
LA VIDA
CULTURAL I 
ASSOCIATIVA 
A LA VILA DE 
GRÀCIA

Us proposem un itinerari per descobrir tota una sèrie d’edificis 
que reflecteixen la vida cultural i associativa de la Vila de Grà-
cia a partir de la documentació conservada a l’Arxiu Municipal 
del seu districte. Si bé Gràcia és abastament coneguda per la 
celebració de la seva festa major cada mes d’agost, aques-
ta efemèride representa tan sols la cúspide d’una trajectòria 
social que ha vetllat per la cultura al llarg de la seva història, 
especialment a partir de la segona meitat del segle XIX. 

El recorregut que se segueix per l’antiga Vila de Gràcia s’inicia 
a la plaça del Nord, on trobem la seu dels Lluïsos de Gràcia, 
tot continuant per l’Orfeó Gracienc i passant per alguns dels 
teatres més històrics del territori, com el Bosque o el Princi-
pal. Així mateix, al llarg de la passejada també ens aturarem 
en aquells edificis que ens expliquen la vessant associativa de 
Gràcia, com ara la Societat Obrera l’Artesà o l’edifici que havia 
estat la Cooperativa de Teixidors a Mà, parada final d’aquest 
itinerari. Esperem que el gaudiu!

Seguiu el recorregut!

Arxiu Municipal de Barcelona
Itineraris al carrer

https://goo.gl/maps/ZcWYC9jc77djyiUq6
https://goo.gl/maps/ZcWYC9jc77djyiUq6


2 
Entitat social fundada el 1851 pel mossèn 
Jaume Alsina amb l’objectiu de formar dins 
el catolicisme. Les principals activitats que 
desenvolupaven els seus associats eren el 
teatre i el cant coral, entre d’altres.

1
El barri de Gràcia té un teixit associatiu repre-
sentat per gran diversitat d’entitats, algunes 
d’elles centenàries, que són un reflex de la 
pròpia història de la Vila de Gràcia. En aques-
ta plaça en trobem una: els Lluïsos de Gràcia.

3 
Entitat centenària, fundada el 1904 pel 
mestre i primer director Joan Balcells. 
L’esperit d’aquesta associació era acostar 
la música i el cant als obrers per tal de re-
forçar-los com a col·lectiu.

5 
La “Societat de Socors Mutus L’Artesà” 
es va crear l’any 1854. Tenia la finalitat 
de procurar la formació i instrucció inte-
l·lectual dels associats així com oferir-los 
activitats lúdiques i culturals.

4 
Fundada el 28 d’abril de 1892 per onze 
antics socis de la Cooperativa dels Teixi-
dors a Mà, tenia l’objectiu d’acostar la cul-
tura al món obrer, dur a terme activitats 
de lleure i vendre productes de primera 
necessitat a baix preu. 

6 
Teatre construït als jardins anomenats 
Bosque de la Fontana, on s’havien fet obres 
teatrals, musicals i operístiques al darrer 
terç del segle XIX. A principis del segle XX 
es va reconvertir en Gran Teatro del Bosque 
i, anys més tard, en sala de cinema.

8 
Edifici projectat per l’arquitecte Francesc 
Daniel Molina i inaugurat l’any 1851. Va es-
devenir el teatre de la Vila de Gràcia en el 
moment en què aquesta havia esdevingut 
municipi. La seva creació va ser fruit de la 
iniciativa privada.

7 
Fundat el 1869, l’objectiu de l’entitat era 
el d’educar des de la fe catòlica i dur a 
terme una tasca d’escolarització entre els 
infants de classes menys afavorides.

9 
Entitat fundada l’any 1922 per tres joves gra-
ciencs. Inicialment va rebre el nom de Grup 
Excursionista Mai Enrere, la missió de la qual 
era el coneixement de la natura i del país. 
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10 
Entitat fundada el 1876 per obrers teixidors 
que es van unir per crear una associació a 
través de la qual aconseguir productes ali-
mentaris a bon preu per als associats, així 
com formació cultural com ara el cant coral. 
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https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1165965
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@761451
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1462443
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@381256
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1442847
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@593439
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/search?q=(media%3A%22true%22)&advanced=true&norm=*&rows=10&fq=msstored_hyn00&fv=%22Arxiu%20Municipal%20del%20Districte%20de%20Gr%C3%A0cia%22&fo=and&fq=msstored_hyn01&fv=%22AMB4-141%20Club%20Excursionista%20de%20Gr%C3%A0cia%22&fo=and
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1073450
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@238766
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@440658

