
 

1 

 

 

 

 

 

Consideracions complementàries d’Entesa per Sabadell a 

l’aprovació inicial del projecte d’obres d’adequació de la 

Saboneria i del Pati de llevant de la Casa Duran  
 

 

Isidre Soler Clarena, major d’edat, amb DNI 39016946E, en nom i representació d’Entesa 

per Sabadell en qualitat de secretari general, amb seu social al carrer d’Advocat Cirera, 8 

- 1r pis, porta 13, 08201 de Sabadell. 

 

EXPOSA, 

Que la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 20 de desembre de 2021 va aprovar 

inicialment, amb la consideració d’obra municipal ordinària i de reforma, el projecte 

anomenat Projecte executiu de les obres d’adequació de la Saboneria i del Pati de llevant 

de la Casa Duran.  

Que el BOPB del 30 de desembre de 2021 va publicar l’edicte informant de l’aprovació 

inicial d’aquest projecte i sotmetre’l a exposició pública per un termini de 30. Termini que 

segons el web municipal finalitza el dia 11 de febrer de 2022. 

Que el 10 de febrer de 2022 l’Entesa per Sabadell va registrar diverses consideracions i 

al·legacions a l’esmentat projecte. 

Que després d’analitzar diversa documentació relativa a la Casa Duran presentem unes 

CONSIDERACIONS complementàries: 

 

Reiterem que la Casa Duran és, sinó el que més, un dels elements patrimonials més 

importants de Sabadell, motiu pel qual va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN) i gaudeix del més elevat nivell de protecció per part dels Plans de Protecció del 

Patrimoni de Sabadell. 

A més de l’arquitectònic, el gran valor patrimonial de la Casa Duran ve determinat per la 

totalitat dels elements que la conformen com a conjunt i que representen un referent únic 

d’un període històric i d’un estil propi de l’arquitectura tradicional catalana. Concretament 

de les edificacions agrícoles, però també de l’evolució econòmica, cultural, social i política 

de Sabadell. 

La Casa Duran conserva gairebé intacte l’estructura, constructiva i espacial, original de 

quan va ser construïda entre els segles XVI i XVII, a pesar de determinades actuacions poc 

respectuoses dutes a terme no fa massa anys. 
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Un dels aspectes més rellevants que cal tenir present és que la Casa Duran conté uns dels 

vestigis arqueològics de l’època medieval, de quan Sabadell era una vila murallada i 

vallejada per a la seva defensa. Concretament, la façana de llevant, paral·lela al carrer 

de Sant Joan, és el parament què havia estat la muralla i el pati, també de llevant, 

era el fossar o vall, tal i com es va posar al descobert durant les intervencions 

arqueològiques dutes a terme els anys 1995 i 1996. 

És per aquest motiu que el pati de llevant forma part d’una Àrea d’Expectativa 

Arqueològica i qualsevol intervenció que l’afecti s’haurà d’actuar en base la normativa 

vigent. 

Les intervencions arqueològiques abans mencionades també van permetre datar el mur de 

llevant originari del segle XVI. En aquest sentit, tot i la severa alteració de que va ser 

objecte, és un element de protecció de la Casa Duran que forma part del conjunt i que en 

cap cas pot desaparèixer com es pretén. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitució aproximada de la muralla i del fossar del segle XIV i detall a la Casa Duran. 

Quaderns d’Arqueologia 1. La Vila Medieval de Sabadell (segles XI-XVI) Albert Roig i Jordi 

Roig 
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Per més informació sobre la importància dels valors patrimonials de la Casa Duran és pot 

consultar les publicacions:  

- La Casa Duran del Pedregar. Cinc segles d’història d’una família, d’un 

edifici, d’una vila... de la Col·lecció Quaderns de Patrimoni. Número 11. Museu 

d’Història de Sabadell, MHS. Ajuntament de Sabadell, març de 2012. 

- Quaderns d’Arqueologia 1. La Vila Medieval de Sabadell (segles XI-XVI) 

Dotze anys d’Arqueologia a la ciutat (1988-2000) Albert Roig i Jordi Roig. Museu 

d’Història de Sabadell, MHS. Ajuntament de Sabadell, abril de 2002. 

I reiterem que qualsevol intervenció a la Casa Duran, en quan a BCIN i pel nivell de 

protecció que gaudeix, ha de seguir el procediment d’acord amb aquesta consideració, 

aplicar la normativa d’obligat compliment i a partir d’un estudi patrimonial previ. 

  

 

Per tot l’exposat SOL·LICITO que es tinguin per presentades aquestes consideracions al 

Projecte executiu de les obres d’adequació de la Saboneria i del Pati de llevant de la Casa 

Duran, que siguin tingudes en consideració i ens sigui notificada la seva resolució. 

 

 

   
 

Isidre Soler Clarena 

Entesa per Sabadell 

 

Sabadell, 7 de març de 2022 


