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Prades desapareguT

Descobreix-lo en aquest recull de 165 imatges

Les imatges de Prades desaparegut, moltes d’elles inèdites
fins ara, engloben un lapse temporal que va des de l’inici del
segle xx fins a la dècada del 1970. Això ens permet obtenir un
retrat acurat de com era l’antiga vila vermella i com s’ha transformat, no solament en l’àmbit urbanístic, sinó en l’econòmic
i en el sociocultural. Un recull d’un gran valor testimonial que
ens atrapa, ens sorprèn i ens desperta uns records immortalitzats en blanc i negre.
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RAVAL DE SANTA ANNA
El raval de Santa Anna va
ser obert a la primera meitat
del segle xv. A la pàgina del
costat, el raval cap al 1914
vist des del davant de l’actual
casa Serra o casa Cuadrada,
un edifici noucentista (dels
anys 1924-26) de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, i situat a la cruïlla del raval amb el
carrer homònim. A l’esquerra,
la font del raval i, al fons, la
plaça de Catalunya.
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AUTOR DESCONEGUT

El president de la Generalitat
de Catalunya, Francesc Macià i Llussà, va visitar la ciutat
de Reus el dia 31 de maig
de l’any 1931, un mes i mig
després d’haver-se proclamat
la Segona República. En
aquesta pàgina se’l reconeix fent el tomb de ravals,
amb els balcons plens de
senyeres; a la seva esquerra,
l’alcalde Evarist Fàbregas.
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L’‘AVI’ VISITA REUS

CASA DE LA VILA
L’Ajuntament actual fou construït al segle xvii. És d’estil
renaixentista i eclèctic. El primer edifici era molt diferent
del de la fotografia, d’aproximadament l’any 1912. A l’interior hi havia una presó i una capella amb una imatge de
sant Pere. Durant els anys vint van començar les obres de
reforma perquè estava molt malmès. Les obres van acabar

el 1952, quan es va construir la torre del rellotge.
A la part superior de la façana es veu un relleu del
1861 en el qual hi ha l’escut antic de la ciutat amb
al·legories esculpides de la indústria, el comerç i
l’agricultura. Les gàrgoles i el relleu es conserven al
museu de la plaça de la Llibertat.

