de carbó de coc, ni quitrà, gravant per tant el rendiment econòmic de 
l’empresa. Poc a poc, es va anar normalitzant la recepció de carbó d’hulla.

 

L’entrada del gas i l’electricitat va reduir les vendes del carbó creant un nou problema a les 
fàbriques, que veien augmentar l’existència de dit subproducte. Quan semblava que pels 
anys 30, la situació de les empreses gasistes s’estava normalitzant, es presentaren noves 
difi cultats d’arribada de carbó, entre 1937 i 1950. A conseqüència dels confl ictes es va inte-
rrompre en moltes ocasions el subministrament de gas als abonats. La fàbrica de Premià va 
continuar fi ns el 1941, en que va arribar la canalització d’un tub que portava el gas produït a 
Barcelona, fi nalitzant la funció productiva de la indústria, continuant però com a reguladora 
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del subministrament als abonats de la seva zona. L’any 1956 la “Catalana de Gas” va posar en 
servei la fàbrica de Sant Martí, un nou procediment de producció amb el tractament de fuel 
oil pel sistema “cracking catalitie”, que va representar una gran economia de carbó i una 
major regularitat en el subministrament, que va repercutir favorablement en la zona del li-
toral. L’any 1971 es va canviar a Premià de Mar el subministrament de gas anomenat “ciutat” 
per gas natural i l’any 1983 les funcions comercials que quedaven a la delegació de Premià 
foren traspassades a les ofi cines de Badalona i Mataró, quedant totalment eliminada la fà-
brica de Premià de Mar. La fàbrica de Premià va complir una important funció durant els 
anys que va estar en servei, impulsant el desenvolupament d’indústries, comerços, pagesia 
i confort en habitatges; donant feina a la vegada a petites indústries de construcció als que 
encarregava serveis auxiliars de manteniment i proporcionava feina a lampistes de les po-
blacions afectades. Va crear llocs de treball i en els darrers anys de fabricació i distribució 
conjunta, comptava amb una nòmina de personal d’uns 40 treballadors. En l’aspecte social, 
s’anticipà a la implantació de disposicions de previsió social: manteniment dels salaris fi ns 
a la seva mort, donar facilitats d’absència en casos de necessitat familiar i anticipant crèdits 
sense interès.

descripció
Antiga fàbrica de gas que ha estat rehabilitada per encabir-hi un museu tèxtil i diverses 
dependències municipals. L’edifi ci originari estava format per un edifi ci principal, dos 
naus posteriors i tres gasòmetres, dels que només es conserven l’estructura de conten-
ció. L’edifi ci principal consta de dos cossos simètrics formats cadascun per dues naus 
d’una crugia i units per una reixa central de ferro forjat que és l’entrada principal al 
recinte; la coberta és de teules provençals a dues aigües amb el carener perpendicular 
a la façana principal. Les dues naus posteriors són deplanta rectangular, en origen esta-
ven obertes per la façana interior al recinte amb arcades de mig punt. L’obra és de fàbri-
ca de maó vist en els brancals i llindes de façana i fi nestres i en els matxons de l’entrada 
i el pla de façana de pedra. A l’extrem septentrional del solar hi havien tres gasòmetres. 
El projecte de remodelació de l’edifi ci per convertir-lo en museu tèxtil i dependències 
municipals realitzat per Antoni Càceres.
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   3.
ca la Xalma
Lloc/adreça: Carrer Enric Prat de la Riba, 48-50
Tipologia: Edifi ci
Any: 1910
Estil: Contemporani, Noucentisme
Segle: XX

Història
La casa es coneix com a Ca la Xalma per Josep Xalma Mota, metge i avi de l’actual pro-
pietària. Però el qui va fer construir la casa fou Josep Riera Cisa, segon matrimoni de 
Mariana Estival i capità de barco.

descripció
Edifi ci aïllat de planta rectangular, amb tres crugies perpendiculars a la façana princi-
pal. Escala de tres trams situada en una crugia lateral, consta de planta baixa i pis en el 
cos central i planta baixa en els cossos laterals. La coberta del cos central és de teules 
àrabs a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal.Les cobertes dels 
cossos laterals són planes practicables a mode de terrat català a excepció del cos d’es-
cala i d’un afegit posterior. La façana principal, orientada al nord, es disposa amb una 
composició simètrica que es defi neix a la palnta baixa amb la porta d’accés amb llinda 
i dues balconades als cossos laterals; i a la planta pis amb un balcó amb barana de ferro 
forjat. El parament de la façana és un estucat llis amb recreixements a les obertures i a 
la separació dels cossos. Coronament sinuós trilobulat i barana dels terrats massissa. Hi 
ha una tanca exterior, al costat de ponent i a migdia, amb matxons massissos acabats 
amb dues rajoles en forma de teulada a dues aigües que delimita el pati lateral i pos-
terior amb el carrer. Aquests matxons tenen una decoració pintada amb motius fl orals.
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   4.
patronat social premianenc
Lloc/adreça: Carrer Reverend Parareda, 26
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani, Modernisme
Segle: XIX-XX

Història
Entitat creada l’any 1928 per mossèn Josep Paradera Sala amb el nom de Patronat 
Social Catòlic, gràcies a la donació de Dolors Cisa, viuda Puig. Fins l’any 1971 va mante-
nir-ne la propietat i, aquell any, la cedeix al Bisbat. Després adoptà el nom de Patronat 
Catequístic i, fi nalment, Patronat Social Premianenc. En els seus inicis, els infants del 
poble podien anar a la representació del diumenge si anaven a catequesi. Després de 
la guerra es va instal·lar provisionalment com església, mentre es feien obres a l’esglé-
sia parroquial. A nivell social, durant el nacional catolicisme, fou aixopluc d’entitats lo-
cals culturals com els Amics de l’Art Pessebrístic, els Amics de la llengua catalana o els 
Amics de la Sardana. L’any 1957 apareix la publicació informativa de l’entitat el “Guía”, 
fi ns l’any 1971. Tot seguit apareix la revista rauxa, ara amb el nou nom de Patronat Social 
Premianenc. Al llarg dels anys s’hi ha fet cinema, teatre, música, etc. i hi ha actuat Pere 
Tàpies, Joan Isaac, Jaume Cisa, Tete Montoliu, Lluís Llach, Elèctrica Darma. El Patronat 
Social Premianenc vetlla per la cohesió social a través de la promoció cultural, la creació 
de grups de teatre amateur, les produccions de petit format, el voluntariat, l’apropa-
ment dels infants al món del teatre, entre d’altres.

descripció
Edifi ci de planta rectangular de planta baixa lliure amb escenari elevat i dos pilars per 
l’amfi teatre. Coberta de fi brociment a tres aigües. La façana principal, orientada a po-
nent, té una disposició simètrica de tipus modernista, defugint les línies rectes i utilit-
zant la sinuositat i línies corbes, que tenen la seva màxima expressió en les dues por-
tes de la planta baixa, pràcticament emmarcades dins una motllura continuada amb 
l’obertura de l’antiga taquilla al mig. Aquesta sinuositat també es defi neix en el coro-
nament de la façana. Destaca ,a l’alçada de la planta pis, una tribuna poligonal amb 
vitralls de colors groc, verd i blau . A cada costat de la tribuna hi ha sengles fi nestres 
amb esgrafi ats a la part superior.



Ruta d’edifi cis modernistes i contemporanis

   5.
L’amistat
Lloc/adreça: Carrer Sant Antoni, 62
Tipologia: Edifi ci
Any: 1902
Estil: Contemporani
Segle: XX

Història
Amb el nom de “Centre de l’Amistat Obrera”, l’any 1892 un grup de 60 premianencs 
creen una societat de caràcter recreatiu i de mutu auxili. Aquesta entitat neix amb la 
intenció de procurar la possibilitat de gaudir d’un lloc d’oci als socis i als seus familiars, 
així com de millorar-ne la formació i proporcionar-los una certa cobertura sanitària. 
Amb aquestes inquietuds va incorporant poc a poc, noves dependències fusionades 
amb altres entitats, per tal de proporcionar uns millors serveis als socis. L’edifi ci actual 
va ser construït per etapes; l’any 1902 es construeix la sala cafè i l’any 1906 s’aprova la 
construcció de la sala ball i teatre. L’any 1916 es compra una casa veïna per ubicar-hi la 
biblioteca. L’any 1966 es completen les obres de reforma de la sala gran dotant-la d’una 
pendent que correspon als requeriments de sala cinema i teatre. Actualment s’està 
reformant en la seva totalitat per encabir-hi un nou edifi ci que tindrà un aforament 
per a 400 persones i permetrà acollir tota mena d’espectacles com ara teatre, activitats 
musicals o d’àmbit social i Cívic.

descripció
Edifi ci completament reformat per adequar-lo a les necessitats actuals, però que s’ha 
mantingut la façana i l’estructura de l’edifi ci original, que era de planta quadrada amb 
quatre pilars rodons que estructuren la planta en tres crugies iguals i amb la coberta 
plana. La façana principal està orientada al nord i té una composició simètrica en els 
tres cossos que la formen. En el cos central es defi neix l’entrada, amb la porta amb 
llinda amb un fris decorat amb motius fl orals i, en el centre, l’any 1902. Està coronat per 
una cornisa suportada per dos tríglifs als costats. Damunt la cornisa motllurada una 
decoració fl amígera amb fulla d’acant central. Per damunt es pot llegir “Centre Amistat 
Obrera” i a sobre un ull de bou. En els cossos laterals, s’obren dos parells de fi nestres 
amb llinda amb guardapols semicirculars amb ornamentació fl oral. El parament és un 
esgrafi at de carreus posats a portell, amb sòcol i recreixements a l’entorn de les ober-
tures i a les cantonades i amb separacions entre les crugies i a mitja alçada. El corona-
ment és triangular en la crugia central.
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   6.
fàbrica La Lió
can puiggròs / Lyon-Barcelona, sa
Lloc/adreça: Carrer Joan Prim, 30
Tipologia: Edifi ci
Any: 1898
Estil: Contemporani, Modernisme
Segle: XIX

Història
L’edifi ci es construí l’any 1898 per encabir-hi una indústria tèxtil: Can Puiggròs. Barto-
meu Puiggròs fou el fundador d’aquesta indústria que realitzava tots els processos del 
teixit: des del fi lat fi ns els acabats. Els telers es movien amb vapor que utilitzava el carbó 
per generar-lo. Entre 1909 i 1910 hi treballaven 79 homes i 131 dones entre 14 i 50 anys; 
que representa més del 7% de la població total del municipi (no l’activa). La seva impor-
tància també es defi neix quan l’any 1917, Energia Elèctrica de Catalunya, SA projecta 
ampliar la xarxa soterrada de Premià per poder alimentar millor la fàbrica. Entre 1928 i 
1929 es produeixen confl ictes laborals que portaran al tancament de l’empresa i al canvi 
de propietaris, l’any 1930. Neix la Lió Barcelona, de la mà de Mr. Badoy i es converteix en 
el primer lloc de l’estat espanyol on es comença a estampar amb la tècnica serigràfi ca 
o lionesa. L’any 1979 en un context de crisi general i del sector tèxtil en particular es pro-
dueix l’inici del seu tancament. La importància patrimonial de l’edifi ci i la necessitat de 
conservar-lo provoca un procés entre veïns i administració que fi nalitza amb la creació 
d’una escola pública. L’any 1985, el conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Joan 
Guitart inaugura la fi nalització de les obres.

descripció
Antic edifi ci fabril reconvertit en una escola pública. Els elements conservats de l’antiga 
fàbrica són els edifi cis de valor patrimonial: el porxo d’entrada, una nau i la xemeneia. 
Existeix també  un soterrani amb un seguit de passadissos que es van tapiar en el seu 
moment, un pou i una caldera de fuel. El porxo té la façana al carrer Joan Prim, és de 
maó vist amb un sòcol de mamposteria i una estructura de la coberta de ferro amb la 
coberta de fi brociment. Aquest porxo té quatre obertures en disposició geomètrica, 
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les dues centrals més grans per l’entrada de vehicles i transport rodat i les laterals més 
petites, una de les quals era l’antiga porteria. 
Actualment, queda desvinculat de qualsevol estructura arquitectònica. La nau és de 
planta rectangular de 20 crugies perpendiculars a la façana principal, consta de planta 
baixa, planta pis i planta semisoterrani, en el costat de migdia. També està feta de maó 
vist formant conjunts ornamentals amb la mateixa disposició dels maons amb contra-
forts. Les façanes de llevant i de ponent són les que tenen més longitud, però l’entrada 
es troba en la façana septentrional. La façana de migdia comparteix mitgera amb les 
cases del carrer Colom. Les dues principals façanes tenen obertures disposades simè-
tricament, cada crugia conté una fi nestra octogonal. Coberta amb encavallada de ferro 
i vidre armat. La façana d’accés té una torre adossada de planta quadrada. La xemeneia 
forma, actualment, un conjunt independent, feta de maó vist.



Ruta d’edificis modernistes i contemporanis

   7.
escola assís
Lloc/adreça: Carrer de la Plaça, 35-41
Tipologia: Edifici
Any: 1905
Estil: Contemporani, Modernisme
Segle: XX
Observacions: Sovint s’ha atribuït l’autoria d’aquest edifici a Puig i Cadafalch per 
la seva tipologia, però no hi ha cap document, de moment, que ho pugui certificar.

Història
L’any 1887 es va crear una comissió de Pares per negociar l’establiment d’un centre 
d’ensenyament religiós per a nenes. Aquesta comissió es va reunir el 23 de desembre 
d’aquell any amb mossèn Manel Seda, rector de la parròquia, i va decidir contactar amb 
la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. El primer de gener 
de 1888 arribaven a l’estació de Premià de Mar quatre monges de l’ordre per començar 
el curs escolar, tal i com volien els pares. Primer s’establiren en la casa del número 35 del 
carrer de Sant Cristòfol, que aviat es va quedar petita i hagueren d’annexionar la casa 
del costat. Però no va ser fins l’any 1902 que compren un solar propietat de Marianna 
Manent i Cortès. Les obres del nou edifici conclouen el 1905. Durant la guerra s’anome-
na Escola Nova Unificada Ferrer i Guàrdia.

descripció
Edifici als quatre vents de planta rectangular (17,5 x 19,5 m), de tres crugies perpendi-
culars a la façana en planta baixa. En les plantes superiors les crugies estan al voltant 
del cos central que inclou l’escala de tres trams. Consta de planta baixa i dos pisos amb 
la coberta plana practicable a mode de terrat. La façana principal, orientada a llevant, 
té una composició simètrica a excepció d’una finestra de la planta baixa que trenca la 
simetria. Utilitza ornamentalment la fàbrica de maó vist tant a la planta alta, en el co-
ronament com a les cantoneres i en els brancals i llindes de finestres i porta d’accés i 
en la divisió de la façana en tres parts. A la planta baixa hi ha la porta d’accés, centrada i 
envoltada per dues finestres; a les crugies laterals hi ha obertures triples. A la planta pis, 
hi ha tres grups de finestres aïllades, a la crugia central tres finestres simples i a les late-
rals dues finestres dobles. A la planta segona, tres grups de finestres dobles a la crugia 
central i finestra triple a les laterals. El parament de la resta de la façana és un estucat 
llis amb un sòcol de pedra.
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   8.
el Xalet
Lloc/adreça: Carrer Sant Cristòfol, 62
Tipologia: Edifi ci
Estil: Contemporani, Modernisme
Segle: XX

descripció
Casa entre mitgeres de planta rectangular d’una sola crugia que consta únicament 
de planta baixa; amb la coberta plana practicable a mode de terrat català. La façana 
principal, orientada al nord, té una composició a partir de dos eixos defi nits per la porta 
d’entrada, a l’esquerra, i una fi nestra doble a la dreta. La porta és amb llinda amb una 
tarja de ventall decorada amb ferro forjat. Entre la tarja i la llinda hi ha un fris de rajola 
valenciana on es pot llegir “El Chalet”. La fi nestra lateral és doble amb un pilar al mig 
amb capitell decorat amb motius fl orals; la llinda és sinuosa i es protegeix amb una 
reixa de ferro forjat i persianes de llibret. El parament de la façana és estucat llis, amb 
un sòcol recrescut, una cornisa a la separació amb el terrat i diversos elements orna-
mentals en relleu o de rajola valenciana, com un fris emotius fl orals amb la llegenda El 
Chalet damunt la porta d’accés. També hi ha peces petites de rajoles soltes; un esgra-
fi at sobre la porta i dos medallons en relleu. El coronament de la façana és una reixa 
de ferro forjat que actua de barana del terrat amb tres matxons aguantant-la. A la part 
posterior, hi ha un pati amb una font.


