
UN PASSEIG PEL 
POBLE DE 
SANT JOAN 
D’HORTA

Us proposem un itinerari per descobrir l’antic poble de Sant 
Joan d’Horta a partir de la documentació conservada a l’Arxiu 
Municipal del Districte d’Horta-Guinardó, recorregut configu-
rat per una sèrie d’edificis que irradien la història del territori 
en tots els seus àmbits: des de la plaça de Santes Creus i la 
d’Eivissa, nuclis on s’ha concentrat l’activitat social i comer-
cial ja des del segle XIX, fins a entitats culturals com el Foment 
i l’Ateneu Hortenc, tot passant per l’església de Sant Joan 
d’Horta i la masia de Can Mariner, ambdues d’origen medieval.

Horta comprèn un territori habitat des d’època ibèrica, romana 
i amb solució de continuïtat fins a l’edat mitjana. El document 
més antic on apareix el terme data de l’any 965. L’agregació al 
pla de Barcelona es produeix l’any 1904, moment en què Hor-
ta compta amb gairebé 5.000 habitants i on la indústria més 
important és l’adoberia gràcies a l’existència de mines i pous 
que abasteixen suficientment el territori d’aigua. Tot plegat ho 
podreu descobrir al llarg d’aquest recorregut. Gaudiu-lo!

Seguiu el recorregut!

Arxiu Municipal de Barcelona
Itineraris al carrer

https://goo.gl/maps/QXguTwXWsZmo4vZU9
https://goo.gl/maps/QXguTwXWsZmo4vZU9


2 
Naixia a l’altura del carrer de Lloret de Mar 
i baixava cap a la riera d’Horta per terres 
de Can Mariner. Conserva força cases an-
tigues que ens permeten conèixer com era 
el poble d’Horta: cases de planta baixa i pis, 
algunes amb hortet a la part del darrere. 

1
Al segle XIX la plaça concentrava els edificis 
principals del poble d’Horta: la Casa del Comú i 
un seguit de dependències que constituïen els 
serveis principals dels vilatans: l’escola, la bar-
beria i la carnisseria així com botiga de queviu-
res, la casa del metge i tallers d’artesans.

3 
Masia del segle XIII, propietat de Pere 
d’Horta i el seu fill Bernat, que la va vendre 
a Bernat Ferrer. Posteriorment va passar a 
Guiomara d’Hostalric i, d’aquesta, a la fa-
mília Mariner. L’any 1874 la va comprar la 
família Blanchart, darrers propietaris.

5 
Colònia de cases d’estiueig construïdes a 
partir de l’any 1888. Són cases modestes, 
de planta i pis, tot i que també se n’hi van 
construir algunes de molt vistoses com Can 
Serra. Totes tenen decoració modernista. 

4 
Fundat l’any 1866, els Lluïsos forma part de 
la gran expansió dels centres parroquials que 
es va produir a la segona meitat del segle 
XIX. Eren espais d’aprenentatge i pràctica del 
teatre i del cant coral destinats al món obrer.

6 
La primera església datava del segle XI. 
L’any 1909, en el context de la Setmana 
Tràgica, va ser cremada. El 1911 Ramon 
Riudor va rebre l’encàrrec d’una nova es-
glésia, que va acabar Enric Sagnier el 1917.

11 
Entitat cultural més antiga d’Horta, funda-
da l’any 1864. La seva finalitat era l’esbarjo 
cultural dels obrers, però sobretot l’educa-
ció en els vessants intel·lectual, físic i moral. 

8 
Construït l’any 1845, estava situat al darre-
re de l’escorxador i era una torre exempta 
de la qual no es conserva cap imatge sen-
cera. A mitjans del segle XX, aquesta torre 
estava molt malmesa i va ser enderrocada 
per construir l’edifici de la Caixa.

7 
Entitat recreativa fundada el 1917 arran 
de l’escissió d’un grup d’associats del Ca-
sino Familiar Hortense. El Foment oferia als 
seus socis activitats relacionades amb la 
cultura i l’esbarjo, com ara teatre, jocs flo-
rals, sarsueles, escacs, balls, entre altres.

9 
Construït l’any 1845, estava situat al darrere 
de l’escorxador i era una torre exempta de 
la qual no es conserva cap imatge sencera. 
A mitjans del segle XX, aquesta torre estava 
molt malmesa i va ser enderrocada per cons-
truir l’edifici de la Caixa.
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10 
Canalització d’aigües de la segona meitat 
del segle XIX, iniciativa de Vicenç Travi, que 
recollia l’aigua de la mina de la seva propie-
tat. La canalització discorre a 20 metres de 
profunditat al llarg de 1900 metres, fins a 
arribar a Santa Eulàlia de Vilapicina.
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Va substituir la plaça de Santes Creus com 
a centre comercial d’Horta. L’any 1888 te-
nia el nom de plaça del Progrés i el 1895 li 
van canviar el nom a plaça del Mercat. Amb 
l’annexió d’Horta a Barcelona, la plaça va 
rebre el nou nom de plaça d’Eivissa.
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https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1527703
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1532356
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@422992
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1429107
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1117125
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@421789
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1175125
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1308541
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1427389
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1427518
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@619442
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1392360

