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1. Can Vallmitjana 
L’antic taller d’orfebreria de Vallmitjana consta actualment de dues construccions 
unides i comunicades.  
 
La primera és l’edifici original amb planta baixa més un primer pis amb façana a 
carrer d’Astúries número 4 i coberta de dues aigües. 
 
La segona part és un annex a aquest primer edifici. És una construcció de planta 
baixa amb coberta plana i lluminàries naturals que té un accés des del carrer de 
l’Àngel. 
 
A les següents imatges, marcarem l’edifici Vallmitjana amb un rectangle de color 
vermell. 









2. Proposta MPGM que afecta Vallmitjana 
A continuació, presentem un plànol volumètric que explica la proposta de 
Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) associat a l'extensió de Rambla 
del Prat, concretament a la zona on hi ha Vallmitjana. En aquest podem veure: 
 
-  En color lila, la volumetria dels dos nous blocs d’habitatge públic, un de planta 

baixa + 1 i l’altre planta baixa + 2 . En total 9 habitatges públics. 
 
-  En color blau, l’edifici Vallmitjana de planta baixa i primer pis que dóna a carrer 

d’Astúries i també el lloc que ocupa part de l’edifici annex que podria ser 
enderrocat o no en funció del projecte final que s’acabi construint. Tot això 
passa a ser qualificat d’equipament amb pas de vial en planta baixa. 

-  En verd tenim el carrer de l’Àngel allargat degut a enderroc parcial de l’annex 
de planta baixa necessari per poder edificar els blocs d’habitatge públic. 





Vista del perfil del les modificacions mostrades en diapositiva anterior 



3. L’Història de la construcció de Vallmitjana 

A continuació, veureu plànols històrics de l’entorn de Vallmitjana dels anys 1845, 
1863, 1889 i 1911 per tal de seguir l’evolució de l’edifici. Us podreu fixar que en el 
plànol de 1845 Vallmitjana no existia. 
 
Totes les imatges mostren l’illa de cases rectangular situada entre el carrer 
Astúries, travessia de Sant Antoni, carrer de l’Àngel i carrer Gran de Gràcia. 
 
Indiquem amb un requadre vermell on està Vallmitjana en cada any i comparem 
cada plànol antic amb el de la situació actual a 2020. 
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Dels anteriors plànols històrics en podem deduïr el següent: 
 
-  Vallmitjana no existia el 1845 però sí el 1863, dades que lliguen amb la data de 

construcció de 1860 que defensa la plataforma Protegim l’Interior l’Illa. 
 
-  L’edifici annex de planta baixa no és l’original de 1860, ha de ser posterior a 

1889, fet que encaixa amb una fotografia de l’interior de l'annex que la 
plataforma Protegim l’Interior l’Illa afirma que la fotografia és de 1900. Per altre 
banda, l’Arxiu Històric de Barcelona data la foto en 1906. Per tant, l’annex 
podria ser d’entre 1889 i 1906. 

 
-  Suposem que no apareix l’edifici annex en el plànol de 1911 degut a que es 

tracta d’un dibuix menys precís que els anteriors on no deurien tenir en compte 
aquest annex. Igualment veiem com apareix ja allargat el carrer de l’Àngel fins 
on arriba en l’actualitat. Una altre hipòtesis podria ser que realment l’annex fos 
posterior a 1911. 



4. Les façanes de Vallmitjana 

A la següent diapositiva podem comparar les dues façanes de Vallmitjana, la que 
dóna al carrer Astúries i la que dóna al carrer de l’Àngel. 
 
Podrem veure com la d’Astúries té un valor paisatgístic integrat en l’entorn del 
carrer i la del carrer Àngel, en contrast, no presenta aquest valor. 



Façana carrer d’Astúries Façana carrer de l’Àngel 



5. Vallmitjana per dins abans 

En les següents fotografies veureu l’interior de Vallmitjana d’anys enrere. La 
primera i tercera fotografia de quan estava en funcionament i la segona de quan 
ja no. 
 
En les fotografies podreu apreciar elements com: maquinària, mobles, l’escala de 
cargol, l’entrada per Astúries amb finestral i la paret separadora entre edifici 
original i annex. 









6. Vallmitjana per dins ara 

En les següents fotografies veureu tota la planta baixa de Vallmitjana actual en 
zona edifici 1860 i zona annex. 
 
Podreu veure com la paret amb finestrals que dividia les dues parts ja no hi és, 
tampoc no hi són els mobles i pràcticament tota la maquinària ha desaparegut. Sí 
que es conserva l’escala de cargol. 
 
Entrant a Vallmitjana (actualment una botiga de roba) dona la sensació que 
s'accedeix a un passatge totalment diàfan. 









7. Conclusions 

La part més patrimonial del conjunt Vallmitjana és la de l'edifici amb primer pis de 
1860 que dóna al carrer d’Astúries. Ho creiem així perquè és l’edifici fundacional, 
perquè forma part del patrimoni paisatgístic del carrer Astúries i perquè va ser 
l’espai de treball dels grans artistes de la talla de Pablo Gargallo, Isidre Nonell i 
Pablo Picasso. 
 
L’annex de planta baixa no té cap valor paisatgístic ni arquitectònic. El patrimoni 
cultural del conjunt Vallmitjana pot ser representat i interpretat a través de la 
conservació de l’edifici original de 1860, que serà un equipament cultural i públic 
que difongui la memòria històrica de la Gràcia menestral del s. XIX i d’inicis del s. 
XX. 



A Gràcia existeixen altres casos d’edificis amb valor de patrimoni cultural que han 
estat comprats per l’administració i adaptats a les noves necessitats donant-los un 
ús públic. Alguns d’aquests són la fàbrica de la Sedeta o la Violeta de Gràcia que 
també van ser reconvertits en equipaments públics en part gràcies a les 
reivindicacions veïnals. 
 
En cap dels casos no s’ha conservat la totalitat de l’edifici. S’han conservat parts 
o elements compatibles amb els usos actuals. 
 
Per aquests motius, el grup municipal de ERC afirma que el patrimoni cultural 
que significa Vallimtjana es protegirà mitjançant la transformació de l’edifici 
fundacional de 1860 en un equipament públic i cultural obert a la ciutadania. 

7. Conclusions 
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