
D  l’aegedium

l’església de st. gilles va ser construïda l’any 1862 per 
l’arquitecte victor besme, de planta basilical i estil neo-
romànic, la seva nau central te una alçada de 37m, és la 
tercera església que s’edifica en el mateix emplaçament, la 
primera construïda el 1216 va ser destruïda en 1578 en el 
setge espanyol i la segona va sufrir un incendi 

l’antic cinema ‘diamant palace’ posseeix una decoració 
interior excepcional, d’estil art-noveau inspirat de l’estil 
islamo-marroquí, consta d’una admirable sala de ball d’estil 
lluís XVI. la façana és d’estil neo-classic del 1905    

A  l’eglise du parvis

construït per l’arquitecte georges ligo l’any 1929 
l’edifici d’estil art déco fou propietat de l’empresari 
jean hoguet (1896-1970) i servia d’apartaments i com a 
taller tèxtil actualment s’utilitza com a biblioteca 
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del llatí ‘paradisius’ i del vell francès ‘parevis’, antigament 
va néixer com a cementiri davant de l’església fins al s.XVIII. 
els habitants del barri de st.gilles tenen una llarga tradició 
d’hortelers des del sXVIII anomenats kuulkappers (‘collidors 
de cols’ en dialecte bruxellois), al 1985 es crea l’ordre des 
kuulkappers que assegura la tradició folklòrica i culinària. al 
1865 es va obrir un mercat de verdures, fruites i llegums. 
L’actual avinguda es va urbanitzar com a plaça pública al 
1900 

C  le parvis de st. gilles

B  la porte de hal

‘la porte de hal’ és el darrer vestigi de les 
set portes de la segona muralla de brussel.
les, construïda entre 1360 i 1383 la torre 
de defensa fou una presó i lloc d’execució 
en 1847 passà a ser un museu d’armeria 
rehabilitat per beyaert

F  la maison hoguet

Un dels edificis més destacats de st. gilles va ser 
testimoni d’esdeveniments polítics importants com la 
vaga del sufragi universal o la presencia de lénine al 
congrés dels socio-demòcrates en 1914

E  la maison du peuple

G  l’hôtel des monnaies

tota l’avinguda parvis st.gilles és utilitzada com a mercat diari matinal 
que gaudeix de molt bona reputació ja que és l’únic de la regió, actiu 
des de 1865 en aquest s’hi pot trobar fruites, verdures i llegums a part 
d’altres productes. també s’hi cel.lebra el mercat de nadal, fires i el 
festival de les flors

construït en 1880 per l’arquitecte a. 
roussel d’una hectàrea de superfície utilit-
zat com a casa de la moneda on s’acunyava 
les peces des de carles V i d’estil lluís XIII 
va ser demolit en 1979 quedant en el seu lloc 
una plaça (objecte del projecte) 
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