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Can Tusquets
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Breu historia del barri
La salut es un barri que s’enfila a la muntanya, com el del Putxet, s’estén des del carrer de la

Mare de deu del Coll fins a la plaça Sanlley i des de la Travessera de Dalt fins el Park
Güell. En un principi va ser poblat per grans finques agrícoles amb masies
emblemàtiques: Can Muntaner, Can Todà, Cal Xipreret, Ca l’Alegre de Dalt, entre
d’altres.
A finals del segle XIX les masies van anar desapareixent i urbanitzant-se el barri es
construïren cases, algunes de luxoses amb jardins i altres mes senzilles, com va passar
al Putxet i Sarrià, la burgesia fugint de la ciutat densa i insalubre buscava nous
assentaments per viure o passar l’estiu en llocs tranquils.
El barri deu el nom a l’Ermita de la Salut, encara existent (reformada) a la cantonada
de l carrer Mare de Déu de la Salut amb Escorial, va ser construïda pel propietari de cal
Xipreret (Antoni Morera) al 1864, durant un brot de còlera a Barcelona

Les rieres i torrens . Arxiu d’Història de Gràcia

2

1.Carrer Santa Perpetua, passatge Frigola, carré Verdi i Can CALIC
Al Carrer Verdi i passatge Frigola encara si poden trobar cases unifamiliars amb jardí.
Aquí hi havia una masia anomenada can CALIC construïda al segle XVIII i enderrocada
al 1960 per la urbanització de la Travessera de Dalt en la seva actual situació. Al sur de
can Calic, fins a la plaça del Nord i carré Martí hi va haver el primer teatre de Gràcia: el
“Tivoli Graciense” des de l’any 1823 al 1890, que al igual que el teatre del Bosc a la
finca La Fontana, tenia jardins on si feien festes i ball.

Can CALIC. Les Masies de Gràcia. Taller d’Història

c./Santa perpetua

c./Verdi

Passatge Frigola

p
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2.El mercat municipal al carrer Verdi

El Mercat Municipal de Verdi

La Kasa de la Muntanya

Passatge de sant Josep de la Muntanya
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3.El Santuari de sant Josep de la Muntanya i 4.l’Hospital de l’Esperança
El Santuari, situat en la finca de can TUSQUETS (fotos de la portada) va ser obra del
arquitecte Francesc Berenguer d’extensa obra a Gràcia (Mercat de la Llibertat, façana
de l’ajuntament de la Vila, Centre Moral de Ros de Olano i molts altres edificis) encara
que no signava ell les obres doncs malgrat ser deixeble de Gaudí, no tenia títol, fou
construït al 1895. Era costum portar cartes al Sant demanant favors, cartes que eren
deixades a la peana i eren cremades després de la processó. Hi ha encara una sala
d’ex-vots a l’entrada. La masia de can Tusquets de 1793, que encara es conserva
restaurada i es pot veure des de la Travessera de Dalt, va ser comprada per l’ordre de
religioses de les “Mares dels Desamparats” que son les propietàries del Santuari i
tenen un asil d’infants en els edificis del antic mas.

Sant Josep de la Muntanya i ex-vots

5.L’Hospital de nostra Senyora de l’Esperança
Hospital Municipal, avui molt coordinat amb els serveis mèdics de l’IMAS (hospital del
Mar, sociosanitari, Centres d’Atenció Primària del PAMEM) es considerat per la gent
del barri com el seu hospital (sobre tot per urgències i alguns serveis mèdics)
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Hospital Municipal de Nª Sra. De l’Esperança

El Carrer de la Mare de Deu de la Salut
En aquest carrer hi trobem avui diversos equipaments: un col·legi de religioses,
Residencia geriàtrica, la seu d’una Mutualitat mèdica, el CAP Larrard (de gestió del
PAMEM) i importants equipaments esportius

Ca l’Alegre de Dalt

Ca L’Alegre de Dalt al 1930
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Ca l’Alegre de Dalt estava situat al carrer que porta el seu nom nº82 cantonada amb c./
Balcells i s’estenia fins a l’actual Travessera i Escorial. Masia construïda al 1688 i
reformada el 1870, fou enderrocada (casa i més tard la capella) al 1981 per l’empresa
Riva i Garcia per fer-hi pisos
6.L’Ermita de la Salut dona nom al barri
El Sr. Antoni Maria Morera com veurem després propietari de l’extensa finca de Can
XIPRERET, va fer construir la ermita de Nostra Senyora de la Salut, que avui restaurada
encara es conserva a la cantonada de Escorial amb c./ Nostra Senyora de la salut, arran
d’una epidèmia de còlera que afectà a Barcelona al 1864. Al costat de l’ermita hi havia
una font d’aigua ferruginosa (tota la muntanya era aprofitada per extraccions de ferro)
font que es deia “de la Salut”

L’Ermita de la Salut
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7.Cal Xipreret avui Club de Tenis la Salut
Finca situada entre Mare de Deu de la Salut, Escorial, Molist-Antequera i Riera de Toda
(on hi havia una altre gran finca: Can TODA). La masia de Can XIPRERET encara es
conserva reformada com a seu del club de Tenis la Salut. Construïda al segle XVIII el Sr.
Antoni Maria Morera la utilitzava com a segona residencia. Al 1885 intentar crear el
Parc de la Salut (residencial) en els seus terrenys, projecte que no va prosperà i es ven
la finca a Domènech Joan Sanlley, polític conservador, diputat i alcalde de Barcelona de
1906-1908 al que li torna a fracasar la iniciativa de ciutat jardí i al 1895 s’hi fa una Casa
Restaurant, posteriorment el “Salut Sport Club” on si practiquen esports, si fan festes,
ball, teatre ( a semblança del teatre el Bosc a la Fontana o el Tivoli a la plaça del Nord)
Finalment, al 1914 es crea el Club de Tenis la Salut, entitat privada de socis que encara
existeix avui en aquest emplaçament.

La Masia, reformada, encara existeix
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Ampli equipament esportiu privat

8.Carrer Escorial – Molist – Antequera i Cottolengo. Zona de grans propietats amb
jardins.
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9.El Cottolengo
Fundat pel jesuïta pare Alegre al 1932, encara avui es residencia benèfica.
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10.El Park Güell i 11.Can Muntaner
En la finca de can Muntaner o can Larrard, que la comprà el 1820, avui encara existeix
la masia restaurada al c./ Olot nº 3 dins del Park Güell dedicada a ensenyament. La
finca en el seu millor moment tenia 175 Ha. De boscos d’alzines i pins i camps de
conreu amb oliveres, garrofers i lledoners. Un dels seus propietaris va ser Joan
Alexandre de Larrard, la família Larrard famosos a Catalunya pel comerç marítim al S.
XVIII tenien un palau al carré ampla de Barcelona i aquesta finca a la muntanya.
Els Larrard es venen la finca el 1890 als Marianao i aquest al 1899 la torna a vendre a
Eusebi Güell (mecenes de Gaudí) que primer es proposa explotar el ferro de la
muntanya però de seguida, per la poca rendibilitat del projecte decideix la construcció
de una Ciutat jardí, equilibri entre construcció i natura com estava de moda en altres
ciutats europees i molt d’acord amb els postulats del modernisme imperant. Es
tractaria d’una zona residencial privilegiada, per la burgesia creixent a la ciutat i encara
que la finca havia perdut terrenys amb la urbanització dels carrers de mes el sud,
encara quedaven 15 Ha. pel projecte, projecte encarregat a Gaudí que de 1900 a 1914
el dissenya i comença a construir. Al 1914 es constata el fracàs econòmic ja que
només s’havien construït dues cases (encara existents) una del propi Gaudí (actual
museu) i l’altre de la família Trias.
Els Güell encara van viure uns anys, fins a 1918, a can Muntaner i al 1922 els terrenys
son venuts a l’ajuntament i es crea el Park Güell públic de propietat municipal i can
Muntaner es la seu del CEIP Baldiri Reixac.
A la porta d’entrada al parc pel carrer de sant Josep de la Muntanya els Güell van
construir un edifici per caserna de la Guardi Civil, que havia de vigilar i protegir la
burgesia de la “ciutat jardí”

11

Can Muntaner avui

12

Av. Sant Josep de la Muntanya. Baixant del Park
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12.Av. Coll del Portell i el Casal “La Miranda”

Casal de barri “La Miranda”

13.Carrer Verdi – Valldoreix i Passatge Napoleó

Carrer Verdi

Placeta final carré Valldoreix

I pel passeig Napoleó al carrer Nostra Senyora del Coll i arribem altre cop a la plaça
Lesseps
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Plano de l’itinerari
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