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Presentació 

La reconstrucció de Barcelona durant l'últim decenni ha anat 
acompanyada de l'augment progressiu de la consciència col·lectiva que 
la ciutat es un bé cultural que cal conservar i millorar si volem 
transmetre aquest patrimoni col·lectiu a les futures generacions. 

El paisatge urbà de Barcelona posa de manifest, a través de 
l'arquitectura i l'urbanisme, la història de la nostra comunitat, que es 
caracteritza per la diversificació social, l'heterogeneïtat de les activitats 
econòmiques i una gran participació en els fenòmens de l'art i la cultura. 
D'aquí neix la voluntat de l'Ajuntament per recuperar els colors de cada 
edifici i element urbà, perquè els carrers i les places de la ciutat 
adquireixin la nova mirada que reclama una comunitat que valora i 
estima el seu patrimoni artístic. 

El Projecte del Pla del Color de Barcelona que ara presentem és un 
pas més en la recuperació del paisatge urbà a partir de la identitat social, 
econòmica i cultural de la nostra ciutat. El Pla del Color significa no 
només un intent rigorós de restituir científicament els colors de 
Barcelona, sinó també la pròpia maduració d'una manera de fer ciutat. 

En aquest projecte com en tants d'altres, l'Ajuntament ha cercat la 
col·laboració de les institucions professionals de la ciutat més 
preocupades per la qüestió del color, així com la participació en el seu 
finançament de l'empresa privada. Crec que aquesta és una exceHent 
fórmula de garantir un desenvolupament adequat de les iniciatives 
municipals, i em felicito de la col·laboració que hem trobat. 

Estic convençut que el renaixement del color a la ciutat que anuncia 
el Projecte del Pla del Color de Barcelona, és un instrument per a 
completar el procés de recuperació urbana iniciat per l'Administració, 
un símbol de la revitalització cultural de la ciutat i una invitació a la 
coHaboració de tots els ciutadans en la construcció de la nova visió de 
Barcelona. 

Pasqual Maragall i Mira 
AJcalde de Barcelona 



La política de l' Ayuntament de Barcelona en matèria de millora i 
conservació del paisatge urbà es basa en la complementarietat de 
diferents propostes, entre les quals el Projecte del Pla del Color de 
Barcelona té una gran importància. 

El Projecte del Pla del Color de Barcelona té com a objectiu 
principal millorar el procés de presa de decisions sobre els colors en les 
façanes dels edificis i altres elements urbans, en sintonia amb el nivell 
cultural d'una comunitat que aprecia el seu patrimoni artístic. 

Dos són els aspectes que voldria assenyalar de l'estudi, que 
l'identifiquen respecte d'altres estudis sobre el color de ciutats 
europees: primer, la metodologia interdisciplinar que, elaborada 
conjuntament per l'Àrea d'Urbanisme a través de la Unitat de Protecció 
del Patrimoni Monumental i Històric i la Campanya per a la Millora del 
Paisatge Urbà, a través de la seva Direcció Tècnica, ha permès per 
mitjà d'una sèrie de treballs encadenats, la col·laboració de més de 
quaranta professionals de l'arquitectura, la història de l'art, la 
restauració, el disseny i l'art; realitzats a través de la Fundació Sikkens, 
el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics de Barcelona, la Fundació Amatller d'Art 
Hispànic, la Universitat Politècnica de Catalunya a través de l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i l'ADI-F AD a través de 
l'Escola de disseny Eina. Segon, la materialització del Projecte ha estat 
feta amb el patrocini de l'empresa de pinturas Procolor, del grup Akzo, 
que s'inscriu en la política de coHaboracions que l'Ajuntament de 
Barcelona ve realitzant amb el món empresarial, en el marc de la 
Campanya "Barcelona, posa't guapa". 

La realització del Projecte del Pla del Color de Barcelona 
significarà disposar d'una eina per a la recuperació dels colors de les 
façanes i d'altres elements del paisatge urbà de la ciutat. 

Josep M. Serra i Mart f 
Regidor ConseUer de l'Àmbit d'Urbanisme 
i Serveis Municipals, Delegat per a la 
Campanya per a la Millora del Paisatge Urbà. 



Procolor se sent molt orgullosa de cooperar amb l'Ajuntament de 
Barcelona en l'embelliment, la millora i el manteniment de la ciutat. 

El Projecte del Pla del Color de Barcelona, emmarcat dins la 
Campanya per a la Millora del Paisatge Urbà, és un projecte molt 
d'acord amb els interessos de Procolor, empresa que pertany al grup 
Akzo, que sempre ha potenciat la presència del color en el nostre 
entorn, fomentant tot allò que entronca amb la seva filosofia: 
protecció i color. 

Per la seva banda Akzo, a través de la fundació Sikkens, ha 
promogut a nivell europeu la rehabilitació del color en zones d'edificació 
històrico-monumental a diferents països i ha desenvolupat estudis tan 
importants i coneguts com els del color de la ciutat de Torí, el color de 
la ciutat de Roma i altres projectes sobre diferentes ciutats europees. 

Barcelona és una ciutat moderna, viva, en ple desenvolupament i 
orientada al futur; però a la vegada tradicional i molt amant del seu 
passat, embarcada en ambiciosos projectes que li donen projecció 
internacional i gestionada i habitada per persones entusiastes que se 
senten partí ceps d'aquest moment. 

Aquesta situació ha estat una de les raons principals per les quals 
Akzo ha decidit patrocinar, a través de Procolor, l'estudi del color de la 
ciutat de Barcelona. 

En aquesta ocasió, el projecte s'emprèn des d'una perspectiva més 
àmplia i completa, estudiant el color en el passat d'un gran nombre de 
barris de Barcelona, i la seva aplicació en el present i el futur, no només 
als edificis sinó també al mobiliari urbà, la senyalització i, en general, 
tots els elements físics de la ciutat. 

És una satisfacció per a Procolor unir -se als objectius municipals i 
donar suport econòmic, tecnològic i "know-how" als col· lectius de 
professionals, tècnics i humanistes que formen els equips de treball 
participants en l'elaboració dels diferents aspectes i monografies del 
Projecte del Pla del Color de Barcelona. 

José Luis Diloy Barrio 
Conseller Delegat de Procolor 

o e o 
-¡¡ 
~ 
o ca 
• -o ... 
o 
o u 
-¡¡ 
-o 
o a: 

-¡¡ 
-o 
• ti • ·e-
~ 



• 

1 



, 
lndex 

9. Els orígens del Projecte del Pla del Color de Barcelona. 

12. El Projecte del Pla del Color de Barcelona 
13. Objectius generals del Projecte i programes que l'integren. 

14. Criteris per al desenvolupament del Projecte. 

15. Organització, programació i pressupost del Projecte. 
16. ProgramaA: 

Estudi cromàtic per a les façanes de Barcelona. 
27. Programa B: 

Àrees de baixa qualitat paisatgística. 
29. Programa C: 

Objectes en l'espai urbà 

31. Desenvolupament del Projecte del Pla del Color de Barcelona. 

I. jardins tk/ Velòdrom d'Horta. Poema visual, 
obra tk)oan Brossa. 
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Els orígens del Proiecte 
del Pla del Color de Barcelona 

L'home reconeix el territori a 
través del paisatge, el qual una vegada 
identificat es converteix en un element 
fonamental de la seva vida perceptiva, 
emotiva i cultural. D'aquesta manera 
les societats, un cop tenen resolts els 
problemes relacionats amb l'habitatge i 
l'equipament, atenen, generalment, el 
paisatge dels seus territoris d'una 
manera organitzada. 

A Europa, una vegada 
reconstruïdes les ciutats, es comença 
a veure, durant la dècada dels setanta, 
la necessitat de considerar el paisatge 
de la ciutat com un bé cultural de 
primera magnitud, la preservació, 
recuperació i millora del qual, cal que 
siguin assumits comunitàriament si es 
vol conservar i incrementar 
seriosament la qualitat de vida dels 
seus habitants. 

El paisatge d'una ciutat, 
considerat en un sentit ampli, és el 
reflex de la manera de viure d'una 
comunitat, en què la forma física de 
l'espai públic i la seva percepció per 
part dels usuaris tenen un paper 
destacat. 

En plantejar les estratègies 
necessàries d'intervenció sobre aquest 
patrimoni col·lectiu, se'ns revela, d'una 
part, la seva naturalesa de caràcter 
veritablement complex i, d'una altra, la 
seva condició específica per a cada 
ciutat. Naturalesa complexa, perquè es 
desenvolupa en paràmetres 
contextuals heterogenis -culturals, 
tecnològics, artístics, econòmics, 
socials, professionals, administratius, 
de gestió, etc.- que resulten, 
freqüentment, difícils d'harmonitzar 
entre si i, en ocasions, obertament 
contradictoris- i condició específica, 
per la diversitat formal dels paisatges, 
dels problemes que els afecten i de les 
terapèutiques per a resoldre'ls. Una 
ciutat no és un objecte acabat, sinó una 
realitat viva, el paisatge de la qual es 
transforma amb la societat que l'impulsa. 

Aquesta complexitat del paisatge 
urbà, entès com a bé cultural, ha 
demostrat la inutilitat de plantejar la 
intervenció sobre eU mitjançant 
estratègies simplistes, i obliga a 
utilitzar, simultàniament, un ampli i 
hetereogeni ventaU d'instruments 
d'actuació, gestió i control dissenyats 
per resoldre cadascun dels diferents 
aspectes de la problemàtica específica 
dels teixits de la ciutat. 

La recuperació del paisatge de 
Barcelona 

Les conseqüències del 
desenvolupament econòmic en el 
procés de fortfssim creixement urbà, 
realitzat a partir dels anys seixanta i 
primera meitat dels setanta, suposaren 
mancances de tot tipus per a la ciutat, i 
el paisatge urbà resultà especialment 
afectat per incorrectes actuacions i per 
l'ambient generalitzat de 
desvalorització cultural del patrimoni 
comunitari que va permetre la 
destrucció d'elements irremplaçables, 
a les àrees centrals; l'aparició a la 
perifèria de nous fragments de ciutat 
mal projectats, mal urbanitzats o mal 
construïts així com el deteriorament 
d'alguns ambients, als centres 
històrics. 

Aquesta realitat portà a plantejar 
una àmplia estratègia de reconstrucció 
funcional i paisatgística que, afectant 
gran part de la ciutat, s'articula en una 
variada sèrie de línies d'actuació 
urbanística. 

A partir de l'any 1980, el procés 
urbanístic de Barcelona inicia una doble 
estratègia d'intervenció a la ciutat: la 
intervenció puntual i concreta dels 
projectes urbans de places i parcs 
distribuïts per tots els districtes, i els 
Plans de Reforma dels barris 
consolidats de la ciutat. 

Es tracta d'un ampli programa, ja 
realitzat en la seva major part, de 
creació de nous espais públics i 

redefinició formal dels existents més 
significatius (places, parcs, passeigs), 
tot incidint sobre els paviments, el 
mobiliari urbà, l'arbrat, l'enllumentat, 
la senyalització, etc, és a dir, la 
reconstrucció formal de l'escena 
urbana, mitjançant els elements de 
propietat i ús públic que la conformen. 

Posteriorment, des de 1983, 
apareixen dues altres vies en aquest 
procés de revitalització urbanística de 
la ciutat: les operacions a gran escala 
del Pla Viari i les operacions de 
transformació estructural de les Àrees 
de Nova Centralitat, entre les quals es 
troben les quatre àrees del programa 
olfmpic. (Aquest conjunt 
d'experiències, que corresponen al 
període 1979-1987, han estat 
divulgades suficientment a través de 
publicacions especialitzades). 

Simultàniament a aquestes 
operacions estructurals de la ciutat, es 
produeixen una sèrie de mesures de 
millora de l'escena urbana a través de 
l'arquitectura dels seus edificis. 

En aquesta línia s'inscriu la 
restauració, durant aquests anys, d'un 
gran nombre d'edificis d'interès 
històrico-artístic de propietat 
institucional o adquirits recentment pel 
Municipi, amb la doble finalitat de 
destinar-los a equipaments públics i 
garantir la seva conservació. Aquest 
procés ha propiciat l'organització 
d'escoles-taUer que, impulsades per 
l'Ajuntament, asseguren 
l'aprenentatge d'oficis artesans que 
estaven en perill de desaparició. 

Així mateix, durant l'any 1986 
s'aproven: l'Ordenança de Rehabitació 
i Millora de l'Eixample, que delimita un 
gran Sector de Conservació i és el 
precedent dels Plans Especials de 
Protecció dels nuclis històrics dels 
barris de la ciutat actualment en curs de 
tramitació, i l'Ordenança de les 
lnstal·lacions i Activitats Publicitàries 
amb la finalitat de regular-les 

2. Plaça de Lltuhmajor. Monumnrl a la 
República. Arq/es.: llelio Prñ6n i Albert 
Viaplana. Escullor josep Viladoma/. 1936190. 

3. E I passeig deG ràcia, eix verlebrador de 
l'Eixample, l'espai de mis riquesa paisatgística 
<U la ciu/a/. 
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4. Un ampli procis de rtcenStrucci6 urbana: 
cnaci6 de nous espajs urbans i millora dlls 
uistenls. Parc dli'Estaci6 dll Nord, Parc dl 
la Crerata dll Coll i pi(Jfa Reial. 

propositivament i acabar amb les 
actuacions que desfiguren les façanes 
dels edificis i degraden l'escenari urbà. 

ParaHelament, també all986, 
s'engega la Campanya per a la Millora 
del Paisatge Urbà, amb la finalitat 
d'estimular la restauració de façanes 
d'edificis privats, per part dels seus 
propietaris, mitjançant campanyes 
d'animació publicitària, subvenció 
econòmica de les actuacions i 
prestacions gratuïtes d'assessorament 
per part d'un equip municipal de tècnics 
que estudia prèviament la intervenció a 
realitzar i fa un seguiment d'execució, 
a fi de garantir-ne la correcció formal i 
tecnològica. S'han gestionat ja més 
d'un núler d'actuacions de restauració, 
i, en l'actualitat, s'ha aconseguit una 
forta dinàmica que queda reflectida en 
una mitjana de 120 obres en execució, 
distribuïdes per tota la ciutat, -la 
durada de les quals es pot estimar al 
voltant dels 60 dies . 

L'any 1988la Campanya obrf una 
lírúa diversificada d'actuacions, 
consistent en la restauració d'elements 
sigrúficatius del paisatge urbà, 
finançades mitjançant el patrocini de 
firmes comercials. Les operacions així 
realitzades, el valor econòmic de les 
quals s'aproxima ja als 2. 000 milions de 
pessetes, han proporcionat una 
interessant experiència en les 
col·laboracions entre l'empresa privada 
i l'adnúrústració municipal. 

Necessitat d'un Pla del Color, la 
seva preparació i la seva 
organització 

El color constitueix un dels 
aspectes fonamentals en la definició de 
l'escena urbana, és per això que la 
preocupació pel color de la ciutat és tan 
antiga corn la pròpia arquitectura i ha 
estat present en tots els períodes 
històrics. 

El gran nombre d'actuacions de 
restauració en façanes, posà de 

marúfest l'escassa experiència en el 
tractament massiu d'aquesta 
problemàtica, així com l'insuficient 
bagatge teòric amb que es comptava 
per escometre-la, especialment en 
aquells casos en què els materials i els 
colors són de gran varietat i riquesa, 
com succeeix, amb freqüència, a 
l'Eixample. 

Tant és així que el Servei de 
Protecció del Patrimoni Monumental i 
la Campanya per a la Millora del 
Paisatge Urbà organitzaren, l'any 
1987, el Seminari sobre l'Estuc i el 
Color amb la finalitat d'intercanviar 
coneixements previs a l'elaboració d'un 
estudi sobre els colors de les façanes 
de la ciutat. 

ParaHelament s'instrumentà la 
recoUida sistemàtica d'aquest gènere 
d'informació en les actuacions de 
restauració de façanes, tant dels colors 
existents com dels tractaments 
proposats. 

A través d'aquestes experiències 
cada vegada era més palpable la 
necessitat de conèixer, de forma 
objectiva i sistemàtica, les gammes 
cromàtiques dominants en cadascun 
dels períodes històrics de construcció 
de la ciutat, les seves pautes 
d'associació més comunes, les 
relacions color-textura, les relacions 
color-material de suport, la dialèctica 
existent entre composició morfològica 
i composició cromàtica, la necessitat 
d'aprofundir en el coneixement de les 
tècniques de restauració del color i la 
de connectar amb les experiències 
desenvolupades en altres ciutats 
d'àmbit europeu. De la mateixa 
manera, es va fer palès l'enorme 
interès que podia tenir el 
desenvolupament de mètodes 
d'intervenció paisatgístic sobre 
elements d'infrastructura urbana o 
sobre conjunts edificats de baixa 
qualitat arquitectòrúca, mitjançant 
actuacions de recomposició cromàtica, 



així com les possibilitats que s'hi poden 
obrir a partir de la utilització 
sistemàtica de color en el tractament 
dels elements d'ús públic continguts en 
l'escena urbana. 

Finalment, resultà evident que la 
resposta a aquestes necessitats 
sorgides en les tasques diàries dels qui 
ens ocupem de conservar i refer el 
paisatge de la ciutat, així com 
l'exploració de mètodes d'intervenció 
per a la recuperació del cromatisme, 
tan sols podria ser obtinguda de forma 
coherent mitjançant la redacció d'un 
instrument normatiu de caràcter 
global, que subministrés criteris clars i 
racionals, fonamentats en un ampli 
procés d'investigació aplicada. Aquest 
instrument començà a denominar-se 
Pla del Color de Barcelona i el procés 
d'investigació en que s'ha de 
fonamentar és el que anomenen 
Projecte del Pla del Color de 
Barcelona. 

Amb aquesta finalitat, l'any 1988, 
el Conseller de l'Àmbit d'Urbanisme i 
Serveis Municipals i Delegat per a la 
Campanya per a la Millora del Pàisatge 
Urbà encarregà a la Coordinació de 
l'Àrea d'Urbanisme, a través de la 
Unitat de Protecció del Patrimoni 
Monumental i Històric, i al Comissionat 
de l'Alcaldia per a la Millora del 
Paisatge Urbà, a través de la Direcció 
Tècnica de la Campanya per a la Millora 
del Paisatge Urbà, la preparació d'un 
Projecte del Pla del Color amb 
l'objectiu genèric de donar suport a les 
activitats que l'Ajuntament venia 
realizant en aquest camp, incorporant 
a aquesta tasca el major nombre 
possible d'institucions i col·lectius 
implicats en la problemàtica del color a 
la ciutat. En definitiva, l'Ajuntament de 
Barcelona té la voluntat de normalitzar 
la presa de decisions sobre el color a les 
façanes d'edificis i altres elements 
urbans, en sintonia amb el nivell 
cultural d'una comunitat que valora i 

estima el seu patrimoni. 
Paral·lelament a la preparació del 

Projecte, l'Ajuntament, a través de la 
Campanya per a la Millora del Paisatge 
Urbà, inicià converses amb la firma 
lndustrias Qufmicas Procolor S. A., 
que s'havia manifestat interessada en 
actuar com a patrocinadora del 
Projecte i col·laborar-ne en la redacció, 
tant directament, com a través de la 
Fundació Sikkens -radicada a Holanda i 
vinculada, a l'igual que Procolor, al grup 
d'empreses Akzo- amb la finalitat de 
concretar detalladament l'organigrama, 
els continguts i els pressupostos de 
cadascun dels diferents apartats del 
Projecte. 

Aquesta laboriosa etapa de 
tasques preparatòries del Projecte del 
Pla del Color conclogué el dia 10 de 
juliol de 1989 amb la signatura, 
realitzada a la Fundació Joan Miró, dels 
protocols de coHaboració de 
l'Ajuntament de Barcelona amb 
l'empresa Procolor i les institucions 
que participen en la redacció del 
Projecte: 
- Fundació Sikkens. 
- Col·legi Oficial d'Arquitectes de 

Catalunya, a través de la Comissió 
de Defensa del Patrimoni. 

- Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Barcelona. 

- Fundació Amatller d'Art Hispànic. 
- Universitat Politècnica de 

Catalunya, a través de l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona. 

- ADI-FAD, Escola de disseny Eina. 
Per a festejar aquest acord, el 

patrocinador, Pinturas Procolor, 
gestionà el retorn a Barcelona del 
quadre de Joan Miró titulat LaR efonna 
que fou presentat al públic en aquell 
mateix acte. Aquesta vigorosa obra de 
caràcter figuratiu, que té com a tema el 
paisatge de Barcelona durant les obres 
d'obertura de la Via Laietana, es 
diposità, per un període d'un any, a la 

Fundació Joan Miró com a sfmbol d'una 
col·laboració que s'espera fructífera 
per a la nostra ciutat 

5. La Reforma, obra de]om• M1r6, del/916. 
Ol• sobre paper, 56x42 cm. 
Col. particular. Fotografia cedí® per la 
Fun®ci6]oan Mrr6. 
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6. La re.stauraci6 fk /ls ftv¡ane.s, ~ça essmCllll fk 
ta recu~raci6 fk la 1matge cromàtica fk ta 
ciutat. 
C. CtJrsega, 2441 Enric Granadbs, 117. 

7. Casa Amalller. Fundaci6Amalllerd'Art 
Hispànic j. Puig i Cadafalch. 189811900. 
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El Proiecte del Pla del Color 
de Barcelona 

El Projecte del Pla del Color, tal 
com ja s'ha dit, haurà de definit els 
objectius del futur Pla del Color, els 
criteris per al seu desenvolupament, 
l'estructura organitzativa necessària 
per a la seva realització, el pressupost 
econòmic que requereix i el 
cronograma dels treballs, per 
configurar l'estructuració metodològica 
dels programes d'investigació 
mitjançant els quals s'analitzen els 
diferents aspectes que integren la 
realitat cromàtica de la ciutat. 

En funció dels resultats obtinguts 
al llarg del Projecte, el ConseU Rector i 
la Direcció Executiva decidirà la forma 
concreta que caldrà que adopti el Pla 
del Color de Barcelona. 

L'explicació resumida d'aquesta 
fase inicial-ja realitzada- constitueix el 
tema central d'aquesta publicació, que 
té per objectiu oferir una visió 
panoràmica sobre el treball que s'està 
desenvolupant, per tal de fer 
comprensible en el futur les 
publicacions dels diferents treballs 
sectorials que s'aniran lliurant a la 
impremta, a mesura que es vagin 
finalitzant. 



Ob¡ectius generals del Pro¡ecte 

i programes que l'integren 

El Projecte del Pla del Color es 
proposa assolir un triple objectiu. 
D'una banda, sensibilitzar les 
institucions, els industrials, els 
professionals del disseny, de la 
construcció i els ciutadans respecte a 
la importància del color com element 
primordial del paisatge urbà. D'altra 
banda, elaborar una carta de colors i les 
seves pautes d'utilització en els 
diferents conjunts urbans que 
composen la ciutat, així com els 
materials i les tècniques d'aplicació 
cromàtica més adequats i durables per 
als diferents emplaçaments i tipus de 
suport. Finalment, endegar línies 
d'investigació envers efectuar millores 
en el paisatge de la ciutat, basant-se en 
intervencions cromàtiques de conjunt. 

Com a objectius sectorials i 
especffics, el Projecte proposa el 
desenvolupament de tres programes 
d'investigació aplicada amb resultats 
utilitzables a mesura que es vagin 
elaborant. Aquests programes seran 
els següents: 

A - Estudi cromàtic per a les 
façanes de Barcelona. 
Programa per a la 
identificació de colors 
originals, pautes de 
combinació i tècniques 
d'aplicació en les diverses 
tipologies edificatòries 
consolidades de la ciutat. 
Aquest estudi ha de permetre 

elaborar l'esmentada carta o paleta de 
colors. Per a la realització d'aquest 
programa es crea un equip 
interdisciplinari que s'encarrega del 
desenvolupament de l'estudi cromàtic 
pròpiament dit, així com un conjunt de 
treballs monogràfics a realitzar per 
diversos equips coHaboradors. 

B - Millora d'àrees de baixa 
qualitat paisatgística. 
Programa per al 

desenvolupament de mètodes 
d'intervenció cromàtica, per 
tal de millorar la qualitat 
paisatgística en àrees 
perifèriques. 
La finalitat d'aquest programa és 

la transformació de la imatge d'espais i 
conjunts de baixa qualitat paisatgística, 
edificats en l'últim període de gran 
expansió urbana des dels anys 50, 
especialment en aquells on ja s'han 
iniciat altres millores de l'entorn urbà. 

El mètode a seguir en aquest 
programa serà l'organització de 
seminaris en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya i 
la convocatòria de concursos i premis. 

C - Objectes en l'espai urbà. 
Programa per a l'establiment 
d'una sistemàtica 
d'utilització del color en 
serveis municipals, 
senyalització, transports 
públics, publicitat vial i 
mobiliari urbà. 
El mètode a emprar haurà d'ésser 

similar al proposat per al programa 
anterior amb la col·laboració, en aquest 
cas, d'organitzacions professionals i 
escoles de disseny. 

8. LA voluntat ckl projecte és abastar 
cromàticamenl tots els aspectes urbans que 
configuren la rtalitat de Barcelona. 

8 
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Criteris per al desenvolupament 

del Pro¡ecte 

Caràcter participa tiu 
El paisatge urbà és un bé públic 

que es configura sovint a través 
d'actuacions de caràcter privat. 

Per tal de garantir l'èxit d'aquesta 
iniciativa i d'obtenir-ne millores sobre 
el paisatge cromàtic de la ciutat, és 
indispensable que la seva necessitat 
sigui realment sentida i compresa, i les 
seves conclusions plenament 
assolides, tant pels organismes de 
l'Administració Pública encarregats de 
vetllar per la conservació i millora 
d'aquest paisatge, com pels agents que 
el conformen com ara són empreses, 
professionals de la construcció, 
propietaris d'immobles, comerciants, 
residents, etc. 

La millor manera d'assolir aquest 
propòsit és la incorporació activa de 
tots aquests agents, tant públics com 
privats, en les tasques d'investigació, 
anàlisi, redacció i gestió del projecte 
que ens ocupa . 

En conseqüència, és necessari 
dissenyar un mètode de treball 
àmpliament interdisciplinari i 
participatiu, on cada grup desenvolupi 
les tasques inherents a les seves 
activitats específiques. 

Funció coordinadora de 
l'Administració Municipal 

Sota la premisa que el paisatge 
urbà és un bé públic, la seva 
conservació i millora han de restar en 
tot moment sota la tutela de 
l'Administració Municipal, que 
coordinarà i portarà a terme el 
seguiment de les tasques sectorials 
encomanades als diversos equips 
participants. 

Poss ibilitats d'explotació de ls 
programes des de la seva fase de 
redacció. 

Els programes han d'ésser 
capaços de proporcionar criteris 
objectius que ajudin en les tasques de 

restauració ja des de la fase de recollida 
d'informació, sense necessitat 
d'esperar a la conclusió del programa 
gràcies al processat diari de la 
infonnació disponible. 

Aquesta disponibilitat permanent 
de criteris al llarg de la redacció del 
programa permetrà afrontar, amb 
fonaments, actuacions sobre espais i 
conjunts. 

Informació pública i difus ió dels 
treballs 

Un dels objectius genèrics del 
projecte consisteix precisament en 
sensibilitzar al ciutadà sobre la 
importància del color com a factor 
definidor del medi visual i la seva 
consegüent incidència en la qualitat de 
Ja vida urbana. 

En lògica correlació amb aquest 
objectiu, caldrà projectar cap al públic 
tot tipus d'informació des de l'inici dels 
treballs, publicant i difonent, mitjançant 
conferències, exposicions i 
publicacions, els resultats dels 
diferents estudis. 

9. Parc del Clot. 
Arqii!S.: Doni Freu:as i Viem te M1randa. 



Organització, programació 

i pressupost del Pro¡ecte 

El Projecte dependrà de la 
Regidoria d'Urbanisme, Obres i 
Serveis de l'Ajuntament i serà 
gestionat per un Consell Rector del 
Color i una Direcció Executiva. 

El Consell Rector presidit per 
l'll·lm. Regidor-Conseller de l'Àmbit 
d'Urbanisme i Serveis Municipals i 
Delegat de la Campanya per a la 
Protecció i Millora del Paisatge Urbà, 
estarà integrat pel Coordinador de 
l'Àrea d'Urbanisme, el Comissionat de 
l'Ajuntament de la Campanya per a Ta 
Millora del Paisatge Urbà i Industrias 
Químicas Procolor, S. A. , com a 
patrocinador. Serà assesorat per 
la Universitat Politècnica de Catalunya, 
col·legis professionals, institucions, 
gremis i assessors a títol personal 
mitjançant els respectius delegats, i 
per un grup d'experts de reconegut 
prestigi internacional en aquest camp. 

Pel que fa a les competències 
específiques d'aquest Consell respecte 
al Projecte del Pla del Color, seran les 
següents: 
- Supervisar el desenvolupament 

general del projecte. 
- Seguiment de les seves fases 

d'execució. 
- Elevar al plenari de l'Ajuntament la 

proposta del Pla del Color, un cop 
elaborada. 

- Organitzar la difusió i dinamització 
del Pla. 

La Direcció Executiva estarà 
formada per l'Ajuntament de 
Barcelona, representat pel Cap de la 
Unitat del Patrimoni Monumental i 
Històric, i el Director Tècnic de la 
Campanya per a la Millora del Paisatge 
Urbà, junt amb el Patrocinador, 
mitjançant els representats designats 
per lndustrias Químicas Procolor, 
S. A. així com un representant 
designat per l'Àrea de Projectes i 
Obres, per a aquells temes referents al 
programa -C-. 

Pel que fa a les competències 

10. Pla{a dt la Mercè, a Cru/al Vella. 

específiques de la Direcció Executiva, 
seran les següents: 
- Establir les directrius detallades per 

als treballs que integren cadascun 
dels programes d'investigació. 

- Dirigir el desenvolupament concret 
dels treballs. 

- Administrar el pressupost i 
autoritzar les despeses. 

- Coordinar les tasques dels diferents 
equips que participen en els 
programes d'investigació. 

Pressupost globa l de l Projecte de l 
Pla de l Color 

Els valors de cost global indicats 
en cada programa no impediran que. 
segons el parer de la Direcció 
Executiva, es puguin traspassar d'un 
programa a un altre dotacions parcials 
que justifiquin una millora addicional de 
qualsevol d'ells, sense detriment del 
programa afectat. 

1. Programa A 

2. Programa B 
3. Programa C 

Tota l del Projecte de l Pla de l Color 

CONSEll 
RECTOR 

DIRECCIÓ 
EXECUTIVA 

Monografies 

Organigrama del Projecte del Pla de Color de Barcelona 
Regidoria d 'Urbanisme, i Serveis Municipals 

-"TÀ-re_o_ Componyo ------------

d'Urbonosme PoosotgeUrbò PATROCINADOR 

AJUNTAMENT 

Uno tol de Prolecc:oó del 
Patrimoni Monumental i 

Històric 

Direccoó T è<:noc:o de lo 
Companya per o lo 
Molloro del Paisatge 

Urbò 
Representant de l' Àreo de Projectes i 

Obres per ol programo -C-

ASSESSORS 

(Universotot, Col·legos Professionals, 
lnshtucoons, Gremis o Altres) 

PATROCINADOR 

lndustroos Quimocos PROCOLOR 

Programa del Projecte de l Pla del Colo r 
Programo A 

Estudo c:romòtoc per o les faç ones 
de Barcelona 

Estudi Els colors de Barcelona Pro1ectes Puntuo ls 

Dorectrous 

75.000.000 Ptes. 

18. 500.000 Ptes. 

6. 500.000 Ptes. 

100.000.000 Ptes. 

Programo B 

Àrees de bo o xo 
quolotot poosotgishc:o 

ProgromoC 

El color dels 
obtectesen 
l'espoo urbà 
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11. C. Gran de Gràcia, 262 / Nil Fabra, I 

12. C. Girona, 122. 

13. C. Mal/crea, 253·257. 

Programa A 

Estudi cromàtic per a les 
façanes de Barcelona 

Barcelona, com tota ciutat que 
vulgui mantenir els seus signes 
d'identitat i fomentar la protecció del 
seu patrimoni sense entorpir l'acció 
edifica tòria, ha de plantejar cada 
proposta d'intervenció segons un 
estudi detallat que alhora s'emmarqui 
en un pla d'actuació conjunta. 

Aquest pla ha d'incloure una 
proposta cromàtica que permeti 
afrontar les actuacions amb rigor i 
d'acord amb la realitat urbana. 

El treball es basarà en dues fonts 
principals d'informació: 
- Documentació històrica d'arxiu. 
- Presa de dades "in situ". 

Aquestes dues tasques són 
necessàries per a l'estudi que analitzarà 
els resultats obtinguts i constituirà un 
fons d'informació que serà la base del 
treball posterior. 

Aquest procés ha de permetre 
l'elaboració de: 
- Normes d'intervenció. 
- Criteris d'aplicació i materials a 

emprar. 
- Propostes d'actuació en referència 

als colors tabulats i la seva 
distnbució a la façana. 

D'aquesta manera, totes les 
noves sol· licituds d'intervenció podran 
ésser analitzades segons un criteri 
únic, històric i científic. 

Objectius i àmbits 
L'objectiu d'aquest estudi és 

millorar la qualitat de les intervencions 
que es realitzen a les façanes de la 
ciutat, i, concretament, afrontar amb 
rigor i mètode les actuacions en els 
Sectors de Conservació, a la vegada 
que s'estableixen recomanacions 

generals per a altres parts de Ja ciutat. 
En conseqüència, l'estudi no és 

uniforme, sinó que resultarà de Ja 
identitat cromàtica de cadascuna de les 
zones i cadascun dels barris de 
Barcelona. 

L'àmbit de referència correspon 
als següents sectors de la ciutat: 
1. Ciutat Vella: Raval, Barri Gòtic, 

Sector Oriental i, Barceloneta. 
2. Eixample. 
3. Municipis agregats i els seus barris: 

Gràcia, Sants, Hostafrancs, Les 
Corts, Sant Gervasi, Sarrià, 
Vallvidrera, Horta i Guinardó, Nou 
Barris, Sant Andreu, Sant Martí, 
Camp de l'Arpa, el Clot i el Poble 
Nou. 

Definir la paleta histórica dels 
sectors de conservació de Ja ciutat ha 
d'ésser el pas per a establir els criteris 
de les actuacions futures en aquests 
sectors. aixf com, en una etapa final, 
estendre-ho a les seves àrees 
d'influència. 

Metodologia 
L'experiència d'altres ciutats 

europees avalen la conveniència i la 
possibilitat d'aquests estudis i ens 
aporten referències per a la seva 
elaboració, encara que de la singularitat 
de la formació urbana de Barcelona se'n 
desprèn un procés de treball específic. 

La metodologia es basa en la 
determinació dels colors històrics dels 
edificis, a partir de la identitat 
cromàtica de les seves zones i els seus 
barris. Per tant, la hipòtesi de treball 
consistent en relacionar la cronologia 
d'un barri amb la paleta cromàtica 
demana una estratègia particular per a 
cada part de la ciutat. 

En el cas de l'Eixample es 
diferenciaran períodes de referència 
que corresponguin a les Ordenances de 
1857, 1891 i 1923, per tal d'extreure 
tipologies de tractament i de 
composició de façanes, i es comprovarà 



la seva disposició geogràfica dins el 
Sector de Conservació i en la resta del 
Conjunt Especial. 

La metodologia a Ciutat VeUa es 
recolzarà en les operacions històriques 
de creixement i de reforma de 
cadascun dels seus barris, és a dir, en 
la formació del Raval, o en operacions 
com les del carrer de Ferran o del 
carrer de la Princesa, i seran 
analitzades des del punt de vista del 
color. 

Un altre punt d'anàlisi seran els 
grans conjunts arquitectònics situats 
en aquests sectors, com puguin ser la 
Plaça Reial i els porxos d'en Xifré, 
ambdós ja restaurats, o el conjunt de 
cases porxades d'en Fontserè, al 
Passeig de Picasso. També prenen 
gran importància els eixos urbans que 
relliguen uns barris amb els altres, com 
és el cas de la Rambla o el Passeig de 
Colom. 

Pel que fa a l'estudi del color als 
barris històrics dels municipis agregats 
caldrà estudiar les seves 
característiques pròpies, però es pot 
avançar la importància dels seus nuclis 
antics, formats majoritàriament per 
tipologies de cases de cos de planta 
baixa i pis o dos pisos, i alguns conjunts 
de les primeres cases burgeses, 
resultat de les primeres ordenances 
que, juntament amb els edificis 
singulars (Ajuntament, església, 
centres socials, etc.) i els espais de les 
places, configuren els Sectors de 
Conservació d'aquests barris. 

Propostes de treba ll 
Està prevista la realització, per 

part de diferents entitats, d'un seguit 
de trebaUs a desenvolupar durant el 
programa, el contingut dels quals 
s'explica en les pàgines següents 
essent els seus tftols: 
1. El color i la restauració a Europa. 
2. Tipologies compositives i harmonia 

cromàtica de les façanes de 
Barcelona. 

3. Les tècniques de revestiments 
continus en l'aplicació del color i els 
seus suports en les façanes de 
Barcelona. 

3. bis. Experiències actuals de les 
tècniques de restauració del color a 
les façanes de Barcelona. 

4. Estudi cromàtic de les àrees 
històriques de Barcelona. 

5. L'art i el color de la ciutat de 
Barcelona. 

6. La restauració i l'estudi del color de 
les façanes de la Rambla. 

--

14. Unitat de ProteccW del Patrimonr 
Monumental i Hisumc. Estudis de 
Catalogació i Protecció del Patn'moni 
Arquitectt>nic i Històrico·Arlfshc. Ciu/al 
Velta. Eixample i Municipis agregats. 
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El co restauració a Europa 
Fundació S k 

Descripció de l'estu di: 
Investigació sobre l'estat actual 

d'estudis, plans i actuacions que 
consideren el tractament del color com 
un aspecte important de la restauració. 

Anàlisi de les tendències actuals i 
línies de futur en aquest camp. 

Avaluació de resultats obtinguts 
mitjançant els diversos mètodes 
d'actuació i gestió, a diversos països i 
ciutats. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Països i ciutats d'Europa. 
Període 1965-1989. 

Metodologia 
Un equip central, radicat a 

Holanda, elabora les directrius 
concretes i coordina els treballs que 
desenvolupen set especialistes sobre 
els seus respectius països. S'han triat 
com a més representatius: 
Alemanya, Espanya, França, Holanda, 
Hongria, Itàlia i Regne Unit. 

Aquests treballs, d'àmbit estatal, 
contemplaran tant la visió panoràmica 
de les realitzacions portades a terme al 
pafs, com possibles plans i projectes de 
futur, com l'estudi detallat d'un cas 
especialment significatiu. S'inclourà 
també bibliografia comentada de les 
publicacions sobre el tema, aparegudes 
en el seu àmbit lingüístic i territorial. 

A partir de l'anàlisi d'aquests 
treballs, l'equip central elaborarà les 
conclusions, que reflectirà en un 
informe, de caràcter científic, sobre 
l'estat de la qüestió del color en la 
restauració de la ciutat europea. 

Data de finalització 
Malgrat les dificultats que implica 

la coordinació d'un equip humà tan 
ampli i complex, s'espera finalitzar 
l'estudi a finals del mes de gener de 
1991. 
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15. Piazza de la Fontana de Trevi. Roma. 

16. Rue de Laganne. Toulouse (Fram¡a). 

17. HuteisenStadMerlel. Neukoln (Alemanya) 

18. GrosvenorSquare. Londres. 

19. Carrer d'Aribau, 180. Barcelona. 

20. Casa Rietveld SchrOder. Utrech (Holanda). 

Organigrama I 
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Tipologies mpositives i harmonia 
cromàtica clé les façanes de Barcelona 
Col-legi Olittial d'Arquitectes de Catalunya. 
Comissió c/e Defensa del Patrimoni. 

Descripció del treball 
L'objectiu concret del treball és la 

recerca sobre les tipologies de 
composició morfològica de les façanes i 
la seva relació amb els esquemes de 
composició cromàtica, la cronologia i la 
situació topològica, dins dels tres 
àmbits de referència. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Els tres àmbits d'actuació són: 

Eixample, Ciutat Vella i municipis 
agregats. 

Cronològicament, el treball se 
situa entre l'Ordenança de 1857 i la de 
1932. 

Metodologia, fases i quantificació 
dels treballs 

Es parteix de la hipòtesi de treball 
que cada període normatiu es 
correspon amb uns esquemes 
compositius de façanes. L'estudi 
identificarà tipològicament aquests 
esquemes i analitzarà la seva relació 
amb els materials i colors emprats. 
Previ reconeixement de cadascun dels 
àmbits, se seleccionarà un nombre 
total de 600 edificis que constituiran la 
mostra d'estudi, dels quals 400 es 
troben a l'Eixample, 100 a Ciutat Vella 
i 100 als antics municipis agregats. 

Data de finalització i pressupost 
per fases 

Data prevista de finalització dels 
treballs: gener de 1991 

Eixample 3. 500.000 ptes. 
Ciutat Vella 1. 000. 000 pte s. 
Municipis agregats 1. 000.000 ptes. 
Documentació final 1. 000.000 ptes. 
Total 6. 500.000 ptes. 
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Equip de treball 
Kirn Lloveras i Montserrat 
Arquitecte, responsable de l'equip. 
Josep García i Navas 
Arquitecte, col·laborador principal. 
M. Milagros Moreno i Porta 
Llic. C. Ffsiques, col. especial. 
Àngel Duarte i Montserrat 
Historiador, col. especial. 
Xavier lparraguirre 
Estudiant d'arquitectura, col. treball. 
Lluís Minoves 
Estudiant d'arquitectura, col. treball. 
Joan Morell 
Estudiant d'història, col. treball. 

21. Exmrples tipològics corresponents a les 
diferents Ordenances d'Edificadó tk 
l'Eixample 1857. 1891 i 1923. Ronda Sani 
Pere, 27(a), Passeigtk Gràcia, 94 (b) i 
Avgdo. Diagona~ 524 / Tussel, I. (e) 
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Les tècniques de revestiments continus 
en l'aplicaci6 del color i els seus suports 
en les façanes de Barcelona 
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona. Seryei de Rehabilitació. 

Descripció de l treba ll 
Recerca, classificació i estudi 

aprofundit dels revestiments continus 
tradicionalment emprats en les façanes 
de Barcelona. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Sectors de Conservació de 

l'Eixample i de Gràcia. 
Estudi dels mètodes de 

revestiments tradicionals, sense 
especificació cronològica. 

Metodologia, fases i quantificació 
de ls treba ll 
Fase A. 
Identificació i descripció dels 
revestiments: 
- Recerca bibliogràfica, definició 

teòrica dels revestiments i tècniques 
tradicionals . 
Presentació de fitxes 
individualitzades per a revestiments, 
amb especificacions tècniques, 
d'aplicació i gràfiques. 

Fase B. 
Diagnosi dels revestiments: 
- Anàlisi dels diferents tipus de 

revestiments i el seu estat actual, 
revisió de les dades teòriques. 

- Selecció d'un nombre determinat de 
façanes característiques. 
Presentació de resultats estadístics 
sobre la incidència dels diferents 
revestiments, el seu estat patològic 
i les causes de degradació més 
comunes. 

Fase C. 
- Estudi aprofundit de les façanes 

seleccionades, que consta de: 
descripció de les patologies més 
comunes, localitzacions, estudi de 
les causes i documentació 
fotogràfica. 
Presentació de 50 façanes 
representatives dels tipus de 
revestiments i dels defectes més 
comuns. 

22 

Data de finalització i pressupos t 
pe r fases 

Data prevista de finalització dels 
treballs: gener de 1991 

Fase A 1. 275.000 ptes. 

FaseB 1.100.000 ptes. 

FaseC 625.000 ptes. 

Total 3. 000.000 ptes. 

Equip de treball 

Xavier Casanovas i Boixereu 
Arquitecte Tècnic. Director equip 
Maria Bel Rosselló i Nicolau 
Arquitecte Tècnic. Coordinadora 
Manuel Pacareu i Gandara 
Arquitecte i A. T. 
Gregori Rexach i Cañavate 
Arquitecte Tècnic. 
Carme Grau i Armengol 
Arquitecte Tèetzic. 
Manuel López i Alcaraz 
Arquitecte Tècnic. 
Manuel Muñarch i Cobos 
Arquitecte Tècnic. 
Rafael Silvestre i Soler 
Arquitecte Tècnic. 
Joan Ramon RoseU i Amigó 
Arquitecte Tècnic. 
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22. La gran tradicW dels revesh"ments a base de 
calç dmum a ks /Ofatres de Barcellma una 
gran ru¡uesa de textura i acabals. 

23. Model de fitxa de treball pera t'estudi de 
t'estat de conseroació d'rmafaçana. 



BIS 
Exper1enc · actuals de les tècniques de 
restaur'ca~del color a les façanes de 
Barcelona 
Col-legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelontt.. Servei de Rehabilitació. 

Descripció del treball 
Identificació, classificació i 

avaluació de les diferents tècniques de 
neteja i de restauració de façanes, 
utilitzades en l'actualitat a Barcelona. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Municipi de Barcelona. Estudi de 

les façanes rehabilitades des de l'any 
1984. 

Metodologia, fases i quantificació 
dels treballs 
Fase A. 
Estudi de les tècniques de neteja i de 
restauració: 
- Recerca bibliogràfica; definició dels 

revestiments i les tècniques. 
- Aproximació a l'àmbit de Barcelona, 

contrastant les dades bibliogràfiques 
amb visites a façanes rehabilitades, 
a empreses i tècnics en restauració 
de façanes i a façanes en procés de 
restauració. 
Presentació de 50 fitxes i 
descripcions de tipus de 
revestiments i d'acabats. 
Descripció de les tècniques de 
neteja: físiques, químiques i 
específiques i de les tècniques de 
restauració: consolidants, biòcides, 
hidrofugants, restauració de pàtines 
de color, reintegradors de material i 
restitució per substitució. 

Fase B. 
Estudi aprofundit de les intervencions 
fetes a Barcelona des de l'any 1984. 
- Recerca d'informació, localització 

d'intervencions a E: 115.000. 
- Anàlisi de les intervencions, presa 

de dades "in situ" i selecció d'un 
nombre determinat de façanes 
classificades amb els següents 
criteris: façanes amb quadres 
patològics importants, façanes en 
bon estat quan la intervenció té més 
de tres anys i façanes amb patologies 
de les tècniques de restauració. 

- Estudi aprofundit de les façanes 
seleccionades, que consta de: 
Recollida d'informació i estudi de la 
façana: descripció de les patologies; 
localització a la façana i estudi de les 
causes; documentació fotogràfica. 
Presentació de 1. 000 fitxes de presa 
de dades "in situ" corresponents a 
les intervencions realitzades. 
Anàlisi estadístic dels revestiments, 
patologies i tècniques. 
Estudi aprofundit de 50 façanes amb 
fitxes i informes. 

Data de finalització i pressupost 
per fases 

Data prevista de finalització 
dels treballs: gener de 1991 

Fase A 1.250.000 ptes. 

Fase B 1.250.000 ptes. 

Total 2. 500.000 ptes. 
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24. La ima~ recull tl canvr q~ han realitzo/ 
nombroses façanes dtsprls d'una rnlervmció. 

25. Deftnici6 dt l'tslruc/ura i tl procés d'aplícaci6 
dtls reveshments dt Barcelona. 

Equip de treball 

Xavier Casanovas i Boixereu 
Arquitecte Tècnic. Director equip 
Maria Bel RosseUó i Nicolau 
Arquitecte Tècnic. Coordinad()ra 
Manuel Pacareu i Gandara 
Arquitecte i A. T. 
Gregori Rexach i Cañavate 
Arquitecte Tèc1tic. 
Carme Grau i Armengol 
Arquitecte Tècnic. 
Manuel López i Alcaraz 
Arquitecte Tèettic. 
Manuel Muñarch i Cobos 
Arquitecte Tècnic. 
Rafael Silvestre i Soler 
Arquitecte Tècnic. 
Joan Ramon RoseU i Amigó 
Arquitecte Tècnic. 
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Estudi e màtic de les àrees històriques de 
Barcel a 
Equip: ''Els colors de Barcelona" 

Descripció del treball 
Com es descriu en el Programa 

A, aquest estudi cromàtic tindrà tres 
vies de treball bàsiques diferenciades: 
A Recerca històrico-documental 
B Treballs de camp 
C Anàlisi de la informació. Formulació 

de conclusions. 
Aquest procés permetrà 

identificar els colors de Barcelona per 
als diferents Sectors de Conservació 
aprovats pel Planejament Urbanístic. 
Es proposaran uns criteris cromàtics 
per a les intervencions en les façanes 
protegides fonamentats en el color dels 
estucs (material dominant a 
Barcelona), en la seva textura i en la 
combinació cromàtica dels diferents 
elements de la façana (parament, 
ornaments, fusteria i baranes). 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Sector de Conservació de 

l'Eixample i altres precintes protegits 
de la ciutat. 

Edificis no restaurats i els anteriors 
a l'any 1936, juntament amb aquells 
acollits a la Campanya per a la Millora 
del Paisatge Urbà. 

Metodologia, fases i qua ntificació 
de ls treballs 

L'àmbit pel que es començarà el 
treball és el definit com Sector de 
Conservació de l'Eixample . Es farà un 
recorregut façana a façana (al voltant de 
les 5. 000). Les que interessaran per a 
l'estudi són totes aquelles que 
compleixen els següents requisits: 

- Per cronologia. Totes les 
construccions anteriors a 1936. 

- Per estat de conservació. Totes les 
que no han estat restaurades o 
repintades recentment. 

- Per interès Cromàtic. Totes les 
representatives en el conjunt del 
paisatge urbà incloent-hi aquelles 
acollides a la Campanya. 

Les fases del treball seran: 
1. Recorregut de prospecció: 

Confecció d'w1a fitxa per classificar 
cada façana en funció de la seva 
localització, cronologia, període 
històric, estil, material dominant, 
color aparent, estat de conservació, 
grau de protecció, interès cromàtic 
i elements arquitectònics bàsics. 

2. Datació i selecció: 
S'intenten datar i classificar totes 
les façanes històriques del Sector a 
través de l'Arxiu Administratiu 
Municipal, l'Institut Municipal 
d'Història de la Ciutat, biblioteques 
i d'altres documents. 

3. Extracció de mostres: 
De les façanes seleccionades se'n 
farà una anàlisi d'identificació del 
color mitjançant l'extracció d'unes 
pelites mostres del parament. 
Aquestes mostres fan possible 
veure i estudiar la seva 
estratigrafia, el material, la tècnica 
d'acabats i el seu color. Pel primer 
Sector estudiat s'analitzaran uns 
tres-cents edificis. 

4. Referenciació del color: 
Els colors, deduïts mitjançant les 
mostres, seran després duplicats 
sobre paper per facilitar la seva 
identificació i referendar-los 
mitjançant un codi numèric que 
permeti la seva explotació 
estadística. Tan1bé es farà una 
anàlisi petrogràfica dels materials 
per tal de conèixer miUor les 
tècniques originals i la seva possible 
conservació. 

5. Banc de dades: 
Tota la informació s'introduirà en 
una base de dades informatitzada 
que permetrà classificar-la en funció 
dels paràmetres més 
representatius. Es proposaran 
"carles de colors" diferenciades per 
cada període. 

6. Assessorament cromàtic: 
Aquest estudi té la voluntat de fixar 
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uns criteris objectius i històrics per 
a les intervencions a emprendre en 
els sectors protegits. Des del 
primer moment, l'estudi permetrà 
oferir als tècnics de la Campanya 
assessorament sobre els colors 
originals i les tècniques més 
adequades per conservar-los. 
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Fase A. 
Investigació històrica i documental. 
Recorregut de prospecció. 
Classificació segons interès cromàtic, 
període de construcció, etc. Buidatge 
d'arxius administratius i biblioteques. 
Anàlisi prospectiu de 5. 000 façanes i 
consulta de 2. 500 expedients. 
Fase B. 
Presa de dades de la façana. Extracció 
de mostres i anàlisi i deducció dels 
colors originals en els diferents estrats. 
S'examinaran 300 façanes. 
Fase C. 
Creació d'una base de dades segons 
cronologies i tipologies compositives. 
Mapificació i explotació estadística de 
la informació. S'informatitzarà la 



totalitat de les façanes del Sector de 
Conservació de l'Eixample. 

Data de finalització i pressupost 
per fases 

Data prevista de finalització dels 
treballs: setembre de 1991 
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1989-1990 Sector de Conservació de 
l'Eixample. 
1991 Ciutat Vella i precintes protegits 
dels nuctis agregats més significatius. 

1989 10.000.000 ptes. 

1990 30.000.000 ptes. 

1991 20.000.000 ptes. 
Total 60.000.000 ptes. 

Equip de treball 
Joan Casadevall i Serra 
Arquitecte director. 
Joan Ainaud de Lasarte 
Assessor hi.stòrico-arlistic. 
Teresa Macià i Bigorra 
Hi.storiac/Qra de l'Art. 
Mercè Homar i Mart f 
Arquitecte ncnic. 
Joan Canals i Carreras 
Colorista. 
Roser Ferrer i Puigdomènech 
R estaurac/Qra 
Xavier Teixidor i Bigas 
Arquitecte 

26. P1gmenls minerals tradicionals en((Jra 
utilitza/s. Adroguena Riesgo. 

27. Exlracció d'una mostra d'un parament. 

28. Flixa tipus dt localització dtls tdificís 
stleccwnat:s. 

29 I 30. I dtnlijicoa6, m1tjançant microscqpi, dtls 
diftrtnJs es/rals 1 ooilJrs dtls parammts. 

31. E ls co/()rs mis resptctucsos amb la història dt 
l'tdijicr s6n aquells t¡Ul s'mtenten rtcwfJtrar. 

32. Projtell d' tdijicis d'holnlotges dt la plaça 
32 d'Osca, 1914. Arqll. Rú:ardGira/1. 
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L'art i ~II!I!'!R:'or de la ciutat de Barcelona 
Funda t//er d'Art Hispànic 

Descripció del treball 
Recopilació i estudi de la 

irúonnació gràfica existent relativa als 
colors de la Barcelona pretèrita. Les 
fonts documentals per a portar-lo a 
terme són les pintures, les aquarel·les, 
els dibuixos i els gravats acolorits que 
reprodueixen vistes generals o 
particulars de la ciutat. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Pel que fa a l'àmbit geogràfic del 

treball, cal distingir dos aspectes: la 
localització física de les obres en si i el 
del seu contingut iconogràfic. Respecte 
al primer, en principi no es planteja 
establir cap límit, si bé cal tenir present 
que possiblement caldrà descartar 
l'obtenció de fotografies d'obres 
localitzades actualment fora de 
Barcelona. Pel que fa al segon el trebaU 
inclourà totes aqueUes peces que 
representin indrets de l'actual terme 
municipal de Barcelona. 
Cronològicament l'estudi abarca des 
del segle XVI, data de les 
representacions pictòriques realistes 
de Barcelona més antigues, fins a 
mitjan segle XX. 

Metodologia, fases i quantificació 
del treball 

Metodologia: localització i 
catalogació irúormàtica amb índex 
iconogràfic i fotografia en color 
(diapositives de 35 mm) de les obres 
pertinents. 
Fase A. 
Recollida de la informació bàsica, a 
partir d'arxius i de la bibliografia. 
Fase B. 
Confecció del catàleg irúormatitzat. 
Fase C. 
Localització actualitzada de les peces 
identificades en la fase A. 
Fase D. 
Fotografia en color de les obres 
localitzades en la fase C. 

Quantificació: la fase A pot arribar a 
comptar amb uns 500 documents, dels 
quals, però, en la fase D, no es creu 
possible de localitzar-ne més enUà de la 
meitat. 

Data de la finalització i pressupost 
per fases 

Data prevista de finalització dels 
treballs: gener de 1991 

Fase A 400.000 ptes. 

FaseB 800.000 ptes. 

FaseC 800.000 ptes. 

Total 2. 000.000 ptes. 

Equip de treball 
Santiago AJcolea i Blanch 
Llic. en His/Qria de l'Art. Direc/Qr. 
M. Teresa Díaz i AJtimiras 
Llic. en Història de l'Art. Redacwra, 
documentalista i fotògrafa. 
Núria Peiris i Pujolar 
Llic. en Història de l'Art. Redactora, 
documentalista i fotògrafa. 
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33. T..,meria i Corribia 

núm. Amatller: 29000153 

autor: Oleguer JUNYENT i SANS 
Doc de creació: Barcelona 

data de creació: 1930 
títol: Tapineria i Corribia. 

gènere art: pintura 
tipus obj. : quadre 

matèria: oli/tela 
mides: 81 x 100 cm. 

inscripcions: "0. Junyent/ 1930" (angle inferior dret) 
localització: Barcelona, Museu d'Art Modem (MAM 11055) 
bibliografia: - GARRUT(1974), p. 174, fig. p. 174 

- Cat. pint. MAM (1987), p. 518, núm. 208 
clixés: Junta de Museus núm. 34172 (vermeO) 

Barcelona 
Ciutat Vella- c. Tapineria & c. Corribia 
Catedral 
ciutat - carrer - casa - catedral 

34. Banc de Barcelona. 1868 
Achile Battistuui 
Aquarel-la sobre paper. 63X69 cm. 

35. Pla de Palau. c. 186() 
Deroy 
Tinta litogràfica sobre paper. 16.5x23 cm. 



La res uració i l'estudi del color de les 
façanes la Rambla 
Equip: •f/s oolors de la Rambla" 

Objectius i àmbit 
El projecte de restauració i estudi 

del color de les façanes de la Rambla de 
Barcelona s'ha de contemplar des d'un 
doble vessant. Per un costat, sota la 
seva dimensió específicament 
arquitectònica; per l'altre, com a 
contribució al coneixement de l'ús del 
color a l'escena urbana barcelonesa. 

Quant al primer aspecte, si es té 
present que la política municipal de 
recuperació urbana de la Rambla 
requerirà, en un determinat moment, 
el desenvolupament d'actuacions 
restauratives als edificis que 
configuren aquest singular conjunt 
urbà, el coneixement monogràfic i 
pormenoritzat de la problemàtica 
concreta de les façanes pot fornir un 
cos de dades molt operatiu tant des del 
punt de vista tècnic com econòmic. 

Pel que fa referència a la segona 
qüestió, si esmentem la Rambla com 
una cremallera que relliga alguns dels 
diferents teixits urbans que configuren 
la Ciutat Vella, analitzar en els seus 
edificis les tècniques d'acabat de la 
façana i les gammes cromàtiques que hi 
contenen proporcionarà, 
indubtablement, una informació 
representativa d'aquests tipus de 
preocupacions estètiques en diferents 
moments de la història de la nostra 
ciutat. 

Metodologia 
D'acord amb aquest plantejament, 

està previst organitzar el treball en tres 
fases consecutives. La primera estarà 
destinada a recollir informació en 
l'aspecte documental i informació de 
camp, és a dir, dades hÍstòriques per 
un costat i per l'altre mostres directes 
extretes de les façanes dels edificis, 
per tal de tenir el màxim coneixement 
sobre l'estat original (o inicial) del major 
nombre possible de façanes. En 
definitiva, es preveu desenvolupar 
aquesta primera fase explorant els 
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arxius, els expedients administratius 
d'obres, les publicacions, l'obra gràfica, 
etc. i també a través del coneixement 
directe des de les diferents façanes, del 
seu estat actual, de mostres 
representatives extretes i analitzades, 
etc. 

El material així obtingut, en una 
segona fase serà seleccionat i 
sistematitzat per tal de poder-lo traduir 
a mètodes operatius concrets per a 
totes les façanes, establint, en cada 
cas, les actuacions que s'haurien 
d'efectuar tant en l'aspecte tecnològic 
com l'estètic per tal de restaurar-les. 
Aquest conjunt de propostes 
constituirà una documentació detallada 
i servirà per establir les reparacions o 
les restauracions a realitzar en cada 
cas, el seu abast i la seva dificultat, les 
tècniques a seguir, els elements 
decoratius que caldria restituir o 
substituir, etc. Precisament és en 
aquest nivell del treball on adquireix 
una particular importància l'estudi 
específic del color, ja que a partir de la 
documentació històrica i de l'anàlisi de 
les mostres es podrà establir el pannell 
cromàtic del conjunt i, previsiblement, 
la seva localització en el temps -la seva 
identificació històrica-. És així, doncs, 
basant-nos en aquests coneixements, 
com es podran establir els acabats que 
s'haurien d'utilitzar en una restauració 
i, en particular, els colors i les textures 
aconsellables segons els casos. 

El conjunt de les operacions 
definides a la fase anterior es conclourà 
en una tercera i última fase del treball 
mitjançant la redacció d'uns dossiers 
detallats per a cada finca, als quals 
s'inclouran les principals dades 
obtingudes i s'establiran les actuacions 
concretes que es considerin 
necessàries per a restaurar, en el seu 
moment, cadascuna de les façanes. 
Això permetrà establir uns models de 
simulació cromàtica per a tots els 
edificis de la Rambla, que finalment 

s'agruparan en una sèrie de dibuixos 
generals on es podrà veure les 
possibilitats de recuperació de les 
façanes d'aquest conjunt urbà. 

Data de finalització 
Pel que fa referència als terminis, 

el desenvolupament de la primera fase 
està previst que es realitzi en un doble 
període de tres mesos, i així, 
simultàniament, es podran 
desenvolupar la investigació 
documental i la de camp. Similar 
extensió s'ha establert per a la segona 
fase, dividida en un mes per a 
desenvolupar una etapa de síntesi de 
tota la documentació obtinguda a la fase 
precedent i dos mesos més per a 
elaborar les propostes. La preparació 
del material gràfic que hauria de 
constituir la base de la tercera fase es 
va preveure que es superposaria 
parcialment amb la segona, de manera 
que la fase final, de formalització de 
l'estudi requeriria un període de dos 
mesos més. En resum, en total el 
treball està programat en un termini 
que pot oscil·lar entre vuit i deu mesos, 
sempre que no sorgeixin dificultats que 
ho endarrereixin. 

36. Pla d4 l'Os d4 la Rambla . 

Equip de treball 
Josep Emili Hernandez-Cros 
Arquitecte i professor de l'ETSAB. 
Responsable del treball i director de 
l'equip. 
Miquel Àngel Subirats i Villalbí 
Arquitecte ncnic. Coordinacw i 
fotografia tècnica. 
Maria Teresa Navas i Ferrer 
Hístoriadora de l'Art. lnvestigacié 
hístòrica. 
Francesc Caballé i Esteve 
Hístoriador de l'Art. Investigacw 
hístòrica. 
Kristine de Georg 
Estudiant de díssmy i Art. Recerca 
cromàtica. 
Francisco de Assís da Costa 
Arquitecte. Elaboracié gràfiCa. 
Isabel García Trocoli 
Arqueòloga. Secretariat general. 
Jordi Franco i PuigpaUarols 
Estudiat¡/ de Belles Arts. Dibuix. 
Carolina Gonz31vez Sans 
Estudiant de Dísseny. Dibuix. 
Lourdes Jansana 
Fotografia de documentacw hístòrica. 
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37. ús xemmties tkl Paral·kl, pervivència d'un 
passat industrial tnlrt tl R a110l i tl Pobk Stc. 



Programa B 

Àrees de baixa qualitat 
paisatgística 

Introducció 
Cal reconèixer que existeixen 

escassos precedents de la tasca que, 
nü~ançantaquestprograrna 
-emmarcat en el Projecte del Pla del 
Color de Barcelona-, es pretén 
realitzar. No es tracta aquí de 
recuperar i preservar un paisatge de 
qualitat ja existent, i tampoc d'una 
creació "ex novo". 

La qüestió se centra, 
especialment, en les zones urbanes 
aparegudes en l'últim període de gran 
creixement urbanístic -<les dels anys 
50- com a resposta ràpida al 
desenvolupament econòmic i 
consegüent expansió urbana. 

L'home es relaciona 
emocionalment amb el territori a través 
del paisatge, i d'aquest fet no se'n pot 
prescindir. 

Un dels objectius de la polftica de 
planificació urbanística de 
l'Ajuntament, ha estat la redacció de 
Plans Especials de Rehabilitació i 
Millora dels barris de la perifèria i 
d'autoconstrucció. Amb tot, 
subsisteixen aspectes per afrontar. 
Donada la baixa qualitat formal d'aquest 
paisatge urbà, on l'edificació té un pes 
determinant com a element definidor, 
aquest programa es planteja la hipòtesi 
que és possible obtenir millores 
paisatgístiques significatives, 
mitjançant intervencions relativament 
lleugeres sobre l'edificació i, en aquest 
cas, essencialment cromàtiques. 

Objectius, àmbits i temps de 
desenvolupament 

Com a primer objectiu, el 
programa planteja el desenvolupament 

d'una metodologia d'intervenció per a 
obtenir millores en la qualitat 
paisatgística d'àrees perifèriques de la 
ciutat, mitjançant actuacions 
cromàtiques. 

De la mateixa manera es pretén 
arribar a identificar i delimitar les àrees 
de la ciutat susceptibles d'aquest 
tractament. 

El treballs hauran d'assolir un grau 
de concreció tal que permeti la 
realització d'una operació pilot i 
l'estimació prèvia del seu cost. 

Per a localitzar i identificar les 
àrees objecte d'aquest programa 
s'hauran de tenir en compte una sèrie 
de fets i situacions actualment 
existents, que incideixen en aquest 
tema, i que a tall d'exemple, sense 
pretendre ser exhaustiu, es relacionen 
a continuació: 
- Àrees d'edificació residencial 

consolidades que presenten 
desordre en la implantació de 
L'edificació i generalment 
acompanyades de mala qualitat, tant 
de disseny com dels acabats 
exteriors de l'edificació. 

- Àrees industrials i de grans 
equipaments. 

Àmbits d'aquestes 
característiques es localitzen al sud, 
nord i nord-est de la nostra ciutat, tal i 
com s'ba representat gràficament de 
manera indicativa en el plànol adjunt. 

El temps que s'ha previst per al 
desenvolupament d'aquest programa 
coincideix amb el període 
corresponent a un curs acadèmic. 

Metodologia 
Amb caràcter general, aquest 

programa s'abordarà en col·laboració 
amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya i, específicament, a través 
de l'Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 
mitjançant l'organització d'un seminari 
dirigit als alumnes dels darrers cursos. 

El curs conclourà amb la 
realització d'una o més actuacions pilot 
amb caràcter demostratiu. 

Una selecció dels treballs serà 
exposada, recollida en una publicació i 
comentada per professionals de 
reconegut prestigi. 

Per facilitar el seguiment, la 
coordinació i el control d'aquest 
programa, I'ETSAB nomenarà, de 
comú acord amb Ja Direcció Executiva 
del Projecte del Pla del Color, un 
arquitecte director de l'equip que 
desenvoluparà aquest estudi. 

38. Localilzaci6 genèrica d'àmbits del Programa 
-8 - . 
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Àrees de ixa qualitat paisatgística 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Escola Tècnica Superior d /Arquitectura de 
Barcelona. 

Descripció del treball 
Organització i desenvolupament 

d'un seminari acadèmic amb la finalitat 
d'investigar les possibilitats de millora 
paisatgística en àrees urbanes 
consolidades de baixa qualitat formal, 
mitjançant actuacions essencialment 
cromàtiques sobre l'edificació i les 
infrastructures. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
Àrea perifèrica de la ciutat de 

Barcelona, construïda entre 1960 i 
1980. 

Metodologia i fases 
Preparació del programa i selecció 

de cinc àmbits concrets d'estudi 
suficientment representatius de la 
problemàtica a escometre. 

Selecció de vint alumnes dels 
últims cursos de carrera. 

Cicle de conferències teòriques 
sobre l'ús del color a l'arquitectura. 

Estudi, a niveU de projecte, de 
cadascun dels àmbits elegits, realitzat 
per grups d'alumnes en règim de taller. 

Elecció, per un jurat constituït 
amb aquesta finalitat, d'un dels 
projectes desenvolupats, per a la seva 
realització material. 

Redacció de la memòria-informe 
de conclusions sobre l'experiència. 

Realització de les obres del 
projecte elegit com a experiència pilot. 

Data de finalització 
La fase acadèmica dels trebaUs es 

desenvoluparà durant el curs 
1989-1990. 

Es preveu realitzar les obres de 
l'experiència pilot durant la primavera 
de 1991. 

Equip de treball 
Teresa Rovira Llobera 
Dr. Arquitecte. Professora Titular de 
Projectes. Coordinació. 
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Macià Codinachs 
Dr. Arquitecte. Professor Titular de 
Projectes. 
Santiago Roqueta 
Dr. Arquitecte. Professor Titular de 
Dibuix/I. 
Josep Bosch 
Dr. Arquitecte. Professor Associat de 
Dibuix/I. 

39. L'estat actual de zones de la ciutat que han 
sofert un Procis de degradació del paisatge 
demana intervencions ctwrectl)l'es; el colar en 
pot ser un instrument. L 'ob¡ecte d'aquest 
programa is up/arar-ne te.s possi.bilikds. 



Programa C 

Obiectes en l'espai urbà 

Introducció 
Si bé els programes -A- i -B- se 

centraven en l'aplicació del color als 
plans verticals que defineixen els 
espais de la ciutat, aquest programa es 
refereix específicament al color dels 
objectes continguts en els espais 
esmentats. 

La dimensió, la naturalesa, la 
fonna i la utilitat dels objectes són molt 
variades, així com el seu grau de 
seriació i temps de durada. 

Aquesta heterogeneïtat i la 
conveniència d'introduir regles 
cromàtiques parcialment 
homogeneïtzadores, defineixen en 
certa manera la naturalesa d'aquest 
programa i determinen la metodologia 
a fer servir per al seu 
desenvolupament. 

Per altra banda, no cal insistir 
sobre l'important pape! que alguns 
grups d'aquests objectes, i 
especialment el seu color, juga en la 
definició del paisatge de les ciutats, i la 
seva permanència en la memòria. Aixf, 
doncs, tothom recorda que Londres té 
autobusos vermells i Barcelona és una 
ciutat amb taxis de color negre i groc. 

Objectius i àmbits d'aplicació 
Com a primer objectiu, el 

programa es planteja la catalogació dels 
colors usats actualment en els objectes 
urbans. És, doncs, una extensió o un 
complement de la catalogació 
morfològica que altres serveis 
municipals ja estan fent. 

Cal també una anàlisis funcional
infonnativa i la valoració de la qualitat 
plàstica de cromatisme que s'està 
emprant. 

S'elaboraran propostes de color 

que permetin optimitzar l'ús sistemàtic 
del color com a element infonnatiu, per 
tal de facilitar la lectura funcional i 
incrementar la coherència de la imatge 
global de la ciutat i la seva qualitat 
plàstica. 

L'àmbit temàtic haurà de 
comprendre com a mínim, els 
elements dels serveis següents: 
- Serveis Municipals 
- Senyalització de tràfic 
- Senyalització infonnativa vial 
- Transports públics 
- Publicitat vial 
- Mobiliari urbà 

L'àmbit geogràfic d'aplicació 
comprèn tot el territori de la ciutat. 

Metodologia 
Aquest programa desenvoluparà, 

exclusivament l'anàlisi i la intervenció 
cromàtica dels objectes de l'espai urbà. 

Aquest treball serà assessorat per 
l'Agrupació de Dissenyadors 
Industrials del Foment de les Arts 
Decoratives (ADI-F AD). 

L'Escola de disseny Eina 
realitzarà els estudis corresponents 
per a redactar una monografia amb els 
continguts següents: 
- Catàleg d'objectes existents i el seu 

color actual. 
- Agrupació temàtica dels objectes en 

blocs funcionals. 
- Proposta de gammes cromàtiques 

per a cada bloc funcional. 
Aquest treball analitzarà, per a 

cada bloc d'objectes, les seves 
relacions fonna-color, color-funció, 
valors simbòlics culturalment assumits. 
L'objectiu següent serà proposar els 
colors i tipus d'acabats per a cada 
objecte del grup. Finalment, i com a 
cloenda del treball, organitzarà una 
exposició on es recullin les propostes, i 
la publicació d'una memòria. 

Per facilitar el seguiment, la 
coordinació i el control d'aquest 
programa, l'Escola Eina nomenarà, de 

comú acord amb la Direcció Executiva 
del Projecte del Pla del Color, un 
responsable de l'equip que 
desenvoluparà aquest estudi. 

40. Cal una sistemàtica per a l'ús ckl coler en els 
objectes de l'espai públic. 
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El color Cie s obiectes de l'espai urbà 
ADI-FAO. EScola de disseny Eina 

~ Confecció d'un catàleg dels objectes 
~ts. -r 

- Agrupació en diferents 
classificacions analitzant la seva 
idoneïtat ac ual. 

- Proposta de redefinició de colors a 
utilitzar. 

- Preparació del material produït per 
a poder ésser objecte d'una 
exposició púb~ca. 

- El treball contempla en el seu 
vessant experimental el resultat de 
modificacions en el color dels 
elements que es consideren 
susceptibles de canvi. 
El mètode és la digitalització 
d'imatges capturades directament 
del carrer i el seu tractament com a 
canvi de color en un suport 
informàtic. 

Àmbit geogràfic i cronològic 
S'han considerat 6 zones 

representatives de la ciutat: 
l'Eixample, Gràcia, Moll de la Fusta, La 
Rambla, Pl. Francesc Macià i l'entorn 
de la Pl. Catalunya. 
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41. Diferents alternatives cromàtu¡UlS per als 
mateixos objectes analitzatks a travis 
d'M'di nadqr. 

r---

r---

1---

Metodologia, fases i quantificació 
dels treballs GEN FEB. MARÇ ABR. MAIG JUNY JUl. AGO. SET. OCT. NOV 

• 1 Catàleg en fitxes DIN A-4. 
1,0• cie. Proposta de color: determinació 

Jt mitjançant ordinador de les 
~ coordenades ACC per a cada color. 

- Les distintes fases que s'havia 
considerat es refondran i es lliurarà 
tot el treball en form.DIN A-3 de 
les fitxes per a poder ésser reduïdes 
a DIN A-4 per a la seva publicació. 

Data de finalització i pressupost 
per fases 

)A.Q.A.01\.lftr i Data prevista de fmalització dels 
'1f RêSVM treballs: gener de 1991 

!)e CX>lJ'CU.)$\0~ s. '* vtcêo t>êL$.\,StvL.tllc~ 
C(tO~~'t( S ~~APIA'~CA'O 
...,\,.a~~o~ ~(U) l ~ rl ~ 

1f: ?\"Ne~ ~\,~ Q~\.6'CA6'~ ~"Ú)~b"'(,) 

~ 

Esquema de fitxa 

1 Nom element/ 
poctogromo 

2 Desc:ripcoó 
3 Color octuol/ 

Novo proposto 
4 Esquemo ocotot 
S Fotogrofoes 

1 

s s 2 

3 

s s 
4 

Equip de treball 
Pere Armadàs 
Arquitecte. Coordinació. 
Maribel Vidai-Quadras. 

• Teòrica del color. Temes especials del 
color. 

• América Sanchez 
Dissenyador gràfic. Orientació gràfica. 
Mohammed Adib 
Arquitecte A. A. Anàlisi del color. 
Fotografia. 
Carme Bassa 
Artista plàstic. Anàlisi del color. 
Redacció. 
M. Reyes Cerdà 
Interiorista. Anàlisi del color. Redacció 
Maria Escale 
Interiorista. Anàlisi del color. Redacció 
Glòria Fio 
hzteriorista, disseny de mobiliari. 
Anàlisi del color. Redacció. 
Enric Massot 
Artista plàstic. Anàlisi del color. Edició. 
Francesca Giró 
Interiorista. Fotografia i redacció. 
Rafael Ferrater 
Gra[:sta i edició. 
Josep M. Fortes 
Graf:sta. Gràfua i fotografia. 
Àngels Soler 
Gra[:sta. Gràfica i edició. 



Desenvolupament del Proiecte 
del Pla del Color de Barcelona 

Inici dels treballs i de la Direcció Executiva, que garanteix 
desenvolupament previst la fidelitat al projecte original, així com 

Una vegada formalitzats els la coherència i la correcta inserció en el 
protocols de col·laboració entraren en context general del Projecte. 
fase inicial les feines sota la coordinació Tenint en compte l'interès 
i el seguiment de la Direcció Executiva científic, tecnològic i cultural dels seus 
prevista en el programa del Projecte, continguts, no només en funció del seu 
constituïda per les següents persones: paper en el context del Projecte, sinó 
- Joan Rovira i Casajuana també considerats autònomament 

Arquitecte, Cap de la Unitat de cadascun d'ells, ha semblat d'utilitat 
Protecció del Patrimoni Monumental procedir-ne a la publicació separada a 
i Històric. mesura que se'n vagi concloent la 

- Manuel ClaviUé i Inglés redacció, ja que el calendari previst per 
Arquitecte, Director Tècnic de la a la finalització de les diferents feines 
Campanya per a la Millora del sectorials i les monografies en què es 
Paisatge Urbà. recolza el projecte preveu temps de 

- Eduardo Comas de Mendoza molt diversa duració en funció de les 
EnginyerQufmic (I.Q.S.), Director diferents dificultats i circumstàncies 
de Projectes fttStittteionals de específiques que comporta la seva 
Indt4Strias Qufmicas Procolor, S. A. realització. 

- Màrius Quintana i Creus Aquestes publicacions formaran 
part d'una coHecció de quaderns amb Cap del Servei d'Elements Urbans. 
diferents temàtiques, però - Luis ArchiUa Terol 
perfectament encadenades, en torn al Arquitecte de la Campanya, en 
color de la ciutat de Barcelona. És per funcions de Secretari de Coordinació. 
això que hem cregut oportuna la 

En data 10 de setembre de 1989 publicació prèvia d'aquest número on 
es féu una primera reunió de treball i es descriuen els orígens del projecte, 
coordinació, amb representants de la així com la metodologia i l'estructura en 
totalitat dels equips redactors de les què s'emmarquen els estudis en 
diferentes feines sectorials en què realització. 
s'articula el Projecte, on es produí un 

- Quadern 1. El color i la 
canvi d'impressions ampli i s'adoptà 

restauració a Europa. 
l'acord que cada equip desenvolupés un 

- Quadern 2. Tipologies programa detallat, així com el calendari 
compositives i harmonia per a la realització de les diferents fases 
cromàtica de les façanes de de les feines. 

Aquestes feines inicials foren Barcelona 

trameses a la Direcció Executiva - Quadern 3. Les tècniques de 
juntament amb els organigrames i el revestiments continus en 
llistat dels components de cada equip, l'aplicació del color i e ls seus 

que els va estudiar i els va debatre suports en les façanes de 
detalladamente amb els diferents Barcelona. 
equips. A través d'aquest procés es va Experiències actuals de les 
arribar a l'elaboració d'un document tècniques de restauració de l 
final especffic per a cadascuna de les color a les façanes de 
feines sectorials que a partir d'eU Barcelona. 
s'estan fent a bon ritme sota la - Quadern 4. Estudi cromàtic de 
coordinació i el seguiment continuats les àrees històriques de Barcelona. 

- Quadern 5. L'art i el color de la Per Ja firma patrocinadora 
ciutat de Barcelona. Sr. José Luis Diloy Barrio 

- Quadern 6. La restauració i Conseller Delegat lndustnas 
l'estudi de l color de les façanes Qt4fmicas Procolor, S.A. 
de la Rambla. Sr. David Galan Borque 

- Quadern 7. Àrees de baixa Membre del Comité de Direcció de 
qualitat paisatgística. lndustrias Qufmicas Procolor, S. A. 

- Quadern 8. El color dels objectes 
de l'espai urbà. Per les institucions 

col ·laboradores 
Constitució del Consell Rector del Sr. Francesc Labastida Azemar 
Projecte del Pla del Color de Degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes 
Barcelona de Catalunya 

La supervisió del Projecte del Pla Sr. Carles Puiggròs i Lluelles 
del Color de Barcelona correspon al President del Col-legi d'Aparelladors i 
Consell Rector en el qual s'integren Arquitectes Tècnics de Barcelona 
representants de les institucions de la Sr. Josep M. Tremoleda 
ciutat i professionals rellevants en el AJvarez-CastriUón 
camp del color de la ciutat, entès com President de l'ADI-F AD 
un bé cultural que cal mantenir i 

Sr. Fernando Ramos i Galino 
o e 

divulgar. o 
Director de l'Escola Tècnica Superior ~ 

u d'Arquitectura de Barcelona ... 
Consell Rector o 

Sr. Miquel Espinet i Mestre UI 
GI 

Presidència Director de l'Escola de disseny Eina ~ ... 
Sr. J.Cornelius Groenewegen o 

Sr. Josep Maria Serra i Martí o 
R egidQr Conseller de l'Àmbit Vice-president de la Fundació Sikkens u 
d'Urbanisme i Serveis Municipals i Sr. Santiago Alcolea i Blanch ~ 

~ 

Delegat per a la Campanya per a la Director de la Fundació Amatller d'Art o 
¡: 

Millora del Paisatge Urbà, de Hispànic ~ 
l'Ajuntament de Barcelona. ~ 

GI 

Per altres institucions assessores t; 
GI 

Per l'Ajuntament de ASEFAPI Catalut1ya e) 
Barcelona 

.. 
Gremi Provincial de Pintors de a. 

Sr. Josep Maria Llop i Torné Barcelona 
Coordinador de l'Àrea d'Urbanisme Construmat i Rehabitec 
Sr. Ferran Ferrer i Viana Olimpiada Cultural 
Comissionat de l'Ajuntament per a la Associació Catalana de Rehabilitacw 
Campanya per a la Millora del Paisatge d'Exteriors 
Urbà. Foment de les Arts Decoratives 
Sr. Rafael A. de Caceres i Zurita Fundació joan Miró 
Coordinador de Projectes i Obres 
Sr. Jordi Baulies i Cortal Assessors a títol personal 
Secretari General de l'Ajuntament Amb caràcter personal 
Sr. Simó Artigues i Martín s'integraran en el consell diverses 
Director Tècnic del Programa de personalitats rellevants per la seva 
Descentralització Territorial activitat en el camp del color. 



Conclusions: Resultats i 
aplicacions de l Projecte del Pla 
del Color de Barcelona 

El Consell Rector, a més de les 
competències especffiques establertes 
en l'organigrama del Projecte, 
consistents en la supervisió general del 
programa i el seguiment de cadascuna 
de les seves fases, actuarà sobre tres 
grans lfrues: 
1. Aprovar i impulsar la publicació i la 

difusió de cadascuna de les 
monografies que configuren el 
Projecte del Pla del Color de 
Barcelona. 

2. Impulsar la realització de l'Any del 
Cowr amb la finalitat de divulgar, 
tant el propi Projecte, així com els 
seus resultats parcials. 

3. Proposar a l'Ajuntament de 
Barcelona l'aprovació del Pla del 
Color de Barcelona que elaborin els 
diferents organismes murucipals, 
una vegada analitzats els estudis del 
Projecte del Pla del Color de 
Barcelona. 

42. Accts a Barcelona per l'avinguda de la 
Diagqna/. 




