
CASA SANTIVERI, S.A.  
Districte Sants-Montjuïc 005 
 
Adreça: Carrer Encuny, 8 - c/ Gabriel Miró, 9 i 31 - c/Torres de Marina, 21 bis 
 
Projecte que li afecta: 
 
Projecte Marina del Prat 
Vermell i Projecte Marina 

 
Nivell de protecció: 

 
C:Béns amb Elements 
d'Interès  
 
– Manteniment de volumetria i 
façanes originals.  
 

– Recuperació de textures i colors 
de les façanes.  
  

– Conservació dels elements 
decoratius d'interès. 

 
 

 

 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 
Projecte original:  

Època: 1895, aprox. 

Estil: Historicista 

Ús Residencial i administratiu 

 
Descripció: 
  

Edifici aïllat, format per planta semisoterrani, planta baixa més dues plantes pis i terrat. 
Tenia originalment l'habitatge dels propietaris a les dues plantes pis l'habitatge dels 
propietaris, mentre que les oficines de la fàbrica estaven situades a la planta baixa. La 
façana principal, de composició tradicional, té tres cossos dels quals el central es 
diferencia perquè té major alçada. Les obertures, verticals, donen totes a uns balcons 
correguts de llosa amb baranes de ferro, fet que harmonitza la façana. La posterior varia 
sensiblement respecte de l'anterior: la porta d'accés està centrada i marca l'eix de 
simetria de la composició; les obertures tenen diferents formes i dimensions, i deixen 
entreveure clarament que es tractava de dos habitatges per planta separats per la 
corresponent reixa, i el balcó és corregut i comú als dos habitatges de cada planta, amb 
la particularitat que no amaga els revoltons sobre els que es recolza. En aquesta façana 
és on es mostren les petites obertures de la planta semisoterrani els revoltons superiors 
que actuen de marquesina. La façana lateral disposa, a les plantes pis, de dues finestres 
a banda i banda de la tribuna central, tribunes que actualment estan tancades. 
 
Paral·lelament a l'expansió i consolidació de l'empresa, destinada a la producció industrial 
d'alimentació dietètica, aquesta decidí crear una colònia obrera amb la construcció 
d'habitatges al carrer Gabriel Miró, a l'antiga barriada del Pont de les Vaques, just al costat 
de la fàbrica. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

www.ciutatport.com 

 

 


