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

Heu imaginat com devia ser Barcelona fa 500 anys? Doncs 
només cal que passegeu pels carrers del barri del Raval per 
conèixer alguns dels edificis que es remunten a aquella època 
i que ens parlen d’hospitals i hospitalitat.

Tot i que podem veure alguns dels monuments que es van 
construir en aquell moment, n’hi ha d’altres que només podem 
conèixer gràcies als documents de l’època. Per això, l’Arxiu del 
Districte de Ciutat Vella i els altres arxius de la xarxa, en la seva 
tasca de custodiar el patrimoni documental, us ajudaran en 
la vostra descoberta. Mitjançant dibuixos, fotografies i plànols 
haureu d’investigar sobre la funció dels edificis i la seva evolució, 
i buscar els vestigis antics en les façanes actuals.

Us convidem a fer una recerca a partir d’aquests documents i us 
proposem un itinerari per comprovar i descobrir en directe tot 
allò que haureu investigat.

Som-hi!

Abans de començar, aquí teniu els edificis que tractarem, o bé 
en el quadern o bé a l’itinerari.

1. El baluard de 

Sant Antoni

2. El convent de 

Sant Antoni 
Abat3. La Casa de la 

Generalitat
4. La plaça del 

Pedró5. L’església de 
Sant Llàtzer

6. L’Arxiu Mu-
nicipal del 

Districte de 
Ciutat Vella

7. 
L’Hospital de 

la Santa Creu

8. La Casa de 
la Convales-

cència9. El Reial Col·legi de 
Cirurgia

10. El claustre de 

l’Hospital
11. L’església de 

l’Hospital de 
la Santa Creu

1. El baluard de Sant Antoni

2. El convent de Sant Antoni Abat

3. La Casa de la Generalitat

4. La plaça del Pedró

5. L’església de Sant Llàtzer

6. L’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

7. L’Hospital de la Santa Creu

8. La Casa de la Convalescència

9. El Reial Col·legi de Cirurgia

10. El claustre de l’Hospital

11. L’església de l’Hospital de la Santa Creu

https://goo.gl/maps/Hv2MrBtBKxexWepb8
https://www.google.es/maps/dir/Parròquia+de+Sant+Vicenç+de+Sarrià,+Carrer+del+Rector+Voltà,+5,+08034+Barcelona/D'OGGI+Boutique/41.4002046,2.1212278/41.3996714,2.1216047/41.3994918,2.1217985/41.3992589,2.1213888/41.3991588,2.1220875/41.3984202,2.1227916/41.3979499,2.122701/41.3971094,2.1215222/@41.3970925,2.1211836,19z/data=!3m1!5s0x12a49840c3cc328d:0x5225ea8a4c8282a7!4m27!4m26!1m10!1m1!1s0x12a49847322bbbdb:0x167c6d0eadc05027!2m2!1d2.1210224!2d41.3996429!3m4!1m2!1d2.1211586!2d41.3994759!3s0x12a49840dbd84899:0x855646f632955cfa!1m5!1m1!1s0x12a49840c39ef293:0x7aa9d2aeb8015c4d!2m2!1d2.1214905!2d41.400091!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!3e2?shorturl=1
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1. REPTE 
Observa el document i omple la fitxa tècnica següent com si fossis un 
arxiver o arxivera. 

FITXA TÈCNICA

TÍTOL

DATA

AUTOR

DISTRICTE

LÍMITS DEL DISTRICTE



https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@739304
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2. ENIGMA
Observa el document següent. A la façana hi ha unes lletres i uns escuts. 

Ara te’n mostrem una ampliació. Escriu la lletra que apareix en aquesta 
imatge. Quin significat té aquest misteriós signe? Investiga en aquesta 
pàgina quina relació té amb l’ordre dels antonians.  

Necessites una pista?:  https://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02abat.htm

Autor: Schola Didàctica Activa



https://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02abat.htm
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@768449
https://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02abat.htm
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3. CONSULTA 
Observa les dues fotografies i explica quins canvis ha sofert la plaça del 
Pedró amb el pas del temps, indicant l’any de cadascuna. 

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1072504
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1530530
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4. REFLEXIONA
Fixa’t en la capella de Sant Llàtzer. 

Explica quin ha estat el procés que ha patit al llarg del temps.

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1429644
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5. RESOL

Observa el plànol i omple els buits amb els noms dels edificis de l’Hospi-
tal de la Santa Creu seguint les indicacions que es mostren al text.

El primer edifici de l’................. de la Santa Creu, en forma d’U, es va cons-
truir al centre del recinte. Per accedir als pisos superiors hi havia dues 
....................... que eren al pati. Aquí és on s’allotjaven els malalts, prop de 
la farmàcia, per disposar de medicaments.  Cap al nord, tocant al carrer 
del Carme i gràcies a llegats com els de Pau Ferran, es va construir la ......
........................................... Aquí, les persones malaltes podien recuperar-se 
i passar el temps necessari per tornar a casa seva. Al davant, per poder 
fer-hi autòpsies i conèixer les causes de les malalties es va edificar el 
col·legi de cirurgia que va passar a ser la .......................... Finalment, cap al 
sud, al carrer de l’Hospital, hi ha una .............................., on es podia pregar 
per l’ànima dels malalts. 

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@549542
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6. INVESTIGA
Les imatges dels arxius ens permeten copsar el pas del temps. Observa 
la imatge i consulta la informació que et proporciona la web. Després, 
localitza una imatge actual d’aquest edifici i explica els canvis que hi 
observes.

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@204226
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