
 
 

 
 

  

Apreciat hoste,  
  

Benvinguts a un establiment que ha estat fruit de l’amor per la vila de Cardona així com l’esperit de 
conservar part de la seva història i patrimoni.  
  
Bremon Boutique Hotel forma part del Grup Duquessa Hotel Collection que neix amb la finalitat 
d’oferir experiències i serveis de qualitat en edificis històrics o singulars que permetin convertir les 
estades en experiències singulars. 
  
El Bremon conserva elements arquitectònics originals així com recull peces històriques del territori 
que han estat acollides amb l’objectiu de preservar-les i donar-li una nova vida. 
  
Entenem que “qui perd els orígens perd la identitat” i amb aquesta premissa s’ha volgut encabir, en 
un nou establiment hoteler, diferents peces que ens permeten mirar enrere i alhora reviure records i 
acaronar temps passats propis de la nostra societat.  
  
A continuació trobarà referència d’alguns dels elements que conservem així com la vinculació amb la 
nostra història comuna.   
  
 
  

Origen  
L’establiment hoteler s’inaugura l’any 2006, però l’edifici original data del 1.850, moment en què la 
Família Aixela de Cardona cedeix a la Vila els terrenys per la construcció de l’edifici que inicialment es 
va concebre com a convent i hospital i on les seves 6 filles de la família varen dedicar la seva vida a la 
cura i acollida de malalts i persones amb escassos recursos. 
 

  
  
  
  



 
 

 
 

 

BREMON 

El nom de l’hotel vol recordar al Vescomte de Cardona anomenat Bremon I de Cardona (Catalunya, 
segle X – 1029) 

Fill de Ramon de Cardona i d’Engúncia. A la mort del seu pare (1015) el succeí. Fundà l’abadia de 
Cardona. 

Es creu que el 1019, Bremon, va reactivar una comunitat canònica que habitava una abadia situada a 
l'actual ubicació de l'església de Sant Vicenç. La comunitat agustiniana estava formada per un abat, 
dotze canonges i alguns sacerdots. 

Sant Vicenç va ser construïda al segle XI i consagrada entre 1029 i 1040 ubicada al recinte emmura-
llat del Castell. L'arquitecte de l'obra és desconegut encara que se sap que el seu contractant va ser 
el vescomte Bremon i el seu impulsor l'abat Oliba. 

L'església en principi va ser concebuda amb una finalitat essencialment religiosa, com a edifici de 
culte. Més tard, el 1794, va ser convertida en caserna militar per l'exèrcit espanyol. 

 El primer testimoni de l'existència d'una església al recinte de Cardona data del 980. Aquesta primi-
tiva església va ser ampliada i millorada entre el 1029 i el 1040 sota l'impuls del vescomte Bremon, 
les reformes dutes a terme per l'abat Oliba en altres centres religiosos catalans com Ripoll, Cuixa, Vic 
o Canigó. Sant Vicenç es va mantenir com a abadia canònica fins al 1592, any en què es transforma 
en col·legiata secular. La conversió el 1794 del castell en caserna militar va forçar la marxa dels mon-
jos fora de Cardona, fins que el temple va ser convertit finalment en magatzem. 

 Va ser restaurada el 1949 per l'arquitecte Alexandre Ferrant. 

L'església de Sant Vicenç va ser declarada monument nacional el 1931 

 

     

 
 
 
 
 

https://dadescat.com/2019/09/03/cardona-ramon-de/
https://dadescat.com/2017/12/05/cardona-monestir-de/
https://dadescat.com/2017/12/05/cardona-monestir-de/


 
 

 
 

Escola Vedruna 
 

A principis del S. XVIII la Vila de Cardona i els seus habitants vivien penúries derivades de les diferents 
guerres que havien sembrat la mort i la pobresa en la vila.  
 
Quan l’Ajuntament de Cardona va voler donar resposta a les necessitats benèfiques i docents dels 
habitants de la vila va sol·licitar aquest servei a la Sra. Joaquima de Vedruna. Cal destacar que la 
congregació Vedruna va crear la fundació mixta que era orientada en gran part a l’educació de la 
dona. 
 
En la sessió de l’1 de juliol de 1831, l’Ajuntament de Cardona, conscient que a l’antic hospital de la 
vila li mancaven condicions i servei adequat, acorda l’establiment de les germanes Vedrunes i la 
reestructuració d’aquest. 

A mitjan octubre de 1831 la mare Vedruna i quatre germanes més arriben a Cardona per tal d’oferir 
els seus serveis benefico docents.  

Inicialment, la comunitat s’instal·la a la casa “Borrellas”, situada al carrer de Sant Miquel, preparada 
per a convertir-se en el provisional Hospital de sant Jaume. 

L’any 1876 la comunitat i l’escola es traslladen al carrer de Cambres, 15.  

En aquells moments l’escola tenia el nom de “Col·legi Mare de Déu del Carme”. 
L’escola va anar evolucionant, adequant-se a les diferents legislacions docents i mai va perdre  el 
primer objectiu: Formació humana i cristiana, harmonitzant cultura, esperit de treball creatiu, 
d’apropament a les tradicions i fidel al carisma de Joaquima de Vedruna. 
  
L’escola es va mantenir oberta fins a l’any 1959 
A la fatxada principal de l’edifici, es conserva una placa commemorativa, col·locada l’any 1959 i que 
recorda l’ús de l’immoble com a escola. 
 

   
  



 
 

 
 

Un exemple de respecte i amor per la història 
 

L’actual establiment hoteler gestionat per Duquessa Hotel Collection sorgeix de la voluntat de 3 
germanes Cardonines que van passar gran part de la seva infantesa al recinte i que varen voler 
conservar l'antiga escola i convent, mantenint la convivència harmoniosa i impecable del seu passat. 
  
Com Icona de l’hotel i alhora de Cardona trobareu en el logotip de l’hotel “3 Cards” que representen 
les 3 germanes com a fundadores de l’hotel així com de l’escut de la Vila de Cardona la presència de 3 
flors també, en aquest cas de 3 cardos. 
 

 

 

  
  
  
  

 
 
 

 
Portal Entrada Hotel a façana principal 
Estructura i vitralls de principis de S. XX amb origen habitatge de Passeig de Gràcia núm. 23 de 
Barcelona on va viure Sra. Mercedes Salisach  
 
L’Escriptora Mercedes Salisach famosa escriptora, entre altres, per haver guanyat el Premi Planeta el 
1975 per la novel.la  “La Gangrena”, reflex sociohistòric de la ciutat de Barcelona mitjançant el 
protagonisme de Carlos Hondero; l'Ateneu de Sevilla per “El Volum De La Ausencia” (1983), evocació 
vital d'una dona en vigílies de rebre un diagnòstic mèdic; el Fernando Lara per “L'Últim Laberint” 
(2004), o el Premi de Novel·la Històrica Alfonso X el Savi per “Goodbye, Espanya” (2009), novel·la 
centrada en el regnat d'Alfonso XIII des dels records de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. 
 

     



 
 

 
 

Lloc de naixement de l’il·lustre Sr. Ramon Martí l’any 1807 
 

També a la façana principal de l’hotel hi ha la placa introduïda el 2011 i que recorda el lloc on va 
néixer un Cardoní il·lustre i que volem recordar. 
 
Ramon Martí es va llicenciar en Dret a la Universitat de Cervera el 1830 i es va doctorar a la 
Universitat de Barcelona el 1837. Va obtenir la Càtedra de Dret públic civil i criminal, aportant una 
renovadora visió racionalista de la legislació. Va ser soci de la Societat Econòmica Barcelonesa 
d'Amics del País (1836), de la Societat del Foment de la Il·lustració i director de l'Institut Barcelonès 
del 1839 al 1841. En aquest any va ser designat censor dels concursos per a càtedres per la Junta de 
Comerç i per la Diputació de Barcelona. També va ser membre numerari de la Reial Acadèmia de les 
Bones Lletres de Barcelona i de l'Acadèmia de Ciències Naturals i Arts (1835), i va participar en la 
fundació de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (1840), de la qual va ser 
vicepresident, bibliotecari i arxiver. 
  
Va militar entre els liberals abanderats per Baldomero Espartero i va ser diputat a les Corts 
Espanyoles el 1843, el 1844-1846, el 1853 i el 1857, on va defensar el proteccionisme a favor de la 
indústria catalana. Fou membre de la comissió reformadora del Codi de Comerç i redactor de les 
ordenances municipals de Barcelona del 1857. 
  
En filosofia va rebre la influència de la doctrina escocesa del sentit comú (Francis Bacon, John Locke, 
David Hume) a través de Théodore Jouffroy i Pierre-Paul Royer-Collard. Fou l’introductor a Catalunya 
d’aquesta doctrina i creador de l’escola de filosofia catalana. Del seu pensament mereix destacar-se la 
teoria de la “consciència en tota la seva integritat”, difosa pels seus alumnes Francisco Javier Llorens i 
Barba i Manuel Duran i Bas. 
 
  

    
 
 
 



 
 

 
 

 Centraleta de telèfons de l’habitatge de la Marquesa de Gelida   
 

A la zona de Recepció destaquem la Centraleta de telèfons que data de l’any 1.949. 
La peça és originària de l’habitatge de la Marquesa de Gelida Sra. María Consuelo Jover y Vidal (1.881 
- 1.957) ubicada a Passeig de Gràcia, 23 de BCN. 

     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosaic de Verge de Montserrat 
Mosaic pintat a mà per mestre Mantecon, original de 1927 (aprox.) i ubicat actualment a terrassa 
Hotel planta 4. 
Malgrat les diferents situacions viscudes en el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, l’escola, el seu 
personal i patrimoni va ser totalment respectat, malgrat les vinculacions religioses per motiu de la 
gran tasca benefica i docent. 
  
La Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com la Moreneta, és la patrona de Catalunya. 
Està situada al monestir de Montserrat, és un símbol per a Catalunya, punt de pelegrinatge per a 
creients i d'atracció per als turistes. La seva festivitat se celebra el 27 d'abril. Cardona s’ubica a 57 km  
de l’abadia de Montserrat. 

       

https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir_de_Montserrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pelegrinatge
https://ca.wikipedia.org/wiki/27_d'abril


 
 

 
 

 
Terres hidràulics originals any aprox. 1929 
 

El paviment hidràulic és un revestiment artesanal per a terres i parets que va viure la seva època 
d'esplendor a finals del segle XIX i fins a mitjans del XX. Dels anys seixanta en endavant, altres 
materials com el terratzo, la rajola o el gres van desplaçar progressivament l'hidràulic, i van obligar els 
fabricants a substituir-lo per peces menys elaborades, però més rendibles. 
 

Comentar l’anècdota relativa que el Sr. Jimmy Carter, 39è president dels Estats Units d'Amèrica 
(1977-1981), que va ser nomenat Ciutadà d'Honor de Cardona l’any 2007 i va visitar la vila el 2010. 

 

En la seva visita el Sr. Carter va passejar per la Vila i va voler entrar especialment a l’Hotel Bremon 
amb motiu d’observar els terres hidràulics que hi ha a la planta noble de l’Hotel. 

 

El Sr. Carter es va interessar per la història de l’immoble i va encoratjar a les Germanes Guals , propi-
etàries de l’immoble, a preservar el patrimoni perquè permet mantenir la cultura, els orígens i el re-
cord de les persones, de forma individual i col·lectiva. 

 

   

      

 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Anys_60
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gres


 
 

 
 

 

Reixa original de l’entrada de l’HOTEL ARYCASA. Ausiàs March / Bruc BCN (1952-1977) 
 

L’hotel Arycasa va ser inaugurat el maig de 1952, poc abans de l’obertura del Congrés Eucarístic, 
celebració que va aplegar a Barcelona una gran quantitat de visitants vinguts d'arreu del món. 
L'edifici que acollia l'hotel era situat a la cantonada dels carrers Ausiàs March i Bruc, tenia 10 plantes i 
constituïa una típica mostra d'aquella arquitectura monumental franquista de línies neoclàssiques, 
molt similar als edificis que en aquells temps s'aixecaren al centre de la ciutat (Plaça Catalunya i 
Passeig de Gràcia especialment). 
  
Durant els seus primers quinze anys de vida l'Arycasa va ser un dels hotels més distingits de la ciutat 
amb categoria de 5 estrelles. Era molt conegut perquè els toreros que actuaven a la Monumental 
habitualment s'hi hostatjaven. Manuel Benítez El Cordobés, El matador més mediàtic d'aquells temps, 
era un assidu client de l'Arycasa des d'on havia ofert més d'una roda de premsa. 
  
A partir de finals dels anys 1960,  l'hotel va començar a entrar en una progressiva decadència 
assetjada per la dura competència que exercien altres establiments hotelers nous de la ciutat. A poc a 
poc, va anar perdent pistonada, van tancar el restaurant i la cafeteria annexa Lutecia i finalment 
l'hotel cap a finals de 1977. L'edifici va romandre dempeus, va ser remodelat a fons i tres anys 
després va reobrir convertit en un centre comercial de venda a l’engròs, un negoci molt típic d'aquell 
barri i que avui els xinesos gairebé monopolitzen. 

      
  

    



 
 

 
 

  

Rajoles originals del metro de BCN (aprox. 1.954) 

 
Rajoles dels banys amb origen metro de BCN. 
 
Aquesta rajola es va crear expressament l’any 1904 per revestir les estacions del metro de Nova York. 
Es buscava un material durador, bonic i, sobretot, que fos fàcil de netejar. 
Aquesta rajola rectangular, blanca i esmaltada va ser l’escollida per la seva perdurabilitat i resistència 
a les taques. El blanc esmaltat era, a més, la millor opció per obtenir una major sensació de 
lluminositat. El seu ús es va expandir per tota la xarxa de metro de Nova York i d’aquí es va exportar a 
París i Londres. 

   
 

 
Arcs originals de volta catalana 
 
L’hotel conserva diferents arcs de volta catalana visibles o bé ocults. Es poden veure aquestes a  la 
zona de l’hall així com en interior d’habitacions. 
 
La volta catalana o de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana. Consisteix a 
cobrir l'espai mitjançant una volta de maons col·locats per la part plana, és a dir, per la cara de 
superfície més gran que formen el llarg i el través del maó en lloc de fer-ho per qualsevol de les cares 
gruixudes. Aquesta tècnica, si l'espai a cobrir no era massa ample o els paletes eren prou hàbils, 
permetia construir sense cindri i amb una certa rapidesa fets que, entre altres, motivà que fos 
àmpliament utilitzada. Amb volta catalana es cobria, amb una sola llum, el sostre de les plantes 
baixes dels masos i de les construccions urbanes populars com les cases de cós, etc. A partir del segle 
XIX es va aplicar a les construccions nobles dels eixamples de l'època de la industrialització com 
l'Eixample Cerdà de Barcelona. 

 



 
 

 
 

Escala original protegida per patrimoni 
 
Es conserven i s'han restaurat les escales originals de l’escola. Aquestes estan catalogades i 
protegides per Patrimoni i connecten les 5 plantes de l’edifici. 
  
És per aquestes escales que varen passar al llarg dels anys milers d’infants de camí a l’aula o bé de 
sortida de l’escola per anar amb els seus pares. L'escola era a plena de vida i d’il·lusió de tots els 
infants que tenien per endavant tota una vida.  
Avui en dia encara tenim visites d’alguns d'aquells infants que recorden el seu pas per l’escola amb 
enyorança. 
  
Ens fa molta il·lusió intentar visualitzar tots els petits i petites contant els graons i agafats de la barana.   
  
Volem, doncs, preservar records d'infantesa i desitjar tots els somnis de futur d’antics alumnes així 
com dels hostes s’acompleixin en el possible. Cal no deixar de somniar! 
 

  
 

    


