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UN PASSEIG PEL SARRIÀ ANTIC 

Us heu fixat mai en el barri de Sarrià? Segur que sí! Avui us 
proposem la descoberta del Sarrià antic. Un poble ple d’història 
i que encara avui dia conserva bona part dels carrers, les places 
i els edificis que li donen identitat des de fa anys.

La vida a Sarrià ha canviat amb el pas del temps i justament el 
que volem és que, a través dels documents de l’arxiu, investigueu 
l’origen i la funció d’alguns dels edificis més importants d’ara i 
d’abans. 

Un cop hàgiu fet la recerca, us proposem un itinerari per comprovar 
i descobrir en directe tot allò que haureu investigat.

Som-hi!

Abans de començar, aquí teniu els edificis de què tractarem a 
l’itinerari.

1. Orfeó Sarria-
nenc i la casa 

més antiga 
de Sarrià

2. Plaça de 
Sarrià3. Església de 

Sant Vicenç
4. Mercat de 

Sarrià5. Can Llança
6. Can Marge-

nat7. 
Casa de la 

Vila8. Casa del Sergent de 
la Coronela

9. Passatge de 
Mallofré

10. Cases del 
carrer de 

Canet11. Casa del 
Gamarús

12. Casa Enric 
Sagnier i ca-

ses del carrer 

de Jordà

1. Orfeó Sarrianenc i la casa més antiga 
de Sarrià

2. Plaça de Sarrià
3. Església de Sant Vicenç
4. Mercat de Sarrià
5. Can Llança
6. Can Margenat

7. Casa de la Vila
8. Casa del Sergent de  la Coronela
9. Passatge de Mallofré
10. Cases del carrer de Canet
11. Casa del Gamarús
12. Casa Enric Sagnier i cases del carrer 

de Jordà

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
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. SITUA’T 
Abans de res, situem-nos en l’espai. Aquí tens una fotografia de principis 
del segle XX.

Investiga quins són els elements geogràfics que hi apareixen.

Turó del fons:

Torrent sota el pont:

Edifici que es veu al fons de tot:

Ara observa aquesta altra fotografia. Quin ús tenia la plaça de Sarrià 
en aquell temps?

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1141871
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1141855
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2. INVESTIGA
Al carrer Major, núm. 117, hi ha el Teatre de Sarrià. Aquest teatre és la seu 
de l’entitat Orfeó Sarrianenc.

Mira aquest vídeo de Betevé i respon les preguntes: 

• Quin any es va fundar?

• Per què no queda documentació de l’Orfeó Sarrianenc?

• Quina importància penses que té per a Sarrià?

Aquí tens una fotografia d’un dels grups de l’Orfeó Sarrianenc. 

Investiga, a què es dedicaven?

https://beteve.cat/btv-noticies-73/100-anys-orfeo-sarrianenc/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/100-anys-orfeo-sarrianenc/
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1176457


_ 5 _

3. OBSERVA 
Observa la fotografia 
d’aquest ball de festa major 
davant de Can Llança.

De quina mena de ball de festa 
major es tracta? Encercla la 
resposta correcta.

Ball de gitanes

Ball de bastons

Ball de gegants

Ball de cercolets

Investiga quines són les activitats més importants de la Festa Major de Sarrià.

4. CONSULTA

El Mercat de Sarrià
Entra al catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de Barcelona a través del 
codi QR i observa la fotografia.

• Com és l’edifici del mercat?

• De quins materials està fet?

• De quin estil és?

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@690711
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@525558
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5. COMPLETA
Accedeix a la fotografia de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i omple la graella següent.

Títol de la fotografia

Any 

Tipus de transports que s’hi veuen

Cables elèctrics sobre el carrer. Què son?

Edificis que hi reconeixes

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1175975
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6. DESCOBREIX
Accedeix a la fotografia de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i omple la graella següent.

Títol de la fotografia

Any 

Tipus de transports que s’hi veuen

Edifici principal

Diferències entre abans i ara

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1175975
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1141860
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7. CONSULTA
Accedeix al document de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i analitza el permís d’obres de Can Margenat.

Institució que emet el document 

Any del permís

Nom del propietari

Estil arquitectònic de l’edifici

8. INVESTIGA
Accedeix a la fotografia de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i investiga quina és la funció d’aquest edifici.

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@203957
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@1142052
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9. COMPLETA
Accedeix al document de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i analitza el document. 

Institució que emet el document 

Any del permís 

Nom del propietari

Estil arquitectònic

Qui podria viure en aquesta casa?

Accedeix al document de l’Arxiu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi a 
través del codi QR i busca la informació següent.

Propietari 

Institució que emet el document 

Any del permís

Nom de l’arquitecte

Estil de la façana

Qui podria viure en aquesta casa?

https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@492613
https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat/ms-opac/permalink/1@201843


_ 10 _

QUADERN PER A L’ALUMNAT 
DE CICLE SUPERIOR 

DE PRIMÀRIA


