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La futura Casa de les Lletres de Barcelona 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
La Casa de les Lletres de Barcelona ocuparà l’edifici de les antigues oficines de la Companyia 
General d’Autobusos de Barcelona (posterior TMB) del districte de Sant Martí, on també s’hi 
va instal·lar l’oficina de la societat municipal 22@bcn, i que va ser desocupat l’any 2007. 

L’edifici es troba al carrer Roc Boronat, 99-115, i és de propietat municipal. Va ser construït 
l’any 1928, i va esdevenir la primera seu de la companyia d’autobusos que va existir a 
Barcelona, la CGA, de la qual se’n reconeixen encara les seves sigles a la façana. Es troba en 
una de les àrees més consolidades del 22@, ja que està situat al costat d’equipaments en ple 
funcionament com el Museu Can Framis, l’edifici Media-TIC o la Universitat Pompeu Fabra. 

Dades de l’edifici 

· 4 plantes de 486 m2 i 3’70/4 metres d’alçada 
· Dotació aprovada: 3.750.000€  

  · Previsió pressupostària 2017: 300.000€ per a contractació del projecte executiu  
             · 2018-2019: obres de rehabilitació i reforma  
 
La protecció patrimonial de l’edifici és de Nivell C, el qual obliga a mantenir el volum i la 
façana principal del carrer Roc Boronat, la rehabilitació de la façana posterior i el 
manteniment dels elements metàl·lics de les cantonades. 

La Casa de les Lletres de Barcelona neix amb l’objectiu de ser un edifici públic singular, un 
espai del sector del llibre a Barcelona que la ciutat ofereix per ser seu de les principals 
institucions, gremis i associacions del sector. La Casa de les Lletres de Barcelona vol posar en 
valor la fortalesa global del sector a la ciutat i centralitzar-ne les principals accions conjuntes; 
serà la seu de l’oficina Barcelona Ciutat Literària de la UNESCO i del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona. 

L’equipament també disposarà d’auditori, cafè literari, espai expositiu, magatzem 
consultable per a la cessió de fons i llegats, i espais de treball per a residències d’autors.  

 


