Malgrat a peu

ruta urbana

Aquesta guia us portarà a descobrir el centre urbà de la
nostra vila amb una ruta, que podreu realitzar a peu sense
problemes. Malgrat de Mar és planer i aquest fet, fa molt
agradable passejar pel centre de la vila, i facilita que els
seus habitants vagin sempre en bicicleta. L’única zona
elevada del municipi és el turó del Castell, situat al bell
mig del poble (tot i que antigament havia estat part de
les afores del municipi). Actualment, el barri del Castell
queda connectat amb el centre urbà a través d’un ascensor
inclinat, que porta al visitant des del cor del poble fins al
bell mig del Parc del Castell.
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Us animem a descobrir els edificis més emblemàtics de
Malgrat de Mar, fent un recorregut pels diferents estils
arquitectònics en què varen ser construïts

En aquesta guia trobareu informació força detallada dels
10 espais més destacables del patrimoni urbà del municipi,
que s’ha elaborat amb la col·laboració del Servei d’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquesta
guia pretén oferir-vos una pinzellada de la història d’aquests
edificis, així com dels diferents usos que han tingut a
través dels anys. A més a més, les fotografies us ajudaran a
transportar-vos a l’època quan els edificis van ser construïts,
o en el seu defecte, en els anys més propers a aquests, ja
que alguns edificis porten segles amb nosaltres.
Si voleu completar aquesta informació, en el nostre web
en trobareu més detalls. A través del codi QR, hi accedireu
ràpidament. Esperem que gaudiu amb aquest recorregut per
la Història de Malgrat de Mar.
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INTRODUCCIÓ

AMMM. Josep Caballé Abril
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HISTÒRIA
Obra de l’arquitecte barceloní Juli M. Fossas Martínez (1834-1904), les
escoles van ser inaugurades el 28 d’agost de 1927 per l’alcalde Lluís
de Caralt i Fors. Conegudes inicialment com a Escoles Noves, durant
el franquisme esdevingueren les Escoles Nacionals. L’any 1964 es creà
formalment la Agrupación Escolar Mixta Nuestra Señora de Montserrat,
que ajuntava l’escola de nens i la de nenes. El segon pis del cós central
de l’edifici albergà, des de 1970 al 2000, la Biblioteca Municipal.
ARQUITECTURA
L’escola consta de tres cóssos: un de central i dos cóssos laterals,
on es distribuïen les aules per a nens i per a nenes, amb els seus patis
respectius. L’edifici és un interessant conjunt amb moltes reminiscències
de tipus clàssic, com ara capitells, cornises, motllures i també amb
alguns elements de tipus modernista (la porta de dins del vestíbul).
Entre d’altres, destaquen el elements decoratius de ceràmica, pedra
artificial i esgrafiats de la façana. Les cases dels mestres tenen la façana
principal situada al carrer de Ramon Turró. Actualment són la seu de
l’Àrea de Serveis Personals.

2. Antic Hospital i Capella

AMMM. Fons Antoni Poch Gimferrer

HISTÒRIA
L’hospital fou construït gràcies als béns que Hug Descolomer deixà en
testament l’any 1441 i que va ser regit pels obrers de la parròquia de
Sant Genís de Palafolls. Els arquitectes de l’hospital foren Joan i Dionís
Torres, autors també de l’església de Santa Maria d’Arenys. Des de 1892
fins a 1970 hi entraren a servir les religioses de Sant Josep de Girona.
Posteriorment, l’any 1982, s’hi traslladà la comunitat terapèutica. Les
funcions com a hospital han perdurat fins avui en dia. Actualment la
capella és utilitzada com a sala d’exposicions i usos culturals.
ARQUITECTURA
L’edifici consta de dos cóssos. L’un, dedicat a hospital, de planta baixa i
pis, té una façana senzilla amb balconada. L’altre, la capella, d’estil gòtic,
està formada per una nau d’absis poligonal, amb voltes de creueria i dos
claus de volta, amb les figures dels sants metges, sant Cosme i sant
Damià, i també amb sant Pere. Al passatge dels Arcs, entre l’Hospital
Vell i la casa veïna, observem tres arcs que possiblement corresponen a
restes d’antigues dependències de l’hospital.
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1. Escoles Noves i Cases dels Mestres

4. Torre del Castell
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3. Torre de ca l’Arnau

AMMM. Fons GEM
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HISTÒRIA
L’any 1914 Joan Arnau Majoral va fer construir aquesta casa d’estil
modernista com a habitatge familiar. Posteriorment va ser adquirida
per uns veïns de Tordera i, finalment, l’any 1998, per l’Ajuntament de
Malgrat. L’any 1999 es va realitzar una reforma integral a l’edifici que
posteriorment albergà l’Escola Municipal de Música. Actualment és la
seu de Malgrat Turisme SL i del Departament de Cultura de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar.
ARQUITECTURA
La casa és obra de l’arquitecte modernista Joan Amigó i Barriga (18751958) i té semblances amb altres obres seves, com ara la casa Pavillard
de Badalona. De planta rectangular, cal destacar els elements curvilinis
i la forma de l’edifici: coronament de les parets, obertures i forma
de la coberta composta, façanes amb motllures d’estuc, bandes de
relleu horitzontals, esgrafiats i detalls decoratius vegetals amb pedra,
ceràmica vidriada, etc. L’entrada pel carrer Bellaire conserva la porxada
de pedra de motius florals i els treballs en ferro de la reixa. A l’interior,
es conserven l’ornamentació de sostres i les parets enrajolades.

HISTÒRIA
Es tracta d’una construcció defensiva, documentada el 1382 i relacionada
amb el castell de Palafolls. Posteriorment, s’utilitzà com a torre de
guaita contra els pirates i, ja al segle XVII, albergà una bateria de costa
i va patir considerables destrosses. L’any 1836 els carlins atacaren
l’indret, i durant la guerra civil, de 1936 a 1939, la torre fou parcialment
modificada per a usos militars. Actualment la torre del castell és l’únic
Bé Cultural d’Interès Nacional catalogat a Malgrat de Mar. L’última
actuació que s’ha realitzat al conjunt va ser l’any 2002, amb motiu de la
remodelació del Parc del Castell, quan es va reformar la torre i es van
realitzar treballs de consolidació, millora i accessibilitat.
ARQUITECTURA
La torre, de planta rodona, amb un diàmetre entorn de 5 metres,
és l’única resta que ha perdurat d’una força-castell del segle XIV,
construïda amb pedres mitjanes no treballades, barrejades amb trossos
de rajola o morter de calç. Per les seves dimensions se suposa que hauria
format part d’un conjunt més ampli.
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HISTÒRIA
L’edifici es construí a la segona meitat del segle XVI com a casal fortificat
per a la família dels Clapers. Al segle XVIII passà a mans de la família
barcelonina dels Mercader que s’uniren al segle XIX amb els comtes de
Bell-lloc. El 1886 fou seu de l’entitat Casino Malgratense. L’any 1926
fou adquirit per la Cooperativa Obrera de Consum La Malgratense que
el reformà i el convertí en un important centre cultural, amb cafè, sala
de ball, biblioteca i sala de lectura. A partir de 1939 la Cooperativa
continuà funcionant però només com a botiga. L’edifici fou adquirit per
l’Ajuntament el 1991 que el reformà àmpliament per convertir-lo en la
seu de la Biblioteca Municipal La Cooperativa des de l’any 2000.
ARQUITECTURA
Casal de planta baixa, pis i golfes. Cal destacar el seu portal adovellat
de pedra amb escut nobiliari, els balcons i les garites de defensa a les
cantonades. A mitjans del segle XIX, a l’espai central de l’edifici s’hi
construïren cinc arcs de maó massissos que suportaven un passadís al
nivell de la primera planta.

6. Peixateries Velles
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5. Casal dels Clapers (La Cooperativa)

AMMM. Fons GEM

HISTÒRIA
Fins al final del segle XIX el mercat diari fou força desorganitzat. Els
venedors de carn i peix paraven allà on podien i, quan feia mal temps,
sovint aprofitaven els portals i les entrades de les cases per aixoplugarse. L’any 1890 Camil Oliveras Gensana (1840-1898), company d’estudis
i de projectes d’Antoni Gaudí, redactà la memòria justificativa del
projecte i un any després començaren les obres. Posteriorment, el 1926,
es va decidir posar una coberta en el passatge fins aleshores descobert.
Les conegudes popularment com a Peixateries Velles van patir una
reforma el 1968 per donar cabuda a altres tipus de parades. Fins al dia 14
de juliol de 1991 hi van ser les parades de peix, carn i llegums, que es van
traslladar a les noves instal•lacions del Mercat Municipal.
ARQUITECTURA
El projecte inicial marcava un passatge descobert, com l’actual, que
separava les carnisseries, situades al costat de l’Ajuntament, de les
peixateries (on encara es conserven les pedres originals de les parades
de peix). En aquest espai de 250 m2 hi havia hagut un total de 12 parades
on es venia peix, carn i llegums cuits.

8. Església Parroquial de Sant Nicolau

AMMM. Fons Josep Bechdejú Bohigas
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HISTÒRIA
El 15 d’agost de l’any 1913 es va inaugurar l’edifici de l’Ajuntament
segons els plànols realitzats per l’arquitecte barceloní Antoni de
Falguera i Sivilla (1876-1947). Aquest nou edifici substituí l’antiga Casa de
la Vila, situada al carrer de Passada, al costat de la rectoria. Durant els
anys 1952-1953 es van realitzar tot un seguit de reformes i l’any 1991 es
va acabar la remodelació interior de l’edifici, amb la construcció de la
nova escala principal d’accés.
ARQUITECTURA
Edifici modernista amb coberta catalana, totalment remodelat, en què
destaca l’ús del trencadís de ceràmica i el ferro forjat. Tot i això, però,
l’edifici compta amb una certa contenció i equilibri que recorden el
noucentisme. La façana s’estructura en tres cóssos. En el central destaca
el balcó principal, cobert amb una marquesina. En la part superior del
cós central hi ha un capcer foradat recobert amb trencadís de color
verd. A banda i banda hi ha dos cóssos simètrics amb dues finestres a
cada costat coronades per uns òculs remarcats amb arquets de mig punt
i ceràmica verda.

AMMM. Fons GEM

HISTÒRIA
L’any 1559 es començà a construir una església, sobre l’antiga capella
dedicada a sant Antoni Abat. L’any 1761 es col•locà la primera pedra de
l’actual temple parroquial a Malgrat, dedicat a sant Nicolau de Bari. El
primer moment constructiu i el disseny corresponen a tres arquitectes:
Tramujas, Ivern i Trillas. Durant el segon moment constructiu es parla
d’Esteve Bosch i de Jaume Valls.
ARQUITECTURA
L’actual edifici forma part d’un estil molt habitual durant l’època
moderna i que sorgeix amb l’església de Il Gesú de Roma. La planta de
l’església té forma de creu llatina, amb una nau central i dues laterals,
separades per gruixuts pilars i amb cúpula al creuer. La nau és de grans
dimensions, per aquesta raó se l’anomena La Catedral de la Costa.
Destaca la seva façana neoclàssica amb coronament ondulat i una
portalada de línies clàssiques on hi ha la imatge de sant Nicolau de Bari.
A l’esquerra de la façana hi ha el massís campanar de torre, vuitavat,
alçat també al segle XVIII, que resta inacabat.
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7. Ajuntament

AMMM. Fons GEM

AMMM: Cedida per Maria Serra Bellsolà

HISTÒRIA
Obra d’Esteve Rocafort i Carreras, l’any 1909 el pare de Josepa de Garriga
Anglada, coneguda més tard com la vídua de can Sala, demanà permís
per construir la torre. El 1928 es va vendre a Francesc Serra i Bonet, i el
1942 a la família Oliveras-Riera. A partir de 1982 l’edifici es va catalogar com
a bé cultural. Després d’una gran degradació, l’any 2007 va ser adquirit
per l’Ajuntament de Malgrat de Mar que en va promoure la reforma i
restauració, conjuntament amb la construcció d’un nou edifici destiant
a Arxiu Municipal, on hi hagué l’Hotel Bombay. Actualment és seu de
l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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10. La Pilona

ARQUITECTURA
La torre destaca per l’ordre compositiu i els elements ornamentals:
coronament de les parets que retallen formes escalonades rematades
amb ceràmica i formes corbades; obertures emmarcades i ornamentades
amb relleus de pedra i amb motius florals de gran riquesa; revestiment de
façana amb motllures d’estuc, bandes de relleu horitzontals i esgrafiats.
Destaquen el magnífic treball de forja de les baranes ondulades i la
torre vuitavada, amb una coberta circular, revestida per mosaic de colors.
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9. Torre de la Vídua de can Sala

AMMM. Fons GEM

HISTÒRIA
La Pilona és tot un símbol per a Malgrat de Mar i és el vestigi més
important de l’etapa minera del municipi.
A la muntanya propera de Can Palomeres hi havia mineral de ferro.
L’any 1909 una companyia francesa va crear la Societat de Mines de
Ferro de Malgrat, que invertí un gran capital per resoldre els problemes
d’infraestructura que havien fet fracassar els intents anteriors
d’explotació. Es va construir un sistema de transport aeri, de la muntanya
al mar, mitjançant cables sustentats per unes torres metàl•liques, pels
quals es desplaçaven les vagonetes carregades de ferro al llarg d’1,5 km.
Des de La Pilona, que es troba a 450m de la platja, s’abocava el material
directament a les bodegues dels vaixells. El 12 de novembre de 1911
es va iniciar el primer dels 21 carregaments que es van fer. En arribar la
guerra mundial de 1914, les mines es tancaren definitivament. La Pilona
està construïda sobre un basament massís d’obra. La seva estructura
suportava una plataforma allargada, on es trobaven les politges perquè
els cables donessin la volta.

