
La Fundació neix de la voluntat de Faust Pujols i Alcover (1915-1991), fill de Francesc Pujols, plasmada 
mitjançant la carta fundacional del 17 de gener de 1992, de donar a conèixer l'obra del seu pare, Fran-
cesc Pujols i Morgades (Barcelona, 1882 - Martorell, 1962).

La Fundació Francesc Pujols i Morgades és una entitat privada beneficodocent, sense ànim de lucre, 
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1662. L'òrgan que 
regeix el funcionament de la Fundació és el Patronat, actualment integrat per disset membres.  

L'objectiu de la Fundació és, tal com consta als seus es-
tatuts, promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir 
i defensar l'obra cultural i filosòfica de Francesc Pujols i 
Morgades. Concretament aquest any 2012 es commemora 
el 50è aniversari de la seva mort (1962-2012). És per això 
que s’ha creat un programa d’actes específic per a l’oca-
sió. Podeu consultar-lo a: www.fundacio-francescpujols.cat/
imatges/50aMort_FrancescPujols3.pdf.

Un altre objectiu és la conservació de la Torre de les Hores. 

El patronat de la Fundació està format per cinc membres 
nats, en funció del càrrec que exerceixen, i dotze membres 
vitalicis, nomenats pel fundador o bé    per la resta del Pa-
tronat per cobrir una vacant. Aquests disset membres es-
tan vinculats, d’alguna manera, a Pujols i relacionats amb 
el món de la cultura. La presidència correspon a l’alcalde de 
Martorell, actualment el Sr. Salvador Esteve i Figueras. 

 
La dotació fundacional consisteix en l’immoble de la Torre de les Hores, actual seu de la Fundació, que, 
al marge de constituir un interessant exemple de mansió senyorial típica catalana de finals del segle 
xix, fou la residència de Francesc Pujols i Morgades. Construïda entre el 1888 i el 1890, és un edifici de 
planta quadrada amb pis i golfes, acabat amb una torreta mirador i envoltat de jardí. La façana conté 
esgrafiats de tipus neoclàssic així com l’escut de la vila de Martorell i d’altres. A la reixa d’entrada hi ha 
forjada l’escala de la vida, símbol del pensament de Francesc Pujols.
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Façana de la Torre de les Hores el 2010
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El seu interior manté l’ambientació i al-
guns dels records del filòsof martorellenc.  

Cal destacar la importància de la bibliote-
ca, que guarda un important fons de la do-
cumentació i de l’obra de Francesc Pujols, 
així com un notable conjunt d’aquarel·les, 
olis, gravats i dibuixos dels seus amics 
artistes: Salvador Dalí,  Feliu Elies, Josep 
Aragay o Ricard Canals, entre altres.

També formen part de la dotació fundacio-
nal un parell d’immobles de pisos i locals, 
el lloguer dels quals nodreix la Fundació.
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El web de la Fundació:

www.fundacio-francescpujols.cat

Localització:

Torre de les Hores

C/ Mur, 63

08760 Martorell

Tel./fax: 937751047

adm@fundacio-francescpujols.cat
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