
Caminada Sants – La Bordeta. 17-12-2015 

Itinerari 

1. Plaça de Sants. 

El seu nom plaça Salvador Anglada, encara que tothom la coneix pel nom del barri. Per fer-la es 
van tirar a terra molts edificis significatius: el de la Lliga Regionalista, el d’Acció Catalana, el 
Casino i els estudis cinematogràfics on el 1898 Fruitós Gelabert va fer la primera pel·lícula 
catalana i potser espanyola “Baralla en un cafè”. 

2. Carrer Demòstenes. 

Conjunt de cases de pedra per treballadors del Vapor Vell. 

3. Jardins de Can Mantega. 

Hivernacle i escultura El Niño que estava a la històrica plaça Victor Balaguer desapareguda per 
las obres del Primer Cinturó. 

4. Carrer Tenor Masini 1 i 3. 

Actualment escola de dansa. 

5. Carrer de Sants 130. 

Casa Miquel Tuset, 1922, estil eclèctic, arquitecte Modest Feu i Estrada, amic d’Antoni Gaudí li 
va dissenyar mosaics per les seves obres. 

6. Carrer de Sants 117 

Forn Baltà. Des de fa 75 anys fa una gran varietat de pans i ara al costat ha obert botiga de 
degustació i venen tot tipus de farines. 

• Carrer dels Jocs Florals 12 

Un edifici preciós, on hi va viure el Dr. Jacint Laporta Mercader “el metge dels pobres”, va ser 
president de l’Orfeó de Sants i se’l recorda per visitar malalts que no podien pagar i sovint els 
deixava diners sota el coixí. 

7. Carrer de Sants 131 

Casa Andreu Capdevila, 1922, estil eclèctic, arquitecte M. Feu i Estrada 

• Carrer de Sants 141 

Casa Joaquin Pau, antiga vaqueria (façana dos caps de vaca) actualment formació d’actors La 

Casona. 

• Carrer de Sants 145 

Casa Consol Grassot, 1902, eclèctic, arquitecte M. Feu i Estrada, forja molt treballada 

• Carrer de Sants 149 

Casa Tomàs Vendrell, 1900, arquitecte Miquel Madorell i Rius. 
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• Carrer de Sants 151-153 

Casa Mª Araceli Fabra i Puig, 1903, eclèctic, arquitecte M. Madorell i Rius, va guanyar concurs 
d’edificis artístics pel xalet construït per la mateixa senyora al carrer Muntaner 264 
(desaparegut). 

8. Carrer Sant Jordi 6 

Mercat de Sants inaugurat l’any 1913 (abans el mercat estava a la plaça d’Osca) inaugurat l’any 
1864 era el més gran de Barcelona, edifici d’inspiració modernista, rectangular d’estructura 
metàl·lica i tancament d’obra vista, teulada i façana de ceràmica i maó, a les portes uns grans 
escuts de la ciutat. Actualment s’ha renovat, però ha conservat tot el seu encant tan l’exterior 
com l’interior. 

9. Carrer de Begur 8 

Parròquia Mare Deu dels Dolors. 

10. Carrer de Sugranyes 61 

Manufacturas Serra Balet (antiga fabrica Arañó, Ventajó Cia.). 

11. Plaça l'Olivereta / Carreras Candi 86 

Col·legi públic Vives, xemeneia fabrica Arañó, Ventajó Cia. 

12. Carrer Bacardi 44 / Canalejas 32. 

Antiga fabrica tèxtil Arañó, Ventajó Cia., arquitecte Jaume Gusta i Badia estil industrial amb 
elements històrics. Actualment hi ha instal·lacions del Club Mediterrani. 

� Pel carrer de Canalejas anar al d’Antoni de Campmany per passar per sota les vies del tren 

13. Carrer de Burgos 

Refugis a tot Sants un total de 122 

� Baixar pel carrer dels Jocs Florals 

14. Carrer de la Constitució, 25 

Can Batlló, dins Masia Can Bruixa 

Una de les moltes de Sants. Aquest gran complex tèxtil a la dècada 1960 amb la crisis tèxtil va 
passar a mans de Julio Muñoz Ramonet, industrial enriquit amb contraban i negocis 
fraudulents. Va convertir el espai en una ciutat del oficis, convivien empreses grans i petites, i 
petits tallers, amb un bar on es feia fòrum de discussió i centre de negocis. Morí a Suïssa i anys 
desprès el jutge Garzón va destapar totes les corrupteles del seus negocis, va estar en 
possessió del Palau Robert, Palau Montaner, Hotel Ritz i moltes obres d’art. Per Sants es deia 
“En el cielo Dios y en La Bordeta Muñoz”. 

� Pujar pel carrer dels Jocs Florals 

15. Carrer Sagunt 90-94 

Era una casa pairal Can Ros de Mayol lligada a la família Piera de Les Corts fundadors de 
Fomento de Obras y Construcciones. Actualment CEIP Perú que aquest any ha canviat el nom 
ara és Cal Maiol. 
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16. Carrer Olzinellas 20 / Sagunt 108 

Casa Ramon Pont, estil protoracionalista arquitecte Ramon Puig i Giralt 1903. 

17. Carrer Dalmau 11 

Casa Henriette Cros i Isaac, estil eclèctic arquitecte Enric Figueras i Ribas 1903. 

18. Plaça Iberia 

És molt bonica i al mig hi ha una font rematada amb un fanal de ferro, la Societat d'artistes és 
al interior d’un antic garatge de principis del segle XX. 

• Sant Crist 58/66 

Institució Montserrat, edifici obra popular segle XVIII. 

• Plaça Bonet i Muixi 

Església Santa Maria de Sants construïda després la guerra civil, l’anterior fou cremada a 
principis de la guerra i anterior a aquesta hi havia una ermita romànica ,casa del Rellotge amb 
l’arxiu històric de Sants que ara s’està ubicant a l’alcaldia, els dies de visita es pot veure la part 
interior d’una construcció medieval.  

19. Carrer Finlandia 5 

Boniques portes de fusta segle XIX tenien el local d’assaig els Mustang, el número 15 al fons del 
pati hi ha un cobert insonoritzat lloc d’assaig per a ballets, musics i actors entre ells l’inefable 
Carles Flavià i fins fa poc l’enyorat Pepe Rubianes. 

• Carrer Fernández Duró 

Casetes baixes amb un estil Gaudí. 

20. Carrer dels Jocs Florals 40 

Can Vies. 

• Carrer dels Jocs Florals 54 

Casa nova amb estil antic, vidrieres de colors. 
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Comentaris addicionals 

Personatges nascuts a Sants. 

Josep Carreras carrer de Galileu 1 hi té una placa, alguns cops apareix per reunir-se amb la colla de 
l’infantesa; Nuria Feliu Plaça d’Osca també hi te una placa; Àngels Casas; també hi podem trobar 
els diferents components de la Companyia Eléctrica Dharma. 

Curiositats. 

Antigament a la carretera de la Bordeta a l’entrar a Barcelona per Sants hi havia els burots. Eren 
individus corruptes que treballaven per l’Ajuntament i cobraven un impost duaner per les 
mercaderies, els traginers tenien acord amb aquests lladres “legals” deixaven el carro aparcat i 
mentre els prenien alguna cosa, ells entraven a una taverna i demanaven “Posa’m un cafè amb 

conyac que ara guillo”, una de las teories de la paraula “Carajillo” (?). 

L’any 1922 l’Unió Esportiva de Sants va guanyar al Barça que aquell any va ser campió de 
Catalunya, va ser amb motiu de la festa major de Palafrugell i per estrenar el seu camp de futbol. 

El 10 maig 1840 va néixer el primer sindicat a Espanya, la societat de teixidors. Sants pionera de 
molt esports i l’any 1911 es va celebrar la 1a. Volta Ciclista a Catalunya. 

Cultura. 

L’esperanto llengua creada per Ludwik Lejzer Zamenhof a finals de 1870 es va fer molt popular 
arreu d’Europa, a Sants molta gent l’aprenia, a principis del s. XX es va popularitzar també l’ido 
versió reformada de l’esperanto al 1907, al carrer Premia 15 es va instal·lar la Societat Idista 
Española amb cursos presencials i per correspondència. En paral·lel a l’esperanto l’alemany Johan 
Martin Schleyer va crear el volapük el 1879, anys mes tard la negativa a introduir canvis en 
l’esperanto va portar a Louis Couturat a crear l’ido. 

L’any 1909 es va celebrar a Barcelona un del primers congressos internacionals d’esperanto i 
també s’arribà a crear uns Jocs Florals en Esperanto. 

Referències dels antics ibers, troballes romanes una figura de 2 metres de Priap deu de la 
fecunditat trobada l’any 1848, no molt coneguda va estar amagada als magatzems, suposem per 
no ferir “sensibilitats”. 

Llegendes i històries fosques. 

El temple del carrer Sant Joan, actual Miquel Angel, ens connecta amb l’espiritista més cèlebre i 
esperpèntic del barri, Nicasi Unceti, un mestre conegut com el curandero de Sants. Un dia es va 
atrevir a prometre la curació a tots el esguerrats que acudissin a Sants, sent l’origen d’un disturbi 
sonat i d’una dita encara més coneguda “Esguerrats cap a Sants”. 

Enriqueta Marti “La vampira de Barcelona”, algun temps va viure a una casa del carrer Jocs Florals, 
on la coneixien per la Mala Dona, robava nens per fer bruixeria a tota Barcelona tenia molts clients 
i de categoria o més ben dit de calaña: metges, advocats, comerciants, politics i escriptors. 

 

Anna Cantavella 
Espai Esquerra de l’Eixample. 


