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DENOMINACIÓ: Obrador de gerrer d’en Jaume Catarineu 

 
DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ  
Restes d’una terrisseria o obrador de gerrer localitzat arran d’una 
intervenció arqueològica efectuada durant  els mesos de gener i 
febrer de 2007. La terrisseria, situada al costat de la muralla del  
s. XVI, estigué en ús durant els darrers anys del s XVIII i primer 
quart del s XIX.  Del complex artesanal s’han conservat restes de 
dos forns i d’altres dependències annexes. En destaca un dels forns 
per la seva grandària i excel·lent estat de conservació. El forn és 
d’estructura semisubterrània, del tipus de cambres múltiples, i 
conserva intactes alguns espais i parts estructurals tals com la 
cambra de foc, la graella inferior, espais d’alimentació i part de la 
cambra de cocció a on, fins i tot, es pot apreciar l’arrencament de 
les voltes de la coberta. Aquesta terrisseria, de gran capacitat de 
producció, fabricava terrissa popular domèstica, especialment 
vaixella de taula: plats vidrats i envernissats del tipus “loza  a la 
genovesa”, molts d’ells amb decoració. A l’interior del forn s’han 
trobat a part d’una bona quantitat d’elements i d’estris de terrisser – 

 
caixes per enfornar plats, falques, etc.-, motllos de guix, alguns dels quals 
encara conservaven el plat en cru abans de la cocció. 
 
NOTES HISTÒRIQUES I ESTAT  DE CONSERVACIÓ 
La recerca documental ha permès identificar un possible propietari de 
l’obrador. Es tracta de Jaume Catarineu, del qual només coneixem que morí 
l’any 1823, fet que ocasionà la finalització sobtada de l’activitat artesanal i 
fins i tot l’abandonament de la terrisseria, la qual cosa pot explicar 
l’excel·lent estat de conservació dels forns i la troballa in situ dels materials 
i dels elements abans descrits. La documentació escrita de l’època també 
evidencia la importància, com a activitat pre-industrial, que l’elaboració de 
terrissa tingué a Mataró al llarg del s. XIX. A Mataró, en aquest període 
funcionaven fins a 15 obradors de gerrer, alguns dels quals exportaven els 
seus productes, fins i tot a terres americanes. La terrisseria localitzada en el 
subsòl d’aquest solar és la primera de la qual s’han trobat restes materials.  
 
BIBLIOGRAFIA: No n’hi ha 

 
RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR) 

EMPLAÇAMENT: C.Argentona, 26-30/ Muralla Presó 21-23 REF. CADASTRAL: 

BARRI: Centre PROPIETARI: 

ÈPOCA: Primer quart del segle XIX  

ESTIL:  

AUTOR:  

ÚS: Artesanal/industrial  

PLANEJAMENT VIGENT  

Sector residencial general. Zona de centre històric (1a)  
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU) 

 REF. CADASTRAL:  3792821 

NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL) VALOR CADASTRAL:   

Bé Cultural d’Interés  Local (BCIL) CODI SIG: 010101021 

Protecció F: Protecció de jaciment arqueològic PROPIETARI:  Maresme Park 2000 S.L. 
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DENOMINACIÓ: Antiga fàbrica Minguell DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ 
Nau industrial principal del conjunt fabril de can Minguell. 
Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres plantes pis que fou 
dividit en dos parts quan es produí l’obertura del carrer Madoz. 
Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de 
maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa 
sobre encavallades de fusta de melis. 
La façana mostra les diverses modificacions i ampliacions que 
ha sofert al llarg del temps i que han acabat alterant el ritme 
inicial compositiu i d’obertures. 
 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Mitjà. 
Cal una intervenció arquitectònica que estudi i replantegi el 
conjunt de les façanes i el nucli d’accessos verticals. 

NOTES HISTÒRIQUES 
Inicialment fou la Cª Planell i Bonet que va començar a treballar l’any 1850 tot 
i que l’edifici de la fàbrica no es va acabar fins el 1854. L’any 1862 passà a 
anomenar-se “Bonet i Cia”, l’any 1895 és “Fonrodona i Cia”, després 
“Minguell, Peradejordi i Cia” i cap el 1900 “Minguell i Cia”  i “Vda de 
Minguell i Cia” . En morir la Sra. Minguell, la fàbrica passà a mans dels seus 
nebots, els Srs. Baladia, que decidiren tancar portes l’any 1960. 
La fàbrica es dedicava a la filatura, el tint i la confecció. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Mariona Gallifa i Rosanas “inventari del patrimoni industrial de Mataró” 1998. 

RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR) 

EMPLAÇAMENT: C. Madoz, 14 i 15 REF. CADASTRAL: 

BARRI: Eixample PROPIETARI: 

ÈPOCA: 1854   

ESTIL:  

ÚS: Industrial- Dotacions i serveis privats  

  
PLANEJAMENT VIGENT  

Zona de dotacions i serveis privats 6b16 “fàbrica Minguell” i  
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU) Sector de remodelació 5-07 “sector Madoz-Puigblanch” 

 REF. CADSTRAL: 4293704 / 4192447 

NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL) VALOR CADASTRAL:  ----/ 833.911,96€ 

Protecció A CODI SIG: 011512004 / 011501047 

Façanes, volumetria i estructura general de l’edifici. PROPIETARI:PUMSA/A.Martínez Llerena 
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DENOMINACIÓ: Can Puig i Cadafalch 

 
DESCRIPCIÓ FÍSICA I VALORACIÓ  
Casa de cós de planta baixa i dues plantes pis amb pati posterior. 
Existència de brancals i llindes de pedra en les obertures de la 
planta baixa i primer pis de la façana. El balcó de la planta primera 
és d’enreixat de forja i rajoles vidriades. 
La façana presenta un acabat estucat a carreu, amb dibuixos 
geomètrics. 
A l’interior, presenta una estructura de casa de cós amb escala 
central i estances a banda i banda, distribuïdes amb sales i alcoves. 
Al  pati, destaca  un cós annex a la cuina, de planta baixa, pis i 
terrat, obra de Puig i Cadafalch, amb elements arquitectònics 
compositius  molt propis de l’obra dels seus primers temps. La 
construcció, presenta en planta baixa un espai que podria haver 
estat porxat, amb dues grans obertures amb llinda escalonada, una a 
cada façana, i un petit sòcol amb ceràmica vidriada de colors . 
Al primer pis, quatre grans finestrals rectangulars per una banda i 
tres per l’altra, amb vidres de colors emplomats, caracteritzen un 
espai que sembla que allotjava un bany 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 
La façana fou restaurada amb encert l’any 2009 i l’interior ha patit poques 
transformacions, mantenint l’estructura, fusteries i paviments originals.  
 
NOTES HISTÒRIQUES I ESTAT  DE CONSERVACIÓ 
Casa natal de Josep Puig i Cadafalch, propietat dels seus avantpassats com a 
mínim des de 1716. A la façana s’ubica una làpida commemorativa oferta 
l’any 1966 per les entitats de Mataró: “ En aquesta casa hi va néixer el 17 
d’octubre de 1867 l’arquitecte, historiador i arqueòleg, en Josep Puig i 
Cadafalch, president de la Mancomunitat de Catalunya (1917-1923). Les 
entitats de Mataró en el seu centenari”. 
La recerca documental realitzada a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC1-
737-N-2) ha permès documentar l’existència d’un volum annex al pati, obra 
de la primera etapa de l’arquitecte.  
 
BIBLIOGRAFIA 
“Josep Puig i Cadafalch. El llegat d’un renaixentista contemporani a Mataró i 
Argentona.” 2002. Ajuntaments de Mataró i Argentona. 

 
RÚSTICA: DADES CADASTRALS (CTR) 

EMPLAÇAMENT: Carreró, 39 REF. CADASTRAL: 

BARRI: Centre PROPIETARI: 

ÈPOCA: segle XVIII  

ESTIL:  

AUTOR: Josep Puig i Cadafalch (volum annex al pati)  

ÚS:  
 

 

PLANEJAMENT VIGENT  

Sector residencial general. Zona de centre històric (1a) 
Declarat bé cultural d’interés local, BCIL. 

 
URBANA: DADES CADASTRALS (CTU) 

 REF. CADASTRAL:  3891436DF5939S 

NIVELL DE PROTECCIÓ (PLA ESPECIAL) VALOR CADASTRAL:   

Protecció A CODI SIG: 010101021 

Façanes, volumetria i estructura general. PROPIETARI:  Activo Montseny 88 
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ANC- Fons Puig i Cadafalch 
ANC1-737-N-2 
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