ITINERARI PEL BARRI DE VALLCARCA
Un barri entre turons en transformació
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Breu historia del barri
Vallcarca es una vall encaixonada entre el Coll i el Putxet, per on baixava la riera de
Vallcarca. El seu territori va ser aprofitat com els barris del voltant per fer-hi algunes
vivendes enfilades a la muntanya, però el primer nucli de cases urbanitzades sembla
ser que es va construir al voltant de l’Hostal de la Farigola (1875-1895) avui colegit.
Posteriorment es va urbanitzar els terrenys del Baró de la Barre de Flandes (que hi te
un carrer dedicat) per sobre la plaça Mons, entre els Penitents i la Taixonera.
Al 1913 es va construir el viaducte de Vallcarca que va unir l’esmentat barri alt (la plaça
Mons)amb l’avinguda de la República Argentina. El pont va ser una de les primeres
estructures construïdes amb formigó armat amb ferro.

El Viaducte en construcció.
100 anys, 100 fotos. Taller d’Història de Gràcia

1.La plaça Lesseps, Riera de Vallcarca i Biblioteca
Sortim de la plaça Lesseps des de davant de la biblioteca per l’antiga riera de Vallcarca
que antigament creuava la plaça fent una volta i sortia per l’edifici actual de la Caixa i
de hisenda cap a Princep d’Astúries que era també riera.
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2.El carrer de Velazquez , el bar Les Canyes i la Residència Geriàtrica
Al antic carrer de Velazquez, abans de la remodelació darrera de la plaça, era un
carreró estret i sense circulació. Antigament hi havia hagut el bar les Canyes, amb un
pati amb una gran figuera i un berenador al pis de dalt, on si feien festes populars, va
desapareixe al 1945.
A la cantonada amb l’avinguda de la República Argentina hi ha un gran casalot, masia
del segle XVIII, havia estat propietat de la família Sert amb unes famoses palmeres que
s’han salvat de la urbanització resen del carrer, a la cantonada amb el carrer Ballester
hi ha la que era caseta del canonge (1890) avui l’edifici està dedicat a Residencia de
gent gran. Abans de 1939 era Asil amb el nom de Nicolas Salmeron.

Restes al antic carrer Velazquez

Residència Geriàtrica

3.L’Avinguda de Vallcarca
Abans Avinguda de l’Hospital Militar, per on antigament baixava la riera, avui trobem
l’ampliació de la Residència Geriàtrica, alineada ja amb el futur carrer i la Casita
Blanca, famós “Mueblé”des de 1945, del que se’n ha fet inclús una pel·lícula, també
destinada a desapareixe amb la futura remodelació vial del barri.
Des de l’Avinguda s’observen els darreres d’algunes cases senyorials que donen a
Bolívar o Republicà Argentina.
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Avui Avinguda de vallcarca

La Casita Blanca

El cine Manon
Estava situat a la Riera de Vallcarca, inaugurat al desembre de 1928, tenia una gran
sala i era dirigit per un dels tres socis, el Pere Alsina.
Al 1939 s’ordena caviar el nom (el franquisme devia pensar que era un om català) i
passa a dir-se Cinema Mahon. Tanca definitivament el 1973.

Antic Cine Manon, avui desaparegut

Cases de la República Argentina

La baixada de la Gloria amb les escales mecàniques de 1989

Barri amb fortes pendents
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4.El carrer Farigola i el nucli del barri en transformació
Aquesta part mes baixa del barri està en profunda transformació, amb expropiacions i
enderrocs de les cases ja molt malmeses.

El carrer Farigola, el nucli de cases més modestes i antigues, avui en ràpida transformació
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Expropiacions i enderrocaments molt contestats pels residents, en molts casos cases okupades
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Passatge Farigola, escales que uneixen el Carrer farigola amb el carrer de la Mare de deu del Coll

5.L’Hostal La Farigola avui en els seus terrenys un col·legi
L’edifici de l’escola Felip Bertran i Güell fou construït on havia estat l’Hostal de la
Farigola, nucli primari del barri, dissenyat per arquitecte Josep Goday (1917) d’estil
noucentista amb grans finestrals, porxos i esgrafiats a la façana.
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6.Passatge Isabel, cases d’artistes
Al costat de l’escola trobem el passatge Isabel, amb casetes de planta i pis unifamiliars
i els jardins a l’altre banda del passatge, sembla que eren vivendes d’artistes. Al final hi
ha Villa Esperanza de 1893 del arquitecte Andreu Audet, avui aquests indret esta sent
rehabilitat.

Passatge Isabel

Els jrdins

Villa Esperanza
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7.Jardins de Maria Baldó
Inaugurats al 2009 en antics terrenys del convent dels Camils, encara es tanquen amb
el mur ondulat del convent. Maria baldó i Massanet fou pedagoga i activa en el
moviment feminista del principi del segle XX, dirigí el grup escolar femení, municipal,
de la Farigola i durant la guerra va treballa a la Conselleria de Cultura de la generalitat,
exiliant-se finalment a França.

Entrada als jardins pel carrer de sant Camil

Els jardins i el mur de tancament

8.La plaça Mons
Situada ja a l’alçada del viaducte comunica el pont amb la urbanització de Mas Falcó i
amb el passeig de la Mare de Deu del Coll. A la dreta, carrer sant Eudald nº11, hi ha
una espectacular casa (difícil de veure des del carrer) es la torre Sant Jordi del
arquitecte Salvador Valeri (1906) d’estil modernista amb trencadís de ceràmica a la
coberta, havia estat residencia d’estiueig de la família Comalat
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Plaça Mons

Torre sant Jordi

El “Consulat”

Nous jardins sota el pont

9.El Viaducte de Vallcarca
Projectat el 1906 i inaugurat el 1923, una de les primeres estructures de ciment armat
de Catalunya, uneix els dos turons: Putxet i el Coll passant per sobre la riera de
Vallcarca.
Des de dalt del pont es te una magnifica vista del nucli antic del barri, avui amb els
enderrocaments de les cases més precàries.
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L’antic manantial d’aigua “La Nina”

El pont i els nous jardins a sota

Carrer d’Argentera
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10.L’Avinguda de la República Argentina
Baixant a la dreta veiem “la Muntanyeta” avui Jardins de Mercè Rodoreda i a
l’esquerra els jardins amb pendent fins la riera de Manuel Blancafort.

11.La Casa Comas d’Argemir
Al nº 92 trobem la casa Comas d’Argemir, del arquitecte Josep Vilaseca (1904) d’estil
modernista, amb una esvelta torre de trencadís blau.
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Casa Comas d’Argemir

agulla de trencadís

Porta d’entrada i finestral

12.Edificis de la república Argentina

Nova escola Sunion

Cases de la República Argentina

Rep. Argentina/Ballester (Jujol)
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Les palmeres salvades (Velazquez)

Plaça Lesseps
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Plano de l’itinerari
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