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La Industria a Gràcia
Així com la Vila de Gràcia del nord podríem dir que es la de les places i les vivendes, la
Gràcia del Sud es la dels assentaments de les industries i vivendes més populars,
aquesta zona te les places mes noves, algunes d’elles en espais recuperats a la
industria. Primer varen ser tallers artesanals com els de teixidors a mà, però aviat es va
instal·lar la industria del cotó (amb l’aparició del vapor) i altres industries.
1.Sortint de la plaça de la Vila pel carrer Mozart, seguint per Domenech i Francisco
Giner, encara trobem una antiga fàbrica de tipografia avui dedicada a moltes activitats.
A Sant Pere Martir hi havia la fàbrica dels Chocolates Juncosa.
2.Francisco Giner de los Rios, filòsof, pedagog i escriptor que va fundar la Institución
Libre de Enseñanza a finals del segle XIX.
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3.La Editorial Seguí
Carrer Bonavista cantonada Torrent de l’Olla trobem l’important edifici de l’arquitecte
Andreu Audet a finals del XIX, construït com a seu de una de les més importants
editorials del moment, de Miquel Seguí. Posteriorment va ser remodelat com a local
comercial “el Mundo”. Avui dedicat a escola.

Editorial Seguí

4.El carrer Perill. El Vapor Vell
Aquí s’instal·là la primera fabrica de cotó de Gràcia, la Vilaregut o Vapor Vell. Avui
aquests terrenys han estat urbanitzats i aprofitats per equipaments pel barri com el
poliesportiu de Gràcia amb gran utilització.

poliesportiu del carrer Perill
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5.Carrers de la Llibertat i 6.Igualada. Cases Obreres
Prop de les dos industries més importants: el vapor Vell i el Vapor Nou, vivien els
obrers en cases modestes (planta i pis amb pati darrera) algunes encara existents.

Habitatges obrers al Carrer Llibertat

Habitatges Obrers al carrer Igualada
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7.Places del Gato Perez, 8.Plaça Raspall i 9.del Poble Romaní
Entrem en la Gràcia Gitana, es de fa més de 150 anys en aquesta part del barri viu una
important comunitat gitana totalment integrada i estimada al barri.
També aquests son els terrenys de la fabrica Puigmartí o Vapor Nou, la seva
desaparició va donar pas a noves places com la del Poble Romaní que encara conserva
la xemeneia i equipaments com el mercat de l’Albaceria construït al 1892.

Pl. Gato Perez

Pl. Raspall

Pl. Poble Romaní
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10.La Plaça John Lennon

Plaça també en terrenys del Vapor Nou, encara queden edificis industrials al sud de la
plaça, seguint pel carrer de Puigmartí arribem al mercat.
11.Mercat de l’Albaceria
Primer de iniciativa privada, al 1892, front de les protestes del comerciants del mercat
de l’actual plaça de la Revolució, fou comprat per l’ajuntament el 1911 i junts amb el
de la plaça de la Llibertat son els dos mercats municipals de la Vila de Gràcia.
A la cantonada Travessera de gràcia i Mare de Déu dels Desamparats hi havia un
important edifici d’una altre industria: la Foneria Tipogràfica Neufville, una de les més
importants industries alemanyes d’arts gràfiques. Fou enderrocada al 1998.

El Mercat

Antiga Foneria “Neufville”

12.La Travessera de Gràcia
Camí del Besos al Llobregat, en aquests tram es un carrer molt comercial, amb petites
botigues algunes d’elles molt antigues. Casi arribant a Gran de Gràcia a l’esquerra,
trobem la Font de la Travessera del 1844 amb un mosaic i escut de l’ajuntament de
Barcelona ja que la va pagar Barcelona, aquest va ser un dels motius al·legats per
oposar-se al desig d’independència de Gràcia. Amb més de 160 anys, es va crear arran
de la urbanització de la finca que també donà lloc a la plaça d’Orient (actual de la Vila)
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Petites botigues a la Travessera

La font de la Travesserra

Gran de Gràcia, Luis Antunez i 13.placeta Sant Miquel
La placeta de Sant Miquel, arreglada recentment, destaca l’edifici a la banda nord
antiga farinera avui dedicat a escola, el col·legi de primària que hi ha a la Riera de Sant
Miquel es diu de Josep Maria Jujol per que a dins hi ha uns porxos d’aquest arquitecte.
Destaquem també el bar de la cantonada Els Roures, que te mes de cent anys.
Seguirem per el carrer Vic cap el Mercat

14.La plaça de la Llibertat i el Mercat
La plaça de la llibertat de 1831 en els terrenys de Marc Olives, antigament anomenada
plaça del rei, d’una superfície de 4.112 m2 es una de les mes grans de la Vila de Gràcia,
conte al mig el mercat municipal de la llibertat.
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El Mercat de la Llibertat 1888, segons projecte de l’arquitecte municipal Miquel
Pasqual amb el treball associat de Francesc Berenguer (l’arquitecte de Gràcia, que no
tenia títol i signava Miquel Pasqual. Destaca l’estructura de ferro, escuts de la Vila de
Gràcia sobre les portes. Ha estat remodelat i obert de nou el desembre de 2009.

Encara coexisteixen amb el nou mercat venta de fruita de pagès i petites botigues

15.La rambla de Prat, La Fontana i el teatre del Bosc
Al final del segle XIX s’urbanitzaren les terres de l’antiga masia de“La Fontana”
propietari llavors Vicens de Roca i Pi. Carrer residencial amb cases molt harmòniques
entre el modernisme i noucentistes. A la cantonada nord amb Gran de gràcia sembla
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que hi havia “la Fontana” i en el bosc de la finca es va construir el primer teatre del
Bosc, del que era propietari i empresari Josep Valls (a més de industrial d’arts
gràfiques) Aquest teatre, amb entrada per el que avui es cantonada amb Pincep
d’Asturies, tenia uns jardins on es celebraven festes i ball. A l’entrada hi havien
escultures de Pau Gargallo que representaven: La Tragèdia, la Comèdia, la Música i el
Ball i a dalt (encara es conserven a la façana de l’actual cine Bosque) “les carotes” de
Gragallo, Ramón Raventós, Isidre Nonell i Pablo Picasso.
Al setembre de 1903, el Josep Valls (que era el meu avi) es quedava, per una deuta del
propietari el cinema “la Campana” a la Rambla de Prat nº 2 (tercer cinema de
Barcelona) que ha més de pel·lícules feia “atracciones”. Al cap d’un temps, el
propietari del solar del cine va voler urbanitzar i construir i així va cedir els terrenys al
final del carrer, amb jardins i bosc i va néixer El Gran Teatro del Bosque el 19 de març
de 1905 (diada de sant Josep) el teatre es va inaugurar amb “Marina” i uns dies
després amb l’opera “Aida” (amb una entrada de 55 centims). El dos d’agost de 1907
s’estrena al “Bosque” per tot Espanya la “Madame Butterfly”

“La Fontana” Arxiu d’Història Gràcia

Primera entrada al teatre del Bosc

Entrada al Gran Teatro del Bosque
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Escultures i “carotes” de Pau Gargallo

Vestíbul i Jardins del Teatre

La transformació moderna amb cine
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Les “carotes” avui encara presents en la façana dels cines

El Bar del “Quimet” el Bar de les Guitarres, avui tancat

La Rambla de Prat
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Edificis de la rambla de Prat

16.Espai Jove de Gràcia, Gran de Gràcia 190
Aquest edifici municipal inaugurat com Espai Jove el 2009, va ser asil municipal al segle
XIX, després escola a partir del 1920. Tanca al 1993 i es rehabilitat al 2007 com a
Centre Cívic per la Gent Jove.

Espai Jove de gràcia

17.La plaça Trilla la Masia i 18.El Cercle
La primera noticia de la masia de Can Trilla es del 1728 amb un contracte de venta, la
casa i terrenys passa per diferents mans a lo llarg dels anys fins al 1824 que la
propietària Àgueda Trilla comença a urbanitzar un terç de les vinyes en el projecte de
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serra Bosch. Es crea la petita plaça Trilla (llavors de sant Antoni) cinc carrers (fins el
carré Astúries) i la construcció de cinquanta cases. Avui es conserva molt reformada la
Masia de planta dos pisos i golfes, així com la capella annexa (avui una fusteria).
La Plaça plena de palmeres i amb un monument a les colles de Sant Medir dona a un
passeig (de Santa Magdalena) que ens porta fins el Cercle Catòlic de Gràcia una de les
entitats històriques del col·lectiu G6 de Gràcia, amb activitats culturals diverses.

Plaça Trilla

Can Trilla

“El Cercle”

19.La plaça de les Dones del 36
Inaugurada al 2009 dins d’una promoció privada de vivendes, està dedicada a les
dones que varen defensar la República al any 1936. L’espai de la plaça que es pública
ha estat polèmic des de la seva inauguració pel fet d’estar tancat durant la nit.
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La plaça de les Dones del 36

20.Pel carrer Perez Galdós fins la plaça Lesseps
En aquest carrer encara trobem un parell de cases amb jardí, vestigis de la gràcia de
primers de segle XX.
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Plano Itinerari
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