ANNEX I

ELEMENTS BÉNS MOBLES I BÉNS ESTRUTURALS RECERCA, COORDINACIÓ I COMPRA
PROJECTE CASES BARATES BON PASTOR

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CASA 1 1929-1952 ESCASEDAT
Façana:

Pany i clau de la porta

Cuina-menjador:

Obra:
Cuina d’obra i seus complements (incorporat a projecte executiu)
C1.Base cuina en obra
C2.Fogó econòmic de carbó fiançat amb un marc de ferro
C4.Armari en obra, amb porta de fusta i tela metàl·lica;
mides:150x70cm. Pintat a l’oli
Mobiliari
M2. Taula de fusta rodona amb braser
M13.Escorreplats de fusta
M14.Prestatge amb mènsula de fusta, mides:100x40cm (un al
menjador,un al pati)
Objectes/Aparells
Pantalla metàl·lica o de vidre blanc per bombeta
Aixeta per la pica
Tub vist de plom
O1. Cistelles de vímet (2 unitats)
O2. Estris de cuina
Radio (possible entrevista Salvador Angosto)
Ampolles de vidre per la caixa
Tèxtil
T1. Cortinetes per tapar la part baixa de la cuina

DORMITORI PRINCIPAL
Mobiliari
M5. Peu de ribella amb mirall
M6. Penjador de fusta corbada
M10.Capçal i peu de llit de fusta; somier de malla metàl·lica sobre
bastidor de fusta, mides aprox.: 120x185 cm

Objectes/decoració

1 Matalàs de llana per la cama principal
2 Coixins
1 Matalàs de crin enrotllat
Cubell i gerra per el peu de ribella
O3. Orinal (2 unitats)
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Tèxtil
Cobrellit
T2.Cortines tapant la part inferior del vidre de les finestres, fixades
als muntants
DORMITORI SECUNDARI

M3.Bagul
M11. 2 estructures de llit plegables, mides aprox.: 80x180cm
M12. 4 Matalassos de crin, 2 als llits i 2 enrotllats o amuntegats
sobre els llits.
Objectes/aparells
Coixins
Tèxtil
T2.Cortines tapant la part inferior del vidre de les finestres,fixades
als muntants
Mantes i llençols
PATI
Mobiliari
M15. Gàbies per animals, estructura de fusta, portes amb malla de
galliner
M16. Testos plantes
Objectes/Aparells
Bonera (la que hi és no és aprofitable)

LAVABO I SAFAREIG
Mobiliari
M14.Prestatges amb mènsules de fusta, mides:100x40cm (una al
menjador,una al pati)
Objectes/Aparells
Llum
O4. Cubellmetàl•lic
O5.Mirall petit fixat a paret
O8.Escombres amb mànec de fusta i raspall de fibres vegetals
2 Persianes enrotllables de fusta penjades de la teulada del pati
CASA 2 1953-1974 DESENVOLUPAMENT

PASSADÍS
Quadre de paret
Llum de sostre
Penjador de claus
(cortina de tires de plàstic)
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MENJADOR
Mobiliari
M9. Taula de fusta rodona plegable
M10. Cadires de fusta, 4 unitats
M11. Moble aparador amb mirall, mides en planta aprox.
110x40cm
Objectes/Aparells
E4 Làmpara de peu (anys 60-70)
Tèxtil
Cortina separació cuina/menjador
CUINA
Mobiliari
C5. Aigüera de ceràmica, mides aprox: 70x45cm (anys 60- 70), per
encaixar en els mobles de cuina de Barnola 22
Objectes/Aparells
E3 Nevera elèctrica (anys 60-70)
Fluorescent de sostre
DORMITORI PRINCIPAL
Mobiliari
M12. Estructura de llit de matrimoni, mides aprox. 180x120 cm +
Matalàs
M14. Matalás, mides 120x180cm, 1 unitat
M13. Cuna
Objectes/aparells
Llum de sostre (anys 60)
Tèxtil
Cortina habitació
DORMITORI SECUNDARI
M14. Matalassos, mides 80x180cm, 2 unitats
Llum de sostre (anys 60)
Tèxtil
Cortina habitació
Cobrellits individuals (2 unitats)

PATI
M8. Prestatgeria exterior de fusta
BANY
S1.Rentamans Amb peu (anys 60-70)
S2.Vàter amb cisterna aèria (anys 60-70)
S3.Banyera tipus “Bañaseo” o“Poliban” de mides 100x70cm (anys
60-70)
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CASA 3 1975-1992 REFORMA
FAÇANA
Portella de ferro del comptador d’aigua
Marc fix de porta d’entrada en ferro
MENJADOR-ESTAR
Mobiliari
Tauleta auxiliar 30x40 ca. (entre 2 butaques)
Objectes/Aparells
Lector de cintes de vídeo VHS
Llum de sostre menjador
Llum de peu o de taula estar
O3. Telèfon
CUINA
Objectes/Aparells
M1. Rentadora, possiblement de marca nacional, anys 80 (ej: Balay)
C1. Nevera, anys 80
C2. Cuina de gas butà, anys 80
DORMITORI JUVENIL
Mobiliari
M9. Escriptori melamina imitació fusta (anys 80)
Objectes/Aparells
Llum de sostre dormitori juvenil
Llum de taula dormitori juvenil
Posters de musica / cinema
Objectes per la pràctica d’esports (pilota de bàsquet o futbol, patins,
etc..)
Cotxe telecomandat
Catifa
Tèxtil
Cortines habitació
Llençols i cobrellit individual, habitació juvenil

PATI

Marcs de les portes i finestres internes (4 unitats, 200x65 cm, model
Barnola 24)
Bombones butano
BANY
Aparells
Llum de sostre

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Objectes
Cortina banyera/dutxa i seu support

Fusteria
F1 Marc de la porta internea (1 unitat, 200x65 cm)

CASA 4 1994-2017 DIVERSIFICACIÓ
FAÇANA
Marc de fusta per la porta d’accés
PASSADÓIS
Penjador de claus
Llum de sostre
Quadret
ESTAR-MENJADOR
Objectes/Aparells
Aparells elèctrics
Televisió
Llum de peu estar (eventualment per el sofà)
CUINA
Revestiments
Enrajolat de la paret de la cuina amb rajoles tipus...
Fusteries
F1. Marcs de les portes internes (4 unitats, 200x65 cm)
Instal·lacions
I2. Endolls / interruptors??
I3. Comptador de llum/aigua??

Objectes/Aparells

C4. Placa de cuina de gas o inducció (potser placa inducció
Claramunt 43?)
C5. Aigüera d’acer de dues cubetes
C6. Forn d’encast model Teka HT 490ME o semblant
Llum de sostre amb bombeta de baix consum
Col·lecció d’imants
DORMITORI PRINCIPAL
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Objectes/Aparells
Llum de sostre
Llum de paret per capçal de llit
BANY
Objectes/Aparells
Estufa elèctrica de paret
Penjadors de tovalloles i roba
Fusteria
F1 Marcs de les portes internes (4 unitats, 200x65 cm)

