
RACONS PER VISITAR A LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

1. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC HISTÒRICO-ARTÍSTIC

INDRETS
Aquest és el primer lliurament d'un conjunt d'especials amb els que la revista EL REBROT, amb la
col·laboració de la SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ (SELAV), vol apropar als
seus lectors els indrets de gran interès que tenim al barri.

Per començar, aquells racons que estan al "Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de
la Ciutat de Barcelona" de l'Ajuntament. La major part se centren en el nucli antic, dins del parc de
Sant Martí: l'església vella, la rectoria, l'antic cementiri i les tres masies (Can Planas, Can Cadena i Ca
l'Arnó).

Després hi ha les dues illes de cases que va construir la "Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
de Cataluña y Baleares" (La Caixa) entre els carrers d'Andrade, Guipúscoa, Treball i Agricultura.
Finalment, les casetes del passatge d'Antoni Gassol (entre Bac de Roda i Espronceda).

Tots aquests edificis gaudeixen de la protecció de ser Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), una
categoria que es reivindica actualment per a la quarta masia del barri, Can Riera, situada al final del
carrer Cantàbria. 

L'església vella de Sant Martí de Provençals és el
centre del nucli antic del barri, a la plaça d'Ignasi Juliol,
juntament amb la rectoria, les restes de l'antic cemen-
tiri i les masies. Les primeres notícies del temple es
remunten a la seva destrucció per part d'Almansur
l'any 985. El 1052 passa de dependre de la parròquia
de Sant Andreu a la de Santa Maria del Mar.

A mitjans del segle XV ja va agafar la seva forma
actual. Se sap que el remat del campanar, d'estil bar-
roc, és de 1688. Les successives destruccions del
1909 ("Setmana Tràgica") i de la Guerra Civil van
portar a una reconstrucció que és encara visible.

El 2017, commemorant els 1.700 anys de la mort

 ESGLÉSIA VELLA DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 

del sant, es van fer profundes reformes i es va col·lo-
car un nou timpà a la portalada (posteriorment s'han
afegit les dues estàtues de sant Pere i sant Pau).

És molt característic l'arc que uneix el cor de l'es-
glésia amb la casa parroquial. Aquesta rectoria va  ser
la seu de l'ajuntament del poble de Sant Martí de
Provençals fins que es va traslladar a finals del segle
XIX a la plaça Valentí Almirall del Clot. L'edifici, a més,
feia funcions de jutjat i presó.

Des de mitjans del segle XIX, tots els cementiris
parroquials es van anar traslladant als nous que
s'anaven construint. Les restes del de Sant Martí van
anar a parar, el 1924, al de Sant Andreu. 

Església al 1915
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Antic cementiri al 1919

Hostal i rectoria al 1896
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Carrer Rector de Vallfogona
Segle XVII
La façana llueix una finestra gòtica i una ins-
cripció a la llinda d'una altra finestra amb la
data 1689. A principis dels anys 80 va ser
salvada de l'enderroc pels veïns. El 1988 va
acollir un Camp de Treball Internacional per a
la seva restauració. Actualment és un ludoteca
municipal. 

Carrer Menorca, 25
Segles XVI-XVII
Va ser restaurada el 1991, afegint-hi una central
de captació fotovoltaica. Acull un centre de  forma-
ció del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament.
Acull també 26 horts urbans que la gent gran del
barri s'encarrega de conreuar. Juntament amb una
petita granja d'animals, serveix perquè els infants
del barri coneguin la natura de primera mà. 

Carrer Selva del Camp
Segles XVI-XVII
A la façana hi ha una fi-
nestra gòtica i la data
1748 gravada a la llinda
sobre la porta principal. A
la seva era (avui resca-
tada) se celebraven les
festes dels pagesos de la
zona. Ara és un Centre
d'Acolliment Residencial.

Andrade/Guipúscoa/Treball/Agricultura
1952-1955
Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco,
va inaugurar aquests habitatges el 1955. Les empre-
ses del país s'acollien als ajuts estatals per construir
habitatges per als seus treballadors. L'arquitecte,
Manuel Cases Lamolla, es va inspirar en els "hof" cen-
treeuropeus per dissenyar uns originals blocs amb
grans porxades d'entrada i patis interiors. 

Passatge Antoni Gassol
1925
Aquestes casetes unifamiliars van
ser inicialment habitatges per als
treballadors de les fàbriques tèx-
tils. Rep el nom del propietari dels
terrenys. Un altre passatge simi-
lar (el de Vicenç Montal, que hi
havia després del carrer Andra-
de) va ser enderrocat. 

 CAN PLANAS 

 CAN CADENA 

 CA L'ARNÓ 

 HABITATGES DE LA CAIXA 

 CONJUNT DE CASES DEL PASSATGE ANTONI GASSOL 

Textos: SOCIETAT D'ESTVDIS DE LA VERNEDA DE SANT MARTÍ, amb la col·laboració de les membres del Curs de Guia Local: Alexandra

Florez, Anna Codorniu, Antonia Muñoz, Esther Escribano, Mari Carmen García, Mercè Yuba, Sònia Rodríguez, Yolanda Galbas.
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