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Què és Camins d’Ateneus?

Camins d’Ateneus és un projecte de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que 
vol promoure el coneixement del territori 
català a través dels seus ateneus! El projecte 
organitza caminades localitzades en diferents 
barris o pobles, visitant els ateneus, antics 
ateneus, entitats associatives culturals o llocs 
d’interès relacionats amb aquests.

Aquest projecte el va començar la Delegació 
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben 
un gran nombre dels ateneus federats a la 
FAC i on es van realitzar rutes per barris com 
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona 
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest 
projecte esduu a terme a tota Catalunya!

Les rutes estan obertes a tota la ciutadania, 
tant a persones que siguin del barri o poble que 
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem 
contribuir a donar a conèixer les entitats que 
tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva 
finalitat, els seus projectes de transformació i 
com podem participar-hi!.

L’activitat té un preu solidari de 5 € que 
es destina a un projecte social. En aquesta 
ocasió es tracta del “Centre d’Acollida Assis”. 
ASSÍS va néixer de la inquietud d’algunes 
persones i entitats, davant la problemàtica de 
les persones sense llar detectada i, d’alguna 
forma, atesa a les diferents comunitats i 
parròquies de Sarrià.



CAN CASANOVAS  
(CONVENT DE SANTA MARIA DE MONTSIÓ)
L’antiga masia coneguda al segle XVI com a Mas 
Colomer i reformada en estil modernista cap als volts 
de 1900, va ser adquirida l’any 1947 per les monges 
de Santa Maria e Montsió, les quals la van reformar i 
ampliar, i hi van fer instal·lar poc després el claustre 
gòtic del seu antic convent. També es va construir una 
església de nova planta.

CAN CORTADA
És una casa pairal 
emplaçada damunt 
d’un pla i orientada 
a migdia; consta 
de planta baixa, 
pis i golfes. No hi 
ha data precisa de la 
construcció d’aquesta 
casa, però possiblement 
fou edificada a l’entorn del 
s. XV. L’any 1630, Antoni Matheu, hereu d’aquest mas, 
va vendre la propietat a Jaume Cortada, baró de Maldà, 
i des de les aleshores fou coneguda com a Can Cortada. 
Posteriorment, el 1768, Rafael d’Amat i de Cortada, IV 
baró de Maldà, transformà aquesta casa tot donant-li 
l’aspecte actual. L’any 1939 moriria la baronessa de 
Maldà, i passà la finca al seu fill, Joaquim de Vilallonga, 
comte de Sant Miquel de Castellà. Un any després, 
aquest en restaurà l’interior i esdevingué una gran 
mansió senyorial.

Recorregut històric  
d’Esplugues a Sarrià

Sortirem de l’Associació Espluga Viva. Recorrerem 
carrers d’aquesta vila tot visitant l’ateneu l’Avenç 
i d’altres punts d’interès. Ens enfilarem cap a 
Collserola fins a arribar a la carretera de les Aigües. 
Allà trobarem el camí que ens portarà a Sarrià, on 
acabarem la ruta al Centre Cultural de Sarrià.

FORNS I XEMENEIA DE LA FÀBRICA DE CERÀMI-
CA ARTÍSTICA PUJOL I BAUSIS “LA RAJOLETA”
La fàbrica de productes ceràmics Pujol i Bausis —
coneguda popularment com “La Rajoleta”— ofereix 
una visió del llegat ceramista d’Esplugues. Pujol i 
Bausis va ser un punt de referència en l’àmbit de 
la producció de la ceràmica industrial catalana, 
molt especialment durant l’època d’esplendor del 
modernisme i noucentisme. Arquitectes com Gaudí, 
Gallissà, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner, 
Font i Gumà o Bassegoda nodreixen les seves obres 
arquitectòniques dels elements ceràmics elaborats 
a Pujol i Bausis. Actualment continua complint totes 
aquestes funcions, tant a l’àmbit de la música clàssica 
com el de la música moderna.

La ruta (1)



CAN RAMONEDA
És una casa pairal de tres cossos, amb planta baixa, 
pis i golfes, i amb coberta de dos vessants. La façana 
fou simètrica originàriament fins que s’afegí un cos 
a cada banda de la casa. El cos central, situat a un 
nivell més alt del sòl, hi ha la porta principal amb arc 
de mig punt i marc de pedra adovellat. Les finestres 
de la planta noble tenen un marc de pedra. Les 
golfes són obertes a l’exterior mitjançant tres arcs 
escarsers de pedra treballada, recolzats en sengles 
pilars. El rellotge de sol es troba lleugerament 
desplaçat a la dreta de l’eix central. Segons els seus 
precedents, Can Ramoneda data del s. XIV. Això no 
obstant, el primer document que en fa referència és 
del 1471, on es diu que la casa pagava censos a les 
monges del monestir de Sant Pere de les Puelles. 
Engrandida el 1642, sempre s’ha dedicat a les feines 
agrícoles (i així ho denoten els graners i cellers 
d’aquests). El 1770, el Baró de Maldà cita aquesta 
casa tot dient que el seu propietari és el pagès més 
ric del poble. Conserva l’estructura primitiva, llevat 
que el 1940-41 foren derruïts els tres porxos d’accés 
i el pou. El 1972, ha estat restaurada esment seu del 
Museu Estrada-Salarich.

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA
És un edifici d’una nau amb capelles laterals 
construïdes entre els contraforts. A la façana s’obre 
una rosassa de vidres acolorits. Porta amb llinda i 
un timpà de mig punt. Al costat esquerre s’alça el 
campanar, quadrat, amb quatre finestrals de mig 
punt, amb l’esfera del rellotge davant i un cimal de 
ferro per sostenir les campanes. L’obra és tota de 
maçoneria. Està emplaçada en els alous que foren 
antigament propietat del Monestir de Sant Pere de 
les Puelles. La trobem ja documentada al s. XI amb 
el nom de Capella de Santa Magdalena. Al s.XVI fou 
engrandida, alçant-se el campanar i la nova rectoria. 
Reconstruïda diverses vegades, no hi ha restes de 
les antigues construccions. L’església actual està 
emplaçada al mateix lloc que les altres dues. Fou 
refeta entre el 1863 i 1869. Reconstruïda, de nou, 
l’any 1939, les obres de decoració interior i la nova 
rectoria s’allarguen fins al 1945.
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l’any 1994 en seu de  
l’Escola Eina de Disseny  
i Art, centre adscrit a la  
Universitat Autònoma  
de Barcelona.

JARDINS DE LA TORRE  
DELS MARQUESOS DE  
SENTMENAT
Els jardins segueixen els cànons simètrics que 
també marquen l’edificació de la torre i testimonien 
la fusió entre el tradicional jardí a la francesa i el 
jardí-bosc típicament romàntic. La terrassa inferior 
es dissenyà com un passeig ornat per set escultures 
de pedra d’autor desconegut, que personifiquen 
les diverses nissagues vinculades als Sentmenat. 
Alineat amb l’eix de simetria de la torre, un estanc 
circular centrala composició dels vuit parterres 
que l’envolten radialment, amb llurs broderies de 
topiària de boix. La terrassa on es troba la torre acull, 
a banda i banda, l’antic jardí domèstic i el que fou 
hort pel consum familiar i la plantació de flor tallada. 
Seguint l’eix de simetria de la porta posterior de la 
torre hi ha una cascada i un estany de pedra que es 
nodreix d’un canal d’aigua procedent d’una mina. 
Més enllà d’aquest espai de transició hi ha el bosc, 
un espai de gairebé nou hectàrees 
als peus de la serra de 
Collserola.

CARRETERA DE LES AIGÜES
És un camí de passeig situat a la serra de Collserola, 
al terme municipal de Barcelona. Discorre pel vessant 
que mira cap a la ciutat de Barcelona, des del barri 
de Penitents fins al barri de Pedralbes i Esplugues 
de Llobregat. Té una longitud d’extrem a extrem 
d’uns 10 km: aproximadament 1 km des del carrer 
del Comte de Noroña fins al pla dels Maduixers, i 9 
km més fins a la plaça de Mireia, considerats «circuit 
esportiu» per l’Ajuntament de Barcelona. El seu 
origen rau en el recorregut d’una antiga conducció de 
distribució d’aigua, motiu del seu traçat horitzontal 
i del seu nom. El camí té unes bones vistes sobre 
la ciutat i és utilitzat habitualment per a passejar. 
És especialment popular entre ciclistes i corredors 
de fons que l’utilitzen per als seus entrenaments, 
aprofitant el seu perfil totalment pla i la facilitat 
d’accés que suposa el Funicular de Vallvidrera, que hi 
té una parada i d’altres mitjans de transport.  
Forma part de la Ronda verda de Barcelona.

TORRE DELS MARQUESOS DE SENTMENAT
De planta rectangular, l’edifici es localitza al límit 
d’una terrassa, de manera que la seva estructura en 
alçat comprèn una planta baixa aparent només des 
de la façana principal, una planta noble que permet 
l’accés des de la terrassa superior, un pis i teulada 
a quatre vessants. Dues torratxes disposades a les 
cantonades de la façana orientada al mar o principal 
eleven l’edifici un nivell més, al mateix temps que el 
doten d’una aparença simètric. La torre es convertí 
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Els ateneus de la ruta

Associació Espluga Viva

L’Espluga Viva neix l’any 1974, amb un agrupament 
escolta. En el transcurs dels anys ha anat ampliant 
activitat i grups.

Actualment el formen:

>   Agrupament Escolta – AE Espluga Viva,  
Tradicions i Costums – TiC

>   Centre Excursionista d’Esplugues – CEE,  
Espai educatiu – La Rauxa

L’Avenç

L’associació es va fundar l’any 1906 amb el nom 
«Centre Avenç», creant una entitat que tenia 
com a base original el foment de la cultura, el 
civisme i el socors mutu. Disposa d’12 seccions, 8 
d’elles esportives i 4 culturals. També tenen seu a 
L’Avenç 5 associacions espluguines d’arrel cultural 
i un agrupament escolta, mantenint acords de 
col·laboració amb 3 associacions culturals externes 
per tal de mantenir viu l’esperit de xarxa cultural a 
Esplugues.

El Centre Cultural Sant Vicenç  
de Sarrià
El centre fou constituït l’any 1943 com a continuació 
de l’Institut Sant Josep, que l’any 1907 va fundar-se 

a partir de l’Acadèmia Josefina, creada el 1896 per 
a oferir formació i esbarjo al poble de Sarrià. 

El centre compta amb seccions dedicades 
al teatre, futbol, l’esplai, la catequesi o la 
cooperació, i acull grups de teatre, música, 
escacs...



L’inici de l’itinerari el fem des de la casa Termes, 
edifici noucentista de propietat pública, que va 
ser residència d’un empresari d’Esplugues i ara és 
la seu de l’Espluga Viva. Continuem cap al carrer 
J. Verdaguer, on podem observar la presència 
d’algunes cases originals dels anys 20. Són la mostra 
d’un eixample o creixement d’Esplugues cap a la 
carretera de Cornellà, eixample que donaria pas a 
l’Esplugues actual.

Arribem a l’Avenç, un edifici concebut com a ateneu 
o centre cultural, construït originàriament al voltant 
d’un teatre i un cafè. Va patir la destrucció del teatre 
en un incendi l’any 1969. La reforma posterior va 
donar pas a l’edifici que ara podem veure.

Continuem cap al carrer Església, un carrer fruit del 
primer creixement de l’Esplugues cap a la Carretera 
Reial des del nucli originari situat al voltant de 
l’església parroquial. Veurem la primera fàbrica 
d’Esplugues, Pujol i Bausis, coneguda popularment 
com «La Rajoleta» i la casa Tinturé, que avui 
alberga el museu d’Esplugues, dedicat a la ceràmica. 
Continuarem cap a can Casanoves, també conegut 
com a convent de Montsió, antiga casa pairal 
reformada amb estil modernista per Anton Maria 
Gallissa. L’arribada de les monges comportà adaptar 
la casa a les seves necessitats, creant una església 
i portant el seu claustre gòtic des de Barcelona, 
desmuntat i muntat peça a peça.

Entrem a la plaça pare Miquel d’Esplugues, 
envoltada d’antigues masies i de cases nobles. Cal 
destacar Can Cortada, casa on estiuejava Rafael 
Amat, baró de Maldà. En el seu «Calaix de Sastre» 
trobem referències a festes i menjars de l’Esplugues 

que va viure. Trobem també el modern complex 
Corbero a la dreta i l’antiga masia de Can Pi que 
ens marca el camí cap a la Creu de Terme des de 
l’Església de Santa Magdalena. Dissortadament, 
l’autopista que ens impedeix el pas, va construïda 
sobre el «Raval», nucli d’Esplugues format per cases 
del segle XVIII o XIX, situades sobre el pas del «Camí 
Ral» que, possiblement, seguia l’antiga Via Augusta 
o antic camí entre el Pla del Llobregat i el Pla de 
Barcelona comunicant Esplugues i Sarrià pel Coll 
de Finestrelles tenint com a referència el castell 
de Picalquers, conegut ara com a Torre dels Lleons, 
castell que, com tants d’altres, va desaparèixer amb 
l’arribada del primer Borbó al tron d’Espanya.

Des d’aquí ens enfilem cap als vessants de Sant 
Pere Màrtir, cim on ara trobem una torre de 
comunicacions dels anys 60, però que també va 
ser una torre de telegrafia i una fortificació força 
disputada en diferents èpoques històriques per la 
seva situació a cavall del Pla del Llobregat i del Pla 
de Barcelona, utilització molt allunyada de l’ermita 
que es va construir originàriament.

L’opinió experta

Casa Tinturé



Associació Espluga Viva  

C/ Sant Francesc Xavier, 5-7  
08950 Esplugues de Llobregat 
T. 93 473 39 09

secretaria@esplugaviva.cat

Amb la col·laboració de:Un projecte de:

Can Ramoneda

L’Ateneu Centre Cultural

C/ d’Àngel Guimerà, 27 
08950 Esplugues de Llobregat 
T. 93 513 54 45

centre@avencesplugues.cat 

Centre Cultural Sant Vicenç de Sarria 

C. del Pare Miquel de Sarrià, 8. 08034 Barcelona 
T. 93 203 97 72. secretaria@centredesarria.cat

                  @CentredeSarria   
www.centredesarria.cat


