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CAT 18 LA BALCONADA 
La mirada principal sobre Barcelona al llarg de la seva història 
es va construir des del mar i des de la muntanya de Montjuïc, 
com mostren molts gravats de la ciutat, fins que, a l’alba del
segle xx i ja en l’era de la fotografia, va comptar amb el nou m -
rador del Tibidabo, a Collserola, des del qual s’abastava la me-
tròpoli, unificada arran de la fusió de municipis l’any 1897.
Entre Montjuïc i el Tibidabo, la cornisa muntanyosa que formen 
els turons avançats de Collserola, amb la plana al davant i la 
fossa de la Vall d’Hebron al darrere, amalgama vistes de prop 
i perspectives més llunyanes de la ciutat i de la seva història. 
L’itinerari proposat en aquesta guia parteix del Turó de la Rovira, 
segueix pel del Carmel i el Park Güell, que travessa per la seva 
part superior, i continua fins al pont de allcarca. Està pensat 
per fer la visita en aquest sentit de la ruta. Al llarg del recorre-
gut, es retroben testimonis molt diversos de com la successió 
d’esdeveniments ha anat marcant la història urbana de la plana i 
deixant la seva empremta en aquesta primera cornisa o balcona-
da, situada al bell mig de la gran ciutat metropolitana, des d’on 
es gaudeix d’una visió continuada i alhora canviant de la plana 
de Barcelona.

LA PLANA I LA MUNTANYA 
La serralada dels Turons, separada de l’eix central de Collserola 
per la fossa de la Vall d’Hebron, és una formació de pissarres i 
esquistos paleozoics sobre un basament granític, amb calcàries 
dolomítiques, gresos i argiles vermelles dipositades a sobre en 
l’era secundària. La varietat de sòls i els matisos climàtics hi 
han creat biòtops variats (8), que han estat així mateix transfor-
mats per una acció humana intensa al llarg dels segles, sempre 
estretament vinculada al que passava a la plana. 

Una posició estratègica
La posició estratègica d’aquesta primera talaia sobre una plana 
molt dinàmica ha estat un factor decisiu en les diferents modali-
tats de la presència humana al llarg del temps, si més no des de 
l’assentament ibèric, que ja en el segle iv aC va buscar l’empara 
del Turó de la Rovira i el va reforçar amb una muralla (1).
El factor estratègic propicià, així mateix, l’emplaçament a la 
zona de llocs d’observació i de comandament dels exèrcits que 
al llarg de l’edat moderna van assetjar Barcelona, i el va conver-
tir en el lloc òptim per als grans canons Vickers que, a la Guerra 
Civil espanyola, a partir de 1938, contribuïren des del Turó de la 
Rovira a la defensa antiaèria de Barcelona (3).
La posició del Turó de la Rovira també va propiciar que fos el 
lloc escollit per la Société Générale des Eaux de Barcelone per 
construir, a partir de 1886, el dipòsit de les Altures, actualment 
al carrer de Pasteur, reforçat vuitanta anys després amb el dipò-
sit ubicat al cim del Turó l’any 1963. Més recentment, el Turó 
s’ha convertit en node de telecomunicacions, amb nombroses 
antenes públiques i privades. 

(d’aquí el manteniment de l’escriptura de Park amb k). A partir 
d’una entrada monumental, amb el portal enllaçat amb la gran 
plaça sobre la sala hipòstila a través d’una escalinata noble, 
les parcel·les estaven connectades per camins i viaductes per 
salvar la topografia. Cada propietari podia tan sols urbanitzar
una petita part del terreny, per tal de preservar-ne les vistes, la 
llum i un entorn de simbiosi entre arquitectura i natura (19). 
Però el projecte, molt ambiciós, no va acabar de reeixir, les 
obres es van aturar el 1914 i l’Ajuntament va adquirir-lo per 
fer-ne un parc públic l’any 1925. 
A la segona dècada del nou-cents s’estenia pels turons la 
idea de ciutat jardí, que llavors era un punt fort del debat 
urbanístic a Barcelona. En aquest model s’inspiraren les 
promocions de la Cooperativa de Periodistes, fundada el 1915, 
als terrenys adquirits a Can Baró (16) i, de l’altre costat del 
Turó de la Rovira, a l’àrea de la Font de la Mulassa (avui carrer 
de Peris Mencheta) i a la Font d’en Fargues, una zona on els 
propietaris de Can Fargues impulsaven des de feia uns anys la 
urbanització de baixa densitat. 

entre cinc municipis: Sant Andreu, Sant Martí, Horta, Gràcia i 
Sant Gervasi. En els seus confins, escassament connectats entre
ells —el 1881 s’obria la carretera de Gràcia a Horta, que al coll 
del Carmel entrava dins de Sant Martí—, començaven llavors a 
créixer nous espais residencials, com ara els petits nuclis a Vall-
carca o, a l’altre extrem, la urbanització del Guinardó, iniciada el 
1896 (12). 
Al començament del segle xx, els propietaris dels terrenys fins
aleshores rurals van veure noves oportunitats per parcel·lar i ur-
banitzar. Sorgien noves iniciatives burgeses, amb el cas molt es-
pecial del Park Güell (20), iniciat el 1900 com a parc residencial 
d’elit a l’anglesa (19), en competència amb la Bonanova i amb la 
urbanització que aleshores promovia el doctor Andreu al vessant 
del Tibidabo. També s’endegaven iniciatives més menestrals, 
com ara les urbanitzacions promogudes per la Cooperativa de 
Periodistes als dos vessants del Turó de la Rovira (16). La pauta 
dominant, però, foren les urbanitzacions que creixien a partir de 
la mera parcel·lació de finques 9), com ara la dels Labèrnia, al 
cim del Turó (2), o les que van expandir-se per les terres de Can 
Baró (5), parcel·lades per Anselm de Riu el 1919.

que s’anaven construint gràcies a la col·laboració entre la pobla-
ció civil i les autoritats.
El 17 de maig de 1937, la Comandància General d’Enginyers 
va elaborar el projecte d’una bateria de tres canons al Turó de la 
Rovira. Finalment, es va construir un nou projecte per a quatre 
canons Vickers 105, que van entrar en funcionament el 3 de 
març de 1938. Just abans de la retirada, el 26 de gener de 1939, 
l’exèrcit republicà va inutilitzar les peces d’artilleria. Acabada 
la guerra, els canons inservibles van continuar per un temps en 
aquest espai. 

Testimonis de la ciutat informal
La duresa de la primera postguerra no va aturar del tot el creixe-
ment de Barcelona, perquè la precarietat era encara més gran a 
moltes zones d’Espanya i perquè la persecució política desenca-
denada per la dictadura també propiciava l’emigració. L’absoluta 
manca d’habitatge a Barcelona va traduir-se en la ràpida expansió 
dels barris de barraques, amb habitatges precaris construïts pels 
mateixos habitants, molts dels quals eren paletes, amb sistemes 
d’ajuda mútua que permetien bastir un nou habitatge en un 
temps rècord. 
Al Carmel, les primeres ocupacions es van produir pels volts 
de 1944. Al principi es van ocupar les instal·lacions militars en 
desús dalt de tot del Turó de la Rovira, la qual cosa va acabar 
donant lloc al barri dels Canons (4), vora el carrer de Marià Labèr-
nia, i ben aviat van créixer les barraques al voltant dels actuals 
carrers de Raimon Casellas i de Francesc Alegre. La novel·la de 
Juan Marsé Últimas tardes con Teresa, de 1965, mostra amb 
gran força narrativa el lligam entre el barraquisme i Barcelona en 
aquells anys, a través de la relació d’un jove del Carmel amb la 
filla d’una família de l’alta burgesia barcelonina.
Malgrat les dificultats, les solidaritats teixides entre els habitants
dels barris de barraques van propiciar l’emergència d’un movi-
ment social en pro de la millora de les seves condicions de vida 
i d’un futur reallotjament. El Centro Social del Carmelo, nascut 
l’any 1970, fou l’embrió de la molt activa Associació de Veïns del 
Carmel, que va aconseguir el reallotjament d’una bona part dels 
barraquistes en pisos construïts a la mateixa zona (15). 

El coll del Carmel, punt d’encontre 
El pas entre els turons del Carmel i de la Rovira —sovint confosos 
en el passat amb la designació genèrica de Muntanya Pelada, que 
de fet corresponia al segon— accentuà el seu caràcter de punt 
d’encontre avançat el segle xix, quan el 1864 s’hi va construir el 
santuari de la Mare de Déu del Carmel (10) i quan uns anys des-
prés s’hi obria una nova carretera per comunicar Gràcia amb Horta 
(12). Era un lloc molt freqüentat, com tants altres dels turons, on 
a les primeres dècades del segle xx hi anaven a passar el diumen-
ge les classes populars barcelonines. A la collada es va establir 
en la dècada de 1920, l’hostal Las Delicias del Carmelo (11). Als 
aplecs amb rerefons religiós a la Mare de Déu del Carmel i també 
a la Mare de Déu del Coll s’afegien les trobades més laiques a les 
fonts. Cada font tenia el seu ambient, i en les primeres dècades del 
segle xx servien alhora d’espais d’encontre i de discussió política, 
motiu pel qual no es deslliuraven de la vigilància de la policia. 
El pas entre els turons del Carmel i de la Rovira era, així mateix, 
el punt de confluència de tres municipis: Sant Martí —que incloïa
tot el Turó de la Rovira—, Gràcia i Horta. Els dos primers es van 
agregar a Barcelona l’any 1897, però durant els set anys se-
güents, fins al 1904, el pas del coll del Carmel va continuar sent
el límit entre Barcelona i Horta. Per aquest motiu, hi havia l’ofic -

tar de ple les muntanyes a l’entorn de Barcelona, on es va trobar 
coure, plom, mercuri i carbó, a més de ferro. Les recerques van 
ser nombroses a l’àrea dels Tres Turons, però cap no es va resol-
dre amb una explotació. 
Finalment, la mineria no triomfà, però sí que ho feren les pedre-
res. De petites explotacions als indrets calcaris per nodrir forns de 
calç es va passar, a la primeria del segle xx, a les grans explota-
cions per obtenir pedra i àrids. Com a la muntanya de Montjuïc, 
és difícil imaginar com seria el paisatge de la balconada sense 
l’empremta de les pedreres de Can Baró (6), de Can Xirot (17) i 
del Coll (21). 

El Park Güell i altres projectes
Entre les darreres dècades del segle xix i les primeres del segle xx 
van sorgir nombroses propostes d’urbanització de baixa densitat, 
en molts casos per a segona residència, en àrees properes a una 
Barcelona que des de 1860 creixia no sols a l’Eixample, sinó 
també als seus límits i a l’entorn dels nuclis dels municipis de la 
plana. Els primers turons i els vessants de Collserola, de Sarrià i 
Sant Gervasi, i de Gràcia i Horta anaven adquirint un caràcter re-
sidencial, en molts casos d’elit: la burgesia s’assentava al cor de 
la nova ciutat de l’Eixample i tenia una segona residència, aviat 
convertida en primera, al peu de la muntanya. 
Amb l’arribada del tren de Sarrià, primer, i l’extensió del tram-
via i la difusió del cotxe entre les famílies benestants, després, 
aquests nuclis d’estiueig van passar a ser llocs de residència 
habitual, com fou el cas de la part alta del carrer de Muntaner, 
el barri de les Tres Torres, Sant Gervasi, el Putxet i els vessants 
del Tibidabo, amb la urbanització del Dr. Salvador Andreu, ini-
ciada molt poc abans del Park Güell i que va tenir un gran èxit. 
Alhora, s’estenien entre la menestralia les cases amb jardí en els 
confins de Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Horta i Sant Gervasi,
municipis que confluïen a la balconada
Dins d’aquest procés de conquesta dels primers vessants munta-
nyosos de la plana, Eusebi Güell va comprar l’any 1899 els ter-
renys per formar una gran finca al barri de la Salut a Gràcia, amb
l’objectiu de construir-hi una urbanització molt exclusiva (20), per 
a unes 60 famílies, inspirada en els parcs residencials a l’anglesa 

Barri dels Canons, 1980. APMH.

Plànol de la bateria antiàeria. Gener de 1938. AGMA.

Pla parcel·lari del Turó de la Rovira, 1928. AHCB.

Detall dels Tres Turons al plànol de Barcelona i els seus entorns del 1890. ICGC.

Park Güell, 1900-1910. AFB.

Topogràfic de 1933. ICGC
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Pedrera a l’anomenada, aleshores, Muntanya Pelada, 
c. 1890, AFCEC.

Mina de ferro a la Muntanya Pelada, Turó del Carmel, 
c. 1890. AFCEC.

Caseta del burot al coll del Carmel, c. 1890. AFCEC.

na dels burots, que s’encarregava de cobrar els drets de portes, és 
a dir, els impostos corresponents a les mercaderies que passaven 
pel coll. 

Feixes, mines i pedreres
La morfologia dels turons ha canviat al llarg del temps, tant per 
l’acció natural (erosió dels vessants i arrossegament de materials) 
com per l’antròpica, amb els pendents convertits en feixes de 
conreu, vinculades als masos de la serra, com els de Can Baró (5), 
Can Xirot (17), Can Muntaner de Dalt (20) o Can Mora (22), entre 
d’altres. Llevat de les fondalades amb horts, ni els sòls eren es-
pecialment fèrtils ni la climatologia en propiciava un ús més in-
tensiu que el dels conreus i les plantacions de secà. En la darrera 
etapa agrícola, als vessants hi havia una extensió considerable de 
garrofers, que tenien ben a prop el gran mercat de Barcelona per 
a l’alimentació de les mules i els cavalls emprats en el transport i 
també en les activitats industrials. Avui continuen sent abundants 
a les feixes de l’entorn de Can Xirot (17) i al Park Güell (20), on 
Gaudí va procurar mantenir la vegetació preexistent. 
A mitjan segle xix, les mirades es van orientar també cap als re-
cursos minerals. Els Tres Turons, juntament amb Montjuïc, són 
un referent del patrimoni geominer de la ciutat de Barcelona. 
En un moment en què la creació d’una indústria siderúrgica era 
un somni difícil de satisfer, es va accentuar la cerca de ferro i de 
carbó per tot Catalunya, amb un interès especial per la possibili-
tat de trobar-ne prop de Barcelona. L’existència de jaciments de 
ferro als turons era coneguda des de temps remots; altra cosa era 
la viabilitat d’una explotació industrial. A sobre de Can Xirot es 
va emprendre l’any 1857 l’excavació d’un sistema complex de 
galeries, amb més de 200 m de túnel, per tal de trobar una veta 
rendible (18).
La mina de Can Xirot no va tenir èxit, però no va desencoratjar les 
iniciatives. Aquestes foren molt nombroses a partir de la Llei de 
mines de 1859, que oferia grans facilitats per a qui localitzés un 
filó explotable. En les dècades següents, la febre minera va afe -

Recursos prop de Barcelona  
La proximitat de Barcelona ha estat també un factor decisiu al 
llarg dels segles en l’aprofitament dels recursos dels turons. Cal
esmentar el dinamisme agrícola fins al final del segl xix (5), tot 
i ser un terreny difícil, amb l’abancalament de gran part dels 
turons (22). A partir del segle xvi, ja a l’edat moderna, el Consell 
de Cent va finançar l’excavació de grans mines d’aigua pel ve -
sant de Vallcarca (23), per tal d’alimentar el sistema de fonts de 
la ciutat (24).
Els recursos minerals dels turons eren coneguts des d’antic, i a 
l’edat mitjana el ferro fou explotat prop de la Mare de Déu del 
Coll. En temps contemporanis, la presència de ferro va portar 
als turons la febre minera de mitjan segle xix, amb nombroses 
prospeccions (18), però ni l’explotació del ferro ni la del carbó 
resultaren rendibles. Sí que ho eren els forns de calç, nodrits 
per petites pedreres pròximes, i molt més ho van ser, des del 
començament del segle xx, les grans pedreres de Can Baró (6) i 
del Coll (21).

La incorporació a la ciutat
La urbanització progressiva dels Tres Turons va començar abans 
de la unificació municipal de 1897, quan encara eren el límit

Dibuix del projecte del barri dels Periodistes realitzat per Juli M. Fossas, AHCOAC.

Viaductes del Park Güell amb vegetació, Col·lecció Ernesto Boix, CCC. Obres de construcció del pont de Vallcarca, 1914. J. Vives, AFB.
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Des de la dècada de 1930 a la postguerra començaren a esten-
dre’s els barris populars, sobretot pel costat de la Vall d’Hebron. 
En alguns indrets van sorgir barris d’autoconstrucció i, al Carmel, 
diversos nuclis de barraques (4). Paral·lelament, algunes àrees de 
cases d’una o dues plantes amb jardí experimentaren un procés 
de densificació notable, amb la construcció de blocs de pisos,
amb alguns episodis polèmics cap a la fi de l’època del desarro-
llisme urbà de J. M. de Porcioles (14). La urbanització sempre va 
precedir en unes quantes dècades l’equipament urbà, que sols es 
va atendre a partir del retorn a la democràcia, amb millores en la 
urbanització (13), en els equipaments i en les infraestructures (7), 
inclosa l’arribada del metro al Carmel l’any 2010.
La juxtaposició de processos urbans, des dels temps en què els 
turons eren el límit entre cinc municipis, va fer que l’àmbit dels 
turons i la balconada esdevingués força caòtic. El Pla Comarcal 
de 1953 va definir l’àrea superior com a futur parc urbà, i aque -
ta qualificació va ser revalidada pel Pla General Metropolità de
1976. Recentment, la voluntat de donar impuls a la configuració
d’aquest gran parc s’ha materialitzat al cim del Turó de la Rovira 
(3), mentre continua el debat sobre com han de tractar-se algunes 
zones actualment habitades. 

SIS MIRADES ALS TURONS  
DES DE LA BALCONADA
La bateria antiaèria de la Guerra Civil
Barcelona va ser considerada objectiu militar per part de 
l’aviació feixista italiana i la nazi alemanya que donaven suport 
a l’exèrcit franquista. El Govern republicà, a través de la DECA 
(Defensa Especial Contra Aeronaus) va iniciar, el maig de 1937, 
la construcció d’un sistema de defensa antiaèria per encerclar 
l’espai aeri de la ciutat. La capital de Catalunya era el principal 
centre econòmic de la República i, des del novembre de 1937, 
quan s’hi va instal·lar el Govern de l’Estat, també n’era la capital 
política. Era molt difícil defensar-la eficaçment amb les armes
antiaèries de l’època, sense teledirecció i poc exactes. L’únic 
recurs era envoltar la ciutat de bateries mòbils i fixes, de manera
que els atacants haguessin de sobrevolar una barrera de foc 
vertical. 
La posició de les diferents bate-
ries era crucial, atès que no es 
podia disposar de gaires canons, 
i el Turó de la Rovira oferia unes 
condicions excepcionals, amb una 
visió de 360º i tenint a l’abast tota 
la ciutat, malgrat la distància al 
Poblenou i al nucli antic, on es 
concentraven els atacs (3). L’efic -
cia del sistema antiaeri no residia 
tant en el nombre d’avions que es 
poguessin abatre com en l’efecte 
dissuasori que la seva mera exis-
tència produïa i en la tasca d’aler-
tar la població, que podia dirigir-se 
al refugi més proper, dels molts 

Imatge aèria de l’àrea dels Tres Turons, 1949. ICGC.

Vallcarca
El Llibre de les fonts de 1650, obra del mestre de fonts de 
la ciutat Francesc Socies, explica com estava organitzat el 
proveïment d’aigua potable de Barcelona a partir de les mines 
creades pel Consell de Cent a banda i banda de la riera de 
Vallcarca, nom derivat de vall càrcara, és a dir, ‘vall estreta i 
encaixonada’. En són testimoni encara avui algunes fonts, com 
ara la de Sant Salvador d’Horta (23), i les restes de l’aqüeduc-
te de Can Turull (24). 
En aquesta zona, on hi havia algunes grans masies, com ara la 
que encara avui es pot veure a Can Mora (22), en les darreres 
dècades del segle xix, quan encara era part del municipi d’Hor-
ta, van començar a formar-se diversos nuclis de cases, la major 
part residències secundàries, a partir de les parcel·lacions im-
pulsades pels propietaris dels terrenys. Era el cas de Can Tu-
rull (a l’entorn de l’hostal de la Farigola, on ara hi ha l’escola 
La Farigola, amb el nou edifici inaugurat el 1923) 25), de Can 
Falcó (l’àrea entre la plaça de Mons i els carrers de Rubens 
i del Baró de la Barre, que era el propietari del mas) i, més 
amunt, de l’àrea urbanitzada entre Can Mora i el santuari de la 
Mare de Déu del Coll, que en temps medievals havia estat el 
monestir de Font-rúbia. 
Entre les construccions de la darreria del segle xix i el 
començament del segle xx cal destacar algunes propostes 
remarcables, com ara el passatge d’Isabel, de 1893, que d’un 
costat té les cases i de l’altre els seus jardins (26), la torre 
modernista de Sant Jordi, obra de Salvador Valeri i Pupurull 
(31), o, de data més recent, la casa Barangué, construïda 
d’acord amb el llenguatge racionalista del GATCPAC (30).
La línia de tramvia de l’avinguda de la República Argentina, 
mostrada en el film Un paseo en tranvía por Barcelona (1909), 
i la connexió transversal entre la plaça de Mons i l’avinguda 
esmentada a través del pont sobre el camí antic a Horta (29) 
i del viaducte de Vallcarca (33), replantejat el 1917 com a part 
del Pla d’Enllaços i inaugurat el 1923, obriren una nova etapa, 
amb la barriada de Vallcarca molt més directament inserida 
dins la dinàmica general urbana.
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P A R K  G Ü E L L
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9   Carrer 
de la Gran Vista

Al començament del segle xx, al-
gunes famílies relativament aco-
modades s’hi feren construir una 
segona residència per passar-hi 
l’estiu i gaudir de la panoràmica 
de la vall d’Horta.

10   El nucli religiós 
del Carmel

El santuari de la Mare de Déu 
del Carmel, construït el 1864 a 
prop del coll que ha pres el seu 
nom, ha aglutinat vora seu altres 
construccions religioses, com 
és el cas de l’ermita de Nostra 
Senyora de Fàtima (1952), a 
sobre, i la parròquia del Carmel 
(1988), d’obra vista, al costat.

11  El Delicias
Carretera del Carmel, 108. 
Obert just a la collada de la 
carretera en la dècada de 1920, 
l’hostal Las Delicias del Carmelo 
ha estat un punt de confluèn-
cia dels barris de la zona. En 
la novel·la Últimas tardes con 
Teresa, de 1965, Juan Marsé 
el converteix en un dels llocs 
freqüentats pel seu protagonista, 
el Pijoaparte.

1  Poblat ibèric
Recinte ocupat des del segle iv 
fins al segle i aC. L’any 1932 
l’arqueòleg Josep Colominas 
i Roca va iniciar l’excavació 
d’aquest poblat de tipus laietà i 
va posar al descobert part de la 
muralla i de les portes d’accés, 
així com 44 sitges. Les obres 
recents també han contribuït 
al coneixement arqueològic del 
recinte, del qual queden avui 
molt poques traces, que no són 
visitables.

2  Urbanització Labèrnia
Pere Labèrnia, propietari dels 
terrenys, i el seu fill Marià van 
promoure una urbanització prop 
del cim del Turó de la Rovira a 
principi del segle xx. L’edificació 
més antiga és Can Bassols, al 
núm. 2 del carrer de Labèrnia. 
Al núm. 12 del carrer de Marià 
Labèrnia s’alça una casa obra de 
l’arquitecte Jaume Sanllehy i al 
núm. 49-51 hi ha, molt alterada, 
una casa projectada per Josep 
M. Jujol per a Antoni Almirall, 
veí de Gràcia.   

3  Bateria antiaèria
1937-1938. Construïda durant 
la Guerra Civil per la DECA (De-
fensa Especial Contra Aeronaus) 
als terrenys de la finca El Castell 
(casa Peñasco). La bateria es 
trobava al cim del Turó de la  
Rovira, gaudia d’una vista de 
360º i els seus quatre canons 
formaven part del sistema de de-
fensa republicà contra els atacs 
de l’aviació feixista italiana, ale-
manya i espanyola. Actualment, 
acull una seu del MUHBA.

4  Els Canons
1940-1990. Nucli de barraques 
conegut com Los Cañones, per-
què va formar-se durant  
la postguerra als espais de la  
bateria antiaèria en desús.  
El barri tenia la disposició típica 
dels poblets de l’Andalusia 
orien tal. En la dècada de 1970 
els seus habitants, juntament 
amb altres barraquistes, van 
crear l’Associació de Veïns del 
Carmel per millorar-ne les condi-
cions de vida i per reivindicar-ne 
el reallotjament a la mateixa 
zona.

5  Can Baró
Plaça de Can Baró, 1-3. Masia 
amb planta baixa i dos pisos, la 
façana de la qual mostra la data 
de 1674. Ha estat molt modifi-
cada i actualment és un col·legi. 
A la façana, el ràfec ceràmic es 
converteix en un gran capcer 
semicircular. El mas comptava 
amb una extensa propietat que 
al segle xx fou urbanitzada i, en 
part, explotada com a pedrera. 

6  Pedrera de Can Baró
La producció de calç en petits 
forns s’havia nodrit de les peti-
tes pedreres de la zona, fins que 
a principi del segle xx la difusió 
del ciment va portar a l’abandó 
d’aquesta producció. Posterior-
ment, la demanda de material 
de construcció va propiciar la re-
presa de la pedrera de Can Baró 
a la dècada de 1920, la qual 
es va mantenir activa fins a la 
dècada de 1960, amb conflictes 
reiterats amb els veïns.

20  Park Güell
1900-1914. Urbanització d’elit 
promoguda per Eusebi Güell, 
que havia adquirit les finques 
de Can Muntaner de Dalt (casa 
Larrard) i Can Coll i Pujol. En 
confià la realització a Antoni 
Gaudí, amb la col·laboració de 
Francesc Berenguer i Josep 
Maria Jujol. El resultat fou 
una obra excepcional, amb una 
entrada monumental, la gran 
plaça sobre la sala hipòstila i els 
vessants connectats per camins 
i viaductes plens de vegetació. 
El Park no va reeixir com a pro-
moció residencial i l’any 1925 
l’Ajuntament de Barcelona el va 
adquirir per convertir-lo en parc 
públic. El MUHBA té la seu del 
Park Güell a la Casa del Guarda.

21  Creueta del Coll
Des del camí que travessa cap 
a l’obaga del parc es veu, just 
al davant, el cim de la Creueta 
del Coll o Turó d’en Falcó, que, 
juntament amb el de la Rovira 
i el del Carmel, forma els Tres 
Turons. La gran pedrera, que 
arribava dalt de tot del turó, fou 
activa fins a principis de la dè-
cada de 1970. Avui és un parc 
públic que acull un llac piscina 
i l’escultura Elogi de l’aigua, 
d’Eduardo Chillida.

24   Aqüeducte 
de Can Turull 

Passeig de Turull, 2. Construc-
ció, probablement del segle xviii, 
relacionada amb el sistema de 
proveïment de Barcelona a partir 
de mines d’aigua com la de  
Nostra Senyora del Coll i 
la de Can Falcó que, en els 
segles anteriors, havia creat 
el Consell de Cent. També va 
abastir Gràcia quan al segle xix 
fou municipi independent.

25  Escola La Farigola 
Carrer de Sant Camil, 31. 
Projectada per l’arquitecte Josep 
Goday per al Patronat Escolar 
de l’Ajuntament de Barcelona 
al lloc on hi havia hagut 
l’hostal de la Farigola, al nucli 
inicial de Vallcarca. La seva 
façana noucentista, amb grans 
finestrals i porxos, està decorada 
amb esgrafiats. Es va inaugurar 
el 1923, i la mestra i pedagoga 
Maria Baldó hi desenvolupà una 
tasca molt avançada en el camp 
de l’educació femenina. 

28  Església dels Camils
1910. Carrer de la Mare de 
Déu dels Reis. L’antiga parrò-
quia catòlica dels Camils és, 
actualment, l’església ortodoxa 
de l’Anunciació, que depèn del 
Patriarcat de Moscou. Destaca 
per la incorporació a l’espadanya 
d’una petita cúpula daurada en 
forma de bulb coronada per la 
creu.

29   Pont de la plaça 
de Mons

1909. Miquel Pascual Tintorer, 
arquitecte. Construït per crear 
un eix perpendicular per sobre 
del camí antic de Vallcarca a 
Horta. La barana està formada 
per un dibuix geomètric de 
filades intercalades d’arquets 
de maó.

30  Casa Barangé
1931-1934. Ricardo de Churru-
ca, arquitecte. Plaça de  
Mons, 4, i carrer de Gustavo  
A. Bécquer, 25. Habitatge unifa-
miliar de planta baixa i dos pisos 
disposat com un cos cúbic, amb 
un balcó curvilini, una marquesi-
na i una gran finestra correguda. 
Malgrat les modificacions que 
ha sofert, és una bona mostra 
de l’arquitectura moderna del 
GATPAC.

12  Carretera del Carmel
La carretera de Gràcia a Horta, 
avui del Carmel, fou oberta del 
1874 al 1881 entre el que lla-
vors eren dos municipis del pla 
de Barcelona. El 1899 es  
va aprovar la millora de la con-
nexió amb Gràcia a través d’un  
brancal nou, que pujava des  
dels terrenys de la casa Larrard, 
que poc després va adquirir 
Eusebi Güell per edificar-hi el 
Park Güell.

13   Jardins 
de Juan Ponce 

El camí del coll del Carmel al 
Park Güell comença als Jardins 
de Juan Ponce, reivindicats i 
aconseguits per l’Associació de 
Veïns del Carmel. Porten el nom 
Juan Ponce Perujo (1905-1989), 
d’origen andalús i membre des-
tacat en la lluita per la millora 
d’aquests barris.

14  Vista Park
Inici de la dècada de 1970.  
La construcció d’aquests grans 
blocs entre la carretera del Car-
mel i el carrer d’Albert Llanas 
durant el boom immobiliari dels 
anys del «desarrollo» va generar 
una forta polèmica urbanís-
tica. L’any 1973 la promoció 
s’anuncia va amb l’eslògan «Vista 
Park, para vivir muy por encima 
de Barcelona».

7  Pont de Mühlberg
1991. Construcció de ferro i 
taulons de fusta que connecta 
el parc del Guinardó amb la 
carretera del Carmel pel carrer 
del mateix nom. Salva l’esvoranc 
provocat per la pedrera de Can 
Baró, que va foradar la munta-
nya més enllà del vial previst pel 
planejament urbanístic.

8   Jaciment 
paleontològic

Jaciment trobat durant unes 
obres al carrer de Mülhberg, 
amb fragments de conills, 
ratolins, cérvols, cabirols, linxs, 
tortugues i rinoceronts quaterna-
ris d’uns dos milions d’anys d’an-
tiguitat. Va estudiar-lo el 1930 
mossèn Josep Ramon Bataller, 
del Laboratori de Geologia del 
Seminari de Barcelona.

18  Mina de Can Xirot
1857. L’explotació de ferro situ-
ada per sobre de la pedrera de 
Can Xirot va arribar a obrir més 
de 200 m de galeries subterràni-
es. Era un més dels nombrosos 
intents d’explotació minera als 
Turons a mitjan segle xix. En 
alguns esvorancs a tocar del 
camí dels jardins de Juan Ponce 
al Park Güell es poden trobar 
encara mostres de mineral, amb 
oligists i limonites.

19  Casa Trias
1903-1906. És una de les dues 
cases que es van construir al 
Park Güell. L’advocat Martí Trias 
la va encarregar a l’arquitecte 
Juli Balletvell que, en els inicis 
del noucentisme, va optar per 
l’ús de formes de l’arquitectura 
popular catalana del segle xviii.

22  Can Mora
Camí de Can Mora, 10. Aquesta 
masia emblemàtica de la mun-
tanya del Carmel està formada 
per tres  crugies i consta de 
planta baixa, dos pisos i golfes. 
Té inscrita la data de 1750 a 
la llinda de la porta d’entrada i 
actualment és un equipament 
municipal.

23   Font de Sant Salvador 
d’Horta

Font relacionada amb la creació 
del sistema de mines de proveï-
ment d’aigua de Barcelona en 
l’edat moderna. Sobre la font, 
un plafó de ceràmica representa 
l’aparició de la Mare de Déu 
a sant Salvador. El seu entorn 
mostra una disposició discreta-
ment inspirada en la jardineria 
àrab, amb l’aigua que discorre 
pel mig de l’escala.

26  Passatge d’Isabel
1893. Andreu Audet i Puig, ar-
quitecte. Ordenació d’habitatges 
unifamiliars amb una composició 
de jardí al davant, separada de 
la casa pel passatge. Al núm. 8 
hi ha Villa Esperanza, projectada 
pel mateix arquitecte com un 
palauet. El cos central està 
coronat per una torre, i a la 
façana, de gust eclèctic, destaca 
la combinació de decoració 
ceràmica, maó vist, ferro forjat 
i vitralls.

27   Jardins 
de Maria Baldó 

Carrer de Sant Camil, 2-20, i 
carrer de Gustavo A. Bécquer, 10. 
Jardins oberts el 2009 en el 
marc de l’eix verd del Park Güell 
al Putxet, dissenyats per Olga 
Tarrassó i Julià Espinàs. La tan-
ca correspon a l’antic hort dels 
Camils, amb mur d’obra vista i 
trencaaigües sinuós, a l’estil del 
modernisme.

31  Torre de Sant Jordi
1908. Salvador Valeri i Pupurull, 
arquitecte. Carrer de Sant 
Eudald, 11. Torre modernista 
unifamiliar de planta baixa i pis, 
configurada per dos cossos amb 
biguetes metàl·liques i doblat de 
rajola fina coberta de trencadís. 
Està coronada per una torre mi-
rador amb motllures ornamentals 
de ceràmica, que s’ha convertit 
en una de les fites del barri.

32  Edifici el Consola
1924. Josep Vilaseca Ribera, 
arquitecte. Viaducte de Vallcar-
ca, 4. Palauet de dues plantes 
i golfes, amb un gran jardí. Va 
acollir el Consolat de Dinamarca 
i en la dècada de 1950 hi van 
viure Roberto Rossellini i Ingrid 
Bergman. El pintor Joan Junyer 
i la pedagoga Dolors Canals s’hi 
van instal·lar des del seu retorn 
de l’exili i van llegar la casa a la 
Diputació de Barcelona.

33  Viaducte de Vallcarca
1923. El pont salva el desnivell 
de l’antiga riera de Vallcarca 
per crear un eix transversal del 
Putxet al Coll. Un primer projec-
te, de Miquel Pascual Tintorer, 
es va començar a construir 
el 1908, però fou modificat el 
1917 per Eduard Ferrés Puig i 
Lluís Homs Moncusí. El viaduc-
te, inaugurat el 3 de març del 
1923, fou una de les primeres 
obres de formigó armat a Catalu-
nya. Les lloses estan decorades 
amb els escuts de Catalunya i 
de sant Jordi.
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15   Pisos de Raimon 
Casellas 

Vora el revolt de la carretera del 
Carmel conegut com la «corba 
de la Pera», hi ha els edificis 
verds de la plaça de Raimon 
Casellas, que els barraquistes, 
organitzats en l’Associació de 
Veïns del Carmel per al seu 
reallotjament a prop dels nuclis 
on vivien, van aconseguir en la 
dècada de 1980.

16  Cases dels Periodistes
Cases per sobre de la plaça de 
Sanllehy, a mig camí entre Can 
Baró i el Park Güell, construïdes 
per la Cooperativa de Periodistes 
poc després de la seva fundació 
l’any 1915, emparant-se en  
la llei de Cases Barates.  
La urbanització, concebuda per 
Juli Maria Fossas, segueix el 
concepte de ciutat jardí, encara 
ben recognoscible malgrat algu-
nes construccions posteriors.

17  Pedrera de Can Xirot
Situada a l’antiga finca de Can 
Xirot. El clot que va deixar la 
pedrera és avui aprofitat pel 
Complex Esportiu Municipal del 
Carmel.
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