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“La família de l’arquitecte Joaquim M. Masramon signa un 
conveni de donació del seu fons professional amb el CoAC” 

 
 
El passat dia 16 de juny la família de Joaquim M. Masramon de Ventós, va signar el Conveni de 
donació del fons professional de l’arquitecte a l’Arxiu Històric del Col· legi a Girona.  
 

Joaquim Maria Masramon (Olot, 1910 - Girona, 1987) va iniciar els estudis d’arquitectura el 1926 però, a 
causa de la guerra civil, no va poder obtenir el títol fins l’any 1940. Va arribar a Girona, l’agost de 1940 
després de guanyar el concurs convocat per cobrir el càrrec d'arquitecte de la Diputació Provincial, que 
va desenvolupar fins a l'any 1976. Va haver d’exercir la professió en uns anys difícils on es rebutjava tota 
mostra d'avanguardisme  per part dels organismes oficials. Ben aviat, però, va compaginar aquest càrrec 
amb l'exercici lliure de la professió. Sovint va treballar en col· laboració amb altres arquitectes, com és el 
cas de Joan M. de Ribot i Josep Duixans, amb qui ho feu ininterrompudament des del 1956 al 1972. A 
partir d'aquell any hi cooperaren el seu fill Josep M. Masramon Ordis i Joaquim Figa Mataró.  

 
Joaquim Maria Masramon, mort l'any 1987, va deixar una clara empremta en el panorama 
arquitectònic gironí. La seva arquitectura, marcada per l'austeritat de disseny i la honestedat en 
l'ús dels  materials, abraça gairebé totes les tipologies. Desenvolupà projectes d'obra privada, 
habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis comercials, com per exemple la multitud d'oficines 
per a l'entitat Caixa de Girona, i també arquitectura pública. Com arquitecte de la Diputació 
projecta de bona part de les infrastructures assistencials i culturals d'aquesta Corporació. Cal no 
oblidar, tampoc, la seva arquitectura religiosa, destacant, entre d'altres l'obra de la l’església de 
Sant Josep de Girona i la de Sant Jaume de Salt. 
 

El fons Masramon de l’Arxiu Històric del COAC l’integren 314 projectes datats entre 1934 (època 
d’estudiant) i 1977, i 684 fotografies d’obres de l’arquitecte. Des de l’any 2000 aquests documents 
estaven dipositats a l’Arxiu per al seu inventari, i ara amb la signatura del conveni de donació aquests 
documents juntament amb una petita mostra de la producció arquitectònica del seu fill, Josep M. 
Masramon Ordis, es conservaran a l’Arxiu Històric posant-se a disposició dels investigadors i estudiosos 
de l’arquitectura gironina de la segona part del segle XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim M. Masramon, a l’esquerra, mostrant el projecte de l’església de Sant Josep a 
l’arquitecte suís Alberto Sartoris. Abril 1953. (Arxiu Històric COAC Dem. de Girona. 
Fons Masramon) 
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