FOTOS DE LES CORTS
1. CRISTALLERIES PLANELL
Façana en obres amb grans finestres a dalt en forma d’arc.
Fàbrica de vidre fins a 1957. Actualment, escola d’adults i delegació de les Corts
del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.
2. CAN ROSÉS
Masia antiga amb persones de l’època a l’entrada.
Abans hi passava un camí de les Corts a Sarrià. Ara és una biblioteca municipal.
3. PARRÒQUIA REMEI
Església a la plaça amb torre a la dreta.
Per construir-la, es va fer un acord entre les famílies Cuyàs, Gelabert i Rosés.
4. CEMENTIRI
Edifici del cementiri.
Construït a partir de 1846 i reformat posteriorment.
5. CAN SOL DE DALT
Masia antiga amb hort i pals de l’electricitat.
Una part del terreny va ser cedida per construir-hi escoles municipals.
6. FAÇANA SEU DEL DISTRICTE
Edifici oficial. Foto antiga i actual. Ara amb banderes.
Va ser l’Ajuntament de l’antic poble de les Corts.
7. PAU FARINETES
Estàtua d’un pagès amb un got a la mà.
Personatge molt popular a les Corts. L’estàtua és de bronze i pesa 300 Kg.
8. PI DE LES CORTS
Camí de terra amb un arbre al mig.
Plantat el 1836 a la travessera de les Corts
9. CAN DEU FAÇANA
Edifici senyorial a la plaça amb balconada a la torre.
Finca modernista que durant anys va ser residència de la família Deu.
10. CAN DEU OCELLERA
Mena de pou fet amb mosaics de colors.
És al jardí d’una antiga casa convertida en Centre Cívic.

11. CAN DURAN O FELÓ
Foto familiar de militar.
Pati de la masia convertida en presó.
12. PRESÓ DE DONES
Edifici fortificat amb finestres i campanar.
Aixecat en els terrenys d’una masia medieval.
13. FRENOPÀTIC
Dibuix d’edifici pla i allargat amb jardins.
Fundat pel Dr. Tomàs Dolsa el 1863.
14. ANTIGA FINCA GÜELL
Portalada de maons marrons que fa d’entrada en un parc.
Al barri de Pedralbes, obra d’Antoni Gaudí.
15. ENTRADA FINCA GÜELL
Paret i entrada amb mosaics i torretes dalt de les columnes.
Obra de Gaudí que dóna pas a diferents pavellons.
16. PORTA DEL DRAC
Reixa de ferro en forma de drac.
Obra de Gaudí amb elements mitològics.
17. TORRE GIRONA
Edifici rectangular davant d’un llac.
Acull l’ordinador Mare Nostrum, un dels més potents del món.
18. MONESTIR DE PEDRALBES
Edifici religiós amb torre i xiprer a la dreta.
Monestir femení fundat per la reina Elisenda de Montcada.
19. PALAU REIAL PEDRALBES
Edifici auster de color beix amb jardí i palmeres.
Va ser residència dels reis d’Espanya en les seves visites a Catalunya i va acollir
diversos museus.
20. QUARTER DEL BRUC
Edifici a peu de carretera. Té una torre amb rellotge.
Pertany al Ministeri de Defensa espanyol.

