
DEL PORTAL DE 
SANT ANTONI A 
L’HOSPITAL DE 
LA SANTA CREU

Us proposem un itinerari per descobrir el passat medieval i 
d’època moderna de l’actual barri del Raval a partir del que 
expliquen els documents que es conserven a l’Arxiu Munici-
pal de Barcelona. El recorregut s’inicia a l’antic Portal de Sant 
Antoni i finalitza a l’Hospital de la Santa Creu (actual seu de la 
Biblioteca de Catalunya), tot passejant al voltant del carrer del 
Carme per descobrir els edificis històrics i indrets més em-
blemàtics de la zona.

La Barcelona que es descobreix al llarg d’aquest recorregut és 
una Barcelona de canvis urbanístics com a resultat d’una nova 
manera d’entendre el món ja que l’època medieval queda en-
rere i comença l’edat moderna, moment en què es comencen 
a enderrocar part de les muralles de la ciutat, s’obren nous 
carrers, i es reformen i construeixen palaus, hospitals i insti-
tucions docents, de les quals en veureu un tast en l’itinerari. 
Gaudiu-lo!

Seguiu el recorregut!

Arxiu Municipal de Barcelona
Itineraris al carrer

https://goo.gl/maps/Hv2MrBtBKxexWepb8


2 
Conjunt arquitectònic del segle XVI amb 
església i claustre, habitat per una con-
gregació. Tenia funció d’hospital per a 
viatgers, traginers i malalts.

1
Estructura defensiva construïda al llarg 
del segle XVII per substituir la muralla 
medieval, que havia quedat obsoleta amb 
la introducció de les armes de foc. 

3 
Edifici del segle XVI construït per la Ge-
neralitat de Catalunya amb la finalitat de 
recaptar els impostos de les mercaderies 
que entraven pel portal de Sant Antoni.

5 
Capella romànica que havia format part 
d’un hospital de leprosos. Les construc-
cions posteriors van amagar la façana 
principal, que va ser recuperada gràcies a 
la lluita veïnal. 

4 
Plaça amb una pedra gran sobre la qual 
s’erigia una creu de terme, probablement 
del segle XVI. Era el centre econòmic més 
proper al portal. Hi havia font d’aigua, 
mercat, hospital i nombrosos comerços.

6 
És la institució encarregada de gestio-
nar, organitzar, descriure, custodiar i di-
fondre  el patrimoni documental que s’hi 
conserva. Està situat en un edifici asso-
ciat al Convent dels Àngels, del segle XVI.

11 
Església gòtica d’una sola nau, amb volta 
de canó, arcuacions laterals i dues cape-
lles annexes que formava part del conjunt 
hospitalari.

8 
Casa inaugurada el 1680, destinada a la 
recuperació de malalts. La seva cons-
trucció va ser sufragada pels ciutadans 
Lucrècia Gualba, Pau Ferran, Elena Soler i 
Victòria Astor.

7 
Va ser el resultat de la fusió de diferents 
hospitals l’any 1401 gràcies als privile-
gis que van atorgar els reis de la Corona 
d’Aragó, els seus lloctinents, el bisbe de 
Barcelona i la Santa Seu al Consell de Cent 
per poder construir-lo.

9 
Seu de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Bar-
celona creada per reial ordre el 1760. Al seu 
interior s’hi conserva la sala d’autòpsies més 
antiga de la ciutat.
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10 
Edifici de planta rectangular que s’orga-
nitza al voltant d’un pati central. Cada 
braç disposa d’una nau de planta baixa i 
pis. En l’aspecte arquitectònic constitueix 
el màxim exponent del gòtic civil català 
de Barcelona.

EL CLAUSTRE DE 
L’HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU

L’ESGLÉSIA DE 
L’HOSPITAL DE 
LA SANTA CREU

L’ESGLÉSIA 
DE SANT LLÀTZER 

EL CONVENT
DE SANT 
ANTONI ABAT

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@550105
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@552507
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@552507
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http://www.ub.edu/visitavirtual/visitavirtualEH/index.php/ca/coneix-la-universitat-de-barcelona/historia-de-la-universitat-de-barcelona/de-l-edifici-de-la-rambla-a-la-universitat-de-cervera/140-col-legi-de-cirurgia-de-barcelona
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@549542
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/image-file/byte?f=/opt/baratz/mediasearch/cache/raw/1/00000300/768449/1138006111111.jpg
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@204226
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@550598

