
PALAU MACAYA

                                    
                                  Paula Sànchez Vallespí

                      4t ESO A
                                Curs 2015/2016

                            Ciencies socials

1



Índex

Informació general.................................................................p.1-2
Descripció de l'obra................................................................p.3-7

2



Informació general:

Any de construcció: Va ser construit al 1901 
Autor: L'autor d'aquesta obra ve ser dissenyada per Josep Puig i Cadafalch.

Ubicació: L'edifici està situat al barri de l'Eixample. Concretament, és al 
Passeig de Sant Joan, numero 108.
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         Street view 
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Descripció de l'obra:

El  Palau  Macaya  és  dels  edificis  que  formen  part  de  l'art  modernista  de
Barcelona. El seu nom prové del nom del seu primer propietari, Romà Macaya
i Gibert. Era una obra senyorial, ja que semblava un palau en comptes d'una
casa residencial. Per la construcció de la casa Macaya l'arquitecte va comptar
amb l'ajuda d'altres importants escultors de l'època.

Actualment, l'empresa propietària d'aquest edifici és La Caixa. La residència va
ser reformada el 2012 per convertir-la en sede d'Espai Caixa. 

Des  del  carrer  podem  observar  una  preciosa  façana  blanca  amb  algunes
finestres  que  la  decoren.  L'edifici  consta  d'un  balcó  que  està  decorat  amb
moltes escultures pròpies del modernisme. La Casa Macaya està formada per
moltes  finestres,  amb  forma  allargada  i  amb  molts  detalls  que  les  fan
precioses. L'accés a l'edifici és totalment gratuït encara que hi ha algunes zones
restringides. 
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Si ens endinsem en aquest fantàstic habitatge, trobarem un vestíbul meravellós
ple de tot tipus de detalls que dóna a un pati interior. Aquest pati té unes
escales decorades amb escultures i pintures a les parets. També consta d'unes
Vidreres  al  sostre que deixen entrar la llum, formant així  una il·luminació
perfecte per fer fotografies de l'interior. No podem visitar la casa sense fixar-
nos en les grans finestres de les quals hem parlat abans. La resta de la casa
Macaya, té alguns punts de La Caixa on es pot demanar informació sobre
l'obra, la seva construcció i moltes més coses força interessants. 
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El Palau Macaya és un dels molts edificis modernistes que hi ha a Barcelona i
val la pena visitar-lo per adonar-te'n de lo fantàstica que és la teva ciutat i
dels llocs que et queden per descobrir. 
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