
Nº REF.: AMU.04

DENOMINACIÓ: Ambient Carrer de Madoz.

Trams: Tram únic.

DATA URBANITZACIÓ: Empedrat del carrer.

TIPOLOGIA: AMU AMBIENTS D'INTERÈS URBÀ.

Són catalogats els habitatges números 26-28-30. S'han  inventariat els 
números: 5, 7, 10-22, 24, 21, 25-29 i el 35.

CONTEXT: Situat vora la plaça de la Vila, unint els carrers de Jaume Casanoves i 
de Ferran Puig.

Transcripció del PGM a l'escala 1/2000 Refós.

Sòl urbà (SU).

Zona en sòl urbà, nucli antic de substitució de l'edificació antiga.

Amplada: Sis metres.

Alçada edificable: Planta baixa i un pis.

PLÀNOL DE SITUACIÓ 1/5000

DATA OBERTURA:

MADOZC.SITUACIÓ:

RÈGIM URBANÍSTIC:

Escala

1849

1924

Planejament Vigent:

Classificació:

Qualificació:

Afectat d'alineacions únicament als dos xanfrans amb el carrer de 
Ferran Puig.

12

Elements Catalogats:

Afectacions:

Nº FITXA: 41



DESCRIPCIÓ: Carrer de secció uniforme, de 130 metres de llargada, orientat d'Est a 
Oest. De 6m d'aplada urbanitzat recentment. En general, conformen el 
carrer edificacions de planta baixa i una planta, essent excepcionals les 
d'una sola planta, així com les de planta baixa i dues plantes a la 
cantonada amb el carrer de Jaume Casanoves -al vessant sud- de 
contrucció recent.
La majoria de les parcel·les conserven l'amplada de casa de cos, al 
voltant de 5m.
Carrer característic per conservar agrupacions d'edificacions de mitjans 
del segle XIX, així com per mostrar una unitat tant compositiva com 
d'alçàries sobretot en el vessant nord.

DIFERENCIES TRAMS: Donada l'escassa llargada del carrer i els trets comuns no s'ha diferenciat 
per trams.

EDIFICACIONS: Cronològicament s'han classificat en dos grups:
GRUP 1 Edificis construïts a mitjans del segle XIX.
GRUP 2 Edificis construïts a partir de 1930.

GRUP 1. Els més antics (entre 1849 i 1855) que resten en peu, les 
trobem als nº 25-27-29 i al nº 35. Mentre que la tortugada de recollida 
d'aigües dels nº 33, 35 es manté vista, als nº 25-27-29 s'ha recobert 
formant un fris decoratiu, amb ampit senzill posterior. Són ressaltables 
els nº 10 al 22, conjunt homogeni construït  al 1868 que ens permet 
constatar la composició inicial de les façanes de casa de cos, en aquest 
cas set (en rengle). Algunes cases conserven encara els portals inicials 
amb arcs deprimits concaus, mentre que les restants tendeixen a 
engrandir-los per l'ubicació de la porta del garatge.

GRUP 2. El nº 21 construït al 1932, sota les ordres de l'arquitecte Emilio 
Gutiérrez Díaz, de composició simètrica de la façana amb remarcats 
laterals de pilastres, balcó central amb llosana i barana de ferro, gran fris 
amb respiralls i ampit calat de balustres.
De característiques semblants, el nº7 amb gran portal i finestra 
ampitadora en planta baixa, i fris amb motius vegetals.
El nº 5 construït als voltants de 1934, de parcel·la doble (10m), ja mostra 
un edifici plurifamiliar amb tres accessos en planta baixa amb elements 
decoratius parells i amb ampit central més remarcat.
L'edifici entre mitgeres plurifamiliar que forma xamfrà amb el c. Jaume 
Casanoves 57-59 construït al 1936, mostra part del conjunt als nº 28-30, 
mantenin l'ús d'habitatge en planta baixa.

Aquests dos grups ens mostren l'evolució des d'una casa de cos, passant 
per  intervencions conjuntes (casa de cos en rengle), fins a edificis 
plurifamiliars (encara amb la planta baixa destinada a habitatge).



DADES HISTÒRIQUES: El carrer de Madoz és el segon transversal que uneix a sud els carrers de 
Ferran Puig i el de Jaume Casanovas.
Les primeres edificacions que s'aixecaren al carrer de Madoz ho feren a 
mitjans del segle XIX quan el propietari del que es deia el "Camp de la 
Professó", Jaume Tos i Barnola, establí en enfiteusi solars que, en un 
principi, anaven des de Santiago Rusiñol fins al carrer de Madoz, malgrat 
comptar amb uns 78 metres de llargària.
Posteriorment, els propietaris dels solars dividiren els mateixos en dos, i 
així crearen solars preparats per ser edificats (ara de 39 metres de 
fondària). Una meitat sud d'aquells 78 metres s'edificaren a Santiago 
Rusiñol, i l'altra meitat nord a Madoz.
Així, les primeres cases es van construir a la vorera sud després que els 
propietaris, d'acord amb l'establiment signat per Jaume Tos, edifiquessin 
en un curt termini: de 1849 a 1855, unes sis cases. En aquesta primera 
etapa aixecaren casals: Rafael Sibila, Jacint Paradís, Josep Mata, Baldiri 
Julià o Maria Farrés. Poc després, en una segona etapa ja a la dècada de 
1860, ho féu de 1860, ho féu Josep Colominas i els socis Ignasi Llobet i 
Pere Comas, al 1867.
Aquests últims propietaris barcelonins, que construïren un bloc de set 
cases de baixos i pis, destinades a mà d'obra jornalera, donaren nom al 
carrer ja que era conegut popularment com a "carreró d'en Llobet".
Es desconeix el moment en què passà a dir-se de Pascual Madoz (1806-
1870) en honor al polític progessista i ministre d'Hisenda (1885) 
responsable de la desamortització civil i eclesiàstica d'aquest any. Hom 
afirma que el bateig d'aquest carrer amb aquest nom podria respondre a 
l'amistat que unia el polític amb el terratinent Ferran Puig i Gibert, gran 
beneficiari d'aquell procés desamortitzador.
En qualsevol cas, és un dels pocs carrers centenaris que mai ha canviat de 
nom malgrat les transformacions polítiques esdevingudes. I malgrat la 
proposta fallida durant el 1931 de convertir-lo en carrer de Galán i García 
Hernández (que finalment fou l'actual d'Enric Borràs).
Si la seva obertura com a carrer s'ha de datar al voltant de 1849, la seva 
urbanització (empedrat) se situa a l'any 1924.

FONTS 
DOCUMENTALS: Fotografies d'època.

Actes del Ple, 1924. AMP.
Diverses llicències d'obres, AMP.

GÓMEZ INGLADA, Margarida, "La formació d'una ciutat", El Prat, 
Ajuntament, 1990.
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Nº FITXA: 41PROTECCIÓ AMU.04 Ambient Carrer de Madoz.

Àmbit de protecció: Façanes dels edificis amb números parells: des del nº 4 al 32 i imparells 
des del 5 al 37.

Intervencions necessàries: No s'observen.

Propostes d'actuació: Són catalogats particularment els habitatges números 26-28-30 
(ARU.11).
Edificis amb façanes a conservar parcialment els números imparells 5, 7, 
21, 25 i 27; parells del nº 10 al nº 22.
La resta d'edificis del tram especificat de carrer seran considerats amb 
façanes a carrer substituïbles.

Consideracions sobre l'ús: L'ús d'aparcament en les plantes baixes dels edificis de tot el carrer ha 
d'anar acompnyat d'una correcta disposició de les obertures.

Observacions: La homogeneïtat i peculiaritat del tram del nº 10 al 22, així com la 
similar alçada de la resta de façanes del carrer li dónen el valor per a la 
seva catalogació.

Normativa: La regulació del tractament de les façanes dels edificis inclosos en la 
present fitxa d'ambient urbà es farà en base als articles nº 30 i 31 
("Obres admeses") de la Normaniva del present Pla Especial.
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