
 
 

El   Pla   Director   de   l’Institut   Verdaguer   al   Parc   de   la   Ciutadella  
 

Mariona   Genís   Vinyals   i   Jordi   Planelles   Salvans  
Arquitectura   Genís   Planelles  

 
Mariona   Genís   i   Jordi   Planelles   comparteixen   estudi   professional   des   del   2001.   

La   seva   activitat   professional   inclou   projectes   d’arquitectura   i   de   restauració   en   diversos   béns  
culturals   d’interès   nacional   i   local.   

 
 
RESUM:  
L’Institut  Verdaguer  del  Parc  de  la  Ciutadella,  Bé  d’Interès  Nacional,  és  en  l’actualitat  un               
palimpsest   que   conté   diverses   capes   de   la   Història   de   la   ciutat.   
 
Construït  dins  del  Baluard  de  la  Ciutadella  el  1718  per  l’enginyer  belga  J.  Prosper  de                
Verboom  per  esdevenir  el  Palau  del  Governador,  l’edifici  va  ser  transformat  en  Palau  per               
la   Reina   en   el   context   de   l’Exposició   Universal   de   1888.   
 
L’arquitecte  August  Font,  encarregat  del  projecte,  va  incorporar-hi,  sobretot,  elements  de            
decoració  interior  en  sostres  i  paviments,  persianes  venecianes  i  esgrafiats  a  la  façana              
principal   i   algunes   de   les   interiors.   
 
Un  cop  finalitzada  l’Exposició  l’edifici  allotja  el  Parc  de  Bombers  de  Barcelona  i  la  Junta                
de  Museus  de  la  ciutat.  Finalment,  el  1932,  el  pedagog  Estalella  Graells  l’escull  per               
incorporar-hi   un   projecte   d’innovació   pedagògica   a   Catalunya:   l'Institut-Escola.   
 
Josep  Goday  va  realitzar  un  projecte  de  mínims  que  pràcticament  conservava  en  la  seva               
totalitat   la   intervenció   d’August   Font.   
 
L’ús  educatiu  ha  perdurat  fins  a  l’actualitat.  L’any  2017  l’Institut  Municipal  de  Paisatge              
Urbà  va  promoure  un  Pla  Director  per  gestionar  el  procés  de  restauració  de  l’edifici  que                
ha  de  permetre  millorar  les  prestacions  de  confort  que  precisa  l’ús,  mantenir  els  valors               
documentals  i  convertir-los  en  un  element  actiu  d’aprenentatge  per  la  comunitat            
educativa.  
 

Paraules  clau :  Pla  Director,  procés  de  valoració,  Institut-Escola,  eines  de  gestió  del             
patrimoni,   mètode   sistèmic.   

 

 

 



 

CURRICULUM   VITAE:  
Mariona   Genís   Vinyals (Barcelona   1976).  

Doctora   Arquitecta   per   l’ETSAB,   UPC   (2014).   

La  seva  recerca  està  vinculada  a  la  innovació  docent  en  l’àmbit  de  la  Restauració               
Arquitectónica   i   el   Disseny   i   en   nous   mètodes   de   Restauració   i   Rehabilitació.  

Com  a  docent,  és  professora  agregada  del  grau  en  Disseny  BAU,  Centre  Universitari  de               
Disseny  (UVIC-UCC).  Participa  com  a  professora  convidada  i  coordinadora  en  diversos            
màsters,   postgraus   i   cursos   de   la   UPC   School  

En  l’àmbit  de  la  Restauració  és  coordinadora  i  professora  del  Màster  en  Rehabilitació  i               
Restauració  Arquitectònica:  de  l’Avaluació  Prestacional  (CTE)  al  Projecte  d’intervenció,  de           
la   UPC.  

Ha  estat  convidada  a  donar  conferències  d’innovació  docent  i  restauració  arquitectònica            
en  la  UPC,  en  el  Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya,  a  l’UNACH  i  l’UDG  (Mèxic)  i  a  La                  
Salle   Bogotà   (Colombia),   entre   altres.  
 
 

Jordi   Planelles   Salvans (Barcelona   1976).   

Arquitecte  per  la  UPC,  la  seva  recerca  està  vinculada  a  les  noves  tipologies  d'habitatge               
dels   segles   XIX   i   XX.  

Com  a  docent,  és  professor  associat  del  Grau  en  Disseny  BAU,  Centre  Universitari  de               
Disseny   de   Barcelona   (UVIC-UCC).   

Participa  com  a  professor  convidat  en  diversos  màsters,  postgraus  i  cursos  sobre  temes              
de   construcció   i   patrimoni.  

Ha  estat  convidat  a  donar  sessions  d’innovació  docent,  construcció  i  restauració            
arquitectònica   a   l’Escola   Sert   (COAC),   la   UDG   (Mèxic)   ,   entre   altres.  
 
 
 


