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INFORMEDE LA
CASETADE "N INES"
DE LA FINCA DELCARRER
FERRANPUIG 82
(districte Sarriá-Sant Gervasi)
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Preliminars

L'Associació de Ve"insi Amicsdel Putget mitjan<;antla
representació de Margarida Turaes vam posar en
contacte amb nosaltres per tal de poder fer una
avaluació d'una arquitectura singular:
una caseta de nines
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importancia d'aquest element, no soisper la seva
conservació sinó també per la manera especial del seu
concepte funcional i constructiu, va lligada a la curiositat
del seu particular objectiu i destí: caseta per a jugar els
nens.
La
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Situació

Finca: carrer Ferran Puig, 82,
antiga ubicació de la torre de la família
Delfí Guinovart i Gras i Núria Coma i Borras
Elproppassat dilluns17 de maig de 2004, a les 17 :00 de la tarda
ens trobem amb la Sra. Margarida Tura, per tal de veure i
comentar el seguiment i futur de la singular arquitectura

Avui, part del solar que ocupava

la torre s'hi

aixeca un conjunt de pisos. La construcció
d'aquests immoblesa finalsdeis seixanta del segle
passat va deixar, pero, part del jardí de la torre,
avui destinat a parking,on els arbres, encara
testimoni del gran jardí, aixopluguen la petita
caseta.
La vinculació del sen.yor Delfí Guinovart amb el
món de la construcció, ~
",Jj';
segons fonts de
l' Associació, ens fa
entendre encara més
I'existencia d'aquesta

construcció.

La petita

torre, construTda en
maó i revestida amb
cera mica presenta una curiosa decoració.
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Lectura arquitectonica i artística

Arquitectura de planta quadrada, construYaamb
maó visti revestiment exterior amb motius
cera mies: trams de trecadís i rajoles d' oficis,de
vistes arquitectoniques, de models florals,d'animals
i composicions infantils,alguna terracota. La
coberta també a quatre vessants i revestida de
trencadís
ceramic.
,
L'interiorde la caseta distribueixles habitacions
propies d'una llaramb un bany complet i cuina
(dos espais que encara avui conserven part deis
elements propis). Totés a escala miniatura per a
nens i nines.
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Conclusions
La visita visual a la caseta ens esperona la cerca
de trobar una adient salvaguarda per al tutur.
Caldria pensar on, qui, com es podria reubicar en
el millor deis casos, la seva conservació, a la
vegada que tos utilitzada segons el seu destí
original.
'
Un parc, uns jardins, podrien ser la seva nova
ubicació? Aixó comportaria els seu desmuntatge i
muntatge en el seu nou destí.
.
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No sabedors si existe ix una completa cerca a
l'arxiudel districte i de l'administratiude Barcelona
sobre la construcció de I'antiga torre, caldra potser
fer un seguiment adre~at a poder localitzar una
mica més d'informació, si no la teniu.

Barcelona, maig de 2004

Nota:
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Margarida hem parlbt amb la conservadora del
Museu de la Cera mica, sra. Maria Antonia
Casanovas i lihem explicat una mica el tema i ens
ha dit que estara encantada de concertar una
entrevista i fer-vos un informe. Eltelefon de
contacte és el 93 280 16 21
Una abra<;ada,
Lourdes Figueras
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