
Amb les pagines que segueixen, el Grup d'Histbria de Nou Barris-Can Basté pre- 
tén donar a coneixer una imatge més detallada de la que es tenia fins ara d'aquest nucli 
historic del districte de Non Barris. Es proposa un itinerari amb vuit parddes pcr tal de 
recórrer alguns dels indrets més significatius de la zona i rrdlitzar un viatge a uavés del 
dilatat temps historic que ja acumiilen niolts dels llocs a visitar.Totes les aturades van 
acompanyades amb un text de contúigut historic i urbanístic que sintetitza els aspectes 
més destacats cle rada indret. Diverses fotografies ajuden a il4ustrar La informació cscri- 
ta en cada cai i faciliten I'evocació del passat per part del visitant. Un plhol inicial amb 
I'itinerari que es proposa i una conclusió final permetcn la visió de conjunt del reco- 
rregut. La informació facilitada es pot completar a partir de la bibliografia basica de con- 
sulta que apareix a la danrera pagina. 

Els vuit punts del recorregut que us presentem comcncen en el carrer de Pere 
d'Artés, on trobem I'església antiga de Santa Eulalia devilapicina, la masia de Can Basté 
i I'hosidl de Pere d'Artés. Des d'aquest ja mil.lenari racó us convidem a visitar la plaga 
del Virrei Amat, remodclada fa poc temps. El passeig de Eabra i Puig, antiga rambla de 
Santa Eulalia, 6s mereixedor també de la vostra atenció.Tot caminant carrer del doctor 
Pi i Molist amunt,ens aclrecarern cap a I'antic Institiit Mental de la Santa Creu i Sant l'au, 
actual seu del Districte Municipal de Nou Barris en els pdveUons que resten drets. 

Al Uarg d'aquest itinerari podreu visitar indrets, I'antiguitat dels quals remimta a 
diversos segles enrere. licsglésia antiga de Santa Eulalia data del segle X,I'hostal de Pere 
d 'htés,  del XV; la masia de Can Basté i I'atnpiiació de I'església, del XVIII; I'antiga ram- 
bla de Santa Eulalia, de les darreres clecades del XIX; la plaga del Virrei Amat i el carrer 
del doctor Pi i Molist, de les primeres del XX, i I'Institut Mental de la fi del segle XIX. 

Amb aquest recorregut podreu formar-vos una imatge renovada de la Santa Eulalia 
i el Nou Barris que havia estar fins ara objecte de I'atenció dels historiadors i les histo- 
riadores del passat i I'urbanisnie de la zona. En primer Iloc, la visió tradicional dels i~ldrets 
més antics es combina amb la modernitat de les noves infrdestriict~ires com els bule- 
vards o la plaga del Virrei Amat. En segon Iloc, es pot observar que el districte de Non 
Barris té un passat Ilunyi,de I'Edat Mitjana,com és el cas d'altres nuclis histories del pla 
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de Barcelona. En aquest sentit,es pot establir una certa diferencia entre aquesta zona del 
districte i la meitat centre i nord, amb una configuració molt més recent. Finalinent, cal 
fer referencia a les intenses relacions que al llarg de totes les epoques que apareixen 
reflectides en el recorregiit per 9dnta Ei~I'alia ha tingut amh el nucli central de Sant Andreu 
de Palomar.Fins al 1984, el territori de Non Barris formava part del conjunt del distric- 
te municipal M i, abans, de I'antic municipi andreuenc. Aquesta relació és plenament 
visible a través del modern passeig de Fabra i Puig o de I'antic camí de Sant Andreu a 
Horta, passant pel ve11 racó de Pere d'Artés. 

1. El carrer de Pere d'Artés 

Santa Euulalia devilapicina, com altres iudrets de la ciutat de Barcelona, encara con- 
serva restes d'un passat roma. En el carrer Pere d'Artés, encara hi trobareu vestigis d'a- 
quest penode. Molt a prop s'hi creuaven dos camini d'origeu roma,coneguts com els 
Quatre Camins. Aquesta cruilla es correspon amb I'actual carrer de Sant Iscle i a I'al$a- 
da dels números 10 i 12 del mateix carrer i les galeriesvirrei. El camí us permetria anar 
cap a Sant Cugat i a Barcelona, per una banda, i a Sant Andreu de Palomar i a Horta, per 
l'altra. Aixi, doncs, ens trobem davant &una zoma de pas des deis seus orígens que ha 
arribat fins a I'actualitat gracies al pont que poden veure al centre del carrer. 

El conjunt historic es va comencar a configurar al llarg de I'edat mitjana i els edi- 
ficis que més el caracteritzen són I'hostal ca n'Anés, d'kpoca medieval, que era aUotja- 
ment de viatgers i on encara poden1 gaudir d'elements arquitectonics de I'kpoca com 
la porta i la finestra. L'església, que esta dedicada a Santa Euiiiia de Merida, va ser cons- 
truida al segle X encara que hi ha vestigis d'una época anterior i que al XViII va ser modi- 
ficada i ampliada. 1, per Últim, el casalot de can Basté, que té el seu origen en una torre 
medieval i que ha estat modificada durant la seva historia. L'aspecte que actualment 
veiem de can Basté, ara convertit en centre cívic, és la del segle XVIII i Cs l'edifici més 
gran del conjunt del carrer Pere d'Artés. L'element mes original, pero, és el pont que 
iineix aquests dos últims edificis.Va ser construit conjuntament amb el casalot del segle 
XVIII amb clues Funcions diferents: com a comunicació entre els dos edificis i per man- 
tenir i conservar el camí devilapicina, pas d'origen roma. 

Aquest carrer recuU la historia més antiga de Santa Eulalia de Vilapicina. És un 
Uoc que encara manté un eiicís especial per a tothom que hi passeja. Els edificis que el 
configuren són els protagonistes d'aqucst esperit del passat que no trobem a cap altre 
lloc del districte de Nou Barris. Aquest conjunt ha estat sempre un lloc de reunió de 
veins i veines i I'església ha estat el centre de Santa Eulilia durant els últims mil anys i 
encara ara representa la seva historia. 

2. L'hostal de Pere d'Artés 

La casa de ca n'Artés és coneguda ja en I'edat mitjana. L'origen el trobem al segle 
XV i el propietari d'aleshores és qui dóna nom al carrer on us trobeit. Pere d'tlrtés va ser 
un noble que feia estades freqüents a la val1 d'Horta, on tenia diverses propietats.Va ser 
un personatge conegut pel seu interes perla cultura i les arts en general; va ser mecenes 



m .  1 L'edifici que podeu veure deu- 
JF- 

. . 
ria ser molt més ampli que I'actual i 
va ser conegut en aquest període com 
a hostal, on es donava allotjament als 
viatgers que passaven per  la zona. 

d'esniptm imporiants com an Fmcesc 
d'Eiximenis. Pel que fa a la política.va 
formar part de les corts dels re. de 
Catalunya i AngÓ, Joan 1 i Maní I'Huma. 
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- Recordem que aquí es creuaven eamh 
importants i que e n  un lloc de pa.5 per 

a moltes persones que hi descansaven per reprendre el viatge i hi feien reposar eis cavalis. 
mitja de transpon d'aquell temps. En aquella epoca les distancies i els viatges eren llargs 
i durs i calia descansar cada cert temps, amb la qual cosa els hostals es convenien en un 
element important de la societat d'aleshores. 

Ca n'Artés tenia una portalada feta de mig punt que encara es pot apreciar i dues 
finestres acabades en arc gbtic conopial. L'edifici ha passat per diferents etapes i trans- 
formacions, pero un incendi que va patir va malmetre la facana. amh la destnicció de 
pan de la teulada i la perdua d'un dels ares conopials. 

Actualment.en el mateix edifici hi ha dos habitatges diferents amb tin negoci cada 
un.No és molt complicat entendre aquesta divisi6,ja que com explicarem tot seguit,en 
el fons. la propietat de ca n'Artés formava part de la mateixa familia fins no fa gaire. El 
forn Padró i I'habitatge de la primera planta. on viu també la mateixa família Padró, 6s 
propietat deTeresa Grau.L'altre hahitatge va ser propietat fins als anys seixanta de Lluis 
Grau Maní, que cedí més tard la propietat a Antonio Mancebo, el seu fillastre, el qual va 
vendre I'habitatge a un tercer fa menys d'una decada. A la planta baixa d'aquest segon 
habitatge hi ha tina botiga de cosmetics. 

Segons aquestes dades, la família G n u  va tenir diferents propietats en aquesta 
zona i n'és una prova el nom d'un dels passatges més antics del harri de Santa Eulalia 
que hi ha molt a prop de ca n'Artés. 

3. L'església de Santa Euldlia de Viüzpicina 

L'església de Santa Eulalia de Vilapicina té més de  mil anys d'historia. Segons 
mosskn Clapés, els primers docu- 
ments estan datats el 991 i 999 i fan 
referencia a la venda d'una peqa de 
terra i a la venda d'una quarta part 
&una vinya. respectivament.Tot i aixi. 
la reafirmació la trobeu en un testa- 
ment sacramental de I'any 1017,que 
e s  va jurar sobre ~I 'a l ta r  de  Santa 
Eulalia veqe  i manir que tenia la seva 
baselica al lloc que en  deien Villa 





truí també en aqiiest moment el pont qiie I'uneix anih I'església, tot coincidint amb I'am- 
pliació d'aquesta úItima.Les facanes de can Basté,del pont i de I'església es forniren amh 
esgrafiats de motius geomettics d'inspiració cljssica habituals a I'cpoca com frontons i 
columnes. Aquestes millores i ampliacions s'expliquen gacies a la prodiicció de vi i al 
conreu de la vinya. que testimonien dues premses i un celler espectacular.Com era tos 

tum en aquell moment, tot i ser-ne propietari Antoni Nada1 -ric fabricant d'indianes.el 
nom del casalot procedia dels masovers,els Basté. que administraven la masia i les terres 
de conreu de la propietat. 

Durant el sede XiX i bona part del XX.can Basté va passar per mans de diversos p m  
pietans.entre els quals hi ha Pere Pous i Rages,els MarCs i la familia Fargas.Va desenvolupar 
les funcions de rec'ona i de rnagatzem de flors artificials i va patir altres remodeldcions com 
ara la construcció del mercat de la Merce en els terrenys de I'hort annex a la masid. 

Finalment,el 1980,l'Ajuntament de Barcelona va comprar I'edifici i el 1995 el van 
convertir en centre cívic, funció que manté en aquests moments. Aixi) va suposar iina 
profunda remodelació de I'edifici:restauració de les facanes del casalot i el pont, tot recu- 
perant-ne els esgmfiats;enderroc dels annexos a la planta baixa;canvi d'ubicaciú de I'en- 
tnda principal (ahans a Fabra i Puig, ara al carrer de Pere d'Artés); i rnodificaciu de  la 
distribució interior i de I'escala d'accés, tot i que es van mantenir el vestíbiil i el celler 
que encara ens permeten imaginar com era I'interior en segles passats. 

Actualment, a més d'organitzar i acollir les diverses activitats socials i cultiinls 
propies d'un centre cívic,s'esti constitiiint com iin espai de referencia fotogrifica en el 
conjunt de la ciutat de Rarcelona. 

5. La plaga del V f m i  Amat 

L'encreuament del passeig <le Fabra i Puig,del c a m r  del doctor de Pi i Molist i de 
I'avinpda de Rorbó va donar origen a un espai que,a partir de16 anys trenta.I'Ajiintament 
va iirbanitzar i convertir en una placa. la en aquell temps existien pels voltants algunes 

edificacions.la majona de les quals han 
desaparegut. El 1895, a la banda del 
passeig de Fahra i Puig amb el carrer 
del Doctor Pi i Molist hi havia la nova 
església de Santa Eiililia; on ara hi ha 
el gratacels de  "la Caixa" hi havia la 
masia de Can Sitjar i,gairebé tocant a 
I'avinguda de Borb6,es podia apreciar 
la fabrica nomenada"elTint",dels ger- 
mans Santaló. 

Al principi, la placa presentava 
un aspecte quadrat. quasi sense pavi- 

mentar. Anys desprrs. per tal de facilitar el gir dels tramvies que la c i~umdaven,  es va 
constniir una gran rotonda central. A partir d'aquell moment, l'indret va adquirir una 
fiinció de nus de comunicacions per Ia seva capacitat de distribuir i articular el trinsit 
de vehicles provinents de les vies de circulaci6 qiie hi confliiien (passeig Fabra i Puig. 
carrer del Doctor Pi i Molist, avingiida Rorhó i carrer Felip 11). i per la concentració de 



linies d'autohús i tramvia. El metro fou inaugunt el 1958 :imh I'actiiil linia 5. L'irrihada 
de nova pohlació \,a prnvocar qiie es comencessin a erigir noiis Iiahitatges pcls voltants 
de I:i placa.els qiials.dels anys cinqiianta fins a I'actu:ilit:it. han :init siihstitiiint de mane- 
r.i progressiva les antigues eclificacions existents. Ile\rat de I'esglCsia de Sint;i Eiililia. la 
facana de la qiial es va acahar el 1998. 

Cactiial placa i s  el resiiltat d'iina profunda remodelació :i partir de 1998. L:i 
xarxa viiria la rodeja pero sense ofegar-la ni convertir-l:i en iin niis de trinsit i soroll. 
L'ohertura de la ronda del Mig (carrer d'Arnaii cI'Onis) h:i estat drcisivi per :i I'orde- 
nació del trinsit. 

Les linies d'aiitohús contliients siin diverses i. jiintament amh el metrci. pernietcn 
clesplacar-se a qualsevol harri del districte i a bond pan de la rest:i de tkircelona. 

El resiiltat de l:i remodelació ha estat dobkir la superficie i introduir decor.ici6 i 
mohiliari nous que.pel peculiar dissrny, ha donat a la pl:ica tina identitat especi:il qiic I;i 
diferencia d'altres. S'ha contigiirat iin gran espai centr.11 per al pdssrig i el Ileure ciiitadi. 
tot siimant a la seva hinciii de nus viari la de centre del siitl del districte. iin:i "l>lav de 
Cataliinya de Noii Harris". 

6 Elpasseig de Fabra f Puig (antlga Rambla de Santa Euldlia) 

El 1875. I'Ajuntament de Sant Atidreii de I?ilom:ir v:i iniciar In iirhanitzacid d'iina 
nmhla per connectar els niiclis de Santa Eulilia de Vilapicina i Horta anih $:int Anclreii. 
Anava del carrer Gran de Sant Andreu i :icahava al cürrer de Vilapicin:~. 

A hnnda i h:ind:i. e.; van ohrir 
noiis carrers paral.lels i perpendicii- 
kirs qiie van crear illes qiiadrndcs. 121 
fnrnia urbana era similar a I'eix;imple 
de Barcelona.per« els h:ihititges eren 
niolt més petits. de planta haixi i iin 
pis. lln exeniple qiie ha sohrcviscut 
tins a I'actii:ilitat Cs el <le la case sitiii- 
da al número 21 1 del pesseig. 

El primer edifici imponant es 
\,a siniar davant la olaci delVimiAni;it: . ~ 

la p;lrri~c~iii:i de Saiit:i Eiililia. Es \.a comenqar a constriiir I';iny lXX5 gricies a la cessió 
que va fer la kimília Solii d'iina pan dels terrenys de la seva niasia. qiie porta el matcix 
nom. Per manca de diners, les ohres es van allargar més d'iin seple. tiiis :I 1998. quan es 
va acahar la faqana principal; per aixo t i  un aspecte modern. 

lin altre edifici.qiie data de I8'm.era un local per acollir el <:entre .Moeil Eiilalienc. 
Aquesta institució tenia I'objectiu de promoure i difondre la religiii c:iti>lica. niitjancant 
c~~nferencies, lectures i activitats de Ileiire. Ara al seii Iloc lii ha iin hloc de pisos. qiie 
correspon als números 21 5-2 17 i 219-22 1. 

A mitjan de segle >M hi v;i haver un fort aiignient de la pohlació perla inimigra- 
ció. Les casetes haixes van anar desnpareixent i, de manera prngressiva, van ser siihsti- 
tuldes per hlocs de pisos. Només ii'han sohrevisciit algiines.com I'esment:id:i casa situa- 
da al número 21 1, i d'altres sitiiades mis :ivall del p;isseig. 



A finals dels anys seixanta, la ramhla es va convertir en iin passeig destinat a la cir- 
culació ripida dels vehicles. Aixo va significar la desaparició de la rambla central, l'am- 
pliació de les voreres laterals i una cal~ada de sis carrils peral trinsit de vehicles. A més 
es va ohrir fins alTuró de la Peira. 

Ara el passeig s'ha convenit en un hulevard. és a dir, un eix comercial i de p a s  
seig amh voreres amples i mobiliari urha nou.d'un disseny comu a la resta de buleva~ls 
del districte. 

7. El Passeig del Doctor Pf f Molist 

El 51 de desembre de 1916 I'AjuntlInent de Barcelona inaugurava definitivament 
I'ohertura d'una nova via no gens comuna al territori del Nou Barris de I'epoca. Aquest 
carrer hen aviat seria conegiit pels veins de la rodalia com a "passeig del Manicomi". Es 
tractava d'un carrer molt ample i de traCat completament recte. Només la rambla de 

Santa Eolalia el superava aleshares en 
amplitud i en aipecte de c m r  de p n  
ciiitat. En aqiiestes contrades.els altres 
carrers eren foqa més estrets i man- 
cats de les més mínimes infraestriic- 
tures urbanistiques. 

El nou passeig havia estat cons  
truit per enl la~ar la rambla de Santa 
Eulilia amh el Manicomi o lnstitut 
Mental de la Santa Creu i Sant Pau. El 

1 .lll<l , i r  1'1 S \I,~I,.I i t~ \ . invr  trrnt~.  passeig de Pi i Molist finalitzava justa- 
ment davant de I'entrada principal del 

Mental i n'oferia una espectacular perspectiva a mida que els visitants s'hi apropaven. 
Jost en el piint d'inici de la finca que envoltava el Mental es van obrir dos carrers deri- 
vats del passeig: a la dreta,en direcció nord.el passeig deverdiim ¡.a I'esquerra,en direc- 
ció sud-oest. el passeig d'urnitia. Aquests dos nous carrers venien a afegir-se a les grans 
vies de la zona, pero no van desdibuixar la imatge de I'origen del passeig de Pi i Molist 
com a emhelliment i en l l a~  del Manicomi amh la rambla i amb el centre de Barcelona a 
través del carrer del Mariscal Joffre, futura avingiida de Borbó. 

El passeig ja havia estat projectat per I'Ajuntament de Sant Andreu de Palomar 
abans de I'agregació. Les obres d'explanació i obertura apareixen com una de les rei- 
vindicacions que anclreuencs destacats plantegen a I'alcalde J.M. Nadal ivilardaga en la 
visita que aquest realitza a Sant Andreu el maig de 1897. L'Ajuntament de Barcelona 
toma a recuperar el projecte a partir de 1903. L'empenta definitiva seri obra de les Res 
tions del doctor Cararach. Aquest regidor andreuenc impulsaria un amhiciós progxama 
de modernització de les infnestmctures del districte M al Ilarg de les seves etapes com 
a membre del Consistori harceloni. 

Fins a la construcció definitiva de la ronda de Dalt, de la ronda del Mig i dels 
enlla~os adjacents, el passeig de Pi i Molist era la porta d'entrada quasi exclusiva pera 
la zona centre i nord del districte. Encara a I'actualitat nomhroses linies d'autobusos I'u- 
tilitzen i al subsol es va excavar als anvs 70 el túnel del metro de la Iínia N, entre les esta- 



cions de iMangall i I.lucniajor. üarreranient. el passeig de Pi i Molist ha passat a ser a n e  
menat carrer de Pi i Molist. A partir de 1999,apareix guarnit amh els fanals. els hancs i 
les vnreres que I'identifiqiien com un dels hiilevards de Noii Barris, juntament anih el 
passeig de Fahn i Puig i el passeig del Verdiini. 

El nom de carrer del doctor Pi i Molist procedeix del nietge Eniili Pi i Molist (1824- 
1892), qiii va ser el principal irnpiilsor del projccte de constmcció del Manicomi de la 
Santa <:reii. lln c ~ p  constrult el passeig es va tenir I'rncert de dedicar-li el nom del prin- 
cipal carrer d'accCs al Mental. 

R. L'insfftul Mental de Ia Sflnta Creu I San1 Pau, actual seu del Districfe 

El 19 de novemhre de 1889. tot i que les obres no finalitzaren fins a 1915. s'inau- 
giir;iva I'lnstitut Mental <le la Santa Creu i Sant Pau amh I'ohjectiu de millonr l'assist~n- 
cia als malalts mentals de ki ciutat i formar noiis psiquiitres. Els principals promotors 

van ser el doctor Emili Pi i Molist.ales. 
hores director del mnnicomi de I'hos. 
pita1 de la Santa Creii i Siint RIU, i l'ar- 
<~~tecteJosep Ontd i Remünlet. Amhdós 
van trehallaren el projecte entre 1855 
i 1860. rot prenent com a model els 
niillors psiqiiiatrics de I'Europa occi- 
dental. 

L'lnstitiit Mental estava situat 
entre Horta i Sant Andreu. en iin lloc 

\,>,~l,l , , , . , r , , , c  
ben provelt d'aigm i relativament ailiui- 

p t  dels iiiiclis iirhaiis. Aqiicsti iihic:icifi l i  pcrmetia disposnr d'iina imponant extensió 
de terreny al seii voltant.de mes de 50 Iiectarees,format per jardins.liorts, hoscos i pas. 
tiires. Aquest era I'indn't amh les condicions necessaries perque els malalts es recupe- 
ressin: aillats del medi rehrirn hones impressions de I'amhient qiie els durien a recupe- 
rar la ni>. 

Estcm parlant d'iin edifici immens. Anih més de 600 m de llargada i 250 d'am- 
pkida. constava de dotzr pavellons i podia acollir fins a 700 interns. Els pavellons eren 
llargs i estrets,amh gnns ftnestnls qiie permetien iina perfecta ventilació i la il.lumina- 
ció <le totes les estances. A niCs de les dcpendencies hasiques.com rren les hahitacions, 
el meniador i la ciiina,en disposava d'altres: sales de reunió, tallers de trehall. hihlioteca. 
infermeria, hanys. teatre,etc. L'edifici es dividii en dues paRs ipuals: iina acollia els honies 
i I'ültra les dones,qiie alliora estaven sepants segons la classe social.la malaltia que patien 
i I'edat. A mes. entre els diferents cossos de I'edifici. hi Iiavia patis interiors amh jardins 
que creaven un nmhient de tnnqiiil.litat i recolliment sense donar sensació de reclusió. 

LI sevra estriictun, ti>t;ilment funcional. i el tractament qiie rehien els malalrs.amh 
teelpies hasades en les activitats agricoles, maniials i artistiques. van fer de I'lnstitiit 
Mental un dels manicomis mCs nioderns i avanqats del se11 momrnt. 

Al llarg dels anys seixanta del segle D. perv. va iniciar la seva davallada. Es van 
enderrocar cliversos pavellons per poder constriiir a I'inici dels setanta els poligons de 
Rarcinova i <:;ilinov:i. fins que el 1987 van mamar els darrers malalts. Ara. la seu del 



Districte de Noii Barris ocupa dos dels tres pavellons que encara hi ha i la resta es d e s  
tina a serveis de titularitat pública. 

A taii de conclusió 

El patrimoni de Santa Eulilia devilapicina no són només els monuments o les res- 
tes arqueologiques; també el conf~guren les tradicions,els objectes quotidians, les cangons 
o les receptes de cuii~a. El patrimoni és tot aUo que I'identifica com una comunitat i que 
permet a la ciutadania identificar-se amb el seu espai i temps. Per tant, cal respectar-lo i 
cof4aborar en la seva conservació. 

A Santa Euialia es podria fer una llaga Uista de Ilocs,edificis i espais que són patri- 
moni historicocultural. Per exemple, l'hostal medieval de Pere d'Artés del segle XV, la 
capella barroca de Santa Eufalia de Vilapicina, la masia de can Basté o l'antic Institut 
Mental de la Santa Creu, ara seu del Districte. Tanmateix, aquest interes per la conser- 
vació no ha d'entrar en Uuita amb una voluntat de modernitat que millori la qualitat de 
vida del veinat que hi resideix. 1 6s en aquest piint on caldria posar i'emfasi que per- 
metés la convivencia entre el passat, el present i el fiitur. La modernitat de Santa Eiilalia 
es fa paiesa en les noves intervencions urbanístiqnes que estan miiiorant I'aparenqa i les 
condicions de vida del barri, com ara els biilevards, la nova placa del Virrei Amat o I'a- 
rribada de la ronda del Mig. 

Com heu pogut observar en aquesta visita, .Santa Eulalia de Vilapicina: tradició i 
modernitat*, les arrets historiques ja se sititen en epoca romana i es consoliden en les 
epoques medieval i moderna. Pero la gran explosió demograficd i urbanística que la van 
acabar de configurar tal com la veieu ara es troben, en un primer moment, en els anys 
vint i trenta del segle XX i,  en un segon moment,en els anys seixanta i setanta, amb el 
boom demografrc i urbanístic que li hauri d'atorgar la seva fesomia. 

Ia creació administrativa del districte de Noit Barris el 1984 ha provocdt que es 
crei la imatge d'un districte nou,on no hi ha ni passat, ni tradició. Per aixo, amb aques- 
ta visita on es barreja la tradició i la modernitat de Santa Eulalia devilapicina, volem 
demostrar que la memoria col.tectiva ja es pot trobar en epoques forqa allunyades, com 
ho demostren les restes arquitectoniques i urbanístiques que heu visitat i que a més con- 
viuen amb Id modernitat que s'esta intentaut dur a terme. Esperem que hagiu trobat un 
barri forca divers i on encara queden molts racons per descobrir. 
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