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Título: Georeferenciación de edificios de la ciudad de Reus con valor patrimonial y su 

documentación histórica vinculada. 

Resumen 

Title: Georeferencing of buildings in the city of Reus with heritage value and its related 

historical documentation 

 

Abstract 

 

 

 

 

Title: Georeferencing of buildings in the city of Reus with heritage value and its related 

historical documentation. 

Abstract  

La utilització de les tècniques de georeferenciació han permès dotar al ciutadà de noves 
eines per accedir a la documentació. Aquest és un projecte per fer arribar a la ciutadania 
el valor documental d’edificis singulars de Reus a través de la digitalització, la publicació 
web i la georeferenciació. Mitjançant un mapa interactiu, que actuarà com a portal de 
dades obertes, i un espai virtual web, podrem accedir a la documentació  que he localitzat 
de cada edifici, georeferenciant-lo i situant-lo  en el seu context històric-urbanístic de la 
ciutat. 

 

Paraules clau: georeferenciació, Reus, edificis, dades obertes, mapa web. 

 

 

La utilización de las técnicas de georeferenciación han permitido dotar al ciudadano de 
nuevos instrumentos para acceder a la documentación. Este es un proyecto para hacer 
llegar a la ciudadanía el valor documental de edificios singulares de Reus a través de la 
digitalización, la publicación web y la georeferenciación. Gracias a un mapa interactivo, 
que actuará como portal de datos abiertos y un espacio virtual web, podremos acceder a 
la documentación que he localizado de cada edificio, georreferenciándolo y situándolo en 
su contexto histórico-urbanístico de la ciudad. 

Palabras clave: georeferenciación, Reus, edificios, datos abiertos, mapa web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The use of georeferencing techniques has made it possible to provide the citizen with new 
tools to access the documentation. This is a project to bring to the public the documentary 
value of unique buildings in Reus through digitization, web publishing and georeferencing. 
Through an interactive map, which will act as an open data portal, and a virtual web space, 
we can access the documentation I have located for each building, georeferencing it and 
placing it within a historical-urban context of the city.  
 
Key words: georeferencing, Reus, buildings, open data, map web 
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tot moment m'ha facilitat l'accés a la documentació i a les seves eines per poder desenvolupar 

aquest projecte. 

 

Per una banda, vull agrair el suport dels meus tutors. Gràcies a l’Elisenda Cristià, Arxivera 

municipal i Directora de l’Arxiu Municipal de Reus, pel seu assessorament i guia en tot 

moment, sense la seva determinació d'arxivera i estima per la història local, aquest projecte 

no hauria estat possible. Gràcies al Remo Suppi, professor del Màster en línia formativa 

Sistemes d’Informació, pels seus coneixements d'informàtica i la seva vocació per la docència. 

 

Per una altra banda, també vull agrair el suport de la meva família i de la meva parella, que 

han estat en tot moment al meu costat, acompanyant-me, aconsellant-me i orientar-me, atès 

que a vegades no era conscient de la complexitat dels reptes i metes que volia assolir. Així 

mateix, vull agrair l’ajuda del meu amic Aleix González que amb els seus coneixements 

informàtics m’ha ajudat a avançar durant el procés d’elaboració d’aquest projecte. 

 

També un sincer agraïment als tècnics dels diferents arxius i biblioteques que he consultat: 

Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus (CIMIR), Arxiu Comarcal del Baix Camp, Arxiu 

Col·legi d'Arquitectes de Tarragona i altres arxius web. No voldria oblidar-me  de mostrar el 

meu agraïment a l’arquitecte Anton Pàmies, al qual vaig tenir l’ocasió de realitzar una 

entrevista, relativa al projecte i els edificis singulars que he analitzat i documentat en aquest 

TFM.  
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2 Introducció 

2.1 Context i justificació  

Alhora d’escollir la temàtica del Treball de Final de Màster, em vaig decantar pel paisatge urbà 

i rural que conforma la meva ciutat i el seu entorn. Des de sempre m’ha interessat el patrimoni 

arquitectònic de Reus, el seu origen i la seva evolució. Dins d’aquest àmbit, vaig decidir 

centrar-me en els edificis, els quals destaquen gràcies al seu atractiu constructiu. Una 

herència arquitectònica singular, molt rica i diversa, però poc explotada des de una 

perspectiva documental.  

Aquestes circumstàncies em van fer adonar del potencial de relacionar el tema de les 

edificacions més  simbòliques  i representatives de la ciutat amb la seva documentació 

històrica,  tot  a través d’una plataforma interactiva digital. Una iniciativa arxivística que busca 

innovar amb l’accés a la documentació apropant la gent amb el seu passat, podent arribar a 

copsar la realitat actual dels edificis i el seu significat.  

Aquest projecte es fonamenta en dos treballs que vaig redactar en estudis anteriors: el Treball 

de Recerca del Batxillerat (TDR)  i el Treball Final de Grau (TFG), tots dos enfocats en l’estudi 

dels masos de Reus. Unes investigacions centrades en els centres d’explotació agrícola del 

terme, la seva evolució històrica i els seu lligam amb la població local al llarg del temps.  

Aquests antecedents units als coneixements adquirits durant el transcurs del Màster han estat 

la motivació que m’han portat a plantejar i desenvolupar aquesta investigació. Una trajectòria 

acadèmica que culmina en l’elaboració d’un nou model d’accés documental enfocat en el 

patrimoni local de Reus.  Un exemple de com l’arxivística  actual ofereix noves possibilitats 

per apropar la societat als documents mitjançant l’ús de tecnologies, tot participant de manera 

activa i dinàmica, en aquest cas a través de la georeferenciació de la informació.  

Aquest recerca també ofereix un nova oportunitat de tractament i obertura de la documentació 

històrica. Després de la digitalització de la mateixa cal anar més enllà i dona nous models de 

representació. Per tant, el treball busca resoldre també la problemàtica del tractament dels 

fons històrics a través de la seva  la publicació web i la georeferenciació, dotant a la ciutadania 

d’una nova perspectiva documental.  

Cada cop més,  la  geoinformació s’està convertint en un menester de la nostre societat: 

“L'accés a la informació ja no és vist com un privilegi d'ús reservat, sinó com una 
inversió directa de l'Administració en la creació de riquesa i de coneixement. 
Aquesta accessibilitat, conjuntament amb l'interoperabilitat (intercanvi entre 
processos o dades de sistemes heterogenis) i la subsidiarietat (la geoinformació 
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és generada per qui la té més a prop i per qui, suposadament, millor la coneix) són 
les claus en l'actual evolució del món de la geoinformació” 1. 
 

 

2.2 Hipòtesis del treball i objectius 

Aquest treball busca explorar i conèixer quins són els beneficis i les problemàtiques de vincular 

els edificis singulars de Reus, amb la seva documentació a través d'una nova forma de 

presentació de la informació (sistema de georeferenciació). Per tant, la hipòtesi del treball es 

fonamenta en formular un model d'accés a partir d’una pàgina web que conté dades en format 

obert. Es planteja un prototip web, d'aproximació de la ciutadania al patrimoni arquitectònic 

local i a la documentació vinculada.  

La qüestió que planteja aquest projecte és demostrar si l'ús de les tecnologies de la informació 

(programació web i geolocalització) aplicades en un context documental específic, pot ser 

viable i al mateix temps una oportunitat,  tant per l'arxivística  com per la societat en general, 

per difondre el fons documentals vinculats als edificis singulars, construccions amb valor 

arquitectònic. 

Una altra hipòtesi és evidenciar el gran potencial arxivístic i documental vinculat al nostre 

patrimoni arquitectònic. Destacar i posar en valor el paper de la documentació com a testimoni, 

lligat a unes construccions úniques dotant-les d'identitat, la qual cosa ens permet posar en 

relació el patrimoni documental i el patrimoni arquitectònic. 

 

A partir de les hipòtesis plantejades proposo assolir els següents objectius:   

⮚ Crear un nou instrument d'accés documental que doni pas a un perfil obert de dades 

a la ciutadania. 

⮚ Valorar els beneficis i inconvenients d'aquest model d'accés documental. 

⮚ Posar en rellevància el valor patrimonial i històric de Reus que representen aquestes 

edificacions a través de la seva documentació. 

⮚ Demostrar com l'estudi de cada edifici escollit té una òptica documental singular. 

 

 

 

 
1 MASSÓ, Jaume; TORRES, Marc; VALENZUELA, Ana. “La geoinformació: una necessitat creixent”. Revista Catalana de Geografia [en línia]. 

Núm. 39 (abril, 2010).  
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2.3 Metodologia i estructuració 

Per poder desenvolupar aquest projecte d'investigació es requereix d’un mètode de treball 

rigorós.  He cregut oportú seguir un procediment metodològic estructurat en cinc fases, a 

través de les quals podrem entendre, pas a pas, tot el desenvolupament del projecte. 

La primera fase l’he enfocat a definir conceptes i conèixer el context. Comprendre que és la 

geolocalització, quines aplicacions proporciona dintre de l'arxivística i quin és l'estat actual 

d'aquesta aquesta eina aplicable a l’arxivística a diferents àmbits (local, autonòmic, nacional i 

internacional). 

La segona fase m’he concentrat en l'estudi dels edificis seleccionats, el seu origen, la seva 

classificació, la seva evolució i l’ús actual. Aquest fet em va permetre entendre perquè 

aquestes construccions són singulars, així com un símbol de la ciutat de Reus i de la societat 

reusenca. 

La tercera fase l’he centrat a realitzar una exhaustiva cerca dels fons públics i privats de la 

documentació per tal de determinar quines són les millors construccions a tractar, així com la 

seva documentació històrica. Un procés de consulta, selecció i deliberació de quina 

documentació és més adient pel propòsit acadèmic i més atractiva pel possible usuari web.  

La quarta fase l’he fixat en la part més pràctica i tècnica del treball, el disseny i codificació de la 

pàgina web, la qual em va suposar el repte més gran del projecte. Mitjançant el bloc de notes 

i després l'aplicatiu Virtual Studio Code, la pàgina web i el seu mapa interactiu,  poc a poc va 

anar agafant forma i contingut. Un cop elaborada de forma definitiva la plataforma web amb 

la seva documentació vinculada vaig fer una valoració dels beneficis i inconvenients d'aquest 

model d'accés documental. 

Per acabar el treball i com cinquena i última fase, pretén fer arribar el projecte al públic a través 

de diferents propostes de coneixement basades en diferents itineraris. Unes rutes les quals 

es troben integrades al mapa web i que ofereixen als usuaris d’anar descobrint els edificis 

singulars de la ciutat, així com la documentació que hi és vinculada. 

En resum, el projecte està estructura en cinc grans blocs: 

➢ Definir conceptes (marc teòric), context i estat de la qüestió. 

➢ Estudi del cas: Edificis singulars de Reus.  

➢ Procés de consulta, selecció i deliberació de la documentació. 

➢ Disseny de la pàgina web i valoració. 

➢ Proposta d’itineraris. 
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3. Marc teòric 

La formulació d’aquesta iniciativa arxivística planteja la necessitat de tenir clars una sèrie de 

nocions, ja que és un projecte multidisciplinari. Un projecte desenvolupat mitjançant la 

combinació de coneixements arxivístics, cartogràfics, geogràfics, programació i codificació. 

Per tant, en aquest apartat, definiré els conceptes que he considerat més essencials de cada 

disciplina per entendre com són aplicats en l’objecte d’estudi del cas.   

 

3.1 Conceptes cartogràfics i/o geogràfics 

Dins de la cartografia i geografia cal tenir presents els conceptes de geolocalització, 

georeferenciació, geoportal, geoequitecatge i geocodificació. Tots essencials per 

entendre com funciona la localització de les fitxes descriptives dels edificis estudiats dins d’un 

sistema d’informació geogràfic.  Presento una aproximació de cinc conceptes, a tenir en 

compte en el treball, segons definicions de  l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 

 

➢ “ La geolocalització és la determinació de la posició geogràfica d'un aparell 
connectat a una xarxa de comunicacions. La geolocalització inclou la 
determinació de la posició geogràfica d'un dispositiu mòbil, especialment d'un 
telèfon, a partir de les ones de ràdio que emet o per mitjà d'un receptor de GPS 
incorporat, i també la determinació de la posició geogràfica d'un ordinador 
connectat a Internet, com a casos actualment més habituals i significatius, però 
en general és aplicable a qualsevol aparell emissor de senyals de comunicació 
ja sigui mitjançant ràdio, telefonia mòbil, telefonia fixa convencional, xarxes de 
dades, etc.” 

 

➢ “La georeferenciació és la representació de la posició dels fenòmens o entitats 
mitjançant un sistema de referència que permeti expressar posicions 
geogràfiques; és a dir, posicions sobre la superfície terrestre. El concepte de 
georeferenciació s'aplica també al fet d'afegir o de fer explícita la informació de 
posició geogràfica de dades que, en cas contrari, serien dades geoaespacials, 
purament temàtiques (per exemple, un llistat d'establiments industrials sense 
adreça) i que en virtut de la georeferenciació esdevenen dades geogràfiques. “ 
 

➢ “Un geoportal és un lloc web especialitzat que ofereix recursos en línia 
d'informació geoespacial. Els recursos que ofereixen els geoportals poden ser 
dades, metadades, serveis de mapes, aplicacions, geoserveis, serveis de 
localització com nomenclàtors o cercadors adreces, serveis de cerca de rutes 
òptimes, documentació, etc. Els geoportals poden oferir recursos d'informació 
d'interès general o bé especialitzada per àmbits temàtics (geoportals temàtics), 
abast temporal (geoportals històrics) o finalitat dels recursos (geoportals de les 
IDE, geoportals de l'administració local, etc.). Els geoportals poden especialitzar-
se també segons el tipus de recursos d'informació oferts. Per exemple, els 
geoportals especialitzats en descàrrega de dades solen anomenar-se centres 
d'intercanvi de dades (data clearinghouse).” 
 

https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Metadades-geoespacials
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➢ “El geoetiquetatge o geoindexació (geotagging) és el procés 
de georeferenciar documents o continguts digitals, com és ara imatges, fitxers 
multimèdia, pàgines web, missatges, adreces web, notícies o comentaris 
publicats en fòrums o xarxes socials, etc., afegint informació de la localització 
geogràfica dins les metadades dels fitxers o serveis corresponents.” 
 

➢ “La geocodificació és el conjunt de mètodes de georeferenciació que 
expressen la posició geogràfica mitjançant referències a entitats geogràfiques de 
posició coneguda, en lloc de coordenades. Entesa com a operació, 
la geocodificació és el procés d'obtenir la posició en coordenades 
georeferenciades, ja siguin geogràfiques o projectades, a partir d'altres formes 
d'expressar la posició, mitjançant referències com és ara adreces de carrer, 
codis postals o altres. [..]Per a realitzar la geocodificació s'utilitza un programari 
especialitzat en aquest tipus d'operació, anomenat motor de 
geocodificació o geocodificador, que pot ser part d'un programa de sistemes 
d’informació geogràfica, una aplicació d'escriptori independent o un servei web 
que pot ser utilitzat des d'aplicacions web, ja siguin aplicacions de SIG web o 
aplicacions de caire general.” 

 

3.2  Conceptes arxivístics 

La segona disciplina que es tracta en aquest projecte i la més rellevant del treball és 

l’arxivística. Dintre d’aquesta branca considero necessari destacar els conceptes de dades 

obertes. Segons la  definició que podem trobar a la web https://governobert.gencat.cat de la 

Generalitat de Catalunya:  

 

➢ “Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o 
recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a 
disposició de la ciutadania perquè les puguin utilitzar lliurement de manera 
senzilla i còmoda.” 

 

 

3.3 Conceptes informàtics i de programació  

Per entendre el procés de codificació de la pàgina web, la integració del mapa digital  i els 

seus elements, cal tenir presents una sèrie de conceptes que conformen el procediment de 

computació: HTML, CCS, JavaScript, Leaflet i OpenStreetMap . Segons els Diccionaris 

terminològics elaborats pel TERMCAT trobem les següents definicions:  

 

⮚ “HTML(HyperText Markup Language). Llenguatge d'etiquetes estàndard per a 
l'estructuració i la descripció de pàgines web.” 
 

⮚ “CSS (Cascading Style Sheets).Estàndard per a definir i aplicar el format de 
presentació de documents XML o HTML.” 

 

https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Georeferenciacio
https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Metadades-geoespacials
https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Georeferenciacio
https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Sistema-d-informacio-geografica
https://www.icgc.cat/Ciutada/Informa-t/Diccionaris/Sistema-d-informacio-geografica
https://governobert.gencat.cat/


Georeferenciació d’edificis de la ciutat de Reus amb valor patrimonial i la seva documentació històrica vinculada  / 12 

 

⮚ “JavaScript. Llenguatge de scripts que s'executa en el navegador web per a 
proporcionar funcionalitat addicional a les pàgines HTML. El codi JavaScript pot 
anar inclòs dins del codi HTML o en fitxers a part, cridats des de la pàgina HTML.” 
 

A més, és important destacar les nocions d’OpenStreetMap i Leaflet, tots dos 

components claus per entendre el mapa web:  

 

⮚ “Leaflet és la principal biblioteca de codi obert JavaScript per a mapes interactius 
adaptats per a mòbils. Pesa uns 39 KB de JS, té totes les funcions de mapatge 
que la majoria dels desenvolupadors necessiten.” 2 

  
➢ “OpenStreetMap (OSM) és un projecte col·laboratiu per crear un mapa editable del 

món gratuït. Les geodades subjacents al mapa es consideren la sortida principal 
del projecte. La creació i el creixement d’OSM ha estat motivat per les restriccions 
d’ús o disponibilitat de dades de mapes a gran part del món i l’aparició de 
dispositius portàtils de navegació per satèl·lit econòmics.” 3 

 

 

3.4  Aplicacions tecnològiques de la geolocalització en l’arxivística 

La geolocalització és un nou camí dintre la disciplina arxivística que dota d’un nou marc 

tecnològic als documents.  Una capdavantera tècnica que dona als arxius un nou model 

d’accés documental en línia. Conèixer la posició geogràfica d’un document mitjançant un eina 

electrònica (ordinador, mòbil i tablet) obre una nova via d’accés a un producte documental. 

L’aplicació d’aquest recurs envers un fons documental o document permet a l’arxiu d’una 

oportunitat de difusió del seu producte singular. Un arxiu digital que posa en relació un usuari 

amb un repositori digital mitjançant una cerca dinàmica i participativa. Per tant, l’aproximació 

de la georeferenciació dintre de la gestió documental és una nova manera de divulgació de la 

documentació digitalitzada.  

A més, cal esmentar que una altra utilitat que ofereix aquest mitjà és una altra forma 

d’accessibilitat i representació dels documents. Trencar amb la tradicional forma de 

visualització en línia dels documents planteja un nou vincle entre usuari i document. Un lligam 

que revitalitza tant la visió de l’arxiu  i els seus fons com la manera de veure i accedir a la 

documentació.   

Una plataforma  geoespacial amb documents integrats permet una cerca de la documentació 

més ràpida i senzilla que de forma convencional. La visualització cartogràfica dels productes 

 
2 Leafletjs.com. 2021. Leaflet — an open-source JavaScript library for interactive maps. [online] Available at: <https://leafletjs.com/> [Accessed 22 

July 2021]. 
3 Anderson, Mark (18 October 2006). "Global Positioning Tech Inspires Do-It-Yourself Mapping Project". National Geographic News. Archived 

from the original on 11 February 2009. Retrieved 25 February 2012. 

 

https://web.archive.org/web/20090211044643/http:/news.nationalgeographic.com/news/2006/10/061018-street-maps.html
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_News
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/10/061018-street-maps.html
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documentals agilitzen el procés de cerca i permetent a l'usuari arribar amb una major agilitat 

als documents.  

També és interessant destacar el canvi de perspectiva i paradigma que comporta la 

introducció de les tecnologies de la georeferenciació en l’arxivística. L’aplicació d’aquesta 

tècnica revitalitza i reformula l’òptica arxivística tradicional. Accedir, analitzar i gestionar la 

documentació des d’un mapatge web interactiu transforma la forma de tractar i aproximar-nos 

a l’arxiu, plantejant emprar un recurs digital geogràfic.  

Per tant, podem identificar quatre grans utilitats que ofereix la georeferenciació de la 

documentació: 

⮚ Capacitat de situar geogràficament un document. 

⮚ Difondre i fer accessible la documentació digitalitzada.  

⮚ Optimitzar els sistemes de cerca de la informació.  

⮚ Nova perspectiva documental a través d’un mapejat web dels documents.  

⮚ Creació de plataformes geoespacials col·laboratives.  

 

3.5  Mapes digitals  

El terme “web mapping” fa referència als mapes web publicats i accessibles a través d'Internet 

amb la capacitat d'interactuar amb els usuaris. El mapa digital és l'element essencial d'aquest 

projecte, ja que integro un mapa web interactiu dintre la meva pàgina web, donant a l'usuari 

l'oportunitat d'accedir a la documentació, conèixer els edificis singulars i la seva informació 

vinculada (localització, descripció, història, ús actual, etc.). 

Amb l’arribada de la disciplina de la  “Neogeografia” fonamentada en la tecnologia web i 

geoespacial apareix aquest nou concepte. Un innovador recurs que revitalitza la geografia, 

potenciant la capacitat que tindrà qualsevol persona en el moment de georeferenciar i 

cartografiar la seva activitat. La gran eficiència i la seva facilitat d'utilització va fer que es 

convertís en tot un fenomen: 

“ La publicació de mapes a la web i la incorporació dels SIG a la web constitueix 
la tendència o "fenomen" de major rellevància en l'àmbit Geoespacial, la 
competència entre les corporacions, petites i grans empreses, universitats i fins 
particulars, és notable.” 4 
 

 
4 Perez, L., 2021. Publicar Mapas en la Web. Web Mapping una Introducción. [online] Mundocartogeo.blogspot.com. Available at: 

<http://mundocartogeo.blogspot.com/2015/09/publicar-mapas-en-la-web-web-mapping.html> [Accessed 26 July 2021]. La traducció està realitzada 
per l’autor d’aquest TFM. 
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Aquest potencial va ser vist com una oportunitat  pel desenvolupament de software GIS 

(sistema d’informació geogràfica) comercials i lliures (GvSig y QGis). L’opció lliure centrada 

en el codi obert i d’accés gratuït ha estat el software més ben rebut pels usuaris, tenint un 

major recorregut i evolució. Això ha donat lloc a la gran varietat d’aplicacions que podem trobar 

actualment.  

Avui en dia, aquesta tipologia de mapes dinàmics són emprats de forma habitual en diferents 

camps professionals com l'arqueologia, medi ambient, geopolítica, climatologia, patrimoni i 

altres. A poc a poc, s'ha anat introduint en l'arxivística pels seus beneficis centrats a ampliar 

la difusió del patrimoni documental, tot comunicant i transmetent un volum d'informació 

considerable de forma simple i entenedora. 

El mapatge en línia consisteix en combinar i coordinar un sistema d’informació geogràfica 

(SIG) a Internet.  Mitjançant el processament d’unes bases de dades espacials formades per 

geodades, un disseny web i una arquitectura de sotfware del servidor,  podem crear un 

sistema d’informació geogràfica web.  A més, un mapatge web requereix d’un navegador web 

per tal de crear una interacció entre usuari i servidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferentment de la tecnologia i la finalitat utilitzades per dur a terme la creació d’un mapa 

digital, cal tenir compte que hi ha un conjunt d’aspectes comuns que ha de complir un correcte 

mapa web: 

⮚ Ha de ser senzill d’accés i consulta. 

⮚ Visualment ha de ser vistós, atractiu i capaç de captar l’atenció.  

⮚ Ha de ser dinàmic i interactiu. 

⮚ Ha de tenir un objectiu, cal evitar una saturació d’informació tot optimitzant el contingut. 

Imatge 1:  Esquema d’elements que conformen el “Web Mapping”                                                     
Font: https://mappinggis.com/web-mapping/C 
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⮚ Ha de contenir informació el més precisa possible.  

 

Seria ideal que tots els arxius coneguessin els avantatges i les utilitats que ofereix un mapa 

digital web vinculat amb la seva documentació. Per desenvolupar un “web mapping” solament 

es requereixen tenir nocions bàsiques de programació en HTML (llenguatge de 

marcat d'hipertext), llenguatge CSS (disseny visual dels documents web) i la utilització d'una 

llibreria JavaScript (llenguatge interpretat sense necessitat de compilar).  

Els nous protocols web, la velocitat d'internet, la capacitat de processament dels servidors, els 

nous estàndards, etc. Tots aquests canvis tecnològics fomentant una contínua transformació 

del  “web mapping”  i al mateix temps posen al nostre abast un ampli ventall de mapes web. 

L'evolució i progrés dels mapes web cada vegada més resta encaminada cap als mapes 3D, 

mapes fonamentats en Intel·ligència Artificial, mapes generats per drons en temps real, mapes 

que representen dades del Big Data, etc. Aquesta tendència evolutiva de la producció de la 

cartografia ens indica que en el futur, la complexitat i el nombre de classes de mapes anirà 

creixent, tot ampliant-se i diversificant-se. 

La ràpida evolució del “web mapping” des de la seva aparició en la dècada dels anys noranta 

ha propiciat l'existència de projectes capdavanters en la nostra actualitat. Iniciatives que 

destaquen per ser lliures (entorn d'edició de les bases dades constituïda per softwares lliures), 

obertes (amb els mínims recursos informàtics qualsevol pot participar) i col·laboratives (dades 

produïdes per pluralitats de persones). 

Aquesta tipologia de mapes digitals és la més emprada avui en dia, com és per exemple el 

cas d’OpenStreetMaps (OSM), un mapa digital universal que pretén construir una base de 

dades geogràfiques de tot el món. Una iniciativa que sorgeix dintre del moviment Open Data 

i que és un clar exemple del futur del “web mapping”. Aquest mapa de referència que destaca 

per ser lliure, obert i col·lectiu està constituït gràcies el treball de col·laboracions voluntàries. 

A poc a poc, les aportacions d'arreu han construït un volum de dades massives, creant una 

gran base de dades geogràfica amb un elevat nivell de detall. Aquest procés de contribució 

massiva fa que l’OSM sigui la base de dades espacials més detallada en alguns països, 

esdevenint en una font d'informació d'interès pel tractament, l'anàlisi i la investigació. 

Amb tot això, vull destacar que el món del “web mapping” segueix una trajectòria, marcada 

per la distribució i la col·laboració civil, fugint de la competitivitat i la protecció de dades, tal 

com ens indica l’especialista canadenc en SIG Nicolas Gignac: 

«No cal veure la publicació de dades obertes geogràfics com un fi en si mateix, 
sinó aconseguir que les organitzacions que obren les seves dades desenvolupin 
un entorn obert (combinant, tant com sigui possible, programari lliure, dades 
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obertes i estàndards oberts) permetent igualment a els ciutadans participar en la 
millora de la qualitat d'aquestes dades, i assolir així una col·laboració completa 
entre la societat civil i els productors de dades. A llarg termini, això permetria 
millorar l'eficàcia de les administracions públiques a l'estimular la participació, la 
innovació, l'increment de dades, la col·laboració constructiva i la millora de la 
qualitat de les dades geogràfiques.» 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ecologiapolitica.info. 2015. El uso de OpenStreetMap en el contexto humanitario – Ecología Política. [online] Available at: 

<https://www.ecologiapolitica.info/?p=1921#_ftnref1> [Accessed 14 April 2021]. La traducció  està realitzada per l’autor d’aquest TFM 
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Imatge 2: Comparativa de cartografia actual i històrica.         Font: https://geoportal.reus.cat/app-comparador/mbxCompVt.html 

4. Estat de la qüestió 

En el món de l'arxivística contemporània, les tècniques de la georeferenciació són un 

innovador mecanisme que permeten donar un nou accés a la documentació. Un nou 

paradigma del tractament documental fruït de la unió de la digitalització de fons documentals 

i d'un sistema d'informació geogràfic. Un àmbit de producció arxivística amb un important 

potencial d'explotació en el futur. Un arquetip d'arxiu digital que crea un lligam entre un 

producte documental i una plataforma geogràfica interactiva. 

La qüestió principal d’aquest treball recau en què actualment al municipi de Reus no hi ha cap 

projecte que vinculi el seu ric patrimoni arquitectònic amb la documentació relacionada, a 

través d’un mapa web participatiu. Uns edificis estudiats i analitzats en profunditat des d’una 

òptica arquitectònica, però poc explotats en base a la seva documentació històrica que hi fa 

referència. 

En l'entorn municipal de Reus trobem el Geoportal de Reus6, que és un instrument web que 

ens permet explorar la ciutat de Reus mitjançant un mapa interactiu que ofereix un gran ventall 

de serveis i possibilitats, on a través d'un catàleg podem trobar georeferenciats diferents 

serveis i equipaments de la ciutat.  

Respecte a l'accés documental mitjançant el Geoportal de Reus, solament trobarem dintre de 

l'opció "Històrics", documentació cartogràfica de la ciutat on podem realitzar comparatives de 

mapes històrics i actuals. 

 

 
6 Geoportal.reus.cat. 2021. Geoportal Reus. [online] Available at: <https://geoportal.reus.cat/app-comparador/mbxCompVt.html> [Accessed 21 April 

2021]. 
 

Comparador de mapes cartogràfics web  del Geoportal de  l’ Ajuntament de Reus. 
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En l'àmbit de Catalunya, el projecte més capdavanter a destacar és l'ArxiMaps7, el qual porta 

l'arxivística catalana al nou marc de la geolocalització. Una tecnològica i comunicativa eina de 

descripció i recuperació de la informació fonamentada en un mapa web interactiu de 

Catalunya, on podem trobar localitzats els diferents fons notarials.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nou recurs informatiu que dóna veu als arxius, fons documentals, notaris i notaries, i que 

al mateix temps permet consultar i cerca de forma lliure la documentació notarials disponible. 

Per tant, l’ArxiMaps ofereix una iniciativa digital d’accés a informació de tipologia notarial, 

dintre d’una aplicació web que permet localitzar els fons documentals en el territori. Una 

perspectiva documental singular i innovadora que esdevé un punt d’inflexió en l’arxivística 

actual. Una proposta de referència que proporciona als usuaris una senzilla i dinàmica 

aproximació a la documentació. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Arxivers.com. 2014. ArxiMaps. Mapa interactiu dels arxius i fons notarials de Catalunya. [online] Available at: 

<https://cmeinhardt.carto.com/viz/f5477fd2-1b33-11e4-8f79-0e73339ffa50/public_map> [Accessed 18 July 2021]. 

Projecte Arximaps on a través del mapa interectiu web podem localitzar la informació que ens interesa.  

Imatge 3: Visualització de l’eina Arximaps.  Font: https://arxivers.com/recursos/arximaps/ 
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També és interessant esmentar dintre de l'àmbit català, el projecte GEOCommons8, una 

proposta de geolocalització enfocada en la publicació acadèmica de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC). Un repositori digital universitari que ubica en un mapa mundial la 

producció acadèmica. Un portal d'accés en línia que permet filtrar per tipologies de documents, 

matèries o accessibilitat, també disposa d'un cercador global. 

El projecte GEOCommons neix de la iniciativa d'un Projecte de Fi de Carrera anomenat 

'Creación de un S.I.G de levantamientos topogràficos realizados en proyectos de fins de 

carrera en la EPSEB con Leaflet, JS, Geodjango y Postgirs'. El projecte oferia una oportunitat 

única per la institució (UPC), així que es va constituir un grup de treball format per informàtics 

i diferents bibliotecaris  que van adaptar la base del TFG a les necessitats documentals de la 

universitat, donant lloc a la web (http://geocommons.upc.edu). A més, es van establir uns 

dispositius de gestió i actualització de la plataforma. Un nou model de dipòsit documental 

universitari que redueix costos de gestió i actualització, fent-lo viable i sostenible per la 

institució.  

Aquesta proposta documental impulsa l'arxivística catalana en l'àmbit internacional dintre de 

la geolocalització, i posa a la UPC com a pionera en l'àmbit català i espanyol, convertint-se en 

un referent. Una iniciativa que ha estat molt valorada per altres universitats, impulsant nous 

projectes interuniversitaris.  

 

A escala nacional, l'any 2017, vist l’èxit de la iniciativa de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, les quatre universitats politècniques que conformen el grup UP4 ( Universitat 

 
8 Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech - Servei de biblioteques Publicacions i Arxius, F., 2021. GEOCommons. La UPC en el 

territori. [online] Geocommons.upc.edu. Available at: <https://geocommons.upc.edu/> [Accessed 24 April 2021]. 

IEl projecte GeoCommons posa la producció acadèmica de la Universitat Politecnia de Cataluna en geolocalització.  

Imatge 4: Visualització del projecte GEOCommons. Font: https://geocommons.upc.edu/ 

http://geocommons.upc.edu/
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Politènica de Catalunya, Universitat Politènica de Cartagena, Universitat Politènica de Madrid 

i Universitat Politènica de València) van apostar per un projecte conjunt, l'anomenat 

GEOUP49. Van crear grups de treball, es van establir tasques i es va implementar un prototip. 

Com a resultat d’aquest projecte col·laboratiu, avui en dia trobem plataforma web 

(GEOUP4: Las universidades en el territorio) que conté un mapa del món interactiu, on podem 

trobar distribuïda la producció acadèmica de quatre universitats alhora. Un projecte que 

culmina amb un repositori digital interuniversitari, un plantejament que marca un punt d'inflexió 

en l'arxivística nacional.  

 

 

Internacionalment, cal posar en relleu la iniciativa arxivística pionera denominada 

SepiaTown10. Una proposta fonamentada en un mapatge web de fotografies històriques, on 

podem trobar imatges d’època en miniatura localitzades en els emplaçaments actuals.  Un 

projecte que busca combinar la tecnologia, la geografia i els documents fotogràfics per crear 

un instrument  web que ens permeti apropar-nos al passat. El propòsit d’aquest projecte és 

posar en comú imatges d’arxiu, de col·leccions grans i petits, públiques i privades. 

 

 

 

 
9 Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech - Servei de biblioteques Publicacions i Arxius, F., 2021. GEOUP4: Las universidades en el 

territorio. [online] Geo.up4.es. Available at: <http://geo.up4.es/> [Accessed 25 July 2021]. 
10 Sepiatown.com. 2021. Mapped historical photos from collections large and small | SepiaTown. [online] Available at: <http://www.sepiatown.com/> 

[Accessed 5 June 2021]. 

Imatge 5:  Visualització del projecte GEOUP4.  Font: http://geo.up4.es/ 
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Una idea que va néixer l'any 2010, i que a poc a poc, grans institucions reconegudes si van 

anar afegint, com és el cas de: The New York Public Library, The Powerhouse Museum 

(Sydney) o The San Francisco Public Library. Un projecte participatiu i basat en el 

col·laboracionisme que és atractiu per a molts organismes, convertint-se en un referent de 

caràcter mundial. Qualsevol individu o institució pot compartir les seves pròpies imatges de 

forma gratuïta, creant un mapa digital interactiu conformat per les aportacions documentals 

voluntàries, tot respectant les propietats legals de les fotografies.  

SepiaTown és capdavanter en la geolocalització de fotografies històriques, convertint-se en 

una eina arxivística, històrica i cultural, de tots i per a tots. Una proposta que ha obtingut un 

ressò internacional gràcies a la seva política col·laborativa.  La creixent activitat  dintre 

d’aquesta plataforma de cartografia web, fa que haguem de considerar aquest espai virtual 

com un arxiu històric de fotografia digital.  

A través de tots aquests exemples de propostes i projectes de geolocalització en diferents 

àmbits i territoris geogràfics, proposo contextualitzar quin és l'estat actual d'aquest mitjà de 

divulgació de la documentació. Un recurs tecnològic que comença a ser aprofitat en el nostre 

àmbit proper, però que ja porta una trajectòria en altres països on l'arxivística ha potenciat 

més aquest nou paradigma d’accés documental basat en el mapatge web.  

 

 

 

Imatge 6: Iniciativa SepiaTwon, projecte fonamentat en la geolocalització de fotografies històriques.  Font: http://www.sepiatown.com/ 

https://www.nypl.org/
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Àmbit geogràfic Projectes Tipologia documental 

Nivell local 

(Reus) 

Geoportal de Reus Comparativa de documents  

cartogràfics 

 

 

 

 

Nivell autonòmic 

GEOCommons Documents de producció 

acadèmica  

ArxiMaps Documentat notarials  

Geoportal de Patrimoni Cultural Documents de producció 

acadèmica 

Mapa urbanístic - Registre de 

planejament urbanístic de 

Catalunya 

 

 Documents cartogràfics i 

legislació urbanística  

 

 

 

 

Nivell nacional 

 

GEOUP4 

 

Documents de producció 

acadèmica 

 

 

Mapes del Quixot11 

 

Documents cartogràfics 

Marco de Direcciones 

Georeferenciado (MDG)12 

 

Documents cartogràfics 

 

Nivell 

internacional 

SepiaTown 

 

Fotografies històriques 

 

Historypin 

Fotografies històriques, vídeos, 

enregistraments d'àudio 

 
11 Quijote.bne.es. 2021. Quiosco Quijote interactivo – Biblioteca Nacional de España. [online] Available at: <http://quijote.bne.es/quiosco/> 

[Accessed 26 July 2021]. 

12 Ine.es. 2017. Revista digital del INE. [online] Available at: 

<https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEmasNoticia_C&cid=1259949964332&idp=1254736092090&pagename=masINE/masLayout> 
[Accessed 13 June 2021]. 
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5. Estudi del cas: edificis singulars de  Reus  

 

La ciutat  de Reus és un municipi localitzat en el Camp de Tarragona.  Actualment, en el seu 

terme municipal de la ciutat de Reus (53,05km2) podem trobar un conjunt d’edificis  singulars 

amb un valor arquitectònic únic.  Unes construccions singular que configuren un paisatge urbà 

particular. Aquestes edificacions són el viu record del poder socioeconòmic dels ciutadans de 

la ciutat  conjuntament amb les influències artístiques del moment.  

Aquesta riquesa arquitectònica és un reclam pels visitants de la ciutat, així com un deure de 

protecció i divulgació del patrimoni per part de l’Administració. Aquestes circumstàncies van 

propiciar la creació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Natural13, un 

instrument urbanístic  que cerca l’harmonia entre la preservació dels edificis i la seva funció 

actual, així com el seu futur.  Mitjançant aquesta eina podem trobar catalogats fins a 500 béns 

del municipi amb diferents nivells de protecció. 

També cal esmentar que dintre de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya14 del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya consten 63 registres béns protegits 

del municipi de Reus.   Aquest inventari recull construccions en diferents graus de protecció 

segons fixa la  Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (BCIN, BCIL i 

altres). Aquestes dades posen en evidència el patrimoni arquitectònic del municipi.  

Per tant, quan parlem dels edificis emblemàtics de Reus, estem parlant de construccions 

protegides, estudiades i adaptades als usos actuals, tot respectant els seus valors originals.  

La qüestió recau sobre quin coneixement té la ciutadania d’aquests edificis, així com la 

documentació històrica dels mateixos.  

Per entendre els edificis, cal tenir present el marc històric de la ciutat en el moment de 

construcció de les edificacions i la vinculació amb la burgesia reusenca adinerada. 

L’enriquiment d’algunes famílies de Reus va tenir el seu origen en la comercialització 

internacional de productes del sector agroalimentari (vi, oli, i fruita seca) en el segle XVII i que 

va culminar en el segle XVIII amb el famós: “Reus, Paris i Londres”.  

A finals del segle XIX, les famílies benestants, abans de l’arribada de la fil·loxera, van viure 

una etapa dorada del vi, arribant a quintuplicar l’exportació, gràcies al benefici obtingut per 

l'arribada de la fil·loxera a França (1868), revifant l’economia i la vida local.  Però aquesta 

 
13 RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya. [online] Available at: 

<https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=217166&fromPage=load> [Accessed 19 
May 2021]. 
14 Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. [online] Available at: <http://invarquit.cultura.gencat.cat> [Accessed 30 March 2021]. 
 

Taula 1: Diferents projectes de geolocalització de documents, abast geogràfic i la tipologia documental.  Font: Pròpia.  
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bonança va ser temporal, ja que amb l’entrada de la fil·loxera a Catalunya l’any 1895 es va 

acabar amb l’hegemonia de la vinya. Aquestes circumstàncies, van fer aquest sector dominant 

deixes de banda l’explotació agrícola, per centrar-se en la indústria tèxtil. 

Gràcies a l’època industrial, Reus va arribar a ser la segona ciutat de Catalunya (principis del 

segle XX) , un poder econòmic que va quedar reflectit en les façanes i edificacions de la ciutat. 

La burgesia enriquida de Reus no va voler ser menys i va manifestar el seu poder 

socioeconòmic  en els seus projectes familiars, civils, mercantils, tot seguint les tendències 

artístiques del moment, construint un paisatge urbà característic. Aquest fenomen va permetre 

teixir tot un patrimoni arquitectònic a la ciutat de Reus que ha perdurat fins ara.  

Ja en el segle XX la ciutat i el seu terme va rebre grans transformacions amb la davallada de 

les fàbriques tèxtils de Reus. Això va desencadenar que l'economia reusenca progresses cap 

al sector terciari.   

Aquesta evolució de la ciutat marcada per les transformacions econòmiques, demogràfiques, 

socials i culturals, van tenir una incidència directa amb el creixement urbà de la població. 

Aquest nucli urbà originat a partir d’una cruïlla de camins va anar creixent de forma radial. 

Aquest progrés urbanístic progressiu va fer que algunes construccions que el moment es 

localitzaven properes als límits de la ciutat fossin absorbides per la mateixa, quedant 

integrades totalment en la trama urbana. 

A principis del segle XX trobem referències d’autors que descriuen la ciutat com una obra d’art 

en ella mateixa: 

“La ciutat es la primera obra d’art, que comença en el traçat dels carrers i places i 
acaba amb l’embelliment de cada un dels seus edificis, per fora; i continua per dins 
en l’embelliment de cada un dels seus salons i de cada una de les seves cambres. 
La ciutat és la primera obra plàstica on col·laboren totes les arts, des de 
l’arquitectura fins al darrer ofici, per fer-ne el monument a la raça” 15 

 

L’objecte d’estudi en aquest treball és majoritàriament l’obra de famílies burgeses de Reus, 

entre finals de segle XIX i principis del segle XX.  Per tant, cal imaginar-se aquestes 

construccions com una forma de promocionar-se socialment per tal de gaudir d’un 

reconeixement social, fruït dels seus triomfs financers. L’aixecament d’aquests ostentosos 

edificis pretenien guanyar-se el reconeixement de l’alta societat de l’època.  

Les famílies adinerades encarregaven els projectes als arquitectes de prestigi del moment, 

com Sebastià Cabot i Francesc Borràs que van obtenir el títol a Madrid, que aporten unes 

influències academicistes que trobem reflectides en la configuració de  les construccions. 

També cal esmentar els següents arquitectes de l’Escola de Barcelona: Pere Caselles, Joan 

 
15 Josep Aragay, “El nacionalisme de l’art”, 1920.  
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Rubió, i Domènech Sugranyes. Aquests van ser els tècnics encarregats de bastir, entre altres, 

els nous masos d’estiueig, que rebien influències de l’arquitectura modernista i noucentista. 

 

5.1 Classificació dels edificis  

Per entendre les construccions seleccionades, he considerat oportú agrupar-les tot seguint el 

seu estil arquitectònic: modernista, noucentista, eclèctic. Aquesta classificació permet vincular 

els edificis amb la seva tendència fent més simple la contextualització. Dintre de cada corrent 

he seleccionat diverses construccions representatives, pel seu  valor patrimonial, arquitectònic 

i històric, amb les seves fonts documentals. Aquest conjunt de factors han estat els criteris de 

selecció alhora d’escollir les edificacions.  

Aquesta agrupació ofereix una classificació fonamenta en els elements estilístics distintius de 

cada corrent i propis del context del moment. Per entendre els atributs de cada grup he cregut 

apropiat explicar les característiques i l’entorn que defineix l’aparició d’aquests corrents 

arquitectònics dintre  en el municipi, fent més entenedora la classificació utilitzada.  

Alhora de determinar l’estil propi de cada edificació  m'he guiat pel criteri que s'utilitza  a 

l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Departament de Cultura, Generalitat de 

Catalunya), ja que consultats inventaris, llibres, fitxes, etc., consten diferents classificacions 

d’estil arquitectònic, respecte al mateix immoble. 

He englobat aquestes construccions arquitectòniques en tres grans grups: 

- Edificis eclèctics: finals del segle XIX – principis del segle XX 

Són construccions alçades durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX, que 

segueixen la tendència artística eclèctica. L’eclecticisme és un corrent artístic que  buscar 

trencar amb les regles i canons estrictes imposats per l’arquitectura classicista, mitjançant la 

combinació al mateix temps de diferents estils sense donar problemes de coherència 

estilística. Una nova forma de plasmar els edificis importada de les grans metròpolis d’Europa, 

tot combinant el coneixement de la història de l’art, amb la ciència i la tècnica. Una oportunitat 

per utilitzar qualsevol element arquitectònic conegut que va triomfar a Reus deixant la seva 

marca en el paisatge rústic i urbà.  

- Edificis modernistes:  finals del segle XIX – 1920 

L’arquitectura modernista catalana neix a finals del segle XIX amb l’arribada del progrés 

industrial.  Un moviment que pretenia donar resposta a la necessitat de revitalitzar i renovar 

l’arquitectura. Uns edificis que destaquen  per la utilització de les noves tècniques  del moment, 

com el ferro i el vidre, i per la inspiració en la naturalesa i l’ús abundant elements d’origen 
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Taula 2: Edificacions singulars escollides en el projecte, agrupades segons estil arquitectònic.  Font: Pròpia.  

natural, així com l’ús de la línia corba i l’asimetria. Aquest nova òptica constructiva va deixar 

un llegat arquitectònic que va convertir la localitat en una icona del modernisme.  

- Edificis noucentistes: 1910-1940 

Els edificis noucentistes reusencs apareixen a partir de la primera dècada del segle XX fins a 

la dècada dels anys quaranta, aproximadament. Aquest nou llenguatge arquitectònic va 

arribar a la ciutat en contraposició del moviment modernista, deixant una empremta 

urbanística notable.  Una  arquitectura lligada al paisatge que busca l’equilibri i la 

proporcionalitat  entre elements del classicisme, elements del renaixement italià   i elements 

de l'arquitectura rural. Aquesta conjunció entre arquitectura i paisatge és el vestigi que podem 

trobar en el paisatge urbà de la ciutat de Reus. 

 

 

Estil modernista Estil noucentista Estil eclèctic 

 

Casa Navàs 

 

Casa Fàbregas 

 

Mas Miarnau 

 

Institut Pere Mata 

Edifici de la Caixa de 

Pensions 

 

Mas Iglesias 

 

Mas  Gasull 

 

Mas del Llevat 

 

 Vapor Vell 

 

 

Escola Prat de la Riba 

 

 

Centre Lectura 

 

 Antic Escorxador 

Municipal  

 

Xalet Serra  

 

 

Magatzems Vilella  

 

Antic Banc d'Espanya 

 

 

Casa Rull 
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5.1.1 Edificis eclèctics  

 

L’arquitectura catalana i europea es trobava en estat de  decadència durant el darrer terç del 

segle XIX. Aquest entorn va generar l’aparició  d’un nou moviment arquitectònic, l’eclecticisme.  

Un estil  arquitectònic caracteritzat per la combinació de diferents corrents arquitectònics, tot 

emulant estils propis de l’antiguitat i integrant elements d’altres cultures. Per tant, 

l’eclecticisme revitalitza el concepte d’edificació, modernitzant i adaptant als nous temps el 

llenguatge clàssic.  

Cal esmentar la primera  referència crítica que consta de l’eclecticisme, la qual la va fer 

Thomas Hope (1769-1831) qui va publicar el seu An Historical Essay on Architecture, en el 

qual es lamenta de la proliferació d’estils, tot al·legant el següent: 

“Ningú sembla haver tingut encara la idea de recollir de cadascun dels estils 
arquitectònics del passat allò  útil, ornamental, científic, de bon gust, i reunir-ho 
amb noves formes i disposicions, fent nous productes desconeguts, noves 
conquestes, nous productes desconeguts en un altre temps. I una arquitectura que 
nascuda en el nostre país, desenvolupada en el nostre sòl,  en harmonia amb el 
nostre clima, institucions i costums fos alhora elegant, apropiada i original i 
meresqués veritablement ser anomenada “nostra””. 16 

 

Aquesta cita ens mostra ja les principals  característiques de l’eclecticisme arquitectònic.  Unes 

particularitats que marquen la superació de l’academicisme i l’obertura cap a la recuperació 

dels elements arquitectònics de diferents corrents. Això va atraure l’atenció de les noves 

generacions d’arquitectes de l’Escola de Barcelona. Aquest estil arrelat en l’historicisme va 

marcar les construccions de tota la segona meitat del segle XIX, una concepció que destaca 

per la capacitat d’equilibri entre la funcionalitat i la sumptuositat. 

Aquest moviment va deixar la seva empremta a la ciutat de forma tangible, a través de 

diversos exemples tant materials com documentals. Amb l’arribada d’aquesta nova influencia 

estilística, la burgesia de Reus va començar a incorporar-la en els seus projectes de futur com 

símbol de prestigi social.  A poc a poc l’eclecticisme va anar convertint-se en tendència 

apareixent masos, negocis, habitatges unifamiliars amb uns elements distintius propis 

d’aquest corrent.  

Dintre de l’arquitectura eclèctica reusenca m’he centrat en aquest cinc edificis: 

⮚ Mas Miarnau. 

⮚ Mas Iglesias. 

⮚ Vapor Vell. 

 
16 Hope, T., 1840. An historical essay on architecture. London: John Murray. 



Georeferenciació d’edificis de la ciutat de Reus amb valor patrimonial i la seva documentació històrica vinculada  / 28 

 

⮚ Antic Escorxador Municipal de Reus. 

⮚ Antic Banc d'Espanya. 

 

5.1.2 Edificis modernistes 

 

L’arquitectura modernista és la manifestació artística més notòria de finals del segle XIX i 

principis del segle XX. Els nous anhels de modernitat vinguts d’Europa, conjuntament amb el 

desig de la burgesia reusenca del moment, van configurar la fisonomia d’una ciutat en 

creixement, el modernisme reusenc. L’òptica projectista i constructora va evolucionar cap una 

nova mentalitat, el llenguatge modernista,  incorporant-se aquest nou corrent en el trama 

urbana i rústica  de la ciutat de Reus. 

Aquest corrent es caracteritza per utilitzar les línies corbes enfront les rectes, amb formes 

orgàniques inspirades en la naturalesa, amb una riquesa ornamental exuberant, l'ús de nous 

materials (vitralls, ferro, pedra, trencadís, etc.), colors vibrants i altres. Aquesta nova projecció 

arquitectònica va fomentar les arts decoratives com els ebenistes, escultors, vitrallers, 

mosaïcistes, ferres, pintors, etc.  

El modernisme a Reus va desenvolupar-se majoritàriament en la arquitectura de caràcter 

residencial: cases unifamiliars i  edificis plurifamiliars (trama urbana) i masos i xalets (trama 

rústica). Aquesta nova configuració arquitectònica també es va emprar en altres construccions  

com centres hospitalaris, institucions, escoles, etc.  

Dintre de l’arquitectura  modernista reusenca m’he centrat en aquest cinc edificis: 

⮚ Casa Navàs. 

⮚ Institut Pere Mata. 

⮚ Mas Gasull. 

⮚ Escola Prat de la Riba. 

⮚ Xalet Serra.  

⮚ Casa Rull.  

 

5.1.3 Edificis noucentistes 

 

El noucentisme  és un estil arquitectònic  que sorgeix com a resposta enfront del modernisme. 

Un corrent cultural aparegut l’any 1910 a causa de les influències artístiques del moment: 

arquitectura classicista , gaudinisme, escola de Glasgow i arquitectura tradicional de les 
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masies catalans combinada amb el barroc popular. Aquestes influències van actuar en 

contraposició del modernisme.  

Aquest canvi estilístic va ser introduït a la ciutat gràcies a l'arquitecte Lluís Domènech i 

Montaner  amb la construcció de la Casa Gasull (1911-12).  És en aquest moment quan 

apareix manifestat aquest nou llenguatge arquitectònic a la ciutat, el qual perdura fins la 

dècada dels anys quaranta, ampliant el repertori d'edificacions singulars.  

En relació amb el modernisme, el noucentisme va tenir un impacte menor en la trama 

urbanística de la ciutat. No obstant això, el llegat arquitectònic que representa és notable i 

enriqueix la diversitat del valor arquitectònic que podem trobar en el municipi. 

Dintre de l’arquitectura noucentista reusenca m’he centrat en aquest cinc edificis: 

⮚ Casa Fàbregas. 

⮚ Edifici de la Caixa de Pensions. 

⮚ Mas del Llevat. 

⮚ Centre de Lectura de Reus.  

⮚ Magatzems Vilella.  

 

5.2   Documentació dels edificis 

Per poder conèixer les construccions des de l’òptica documental ha estat necessari un procés 

de cerca i selecció exhaustiu, tant de fons públics com privats. Després d’una recerca general, 

vaig adonar-me que són pocs i exclusius els testimonis documentals que han perdurat fins 

avui en dia, respecte els edificis que analitzo en aquest treball.  

Avui en dia, qualsevol edifici de nova planta  ha de seguir uns procediments estipulats i 

regulats per llei, deixant constància de tot el procés previ i final, fins la posada en ús de l’edifici: 

llicències d’obra, plànols, fitxes tècniques, pressupostos, residus, etc.. 

 En el context històric en que es van construir els edificis estudiats  ( darreries segle XIX – 

1940 aprox.), el procés administratiu era més simple i la documentació vinculada reduïda. Els 

expedients de llicències d’obres (la sèrie Foment), en pocs casos contenia planimetria. 

Respecte els edificis integrats en el traçat urbà estaven obligats a deixat testimoni dels seu 

alçament però de forma molt mínima, aportant en general  només plànol de façana de l’edifici 

projectat.  En canvi els immobles ubicats  en zones rústiques, els masos, no exigien cap mena 

de requeriment documental per poder-se bastir,  sense generar cap testimoni administratiu.  
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Cada edifici seleccionat ha tingut una història pròpia i única tant arquitectònica com 

documental.  Mitjançant una cerca en diferents fonts d’informació, he aconseguit  

documentació específica de cada objecte d’estudi, seleccionant la que he considerat  més 

atractiva i representativa pel ciutadà. Com la producció documental en un principi era reduïda, 

vaig ampliar  i diversificar les línies d'investigació, obtenint  al final un volum de documentació 

considerable. En aquest apartat descric les tipologies documentals que he consultat i la seva  

procedència.  

 

4.2.1 Cadastres antics  

Els registres cadastrals són una altra font primària d’informació a tenir en compte. Una 

documentació registral històrica que acredita l’existència  dels immobles de forma 

inventariada.  A través dels fons del  l’Arxiu Municipal de Reus i de l'Arxiu Històric de Tarragona 

(Arxiu Històric Provincial), he pogut constatar l'existència  d’aquests edificis.   

Els cadastres ens aporten informació de gran precisió. Si consultem aquests fons veurem que 

cada unitat documental cadastral ens aporta una informació individualitzada de cada immoble, 

de  gran exactitud i qualitat tècnica.  

Tipologia documental Font d’informació 

 

Cadastre antic 

-Arxiu Municipal de Reus. 

-Arxiu Històric de Tarragona. 

 

Premsa històrica local 

-Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 

-Hemeroteca Històrica de Reus. 

 

Expedients d’obres 

(Plànols de les façanes) 

-Arxiu Municipal de Reus (Sèrie Foment). 

-Dossier 67 Façanes Modernistes de Reus. 

-Exposició virtual: Plànols de les cases modernistes de Reus 

(web Arxiu Comarcal del Baix Camp). 

 

Fotografies històriques            

 

-Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) 

 

Fitxes tècniques i plànols 

-Arxiu Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Demarcació de 

Tarragona. 

-Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català (DC, GC.) 

Taula 3: Tipologies documentals consultades en el treball.   Font: Pròpia.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Inventari_del_Patrimoni_Arquitect%C3%B2nic_Catal%C3%A0
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La documentació cadastral es troba conformada per informació literal (sèries documentals 

alfanumèriques) i per informació gràfica (sèries documentals cartogràfiques). 

L’essència d’aquesta font d’informació recau en el valor legal probatori que representen 

aquests documents, tot conferint un valor jurídic fonament en dret a la propietat. Per tant, 

l’estudi d’aquesta documentació demostra i verifica de manera fefaent la propietat dels 

terrenys i immobles, el canvi de propietari  o l’ampliació o modificacions sofertes per les 

construccions al llarg de la seva existència. 

L’anàlisi d’aquestes fons ens permet conèixer l'evolució històrica de les construccions fins el 

present. Mostra també l’evolució de la propietat urbana amb finalitat recaptativa fiscal. Per 

tant, cal tenir present la importància d’aquesta producció documental, motivada per raons 

fiscals i administratives, que ofereix un valor probatori únic pels edificis.  

He referenciat els edificis respecte els cadastres més antics que he pogut consultar17.  En el 

cas dels masos estudiats, el cadastre ens aporta informació tant de l’edificació principal com 

elements secundaris dintre de la parcel·la (basa, galliners, magatzems, etc.), així com els 

límits de la parcel·la  i de les terres limítrofes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Premsa històrica local  

La premsa històrica local és una font d’informació secundària, essencial per a qualsevol 

investigador. Aquest recurs ens proporciona notícies i articles relatius a les construccions 

tractades. Això em permet complementar  la història de les edificacions, el seu context social, 

econòmic, polític, cultural, etc.  La premsa local ens apropa a l'ambient  reusenc  de l'època, 

aproximant-nos als edificis des de la quotidianitat de la premsa local.    

 
17 AHT. Fons Institut Geogràfic i Cadastral.  

Imatge 7: Dos exemples dels plànols parcel·laris del cadastre de rústica del terme de Reus.  Font: Arxiu Històric de Tarragona.  
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Els diaris constitueixen una font rellevant que van documentant dia a dia l’evolució de la 

història, i en aquest cas del la ciutat de Reus i dels edificis singulars. Els diaris ens  transmeten 

els pensaments socials del moment. L’historiador Manuel Tuñón de Lara dona èmfasi al valor 

que ens que ofereix aquesta eina d’estudi: 

”una font per expressar corrents d'opinió, actituds polítiques o ideològiques; també una 
font que recull les mentalitats d'una època [...]. En fi, la premsa és, en si mateixa, 
objecte d'una història; en aquest últim cas el diari és objecte i font alhora”. Tuñón de 
Lara (1973:174).18 
 

Com a investigador he tingut em compte el tractament dels diaris com a font historiogràfica i 

mitjà informatiu d’aproximació als edificis. La possibilitat de consultar la premsa escrita ha 

estat una eina de  reconstrucció i de coneixement d’una època passada, mitjançant l’anàlisi i 

l’estudi de les informacions i opinions publicades.  

La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica és el resultat d'un projecte cooperatiu fet pel Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esports d'Espanya, les seves Comunitats Autònomes i altres institucions 

de la memòria històrica. 

Gràcies a la  Biblioteca Virtual de Prensa Histórica19 es pot dur a terme una cerca avançada 

de les obres arquitectòniques  en diferents diaris locals dels segles XIX i XX: 

➢ La Autonomía periódico republicano, defensor del partido único (1897-1900). 

➢ Boletín Oficial de la Província de Tarragona (des del 1870).  

➢ Las Circunstancias     (1902, 1903, 1904, 1912, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1929, 

1930). 

➢ El Consecuente: órgano del Partido Republicano Radical Autonomista de la 

provincia (1912-1914). 

➢ Crónica Reusense: diario del partido liberal conservador de avisos y noticias (1897, 

1898, 1899). 

➢ Diario de Reus (1897- 1931). 

➢ Foment (1912, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1931, 1932, 1933, 1934). 

➢ Hoja parroquial (1946-1947). 

➢ El Liberal de Reus: diario político literario y de avisos y noticias (1897-1899). 

➢ La Lucha: semanario republicano radical  (1912, 1913, 1914). 

➢ El Radical: semanario tradicionalista  (1912-1913). 

➢ La Reforma: eco de la asociación de dependientes de comercio de Reus (1903-1904). 

➢ La República: semanario democrático (1903-1904). 

 
18Tuñón De Lara, M. (1973). Metodología de la historia social de España. Madrid: Siglo XXI. —, (1987). “Introducción”. En Álvarez, J. T. (et al.) 

(1987). Prensa obrera en Madrid, 1855- 1936. Madrid: Comunidad de Madrid. p. 24-59. La traducció està realitzada per l’autor d’aquest TFM. 
19 https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=4212
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1604
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=4214
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1493
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1493
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=4217
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=4219
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=4223
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1462
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1495
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1500
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1498
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1489
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➢ Lo Somatent: diari regionalista (1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903). 

➢ Reus: Semanario de la ciudad (1952-1981). 

➢ La Unión (1927-1928). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Expedients d’obres  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l'Administració deixa registre d’expedient d’obres (sèrie 

Foment) de qualsevol edificació, reforma o obra menor que es realitzi a la ciutat. Aquest 

procediment de sol·licitud de la llicència genera  un fons documental únic, centrat en tots 

documents que conformen els expedients d’obres de finals del segle XIX i principis del XX. 

Aquesta competència de l’Ajuntament de Reus ens permet consultar la constància de la 

construcció de molts d’aquest edificis tan representatius: plànols de les façanes, projecte 

executiu, declaració de responsable tècnic/a d’obres, impost de construccions, pressupost, 

etc. Dintre de tots aquests documents que conformen l’expedient, cal  fer èmfasi en els plànols 

de les façanes, que són més atractius visualment, integrant-los en la proposta web, amb la 

voluntat de captar i potenciar l'interès dels usuaris.  

Un moment clau a l’hora de cercar en la sèrie de Foment el trobem a la dècada de 1940. En 

aquest període es va reconstruir la ciutat, que va quedar molt afectada pels bombardejos 

soferts durant la guerra civil espanyola. Aquest context bèl·lic va destruir part del patrimoni 

arquitectònic i documental. L’Etnòleg i dinamitzador cultural Salvador Palomar així ens en 

parla:  

«Reus va ser una ciutat molt castigada, amb unes 900 cases afectades de les 

quals una tercera part van quedar totalment destruïdes»20.  

 
20 Diari de Tarragona. 2021. Reus, una ciutat assolada per les bombes. [online] Available at: <https://www.diaridetarragona.com/reus/Reus-una-

ciutat-assolada-per-les-bombes-20180326-0004.html> [Accessed 9 August 2021]. 

Imatge 8: Logo de la “Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.”                
Font: https://www.bibliotecaspublicas.es/aldaia/Servicios/Informacion-
local.html  

Imatge 9: Exemple de Diari premsa històrica local de 1902. Font: 
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=1457 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1457
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
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Aquestes circumstàncies van provocar que durant  la postguerra, en concret  dècada dels 

anys quaranta, es reconstruís la ciutat fet que va generar un augment del volum documental  

considerable dels expedients de llicències d’obres (la sèrie Foment). 

Un exemple a destacar és  la Casa Navàs  que va quedar afectada parcialment durant els 

bombardejos  i va ser reconstruïda de forma provisional durant la postguerra. Actualment 

encara es realitzen tasques de restauració de l’edifici ( 2020, recuperació del capcer, façana 

principal).  

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

4.2.4 Fotografies  antigues 

Les fotografies antigues són una font fonamental per a la recerca històrica i la investigació del 

patrimoni arquitectònic. Aquesta producció documental  és un vestigi de la vida de les 

persones en els seus hàbitats i que recull l’evolució de les societats. Tant a Reus com a 

Catalunya, tenim un ric patrimoni fotogràfic per explotar i divulgar, que ens apropa al nostre 

passat i a la nostre identitat.  En conseqüència,  he aprofitat aquest recurs per documentar 

visualment els edificis i la seva història.  

Concretament la fotografia urbana és la línia en la que m’he centrat. Aquesta representació  

de l’escena urbana de l’època ens revela els atributs  característics del seu context històric, 

una qüestió de gran utilitat per la comprensió del que va ser l’edificació en un moment i lloc 

determinat.  

Imatge 11: Exemple de planimetria, alçat del tancament del Antic Escorxador Públic. 
Font: AMR. Fons Municipal. Sèrie de Foment. 

Imatge 10: Exemple d’expedient de la Secció de 
Foment, exp. núm. 66, 1891. 

Font: AMR. Fons Municipal. Sèrie de Foment. 
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Aquesta herència documental que m’ha permès documentar gran part dels edificis 

seleccionats per a l’estudi. A través de la consulta en el Centre de la Imatge del Mas Iglesias 

(CIMIR), he pogut referenciar fotogràficament els immobles.  

Aquesta tipologia de document històric ens il·lustra l’empremta que van deixar l'arribada dels 

nous corrents artístics a la població (eclecticisme, modernisme i noucentisme).  Una prova 

representativa de de la memòria col·lectiva reusenca que cal analitzar amb detall per entendre 

les transformacions de la societat i del traçat urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Fitxes tècniques i plànols  

 

Un altre fons documental a tenir en compte durant l’estudi de les construccions seleccionades 

és el que custodia l’Arxiu  del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Demarcació de Tarragona 

(COAC Tarragona). Un fons  fonamentat en la documentació més tècnica de vessant 

arquitectònica, que ens aporta informació  de primera mà relativa a edificacions.  

Per una banda, l’arxiu conté el registre (inventaris, fitxes tècniques) de les primeres recopilació 

sistemàtica de béns arquitectònics promoguts per les diferents administracions:  Inventario del 

Patrimonio Arquitectónico de Interés Històrico y  Artístico (Ministerio de Cultura), Inventario de 

Protección del Patrimonio Cultural Europeo (Archivo Histórico de Urbanismo, Arquitectura y 

Diseño, COAC), Servei de Patrimoni Arquitectònic (Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya).  Per tant he trobat tres tipologies de fitxes tècniques de les construccions 

singulars elaborades durant la dècada dels anys setanta i vuitanta del segle XX. En relació 

amb els edificis estudiats, he trobat fitxes tècniques que  majoritàriament corresponen a 

construccions situades en sòl urbà i manquen algunes que es  localitzen en sòl rústic. 

Imatge 12: Postal: Vista general de Reus.  
Font: https://issuu.com/aac1961/docs/postalsdereus1 

Imatge 13: Fotografia històrica de la Casa Navàs.                    
Font: https://www.todocoleccion.net/postales-cataluna/0412-
bonita-postal-reus-casa-navas-edicion-toldra-circulada-ano-

1913-ver-foto-adicional~x42368347 
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Per altre banda, en el fons del COAC Tarragona també he trobat plànols dels edificis (alçats, 

plantes i seccions) realitzats de forma contemporània (possiblement projectes d’estudiants). 

Per cronologia, aquesta  documentació no es pot considerar històrica, però complementa de 

manera gràfica l’estudi històric documental que realitzo de cada edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14:  Fitxa tècnica del Xalet Serra.                            
Font: COAC Demarcació de Tarragona.  

 

Imatge 15:  Planimetria de la façana principal de l’Escola Prat de la Riba. Font: COAC 
Demarcació de Tarragona.  
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6. Prova de concepte: disseny de la pàgina web 

6. 1 Procés de creació 

La creació de la pàgina web ha estat el repte més gran en el que m'he trobat al llarg del 

projecte. Aquesta meta de programació informàtica ha estat tot un recorregut d'aprenentatge 

personal. Plasmar a través d'un espai web la iniciativa arxivística plantejada, em permet 

transformar un treball acadèmic en una eina web de divulgació del patrimoni local, tant 

documental com arquitectònic. 

Abans de començar a treballar en el codi font, vaig plantejar i establir quina seria la idea més 

adequada i atractiva per la plataforma web. Els valors que pretén transmetre són: 

accessibilitat, interacció, simplicitat, identitat, entre altres.  Un cop visualitzat el model  web 

que volia assolir, vaig demanar consell al tutor Remo Suppi sobre la metodologia més adient 

a aplicar al treball. En base a les seves aportacions vaig considerar que per tenir major 

autonomia i flexibilitat era més adequat utilitzar el llenguatge HTML 

(HyperText Markup Language). 

La pàgina web la vaig començar utilitzant en un primer moment el programari editor de text 

denominat Bloc de notes. A mesura que vaig desenvolupar la codificació, vaig adonar-me que 

necessitava d’un programari informàtic específic per tal d'agilitzar i simplificar el projecte, així 

que vaig començar a utilitzar un editor de codi font, en concret el Virtual Studio Code. Aquest 

canvi d'aplicació va significar una optimització del temps i una millor estructura del conjunt del 

codi. 

Gràcies als meus coneixements obtinguts durant la línia formativa de Sistemes d'Informació 

(primer curs del Màster), la programació basada en el llenguatge HTML no m’ha suposat un 

gran inconvenient. El repte tècnic amb el qual em vaig trobar va ser alhora de treballar amb el 

llenguatge JavaScript, ja que desconeixia com integrar el mapa digital web, georeferenciar els 

edificis, crear les seves fitxes i integrar la documentació. Mitjançant les indicacions del tutor, 

vaig anar computant el conjunt del codi que conforma la totalitat de la pàgina web. 

A través de la biblioteca de codi obert Leaflet (JavaScript), la qual és pionera en la integració 

i configuració de mapes digitals personalitzats, vaig desenvolupar el treball. Aquesta llibreria 

digital ofereix tutorials i exemples de com treballar el codi per adaptar el mapa a les teves 

necessitats, fet que em va facilitar el procés de creació.  

He intentat crear una plataforma web senzilla i entenedora per a tothom, mitjançant una 

tipografia clara, un menú contrastat i uns elements identificatius concisos i precisos. Amb la 

voluntat de crear una harmonia òptica equilibrada i al mateix temps donar importància al que 

considerava rellevant.   
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Un cop dissenyat tot el conjunt de codis (HTML, CSS i JavaScript) vaig procedir a crear un 

compte en l'aplicació informàtica GitHub21, el qual actua com un allotjament de repositoris Git, 

una plataforma destinada a la creació de codi font fonamentada en un treball col·laboratiu i 

que serveix també com un controlador de versions on es va actualitzant el codi, amb l’opció 

de recuperar versions anteriors. Una vegada registrat vaig pujar al programari el conjunt del 

codi del meu projecte, i a continuació vaig vincular el meu compte de GitHub amb Amazon 

Web Service (AWS)22, que ofereix un conjunt d'eines i serveis de computació en el núvol, com 

per exemple proporcionar adreces IP privades i públiques. Tot seguit, vaig crear una nova 

aplicació a AWS, selecciono la branca del repositori (GitHub) que vull que s’obri a la pagina 

web i el AWS proporciona una adreça vàlida de forma temporal i gratuïta. Aquest últim pas 

dota al meu codi d'un espai web, aconseguint una adreça IP real en Internet on es pot 

consultar el resultat final d’aquest projecte: https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com.  

 

 

 

6.2 Elements de la web 

Els dos elements importants que conformen la pàgina web són el mapa interactiu i el menú 

horitzontal desplegable. Aquests dos elements permeten una interacció directe amb el usuari.  

 

 

 
21 GitHub. 2021. GitHub: Where the world builds software. [online] Available at: <https://github.com/> [Accessed 2021]. 

22 Amazon Web Services, Inc. 2021. AWS | Cloud Computing - Servicios de informática en la nube. [online] Available at: 

<https://aws.amazon.com/es/> [Accessed 30 August 2021]. 

Imatge 16: Estructura bàsica llenguatge 
d’hipertext HTML.           Font: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HTML_l

ogo.png 

 

Imatge 17: Editor de codi font Virtual Studio Code. Font: https://code.visualstudio.com/ 

 

https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
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6.2.1 Mapa interactiu 

 

El mapa web és l’element fonamental de la web. És una eina interactiva que permet a l’usuari 

conèixer els diferents edificis singulars analitzats.  En la pantalla general (mapa de Reus), 

s’assenyalen en icones de diferents colors, els quals indiquin la posició i l’estil arquitectònic 

de l’ edifici. Clicant damunt d’una icona, aquesta s’obre i ens aporta una fitxa descriptiva de 

l’edifici.  La fitxa descriptiva incorpora els següents continguts: localització, estil arquitectònic, 

descripció, construcció, arquitecte, ús original, història, ús actual i documentació històrica. 

Sota el mapa podem observar una llegenda que identifica cada color amb l’estil arquitectònic: 

modernista, noucentista i eclèctic.  

Imatge 18:  Accés  general de la pàgina web.  Font: https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
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Imatge 21: Visió del menú horitzontal desplegable amb totes les pestanyes obertes               

Font:https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

 

 

 

 

6.2.2 Menú horitzontal desplegable 

 

A la part superior de la pàgina web, just a sobre del mapa, he situat un menú horitzontal 

desplegable de color verd que ens mostra les diferents possibilitats de consulta de la web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, es visualitza l’apartat de la Història de la ciutat, dividit en 4 subgrups: Origen 

medieval, Època moderna, Època contemporània i Actualitat. Cadascun d’ells ens aporta una 

breu síntesi sobre una època històrica de la ciutat, oferint un context històric als edificis. 

 

Imatge 19:  Fitxa descriptiva del l’Antic 
Escorxador Municipal de Reus.     

Font:https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

Imatge 20: Icones dels edificis que senyalitzen la posició i l’estil arquitectònic.                                               

Font: https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
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En segon lloc, dintre del menú es planteja l’apartat de tipologies d’edificis segons l’estil 

arquitectònic: modernista, noucentista i eclèctica. En aquesta pestanya es desenvolupa una 

breu explicació del llenguatge arquitectònic de cada corrent artística. A més, s’incorpora un 

llistat dels edificis geolocalitzats amb una fotografia actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer lloc, es proposen tres itineraris per la ciutat en que el fil conductor es l’estil 

arquitectònic. Aquests itineraris es desenvolupen en el punt 6.4.  

Imatge 22: Apartat relatiu a l’Origen Medieval de Reus dintre de la Història de la ciutat.                                                                                     

Font: https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

Imatge 23: Visualització de l’apartat arquitectura modernista a la web.     Font: https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
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En quart lloc, s’ubica l’apartat relatiu a la documentació de les edificacions singulars. Aquesta 

pestanya es subdivideix en 5 apartats: Premsa històrica, Cadastres antics, Expedients de 

Foment, Fotografies antigues, Fitxes tècniques i plànols.  

  

 

 

6.3 Anàlisis DAFO: beneficis i inconvenients  

Per tal de conèixer els beneficis i inconvenients d’aquest projecte he considerat oportú 

realitzar un Anàlisis DAFO. Aquest anàlisis ens permet identificar per una banda, les fortaleses 

i oportunitats per tal potenciar-les, per una altre banda ens apropa a conèixer les debilitats i 

les amenaces a tenir en compte per tal corregir-les i millorar-les.  

FORTALESES  
 

➢ Equip humà, motivat, compromès i 

cohesionat.  

➢ Recursos. 

➢ Professionalitat. 

➢ Documentació única. 

 

 

DEBILITATS 

 

➢ És necessari que la documentació 

sigui digitalitzada.  

➢ Coneixements d’informàtica 

limitats. 

 

 

AMENACES 

Imatge 24: Apartat de fotografies històriques on hi trobem el patrimoni fotogràfic relacionat als edificis.                                                             

Font: : https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com. 

 

OPORTUNITATS 

https://deploy.d7cys939nx0cv.amplifyapp.com/
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6.4 Proposta d'itineraris  

Quan passegem per la ciutat de  Reus, tenim oportunitat de contemplar cadascun dels 

elements que configuren el paisatge urbà, un traçat urbanístic que destaca pels elements 

eclèctics, modernistes i noucentistes.  Voldria incorporar en la pàgina web aquest fet amb la 

finalitat d’apropar l’usuari de la plataforma web,  mitjançant diverses propostes d’itineraris a 

peu per la ciutat i el seu entorn.  El recorreguts plantejat aproximen als usuaris als  edificis i al 

seu valor arquitectònic, el qual està documentat a través de diferents fonts.   

Aquest projecte permet socialitzar el coneixement i compartir-lo amb la ciutadania mitjançant 

la proposta de tres recorreguts a peu per la ciutat, un per cada tipologia d’edifici: ruta 
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modernista, ruta noucentista i ruta eclèctica. La idea és de fer-nos descobrir el patrimoni 

arquitectònic de la ciutat de Reus, al mateix temps que passegem fet que ens permet fer salut. 

Aquests recorreguts pretenen  incentivar el lleure i l'interès per la cultura local, mitjançant el 

coneixement d’edificis singulars històrics de Reus. 

Cal advertir que el recorregut  que consta a la web s’ha realitzat a través de la llibreria de codi 

Leaflet, que depèn de l’OpenStreetMaps (OMS). Aquesta llibreria només em permet fer un 

recorregut amb cotxe. A la web es mostra la distancia i el temps del trajecte a través d’un 

usuari en cotxe. Malgrat tot, el projecte té la voluntat de fer l’itinerari a peu, sent una limitació 

de caràcter informàtic a resoldre.  

Ruta eclèctica 

Aquest itinerari es centra en descobrir cinc edificis eclèctics tots caminant per la ciutat, amb 

un recorregut total de 6,2 km i una durada aproximada a peu de 3h.  

 

 

 

Ruta modernista 

En aquesta ruta es planteja un itinerari per sis edificis modernistes,  amb un recorregut total 

de 9 km i una durada aproximada a peu de 4h. 

 

 

Imatge 19: Editor de codi font Virtual Studio Code. Font: https://code.visualstudio.com/ 
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Ruta noucentista 

En aquest itinerari es proposa un trajecte format per cinc edificis, amb un recorregut total de 

4,3 km i una durada aproximada a peu de 2h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Futures línies de treball 

 

A  partir de la formulació d’aquest estudi s’obren diverses línies de treball, com  la possibilitat 

de millorar i implementar el projecte de forma pràctica amb col·laboració de l’Administració 

local, en concret  amb l’Ajuntament de Reus. El model que representa aquesta iniciativa es 

podria aplicar en altres entorns local, ajustat als edificis propis de cada lloc.  

Imatge 20: Editor de codi font Virtual Studio Code. Font: https://code.visualstudio.com/ 

 

Imatge 21: Editor de codi font Virtual Studio Code. Font: https://code.visualstudio.com/ 

 

 

 

https://code.visualstudio.com/
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Seria interessant que la proposta que recull el treball impulsés una línia de col·laboració entre 

els diferents  arxius que continguin fons vinculants i les  administracions locals.  Aquesta 

alternativa dinàmica i innovadora per conèixer un patrimoni documental desconegut o poc 

conegut és una oportunitat de treball i divulgació dels fons pels centres arxivístics.  

 

La voluntat és presentar aquest projecte a la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Reus, 

com una proposta atractiva per divulgar el patrimoni arquitectònic i documental de la ciutat.  

Considero que l’Administració local hauria d’aprofitar aquest projecte com un eina  que està 

orientada a promoure i divulgar  la cultura de la ciutat. Caldria millorar i remodelar  el prototip 

inicial, adaptant-lo als requeriments de l’organització municipal, creant un recurs documental 

de envers la ciutadania. També seria una proposta interessant integrar el prototip dintre de 

l’espai web Geoportal de Reus, tot optimitzant la web existent amb els nous continguts 

proposat en aquest projecte.  A més, amb la voluntat de fer arribar el projecte al màxim nombre 

d’usuaris, també es podria millorar el model proposat per tal que funcionés de manera més 

eficient, per a dispositius mòbils i tablets. Cal afegir que a banda de fer itineraris a peu, també 

es podrien plantejar fer-los en bicicleta i en cotxe, en aquest últim cas pensant en persones 

amb mobilitat reduïda. 

 

En els arxius municipals, la sèrie de llicències d’obres és una de les més importants. Aquest 

potencial d’informació podria permetre incentivar l’eina proposada en aquest treball, amb la 

finalitat de difondre el patrimoni local en base als fons documentals històrics o contemporanis 

existents en els diferents arxius, a través d’una  col·laboració entre ells (municipals, comarcals, 

provincial, privats, etc.).  

 

De cara al futur, molts arxius podrien plantejar implementar aquest recurs, com una eina més 

per apropar l’usuari al centre i al seu patrimoni ocult. Aquesta eina proposada en el treball 

podria servir com a model, exportant-se i adaptant-se a les necessitats i característiques de 

cada municipi o altres àmbits territorials.  

 

 

Poc a poc, seria interessant anar introduint de forma constant la georeferenciació de noves 

edificacions en plataforma tot seguint els criteris d’agrupació plantejats, ja que el treball només 

ha incorporat 16 edificis representatius.  A més a més, també seria interessant ampliar el 

contingut que conformen les fitxes dels edificis, tant en quantitat com incorporant nous 

paràmetres descriptius. 
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Cal anar més enllà de l’entorn local i començar a plantejar un projecte comú que sumes 

centres arxivístics, institucions i entitats,  amb la finalitat de configurar un eina a nivell 

autonòmic. Mitjançant la col·laboració i la cooperació crec que plataforma homogènia per a 

tots els centres seria més eficaç i eficient per a tots.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama 1: Esquema de les futures línies de treball.  Font: Pròpia 
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8. Conclusions 

 

Conèixer altres Treballs Finals de Màster i altres projectes, m’ha permès adonar-me del 

potencial de la línia d’actuació que jo proposo entre arxivística i georeferenciació, i que es 

fonamenta en el  col·laboracionisme i la cooperació, entre diferents arxius, entitats i 

administracions públiques.  

La combinació de la neogeografia, la informàtica i l’arxivística dintre d’un àmbit local específic 

és el resultat d’aquest projecte. Amb això, vull remarcar que l’arxivística es nodreix d’altres 

disciplines, tot treballant de forma multidisciplinària enfront dels noves iniciatives que obren 

noves línies d’investigació, socialització i divulgació del patrimoni local, en el cas del meu 

projecte. 

Un repte que caldria assolir en aquesta proposta seria millorar la  programació informàtica,  

atesos els limitats coneixements informàtics que tinc el treball. Considero que caldria 

complementar la proposta amb els coneixements d’un especialista en la disciplina de 

programació informàtica.  

La situació actual de la pandèmia ha portat a minimitzar les consultes presencials als arxius, 

en contrapartida s’ha fomentat l’ús de les consultes telemàtiques. Cal aprofitar aquesta 

dinàmica cap a la digitalització i la visualització via web dels fons dels arxius, una ocasió per 

difondre’ls socialment i posar-los en valor a través d’espais virtuals. La utilització de la 

georeferenciació, com el prototip que proposo, podria ser un mitjà per reconèixer el potencial 

de la gestió documental, així com la tasca i funció social i pública dels arxius. 
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10. Annex 

 

Entrevista 1: Anton Pàmies Martorell, arquitecte. 

Lloc: Despatx d’arquitectura.  Raval de Sant Pere, 35, 43201 Reus, Tarragona. 

Data: 13.05.2021. 

Hora: A les 11.30. 

Tipologia de entrevista: Guiada. 

Duració de la entrevista: 66.26 minuts. 

 

- Actualment, quines vies de difusió del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Reus 

coneixes? 

 

Conec que hi ha un proposta anomenada Ruta Tomb de Ravals i el Reus Ocult i altres 

iniciatives impulsades pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de Reus. En general el 

patrimoni arquitectònic  de la ciutat està enfocat en la promoció del modernisme i de cara 

a un públic turístic.  

 

- Creus que cal buscar noves maneres d'apropar el patrimoni arquitectònic de Reus 

a la ciutadania? Quines podrien ser aquestes noves vies? 

 

Si,  com vivim en l’era digital sembla que tot hagi de venir a través d’aquest recurs. Per 

tant, cal tenir present la importància d’aquest mitjans sobretot a l’hora d’enfocar-ho de cara 

a un públic més jove. També cal anar a les escoles  on s’hauria de sensibilitzar als alumnes 

del valor del patrimoni local, autonòmic, nacional i estatal. Ensenyar a estimar les coses i 

el seu valor des de petits i poc a poc i a  través de mitjans audiovisuals i interactius fins 

arribar a conèixer el patrimoni que ens envolta. També motivant i fent visites als arxius per 

tal de donar a conèixer aquest valor.  

 

- En arxivística ens fixem principalment en el contingut, l'estructura, el format, el 

suport, etc. Quins són els trets bàsics a tenir en compte i a destacar d'un edifici? 

 

Hi han les tipologies que són els trets identificatius que permeten dir si és una escola o un 

hospital. Aquesta distinció és cada vegada més difícils de trobar en l’arquitectura 
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contemporània. En els segles XIX i XX que tu treballes i han un trets tipològics  distintius 

més destacables.  

 

Després hi ha els usos. Moltes vegades van lligats a la tipologia  (ús sanitari , hospitalari, 

docent, administratiu, etc.). 

 

Després hi la materialitat d’aquest. La materialitat  és la manera de construir aquell edifici 

que diferencien els edificis modernistes dels noucentistes . Els modernistes podem trobar-

hi elements  típics com el trencadís, en canvi  en el noucentisme trobarem de forma més 

freqüent els estucats i esgrafiats, més propi de la materialitat noucentista.  

 

L’estructura  permet diferenciar un edifici monumental o un edifici més domèstic. En edificis 

més monumentals l’estructura és més sòlida, en canvi en altre edificis veurem estructures 

més senzilles.  

 

Tots aquest elements estan lligats entre si. Quant un edifici és coherent és quant tots 

aquest components tenen un mínim comú denominador.  

 

 

- Des del teu punt de vista, com podríem associar el valor arquitectònic dels edificis 

amb la seva documentació, de cara al públic? Creus que és una via que cal explotar 

i que pot ser atractiva per la gent? 

 

A través dels codis QR, com la proposta que ja existeix actualment o a través de la difusió 

mitjançant les guies d’arquitectura.  

 

- Quina tipologia de documentació de caràcter arquitectònic consideres que pot ser 

més atraient per la ciutadania? 

 

La fotografia o un trosset de vídeo sempre és més atraient. Si hi ha alguna fotografia o un 

petit vídeo d’un itinerari  interior del edifici,  són recursos que criden bastant a l’espectador. 

Després els plànols. Dintre dels plànols hi han plantes i façanes i també les anomenades 

perspectives axonomètriques que donen unes perspectives més boniques de les 

construccions. Les visualitzacions també serien una recurs però més encarat cap al 

coneixement dels patrimoni perdut.  
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- A través de la investigació he pogut documentar els edificis mitjançant el cadastre 

antic, premsa històrica local, expedients d'obres, plànols de les façanes, fotografies 

històriques i fitxes tècniques i plànols. Tens constància d'alguna altra font 

d'informació que em permeti documentar aquests emblemàtics edificis de la 

localitat? 

 

Una altre font d’informació a la que no se li dona importància és la  pròpia documentació  

que conserven els propietaris dels edificis que en ocasions pot ser heretada, conservant 

documentació històrica fins i tot documents referents al moment de la construcció. Els 

propietaris poden ser una font d’informació més a tenir present.  

 

- Creus que les noves tecnologies són el futur per a la divulgació del llegat tant 

arquitectònic com documental? Quines són les línies que donarien millors 

resultats? 

 

Si, la promoció a través de les xarxes socials són una manera difondre.  

 

- Creus que el projecte de georeferenciació basat en el mapatge web dels edificis 

potser ser una eina valida de difusió de la cultura arxivística i arquitectònica de la 

localitat? Creus que l’agrupació dels edificis per estils arquitectònics és encertada? 

 

Si, crec que s’hauria d’anar completant i millorant però seria una proposta interessant per 

a tirar endavant. El problema el trobo en que la gent confon molt el noucentisme amb el 

modernisme i això podria comportar confusió per el públic.  

 

- Consideres que l'arquetip que plantejo podria ser implementat en un altre àmbit 

local? 

 

És universal això, al revés, aquest model que tu has implementat de fora en el terme 

municipal serveix com a exemple per poder implantar-lo en qualsevol localitat.   

 

- Creus que els Sistemes d'Informació Geogràfica brinden un nou camí de cooperació 

entre la disciplina arxivística i la arquitectònica? Els futurs projectes de divulgació 

d’aquest béns creus que seguiran aquesta direcció? 
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Ignoro que passarà en futur, si que suposo que la informàtica serà clau alhora d’impulsar 

nous projectes. La sortida de tots els projecte avui en dia resideix  en donar-hi una 

perspectiva informàtica.  

 

 

 

 


