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Dades de l’edifici: 
 
· Nom: -(desconegut) 
· Adreça: Carretera de la creu Coberta 63 
· Any de construcció: - 
· Arquitecte: - 
 

 
Historia i funció de l’edifici: 

Com es tracta d’un edifici desconegut, i per internet 

no he trobat dades d’ell, de la historia tampoc. 

Tampoc puc dir quina funció feia anteriorment, però 

podríem dir que en el passat feia la funció de 

l'habitatge. Actualment, aquest edifici fa d'habitatge 

i de botiga de sabates. 

 

Denotació: 

Aquest edifici està dividit en dues parts, és a dir, té dues plantes d’uns 2 a 3 metres 

aproximadament. Com he dit anteriorment, actualment la part d’abaix fa la funció de 

botiga, i la part de dalt d'habitatge. 

La part d’abaix no conté cap tipus d’element modernista, ja que ni l’entrada a la botiga 

ni la porta o el portal de l’edifici té cap element modernista. És a la planta de dalt on es 

poden observar els elements modernistes, ja que per començar, el balcó té una forma 

bastant “modernista” i les baranes del balcó tenen aquesta forma de però, i estan 

enrotllats entre si, i presenten unes flors en la barana. També els arcs de les finestres 

tenen elements decoratius com figures geomètriques i elements naturals com fulles i 

flors. 
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La part que envolta l’edifici esta ple d’elements modernistes com figures geomètriques 

o elements naturals com fulles. També sobre l’arc de la finestra on hi ha tants 

elements modernistes, hi ha situada una especie de corona floral. 

Al capdamunt de l’edifici trobem diversos elements modernistes fets de pedra i que 

constitueixen el balcó del terrat. Tenen aquesta forma geomètrica. Com es pot veure, 

tenen elements naturals com flors enroscades i circumferències on en el centre hi ha 

fulles. 

 
Els materials que s’han utilitzat per a fer aquest edifici serien el maó i la pedra, ja que 
es pot veure que la paret està feta de maó, i els elements decoratius amb pedres. 
També, es veu que en els maons tenen diferents textures, i li donen una certa 
profunditat a la paret de l’edifici. 
La paret es d’un color blau turquesa – Blau clar. 

 
Estil: 
 
L’estil al qual pertany aquest edifici és el modernisme pur, ja que conté elements 
vegetals purs, i encara que la primera planta no té gaires elements, per no dir cap 
element modernista, la planta de dalt demostra a quin estil pertany. 
 
 
 
 
 
 



 3 

Estat de conservació: 
 
 
Com es pot veure en les imatges, l’estat de conservació de l’edifici no és el correcte, ja 

que es pot veure com el color esta bastant desgastat, es nota bastant l’envelliment 

d’aquest edifici, a més a més, sembla que en la part d’abaix hauria d'haver-hi elements 

decoratius, i no en té, i podem arribar a dues conclusions, una és que l’arquitecte no 

en va posar i sols hi va posar elements decoratius a la segona planta per destacar-la o 

la segona és que els elements decoratius (modernistes) que tenia en u principi els van 

treure. 

En conclusió, l’estat de conservació de l’edifici, no és el mes adequat. 
 

 
 
 

Interacció amb l’espai: 
 
Aquest edifici no és que interaccioni malament amb els altres edificis, però no acaba 
de quedar gaire bé, ja que el seu color no el mimetitza amb els altres, encara que això 
podria ser un punt a favor, ja que destaca sobre els altres i la gent s’hi fixa en ell, però 
no crec que acabi d’interactuar gaire bé amb els edificis que té al costat. 
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Valoració Personal: 
 
Personalment, és un edifici, el qual em va cridar l’atenció, ja que sempre que vaig a 
l’escola, quan tinc que parar-me al semàfor sempre l’observo, a més a més, el color 
blau que té m’agrada bastant encara que sembla bastant brut. En definitiva, es podria 
dir que sí que m’agrada estèticament aquest edifici, ja que no esta del tot recarregat 
d’elements com en altres edificis i és molt més senzill i em sembla més “bonic” en 
comparació amb altres edificis modernista. 
 
 
 


