
CAN FARRERO. ACTUAL CENTRE CÍVIC DE LA CASA DEL 
RELLOTGE  
Districte Sants-Montjuïc 009 
 
Adreça: Carrer  Mare de Déu del Port, 235 - 251 - Pg. Zona Franca, 106 - 116 - Carretera Foc, 93 - 97 
 
Projecte que li afecta 

 
Projecte Marina del Prat 
Vermell 

 
Nivell de protecció: 

 
C:Béns amb Elements 
d'Interès  
 
- Manteniment de la volumetria 

existent amb prioritat cap a la 
recuperació dels volums, espais i 
decoració originals de la 

construcció de la casa.  
 
-Recuperació de textures i colors 

de les façanes. 
 
- Qualsevol intervenció requerirà 

la realització d'una memòria 
d'investigació i recerca històrica 
que justifiqui i documenti les parts 

originals, defineixi les 
modificacions posteriors, i la seva 
integració amb la proposta 

sol·licitada. 

 

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

 

 
Projecte original:  

Època: 1912 

Estil:  

Ús Original: Residencial i industrial 

 
Descripció: 
  

Situada al mig de les naus industrials, s'accedia a Can Farrero per una llarga avinguda 
envoltada d'arbres, entre els quals es van col·locar grans testos decorats amb rajoles 
valencianes –amb tota probabilitat de Manises–,  avinguda que susbsistí fins fa poc 
temps. La casa, aïllada i de planta quadrada, està formada per planta baixa més dues 
plantes pis i coberta terrat, lleugerament inclinada pel tema de les aigües pluvials, on, 
centrat, s'aixecava un torreó en què hi havia un rellotge. 
 
Tant l'avinguda com la casa marcaven un eix central dintre del conjunt industrial, una de 
les nombroses indústries creades a principi de segle al voltant del passeig Zona Franca 
que, per aquells anys, era conegut per carretera de la Indústria de sobrenom passeig de 
la Clavaguera. El conjunt ha desaparegut donant lloc a la construcció de grans blocs 
d'habitatges. 
 
Utilitzada originalment com a habitatge,  on a la planta baixa es trobava l'administració del 
complex industrial, l'edifici ha sofert algunes intervencions que n'han transformat la imatge. 
En destinar-se com a Centre Cívic fou rehabilitada, però no es van poder recuperar parts 
interiors ni tampoc, el jardí situat al costat de l'avinguda. 
 
Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de Barcelona. 
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