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ITINERARI PEL BARRI DEL PUTXET 

Autor: Josep Martí Valls, Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps 

Itinerari: 
1. Breu historia del barri 

2. Sociosanitari Dolors Aleu 

3. El Cinturó va partir un barri 

4. Cases unifamiliars de vivenda: Septimania, Homer, Pàdua 

5. Cases i palauets de mes categoria: Berna, Ballester 

6. La Casa Torquella 

7. Carrer Saragossa: el bus del barri 

8. El bosc dels Bertran, gran zona verda del carrer Musitu 

9. El carrer Bertran 

10. Carré Roca i Batlle. Les torres dels senyors 

11. Nous equipaments al carrer Marmellà, l’espai Putget 

12. Jardí Romàntic, carrer Portolà.  

13. La “caseta de nines” 

14. Ferran Puig, el Parc del Putget, Família Morató  

15. Carrer Manacor, un barri d’artistes, cases de luxe amb jardí 

16. La torre Monegal, La Clínica Sant Josep  

17. carrer Putget, mes cases luxe 

1.Breu historia del barri del Putget  

El Putget (o Putxet) es una muntanya, un turó, de 181 metres d’alçada,  entre les rieres 

de Vallcarca i Sant Gervasi.  A finals del segle XIX va atreure a la burgesia barcelonina 

per anar-hi a viure o a passar l’estiu, al igual que els barris de la Salut i Sarrià. La 

burgesia si feia cases, algunes modestes i altres veritables torres modernistes amb 

jardí, per fugir del centre de Barcelona, a dins de les muralles, zones mas insalubres i 

perilloses pe la creixent conflictivitat del moviment obrer. Mes tard també si afincaren 

el “indianos” que tornaven amb fortuna d’Amèrica. 
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2.El Sociosanitari Dolors Aleu 

A l’equipament sociosanitari que s’ha construït a Mitre, en el terreny on hi havia el 

col·legi la Salle Josepets, se l’hi ha posat el nom de la primera dona que es va 

llicenciar en medicina a l’estat Espanyol: la Dolors Aleu (Barcelona 3.4.1857-

19.9.1913) llicenciada al 1882 i tesis “encaminar por una nueva senda la educación 

higienico-moral de la mujer” al 1883, es va especialitzar en ginecologia i infantil, 

era feminista i va publicar “consejos a una madre”. 

   

                                    
               sociosanitari en l’antic col·legi de La Salle                Dra. Dolors Aleu    
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3.El Cinturó va partir un barri 

Al construir el primer Cinturó de Ronda (Mitre) es va partir el barri del Putget, quedant 

de difícil comunicació la part nord (muntanya) amb la del sud (avui Farró), aixó es pot 

veure en el carrer d’Homer que comença en el número 11 (es van enderrocar cinc 

cases d’una banda i tres de l’altre banda) també queden tallats el carré Berna, 

Vallirana,  Pàdua, Saragossa i Putget. 

 
Carrer d’Homer nº 11 la primera casa tucan a Mitre 

4.Barri al principi de cases unifamiliars de vivendes 

 Cases Septimania  
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Cases al principi del carrer  Homer 

        
  Carrer Pàdua                                                                                         carrer Ferran Puig 
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 Unifamiliars avui. C/ Escipió 

5.Alguns Palauets més importants 

   
Carrer Ballester 

    
A Ballester hi ha la torre dels Rocamora (els del museu d’indumentària del carrer Montcada) 
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6.La casa Tosquella 
De l’arquitecte Eduard Balcells, catalogada com a patrimoni però molt malmesa. Hi 

havia viscut el cantant Marcos Redondo  

            
La casa Tosquella 
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7.El Bus del barri 

       

 

8.El Bosc dels Bertran 
A finals del segle XVIII eren vinyes, al nord-oest del turó, propietat del pares de la 

Congregació de Sant Felip Neri, passaran per diversos propietaris fins al Felip Bertran i 

Amat, casat amb Elisa Musitu. Els Bertran presentaren el projecte d’urbanització al 

1861 del barri de Bertran (anomenat així llavors) i Ca n’Ausich. 

Al Bosc Bertran i la casa, al carrer Musitu 24 era una finca de 3,9 Ha. De bosc i jardí 

amb una glorieta neoàrab a l’entrada i escultures als jardins com “la dona adormida de 

Josep Bertran i Musitu que a mes va ser politics important de “la Lliga” i ministre als 

anys 1920. Durant la guerra civil la casa va ser Ministeri de l’Aire de la república i 

bombardejada pels nacionals. Avui hi ha cinc cases i jardins en aquesta finca. 
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Carrer Musitu 

9.carrer Bertran i 10.carré Roca i Batlle: Torres de senyors 

    
Carrer Bertran 

 

   
Roca i Batlle 



 

9 

 

  Carrer Roca i Batlle 

11.Carrer Marmellà: Equipaments   
Al peu del parc s’ha construït recentment una llar d’infants, un petit centre cívic, 

“l’Espai Putget” seu també de l’associació de veïns del barri i un poliesportiu. 

   
L’espai Putget     construcció poliesportiu   

 El carrer Portolà 

   

12.El Jardí romàntic 
Foren inaugurats, després de la seva recuperació, el 13 de juny de 2009. Son uns petits 

jardins interiors d’una casa encara per rehabilitar i definir el seu us, jardins de caire 

romàntic. A finals del XIX eren vinyes que passaren a mans de Rosa de Portolà que amb 

el seu marit Casimir Gomis, tenien aquí una mansió amb jardí 
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El Jardí Romàntic 

Els jardins de Mercè Rodoreda (“La Muntanyeta”) 

 

13.La casa de nines 
Rehabilitada i arranjats els seus voltants el 17 d’octubre de 2008 va ser inaugurada de 

nou la “casa de les nines” dins d’un pati accessible a La Costa/Ferran Puig, a l’altra 

banda del mirador dels jardins de Mercè Rodoreda. Modernista, de ceràmica de 

trencadis. 

   
Portolà/la Cuesta 
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14.El carré Ferran Puig i entrem al Parc del Putget 

Ferran Puig, industrial que fundà la Filatura “Fabra i Coats”, aprofità la desamortització 

dels bens de l’església i obté una finca que havia estat noviciat, al cim del Putget (que 

ja no existeix). Al mateix cim es cita que hi havia una capella dels “Josepets” al segle 

XVII. 

El Parc, costerut i ple d’escales, de 3,9 Ha. (igual que el Bosc dels Bertran) fou 

inaugurat al 1970 gracies a una cessió de terrenys de la família Morató (que havien fet 

la seva fortuna amb el sucre) 

         

        
Parc del Putxet 
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15.El Putxet barri d’artistes 
Al Putget sempre hi ha viscut artistes com Josep Amat, Olga Shacharoff, Xavier 

Montsalvatge, Llorens Artigas, Carles Soldevila, Joaquim sunyer, J.Mª de Segarra, Pau 

Gargallo, Clementina Arderiu, Rafols Casamada i Josep Artigau. Altres artistes es 

trobaven a una tertúlia a casa  del Josep Amat i formaven “la Colla”: Federic monpou, 

Antoni Clavé, Ignasi Mundó, Ricard Opiso, Eduard Toldrà, Gaziel, Josep Obiols i Josep 

Clarà (a més de alguns que vivien al barri: Soldevila, Shacharoff i el mateix Amat) 
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Quadres de Josep Amat 

Mes cases de senyors al carré Manacor 

  

            
     Carré Manacor 
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Carré Cadiz 

    

16.La Clínica sant Josep...  
A l’antiga torre Monegal, que va ser hospital de guerra al 1940 unes monges funden la 

clínica, on s’hi havia tractat el propi rei d’Espanya (Juan Carlos). Als anys 90 tanca la 

seva activitat i des de llavors està clausurada sense saber-ne el seu us futur. 

Unes cases mes avall de la Clínica (C. Cadiz/Putget) hi ha la casa dels Gaspar, diuen que 

cansats de que els despertessin a la nit alguna urgència que anava a la clínica van posar 

un cartell que deia: “aquí NO es la Clínica Sant Josep” 
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17.El carré Putget 

                 

                  c. Putget.  
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Cases Plutifamiliars al barri 

    

 

        
República Argentina/ Pàdua 

 

                                                                                  
                  c. Pàdua/Berna 
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Planell de  l’Itinerari   

 

 


