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Breu historia del barri
Aquest barri, entre els turons del Coll i del Carmel, era camí de pas de Vallcarca a Horta
(Vallcarca pertanyia al municipi independent de Horta fins el 1904) Deu el seu nom al
Santuari de Nostra Senyora del Coll, del qual els historiadors ens parlen dels
antecedents el 1099 d’una imatge de fusta de la Verge, trobada en un torrent. Al segle
XI el santuari, dedicat a aquesta imatge, es deia de la Mare de Deu de la Font Rúbia,
dons allà hi havia una font amb el color vermellós de la terra. El monestir depenia del
de Sant Cugat, el primer edifici d’origen romànic va ser restaurat al segle XVI, malmès
el 1714 per les tropes enemigues, al 1821 era propietat de Sant Pau del Camp i al 1835,
amb la desamortització, va ser abandonat. Durant el segle XIX funcionà mig com
ermita i mig com excusa per fer-hi aplecs i romeries festives i polítiques.
Al 1928 es va obrir novament al culte i al 1936 fou cremat, tacat fins al 1948 que es
restaurat en la forma actual.
Una altre característica del turó del Coll era la seva abundància en fonts d’aigua que
varen ser aprofitades per la Barcelona creixent.
Al segle XIX comença la urbanització amb cases humils unes i de la burgesia algunes,
seguint les pautes dels barris elevats del pla de Barcelona (la Salut, el Putxet, etc). Es
característica també del barri la pedrera que s’ha convertit en el parc de la Creueta.
1.La plaça Mons i la urbanització de Mas Falcó
Per sobre la plaça Mons, entre els Penitents i el Coll, a finals del segle XIX el baró de la
Barre de Flandes, propietari dels terrenys, va urbanitzar-los apareixent on hi havia el
mas Falcó una urbanització de cases amb jardí que avui encara es pot veure.
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2.El Passeig de la Mare de Déu del Coll i L’Alberg de Joventut de la Mare de Déu de
Montserrat
Al numero 41-51 del passeig hi ha un magnífic edifici, tipus palauet, amb jardins, es
actualment un l’Alberg de Joventut Mare de Déu de Montserrat, amb un vestíbul
d’estil mossàrab encara avui conservat. Edificat al 1906 era propietat de Josepa
Marsans i Peix
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3.El Parc de la Creueta del Coll
Construït al 1987 sobre la pedrera abandonada del Coll, projecte dels arquitectes
Martorell, Bohigues i Mackay. A l’entrada pel passeig de la Mare de Déu del Coll
trobem un monòlit de ferro, escultura de Ellsworth Kelly, després una gran plaça de
6.000 m2 amb jocs infantil, una cantina i un gran llac que a l’estiu serveix de piscina poc
profunda. El parc s’eleva amb varies terrasses i a dalt de tot hi ha una zona de picnic.
Al fons de la gran plaça, sota la paret de la pedrera hi ha la famosa escultura de
Eduardo Chillida Elogi de l’Aigua, de formigó, suspesa de quatre cables d’acer i que
pesa 50 tones.
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Vistes des del parc sobre la muntanya Pelada (s’observa can Mora i l’escola Virolai)

Obres de Jujol: 4.can Sansalvador, 5.la casa dels Metges i 6.la Torre Queralt
Alguns edificis del arquitecte Josep Maria Jujol (Tarragona 1879, Barcelona 1949)
col·laborador de Gaudí en varies obres i amb projectes propis a Barcelona i sobre tot a
sant Joan Despi.

Can Sansalvador, (passeig de la Mare de deu del Coll 79), amb la mina d’aigua.
Avui Taller d’Història de Gràcia
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Vistes des del jardí de Can Salvador

Villa Conxita o la Casa dels Metges

La Torre Queralt

Torre Queralt
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Carrer Pineda

Passeig Mare de Déu del Coll

7.El Santuari de Nostra Senyora del Coll
Ja hem explicat els seus orígens en la breu historia del barri, només afegir que va ser
reformat en el seu estat actual al 1948 per l’arquitecte Josep Mª Ros

Placeta de Grau Miró
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8.Camí de Can Mora

Vista del Parc de la Creueta des del camí de can Mora

8.Can Mora
Primer propietari de la masia al 1930 Josep Mora, ha sofert varies transformacions, fins
la remodelació actual, està dedicat a residència de la tercera edat.

Can Mora . Les Masies de Gràcia. Taller d’Història de Gràcia
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Pati d’entrada de can Mora

9.El Mirador dels tres Turons
Al final del camí de can Mora trobem el mirador, cap a l’esquerra, per camins de bosc
entrem al turó i parc del Carmel, per la dreta entrem al bosc del Park Güell.

El mirador

10.El bosc del Park Güell
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L’Editorial Bruguera una institució al barri del Coll
Joan Bruguera va obrir una industria editorial al barri del Coll al 1910 que es deia El
Gato Negro empresa familiar que el 1939 va passar a dir-se Editorial Bruguera, al
començar tenia 15 treballadors i en els bons temps van arribar a treballar-hi fins a mil
persones, moltes d’elles del propi barri, sent un gran imperi editorial fins el 1986 que
va ser absorbida pel Grup ZERA. Al 2006 dins del grup torna a tenir una línea editorial.
La Bruguera es va fer famosa sobre tot per la seves publicacions “d’historietes” més
tard anomenades de “escola Bruguera” per Terenci Moix. Setmanaris d’humor com
Pulgarcito, Tio Vivo i DDT, personatges famosos: El Capitan Trueno, El Jabato, Zipi I
Zape, Mortadelo i Filemón i novel·les roses de Corin Tellado i del Oeste Americà de
Marcial La Fuente Estefania, encara son recordats avui per la gent gran.

El Centre Cívic del Coll

Carrer de Tirso

El Centre Cívic al carrer Aldea
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11.Sortida del Bosc i baixada pel passeig de Turull

12.Pel carrer de la Mare de Déu del Coll fins la p. Lesseps
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Planell de l’Itinerari
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