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6 RESUM

LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS:
NOU BARRIS, 1939-1980

L’habitatge va ser protagonista absolut de la revolucionària formació i transformació 
del paisatge de les perifèries populars durant el franquisme. Per la seva magnitud i 
per la seva incidència a les principals ciutats espanyoles, el tema ha estat objecte d’un 
bon nombre d’estudis, però gairebé sempre amb aproximacions marcades pel seu 
caràcter sectorial. Aquests estudis s’han interessat fonamentalment pel sector de la 
construcció, per les circumstàncies de la producció immobiliària, per la gestió urba-
nística, per l’impacte morfològic de les grans operacions d’habitatge massiu o per la 
seva incidència en la reformulació dels nous programes i formes arquitectòniques.

En aquest llibre hem volgut estudiar la revolució residencial de les perifèries obre-
res des d’un punt de vista deliberadament ampli i relacional. Perquè l’habitatge 
no és només un producte immobiliari, actiu d’un mercat responsable de l’explosiu 
creixement urbà; no és tampoc la mera agrupació de tipus de cases, o definidor de 
processos urbanístics que el temps distingeix com diferents formes de creixement: 
processos d’autoconstrucció, formació de polígons d’habitatge massiu o l’espectacular 
procés  de densificació dels teixits urbans anteriors. És també materialitat en relació 
canviant amb les infraestructures i xarxes tècniques que el connecten amb la ciutat: 
xarxes d’aigua i clavegueram principalment. 

L’habitatge comporta també un altre tipus de relacions que no s’han volgut passar per 
alt. I la de com s’hi viu, des de la superfície útil de l’habitatge i la seva organització 
amb el nombre dels seus usuaris i usuàries, i el tipus de família que el va habitant. 
Com els espais es van tipificant i transformant i, alhora, els que els habiten van alte-
rant la disposició del seu mobiliari, electrodomèstics i objectes íntims. L’habitatge és 
també la relació que la família usuària estableix amb la seva casa a través del tipus de 
tinença, amb el que suposa de revolucionari l’accés massiu a la propietat des de 1960. 
L’habitatge és finalment la relació de veïnatge que cada casa crea amb les més prope-
res a través de tot tipus de lligams i trobades de sociabilitat primària com els espais 
del festeig dels més joves; o la relació amb les escoles del barri on assisteixen nens i 
nenes; amb les establiments d’alimentació o els bars on es troben homes i dones; o 
els llocs d’oci com cinemes o petits camps de futbol. Canvis que en aquell moment es 
multipliquen i transformen finalment les aïllades i oblidades perifèries suburbials de 
1950 en autèntics barris molt més connectats i articulats, que adquireixen un protago-
nisme inesperat a finals del franquisme.

Per a aquesta recerca essencialment relacional, calia adoptar un estudi de cas que 
permetés una anàlisi densa i ben documentada. Després d’examinar en grans línies 
la transformació de Barcelona durant el període, l’actual districte de Nou Barris en ha 
semblat el que reunia les millors condicions per a aquest estudi. 

José Luis Oyón Bañales *
Manel Guàrdia Bassols * *
Maribel Rosselló Nicolau * *
David Hernández Falagán * *
Joan Roger Gonce *

* UPC: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori
* * UPC: Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació



7 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15RESUMEN

LA REVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN LAS PERIFERIAS OBRERAS Y POPULARES: 
NOU BARRIS 1939-1980

La vivienda fue protagonista absoluta de la revolucionaria configuración y transforma-
ción del paisaje de las periferias populares durante el franquismo. Por su magnitud y 
por su incidencia en las principales ciudades españolas, el tema ha sido objeto de un 
buen número de estudios, pero casi siempre con aproximaciones marcadas por su ca-
rácter sectorial. Estos estudios se han interesado fundamentalmente por el sector de la 
construcción, por las circunstancias de la producción inmobiliaria, por la gestión urba-
nística, por el impacto morfológico de las grandes operaciones de vivienda masiva, o por 
su incidencia en la reformulación de los nuevos programas y formas arquitectónicas.

En este libro hemos querido estudiar la revolución residencial de las periferias obre-
ras desde un punto de vista deliberadamente amplio y relacional. Porque la vivienda 
no es sólo un producto inmobiliario, activo de un mercado responsable del explosivo 
crecimiento urbano; no es tampoco la mera agrupación de tipos de viviendas, o agente 
determinante de procesos urbanísticos que el tiempo distingue como diferentes 
formas de crecimiento: procesos de autoconstrucción, formación de polígonos de 
vivienda masiva o el espectacular proceso de densificación de los tejidos urbanos an-
teriores. Es también una forma de materialidad en relación cambiante con las infraes-
tructuras y redes técnicas que la conectan con la ciudad: redes de abastecimiento de 
agua y alcantarillado principalmente.

La vivienda conlleva también otro tipo de relaciones que no se han querido pasar por 
alto. La de cómo se vive, desde la superficie útil de la vivienda y su organización con el 
número de usuarios y usuarias, así como con el tipo de familia que la va habitando. I la 
de cómo los espacios se tipifican y transforman y, al mismo tiempo, los que los habitan 
van alterando la disposición de su mobiliario, electrodomésticos y objetos íntimos. La 
vivienda es también la relación que la familia usuaria establece con su casa a través 
del tipo de tenencia, con lo que supone de revolucionario el acceso masivo a la propie-
dad desde 1960. La vivienda es finalmente la relación de vecindad que cada casa crea 
con las más cercanas a través de todo tipo de vínculos y encuentros de sociabilidad 
primaria como los espacios del cortejo de los y las más jóvenes; o la relación con las 
escuelas del barrio donde asisten niños y niñas; con los establecimientos de alimenta-
ción o los bares donde se encuentran hombres y mujeres; o los lugares de ocio como 
cines o pequeños campos de fútbol. Cambios que en aquel momento se multiplican, y 
transforman finalmente las aisladas y olvidadas periferias suburbiales de 1950 en au-
ténticos barrios mucho más conectados y articulados, que adquieren un protagonismo 
inesperado a finales del franquismo.

Para esta investigación esencialmente relacional había que adoptar un estudio de 
caso que permitiera un análisis denso y bien documentado. Tras examinar a grandes 
rasgos la transformación de Barcelona durante el periodo, el actual distrito de Nou 
Barris parece reunir las mejores condiciones para este estudio.
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8 ABSTRACT

THE HOUSING REVOLUTION IN THE WORKING-CLASS PERIPHERIES: 
NOU BARRIS 1939-1980

Housing was the absolute protagonist of the revolutionary configuration and 
transformation of landscape of the popular peripheries during Franco’s regime. 
Due to its magnitude and its impact in the most important Spanish cities, the 
subject has been addressed by a number of studies, but almost always with 
approaches conditioned by its sectoral nature. They have been primarily interested 
in the construction sector, in the circumstances of real estate production, in urban 
management, in the morphological impact of large mass housing operations, or in 
their impact on the reformulation of new architectural programs and forms. 

Across book we have tried to study the residential revolution of the working class 
peripheries from a deliberately wide and relational point of view. Because housing 
is not just a real estate product, an agent in a market responsible for the explosive 
urban growth; nor is it the mere grouping of types of housing, or a determining 
agent of urban processes that time distinguishes as different forms of growth: self-
construction processes, the formation of massive housing estates or the spectacular 
process of densification of previous urban fabrics. It is also a form of materiality in a 
changing relationship with the infrastructures and technical networks that connect it 
with the city: mainly water supply and sewerage networks.

Housing also entails other types of relationships that have been not been ignored 
here. The question of how houses are lived, from the usable area of the house and 
its organization with the number of users, as well as with the type of family that 
inhabits it. How spaces are typified and transformed and, at the same time, those 
who inhabit them are modifying the arrangement of their furniture, appliances and 
intimate objects. Housing is also the relationship that the user family establishes with 
their home through the type of tenure, considering the revolutionariness of massive 
access to property since 1960. Housing is finally the neighborhood relationship 
that each home creates with the closer through all kinds of links and encounters of 
primary sociability such as courtship spaces for the youngest; or the relationship 
with the neighborhood schools where boys and girls attend; with food establishments 
or bars where men and women meet; or entertainment venues such as cinemas or 
small soccer fields. Changes that multiplied at that time, and finally transformed the 
isolated and forgotten suburban peripheries of 1950 into authentic neighborhoods that 
were much more connected and articulated, which acquired an unexpected role at the 
end of Franco’s regime.

For this essentially relational research, a case study had to be adopted that allowed for 
a dense and well-documented analysis. After roughly examining the transformation of 
Barcelona during the period, the current district of Nou Barris seems to meet the best 
conditions for the study.
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El primer que potser han de saber 
aquells que s’apropin a aquest llibre 
sobre Nou Barris és que resulta d’un 
projecte de recerca format per persones 
procedents principalment del camp de 
l’arquitectura, però dedicades a la història 
urbana i amb un persistent interès a es-
tablir relacions entre espai i societat. La 
principal intenció ha estat essencialment 
la de reconstruir, amb la contribució de 
fonts documentals inèdites, la història 
material de Nou Barris —del seu urba-
nisme, del seu teixit residencial i de les 
seves xarxes tècniques— durant l’explo-
siva fase històrica del franquisme. Però, 
des de l’inici, la precaució de mètode ha 
estat intentar establir ponts entre aquest 
continent material i les persones i els 
grups socials que el van anar habitant i 
van acabar conformant autèntics barris. 
Barris obrers amb les seves singularitats, 
però que es van integrar en un con-
junt que es podria defensar com el més 
consistent i més rellevant de la Barcelona 
d’aquelles dècades. En cap moment hem 
pensat que l’espai construït determini la 
societat que hi habita. Però tampoc ima-
ginem aquest espai com un mer resultat 

de les transformacions socials sense cap 
efecte explicatiu.

És amb aquest esperit que ens hem 
embarcat, des de fa uns anys, en l’estudi 
del districte obrer i immigrant més 
signi�catiu de la Barcelona del temps de 
la dictadura franquista, un conjunt de 
barris perifèrics a les portes de la ciutat, 
molts dels quals no eren, de fet, nous, ja 
que comptaven amb una etapa prèvia de 
formació en els anys d’entreguerres. La 
nostra intenció ha estat doble. Per una 
banda, reconstruir amb la màxima pre-
cisió possible els processos de formació 
material d’aquest districte perifèric de la 
ciutat i, per l’altra, començar a entendre 
millor les persones treballadores que el 
van anar habitant en un procés relativa-
ment ràpid en el temps. Utilitzar fonts 
com els fulls familiars dels padrons de 
població, que permeten situar al mateix 
temps les persones i les unitats fami-
liars que integren la llar, les relacions de 
parentesc, el seu origen, els seus o�cis, el 
temps de residència a la ciutat, la seva al-
fabetització... i un habitatge en un carrer 
i en un barri concrets —ja sigui una ca-
seta de planta baixa, un pis o una edi�ca-

CAPÍTOL 1
LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES 
OBRERES I POPULARS, 1939-1980: EL CAS DE NOU 
BARRIS
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ció d’autoconstrucció, ja sigui de lloguer 
o de propietat—, és un bon exemple del 
tipus de fonts documentals que perme-
ten els creuaments necessaris entre espai 
i societat de què estem parlant. Fonts 
socials localitzades, començant per les que 
ens permeten entendre l’habitatge i el 
paisatge residencial, el lloc que s’habita.

1.1. L’esclat de les perifèries obreres i 
populars durant el franquisme: les fonts 
documentals

La formidable transformació del paisatge 
residencial de grans ciutats espanyoles 
durant el franquisme ha estat decisiva 
en la seva con�guració actual.1 No és 
estrany, doncs, que hagi merescut una 
atenció sostinguda des d’aproximacions 
diverses. Aquesta gran transformació 
que va revolucionar molt especialment 
el món de les perifèries urbanes ha estat 
generalment abordada pels estudiosos 
d’història econòmica del sector de la 
construcció2 o pels de geogra�a urbana3

des de la perspectiva de la producció im-
mobiliària i no tant des del consum, des 
de l’«oferta» i no des de la «demanda».

En el cas de la història de l’arqui-
tectura i de l’urbanisme, també s’han 

1  Dolores Brandis, El paisaje residencial de Madrid,
Madrid, MOPU, 1983.

2  Xavier Tafunell, «La construcció: una gran 
indústria i un gran negoci», dins Història econòmica de 
la Catalunya contemporània, vol. 6, Segle XX. Indústria, 
�nances i turisme, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
1989, pàg. 211-241; Josep Sorribes, Valencia 1940-
2014: Construcción y destrucción de la ciudad, València, 
Publicacions de la Universitat de València, 2015.

3  Moisés Llorden, La producción del suelo urbano 
en Gijón (1860-1975), Oviedo, Colegio O�cial de 
Arquitectos de León y Asturias, 1978; Creixement 
urbà i agents de la producció de l ’espai: el cas de la ciutat de 
Lleida (1940-1980), Barcelona, Institut Cartogrà�c de 
Catalunya; Joan Vilagrasa (ed.), Vivienda y promoción 
inmobiliaria en España, Lleida, Universitat de Lleida, 
1997; Elia Canosa, La promoción inmobiliaria en la 
periferia noreste de Madrid, Madrid, Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria - UAM, 1995; 
Isabel Rodríguez Chumillas, Vivienda y promoción 
inmobiliaria en Madrid, Lleida, Universitat de Lleida, 
2001; Alfredo Medina Sáiz, Promoción inmobiliaria y 
crecimiento espacial. Santander, 1955-1974, Santander, 
Universidad de Cantabria, 2004.

privilegiat la dimensió morfològica i la 
gestió urbanística de les grans operacions 
d’habitatge massiu.4 La història de l’urba-
nisme i de la promoció immobiliària han 
explicat força coses, per exemple, sobre la 
dimensió i la forma de les grans promo-
cions de polígons d’habitatge obrer. Però 
molt menys sobre la dimensió social dels 
processos i de les circumstàncies que els 
condicionaven. Molt poc sobre els obrers 
i obreres que els habitaven, de la seva vida 
quotidiana i sobre les implicacions de 
l’espectacular procés de transformació re-
sidencial en la seva identitat de classe i en 
les seves pautes d’acció col·lectiva. Sabem 
poc �ns a quin punt les noves formes de 
consum o l’accés massiu a l’habitatge de 
propietat a les perifèries del segon fran-
quisme van inÀuir en les formes en les 
quals la classe treballadora es va organit-
zar dintre de la pròpia família, va arrelar 
en el barri o va participar en les lluites 
veïnals.5

Com ens ha recordat Richard Sennett, 
l’augment de la dimensió per si sola com-
porta un augment de la complexitat.6 En 
el cas de les perifèries obreres de les grans 
ciutats del franquisme, s’hi van superposar 
dinàmiques diverses i poderosíssimes que 
van transformar massivament i radical-
ment la vida d’una gran proporció dels 
nous habitants de la ciutat. D’una banda, 

4  Amador Ferrer, Els polígons de Barcelona, Barcelona, 
Edicions UPC, 1996; Pablo Gigosos i Manuel Sarabia,
Arquitectura y urbanismo de Valladolid en el siglo XX, 
Valladolid, Ateneo de Valladolid, 1997; Javier Monclús
i Carmen Díez Medina, «Modernist housing estates 
in European cities of the Western and Eastern Blocs», 
Planning Perspectives, 31, núm. 4 (2016), pàg. 533-562; 
Carmen Díez Medina i Javier Monclús, Ciudad de 
bloques. Re�exiones retrospectivas sobre los polígonos de 
vivienda «modernos», Madrid, Abada Editores, 2020. 

5  José Luis Oyón, Manel Guàrdia, Maribel Rosselló, 
David Hernández Falagan i Joan Roger, «La 
suburbanización de la clase obrera: vivienda, inmigración 
y movimientos sociales en el área metropolitana de 
Barcelona, 1918-1975», ponència invitada, IX Congreso 
de Historia Social: sociedades y cultura», Oviedo, 7-9 
novembre 2019, en premsa, Prisma Editorial, Oviedo 
2021; «La revolución residencial de la periferia obrera en 
Barcelona, 1940-1980», Geocrítica Scripta Nova, vol. 25, 
núm. 2 (2021).

6  Richard Sennett, Construir i habitar. Ètica per a la 
ciutat,  Arcàdia, 2019, pàg. 132-134.
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el brutal procés d’immigració a les ciutats 
amb l’increment atropellat d’habitants va 
suposar l’expansió de les seves perifèries 
i la precarietat derivada del problema 
constant de l’habitatge. De l’altra, la trans-
formació radical de la cultura de l’habitar, 
general a tot el món occidental i que 
s’havia iniciat ja entre les classes mitjanes, 
com veurem, es va començar a notar en 
aquestes perifèries més populars, total-
ment mancades de les millores urbanes i 
de l’accés a les xarxes tècniques que havien 
caracteritzat els barris més consolidats i 
més benestants de la ciutat des de �nals 
del segle xix. Malgrat els greus dè�cits, 
encara visibles al �nal del franquisme, es 
va assistir en un període molt curt a una 
transició abrupta en la cultura de l’habi-
tar, �ns al punt que els mateixos criteris 
d’habitabilitat i d’urbanitat van canviar 
radicalment respecte als de les dècades de 
1940 i 1950. Un canvi cultural profund al
qual es va sumar, en aquells mateixos anys, 
la irrupció, encara precària i incompleta, 
dels nous valors i de les noves pràctiques 
de la societat de consum. Si es pensa, per 
exemple, en l’absència de clavegueram, en 
la dependència de moltes de les famílies 
de les fonts públiques, pràctica habitual 
per a l’obtenció de l’aigua a l’inici del perío-
de —o dels fogons de carbó o llenya— i es 
compara amb la dotació regular i contínua 
d’aigua corrent de la majoria dels domici-
lis a �nals del període, tenim una primera 
mesura de l’autèntica revolució de la vida 
quotidiana d’aquestes dècades. Un factor 
afegit, que mereix una atenció especial, és 
el dels canvis en les formes de tinença de 
l’habitatge propi, amb la ràpida expansió 
de l’anomenada propietat horitzontal a 
partir del 1960, que suposa una transfor-
mació cultural que probablement no ha 
estat prou ben avaluada.

Si volem atendre la complexitat 
d’aquesta explosió de les perifèries 
urbanes i intentar explorar en detall les 
variables implicades, tant a l’espai com 
en el temps, ens calen aproximacions a 
diferents escales i amb fonts primàries 
diverses per acabar focalitzant la nostra 
recerca en una àrea concreta que reuneixi 

les millors condicions per a una aproxima-
ció integrada i relacional. No es tracta tant 
de con�rmar hipòtesis prèvies, sinó que 
el nostre cas d’estudi ens ajudi a descobrir 
allò que tendim a ignorar. S’ha fet l’esforç 
d’explorar una diversitat considerable de 
fonts documentals per posar-les en relació 
i evitar les limitacions de la mera reÀexió 
sobre l’estat de la qüestió. S’han privile-
giat aquelles que, per al període estudiat, 
oferien dades seriades tan desagregades 
com fos possible en el temps i en l’espai. 
Aquesta és la via que ens proposem per 
aportar nous elements i nous punts de 
vista per a l’anàlisi de processos que han 
estat decisius en la con�guració de la 
ciutat actual.

S’abordarà primer l’evolució del 
conjunt de les àrees del municipi de 
Barcelona, per caracteritzar les perifèries 
obreres, mostrar-ne l’evolució i explicar 
l’elecció del nostre estudi de cas. A partir 
d’aquí focalitzarem la nostra anàlisi sobre 
el  districte actual de Nou Barris, que 
ofereix els màxims avantatges com a pedra 
de toc. Per a aquesta primera aproximació, 
s’utilitzaran d’entrada les fonts estadísti-
ques municipals. No únicament les dades 
disponibles a la Gaceta Municipal, amb 
els resums i butlletins anuals d’Estadís-
tica Municipal (accessibles al repositori 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.
cat), que aporten dades anuals agregades 
per a tota la ciutat o per districtes, sinó 
sobretot alguns dels volums del Gabinet 
Tècnic de Programació del Servei Tècnic 
d’Estadística de l’Ajuntament de Barce-
lona, consultables al SEDAC (Servei de 
Documentació i Accés al Coneixement), 
que ofereixen dades desagregades per bar-
ris administratius, perquè, encara que els 
districtes canvien el 1949, la majoria dels 
barris es mantenen. Aquestes fonts són:

– Estadística municipal. Clasi�caciones de la 
población de la ciudad. Resumen de 1947 y 
Reseña de 1948, Barcelona 1949. 

– Padrón municipal de 31 de diciembre de 
1965 (només població, sexe, edats, per 
barris).

– Población y vivienda. Barcelona 1965. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat
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Baixa a l’escala de barri i ofereix infor-
mació molt variada (total d’habitatges, 
habitatges segons el nombre d’habita-
cions, mitjana d’habitacions per habi-
tatge, mitjana d’habitants per habitatge, 
habitants per habitació, percentatge 
d’habitatges amb aigua, amb gas, amb 
electricitat, amb aigua-gas-electricitat, 
amb vàter, amb lavabo, amb calefacció, 
amb vàter-lavabo-calefacció, percen-
tatge amb tots els serveis, habitatges de 
propietat, habitatges de lloguer, tipus de 
lloguer en pessetes). També quadres de 
cada barri administratiu amb la distri-
bució dels habitatges de propietat pel 
nombre d’habitacions i els de lloguer per 
cost mensual i nombre d’habitacions.

Finalment, es disposa de les dades 
digitalitzades per seccions censals, faci-
litades pel Departament d’Estadística 
i Difusió de Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona: 

– Padró d’habitants de 1970, 1975 i 
1978 (estat civil, edat escolar, lloc de 
naixement, edat dels homes, edat de 
les dones, any d’arribada, professió 
d’homes i dones). 

– Habitatges segons el cens de 1970 
(règim de tinença, aigua corrent, 
instal·lacions sanitàries, calefacció, 
refrigeració, gas, telèfon).

– Radicació de 1977 (amb dades d’ac-
tivitat: agricultura, mines, electricitat, 
indústria i alimentació, indústria tèxtil 
i calçat, de fusta, mobles, cuir i suro, 
de paper i arts grà�ques, altres, de 
construcció i ceràmica; de comerç a 
l’engròs i al detall, de la banca, assegu-
rances, comerç, immobles, de trans-
ports i comunicacions; serveis o�cials 
i a persones o empreses, serveis d’es-
barjo, serveis personals, magatzems i 
garatges).

Amb les dades per barris que es tenen 
per als anys 1947, 1965, 1970, 1975 i 
1978, es poden seguir els canvis sobre 
l’espai urbà amb més detall i es poden 
caracteritzar millor els per�ls social i l’ex-

pansió d’aquestes perifèries. L’abundàn-
cia i el grau de desagregació d’aquestes 
dades, així com la seva distribució tem-
poral, constitueixen un bon observatori 
de l’evolució de Barcelona, i permeten un 
primer nivell d’aproximació al districte 
actual de Nou Barris. En focalitzar-nos 
en aquest cas d’estudi s’han pogut explo-
tar, localitzar i creuar sèries documen-
tals complementàries que ofereixen un 
nivell de detall més gran. S’han treballat 
sistemàticament, per exemple, les dades 
del Cadastre, que s’han creuat amb el 
buidatge a l’Arxiu Municipal Contem-
porani de les �txes, ordenades per carrers, 
de llicències d’obres particulars i d’obra 
pública, que ens han donat una visió de 
conjunt. També s’han consultat llicències 
rellevants i la documentació sobre polí-
gons, plans parcials i altra documentació 
sobre la zona. Això ha permès entrar en 
el detall d’alguns casos, especialment pel 
que fa a la con�guració dels habitatges. 
Aquestes dades seriades en el temps i 
localitzades a l’espai han aportat dades 
quantitatives que s’han pogut creuar 
per comprovar-ne la consistència. Per 
exemple, les dades estadístiques muni-
cipals agregades d’habitatges quadren 
amb els càlculs diacrònics i per barris que 
hem elaborat a partir de les dades de les 
llicències, les que ofereix el Cadastre i 
les dades estadístiques digitalitzades per 
barris i seccions censals.

El nostre interès per les relacions 
espai-societat fan essencial l’elaboració 
cartogrà�ca de caràcter descriptiu o de 
factura temàtica més intencionada, cosa 
que ha exigit un ús sistemàtic de les 
fonts cartogrà�ques, ortofotogrà�ques i 
fotogrà�ques. Encara que més puntuals 
i focalitzades, també han estat molt útils 
les consultes fetes al fons i publicacions 
de l’Arxiu de Roquetes - Nou Barris, 
a les actes matrimonials de l’Arxiu del 
Registre Civil de Barcelona, a les dades 
de matrícula industrial de l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó i a alguns documents de 
l’Arxiu Diocesà. Un interès molt especial 
va tenir l’entrevista que vam poder fer a 
Santiago Íió, el jove jesuïta que va ser 
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l’ànima d’un dels episodis més destacats 
d’autoorganització veïnal a Nou Barris: 
l’autoconstrucció del clavegueram i la 
dotació d’aigua corrent a la part alta de 
Roquetes entre el 1964 i el 1968. Ha 
estat d’una gran utilitat contrastar les 
dades de procedència municipal amb 
l’aproximació a través de les memòries 
del mateix Íió per entendre millor una 
experiència col·lectiva molt singular. 
En el nostre programa inicial havíem 
previst fer moltes més entrevistes, però 
alguns entrebancs burocràtics i sobre-
tot la incidència de la pandèmia han 
retardat dues vies de treball importants 
en el plantejament del projecte. A més 
d’entrevistes sistemàtiques, per relacionar 
l’evolució física de la ciutat i l’evolució de 
les seves dimensions socials, es comp-
tava a treballar els padrons dels anys 
1940, 1950, 1960 i 1970. Però una part 
d’aquests resultats s’hauran d’incorporar 
en la propera fase de la recerca. Només 
podran ser utilitzades en aquesta edició 
algunes dades dels padrons dels anys 
1940, 1950 i 1960, dels quals s’està bui-
dant l’1,25 % per a tot Barcelona i el 5 % 
per a Nou Barris. La intenció és fer talls 
sincrònics a partir de les 44 variables de 
cada full familiar i estudiar la mobilitat 
social de determinades cohorts, així com 
la biogra�a longitudinal d’alguns edi�cis 
amb les seves famílies. 

1.2. Les perifèries obreres i populars i 
l’impuls del sector nord-nord-est de la 
ciutat

La formació de les perifèries populars 
del municipi de Barcelona és el resultat 
de l’intens creixement de la població, 
motivat fonamentalment per la forta 
aportació de la immigració. El nos-
tre primer interès és caracteritzar-ne 
l’evolució per mostrar �ns a quin punt 
l’elecció del districte actual de Nou 
Barris com a estudi de cas està justi-
�cada. Amb aquesta intenció cal fer 
una aproximació atenta a l’estructura 
espacial de la ciutat, però també a la 

seva evolució en el temps. Al municipi 
de Barcelona, entre el 1900 i el 1980 la 
població va passar de 544.137 habitants 
a 1.754.142 habitants: el creixement en-
tre el 1900 i el 1940 va ser de 537.038 
habitants, mentre que del 1940 al 1980 
va ser de 672.967 habitants. Els anys 
del franquisme van ser, doncs, els de 
més creixement absolut, però, de fet, la 
taxa de creixement va ser superior entre 
el 1900 i el 1940. Especialment durant 
la dècada de 1920, un període que va 
deixar una empremta decisiva a les peri-
fèries que volem estudiar.

L’anàlisi del per�l social dels diver-
sos barris de Barcelona elaborat a partir 
del padró de 1930 ofereix un bon punt 
de partida per valorar-ne les inèrcies i 
l’evolució posterior durant el període 
de 1939 a 1980. La localització de les 
elits i les classes mitjanes a l’Eixample 
central i la seva expansió progressiva 
cap a Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià era 
ja una herència de �nals del segle xix, 
i, com veurem, durant el període fran-
quista no sofrirà canvis rellevants. Els 
barris de signe més popular eren dues 
grans taques laterals més fosques, més 
o menys simètriques i equilibrades, que 
contrastaven amb aquesta àrea cen-
tral representada amb tons més clars i 
ocupada per les elits (�gura 1.1). Una 
àrea popular més densa i articulada 
comprenia molts barris de Ciutat Vella, 
sobretot el Raval i la seva expansió cap 
al Poble-sec i cap a Hostafrancs i Sants, 
amb un arxipèlag a l’altra banda de 
Montjuïc. De l’altra banda, la Barcelo-
neta i la seva expansió cap al Poblenou 
i cap al Clot, Camp de l’Arpa �ns a 
Sant Andreu i Horta-Guinardó, amb 
la urbanització incipient dels barris que 
s’havien anat formant a Santa Eulàlia i 
a Roquetes. Aquests dos grans sectors 
obrers i populars es dividien en tres 
mons diferents: els suburbis populars 
que venien de la industrialització del 
segle xix, els barris obrers densi�cats 
del centre històric i les segones peri-
fèries obreres nascudes als anys d’entre-
guerres, com les primitives comunitats 
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de barri de Nou Barris.7 Aquests barris 
més homogèniament obrers eren també 
els d’incidència més forta de la immi-
gració més recent i els menys equipats. 
Els plànols de xarxes tècniques de 1929, 
que dibuixen els principals col·lectors 
del sistema de clavegueram i la xarxa 
de dotació d’aigua corrent, mostren una 
densitat considerable als barris populars 
més consolidats, però la seva absoluta 
absència a les perifèries més allunyades i 
de més recent ocupació (�gura 1.2). 

En qualsevol cas, la imatge equilibra-
da entre els sectors obrers i populars del 
nord-nord-est i els del sud-sud-oest s’al-
terarà de manera molt decidida durant 
el llarg període franquista, quan el sector 
nord-nord-est es convertirà en el gran 

7  José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. 
Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona 
de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2008.

espai de creixement dintre del municipi. 
Els mateixos canvis de districtes admi-
nistratius que es fan el 1924, el 1949 i el 
1983 són, en gran manera, l’expressió del 
creixement de la perifèria i l’adaptació a 
l’augment poblacional desigual dintre del 
municipi (�gura 1.3). Les divisions ad-
ministratives de 1949 i 1983 donen pis-
tes, en especial, del creixement sostingut 
d’aquest ampli sector al nord-nord-est 
del municipi. El 1924 es van modi�car 
les divisions dels deu districtes vigents 
aleshores. Calia integrar-hi Sarrià, agre-
gat el 1921, i racionalitzar les divisions 
seguint estrictes criteris estadístics. Per 
exemple, el límit entre els districtes 9 i 
10 —que mantenien un perímetre deter-
minat per la vella topogra�a— es va mo-
di�car fent-lo passar pel carrer València. 
La reorganització de 1949, que obeïa a 
criteris físics i demogrà�cs, va afegir dos 
districtes. El nou districte 11 resultava 

Figura 1.1. 
Plànol síntesi del per�l 
socioeconòmic dels 
diversos barris, 1930.

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Oyón, Maldonado 
y Gríful, Atlas social de 
Barcelona, 1930. Un atles 
social.

Zones d’elits

Classes mitjanes, acomodades i autòctones

Zones de transició

Suburbis populars

Barris densificats del centre històric

Segones perifèries
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Figura 1.2.a. 
Plànol de la xarxa de 
clavegueram de Bar-
celona, [sense nom], 
1929. 

Font:     . Fons Ajuntament 
de Barcelona: Q162 Plani-
metria, R.0313 de 1929 .

Figura 1.3.
Divisions administra-
tives de Barcelona en 
districtes, 1924, 1949 
i 1983.

Font: Elaboració pròpia.
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Figura 1.2.b.
Plànol de la xarxa de 
proveïment d’aigües 
de Barcelona, [sense 
nom], 1929. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0314 de 
1929.
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probablement de les expectatives d’urba-
nització dels barris entorn de la prolon-
gació de la Diagonal, però la subdivisió 
del vell districte 9, en els nous districtes 
9 i 12, és indubtablement el resultat de 
l’augment de la seva població, que li 
havia fet superar els 200.000 habitants, 
cosa que duplicava la mitjana dels altres 
districtes. S’havia iniciat ja, doncs, un 
procés de creixement del sector nord del 
municipi que s’havia d’acusar molt més 
durant el període en estudi. La divisió 
de districtes de 1983, encara que obeïa a 
criteris diferents de les anteriors, nova-
ment va haver de presentar la subdivisió 
del districte 9 en dos nous districtes: 
Sant Andreu i Nou Barris. Tant la subdi-
visió de l’any 1949 com la del 1983 són 
una conseqüència clara del creixement 
brutal d’aquell quadrant de la ciutat. 

És útil de�nir cinc grans sectors a 
partir de les divisions coincidents de 
districte, anteriors i posteriors al 1949 
(�gura 1.4). Un primer sector més 
central, format pels districtes 1, 5 i 4, 
inclou Ciutat Vella, Barceloneta, Ciuta-
della i la part més propera de la dreta de 
l’Eixample. El districte 2 de Montjuïc, 
Poble-sec i Zona Franca és el segon 
sector. El tercer comprèn els districtes 
6, 7, 11 i 3 (posteriors al 1949) i de�-

neix una àrea àmplia des de la dreta de 
l’Eixample i de Sants �ns a Sarrià. El 
quart sector coincideix amb el districte 
8 (Gràcia), i el cinquè sector abraça una 
extensíssima àrea al nord i nord-est del 
municipi i incorpora els districtes 9, 10 i 
12 (posteriors al 1949). Aquesta divi-
sió, molt agregada, serveix per compa-
rar-ne l’evolució en la llarga durada i 
per mostrar �ns a quin punt el sector 
nord-nord-est (integrat pels districtes 9 
i 10 de la divisió anterior al 1949, o els 
districtes 9, 10 i 12 de la divisió vigent 
a partir d’aquesta data) té una dinàmica 
demogrà�ca incomparablement superior 
a la resta de la ciutat, i �ns a quin punt 
manté unes característiques socioeconò-
miques molt marcades al llarg de tot el 
període. 

La grà�ca que dibuixen les dades 
demogrà�ques és clara. El sector nord-
nord-est és, de molt, el de més creixe-
ment demogrà�c. Entorn del 1955 
és clara la inÀexió, i el fort augment 
poblacional es mantindrà �ns a �nal de 
la dècada de 1970. La comparació amb 
els altres sectors en fa més remarcable 
la dinàmica. L’altre gran sector d’ex-
pansió urbana, el més occidental, que 
comprèn des de Sants �ns a Sarrià, va 
tenir un augment signi�catiu però força 

Figura 1.4. a.
Divisions administra-
tives abans i després del
1949, i sectors com-
parables al llarg del 
període 1934-1980 per 
estudiar-ne l’evolució
demogrà�ca. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
Municipal.
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Figura 1.4.d.
Percentatge d’habitat-
ges amb tots els serveis

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
Municipal.
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Figura 1.4.e.
Percentatge dels 
treballadors totals de 
Barcelona

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
Municipal.
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Figura 1.4.b.
Evoluciò urbana per 
sectors urbans, 
1934-1981 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
Municipal.
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Figura 1.4.c.
Evoluciò demogrà�ca 
del sector N-NE,
1934-1981 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
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més moderat. Més tímid és encara el 
creixement dels sectors de Montjuïc i 
de Gràcia, malgrat la urbanització de la 
Zona Franca o de la part alta de Gràcia. 
El més destacable és la davallada en 
nombre d’habitants del nucli més cen-
tral, amb Ciutat Vella, la Barceloneta i 
la Dreta de l’Eixample. Si el gran sector 
nord-nord-est representava a princi-
pis del període poc més del 20 % del 
total de la població, al �nal del període 
s’aproximava al 50 % de tot el municipi.

Les dades estadístiques anuals pu-
blicades per districtes i per barris i les 
dades digitalitzades per seccions censals 
per als anys 1970, 1975 i 1978 perme-
ten una primera aproximació al conjunt 
de Barcelona per posar en evidència 
els contrastos entre els barris centrals, 
més acomodats, i els barris perifèrics 
més populars. Encara que són dades 
que analitzarem amb més detall, alguns 
indicadors evidencien �ns a quin punt 
el per�l socioeconòmic eminentment 
popular és una constant al sector nord-
nord-est. Això es pot comprovar a través 
del nivell de servei dels habitatges per 
a l’any 1965. També amb el percentatge 
del total de treballadors (de la indústria, 
dels serveis i de les comunicacions) que 
s’hi concentren en relació amb tota la 
ciutat, segons les dades del padró de 
1970. Com veurem, la ciutat va canviar 
moltíssim durant aquelles dècades, però 
aquestes estructures urbanes mantenen 
fortíssimes inèrcies a través del temps, 
i aquest sector septentrional manté 
profundes línies de continuïtat en els 
seus per�ls socioeconòmics. La disponi-
bilitat de documentació estadística més 
desagregada per als anys 1947, 1965, 
1970, 1975 i 1978 oferirà una visió més 
detallada dintre d’aquesta evolució per 
a grans sectors i mostrarà �ns a quin 
punt, en aquest procés expansiu dels 
barris extrems i més desavinents, el que 
avui coneixem com a Nou Barris desta-
ca per la seva expansió explosiva.

1.3 Exemplaritat i singularitats de Nou 
Barris com a estudi de cas

En parlar genèricament de perifèries 
obreres o populars o del sector nord-
nord-est es corre el risc d’imaginar-los 
com a espais essencialment homogenis, 
mancats d’història, d’atributs i d’iden-
titat pròpies. Això portaria a una visió 
reductiva i simpli�cadora, que és justa-
ment el que volem evitar. Per explorar la 
revolució de l’entorn obrer i popular a les 
perifèries urbanes durant el franquisme, 
creiem que és important no limitar-nos 
als estudis extensius i les valoracions 
agregades, i adoptar un bon estudi de cas 
que permeti entendre millor les comple-
xitats i especi�citats internes vinculades 
a les realitats pròpies de cada espai i de 
cada evolució històrica. Com veurem, 
el  districte actual de Nou Barris és un 
espai especialment idoni per estudiar les 
dinàmiques en acció en aquests espais 
perifèrics. No únicament per la seva 
exemplaritat, sinó també per les seves 
singularitats, que ajuden a apreciar �ns 
a quin punt poden ser importants les 
circumstàncies i les incidències que con-
Àueixen en un espai concret d’aquestes 
perifèries.

Originàriament, el districte actual 
de Nou Barris ocupava la zona rural 
del que històricament era el nord de 
Sant Andreu de Palomar i durant molt 
de temps s’identi�cava com a Barris 
del Nord. No va ser �ns a inicis de la 
dècada de 1970 que la mobilització que 
va generar el Pla parcial de Torre Ba-
ró-Vallbona-Trinitat va unir les asso-
ciacions de veïns de nou dels barris del 
districte actual, que van adoptar com a 
nom Associació de Veïns dels Nou Barris. 
La rellevància que va arribar a adquirir 
en la política municipal de la transició 
la va projectar com una força fàctica 
ciutadana i va contribuir decisivament 
en la construcció de la identitat del 
que havia de ser el districte resultant 
de la divisió de 1983. Aquesta divisió 
s’inscrivia en un procés de descentra-
lització i buscava adequar els districtes 
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a la realitat socioeconòmica dels barris 
per facilitar la participació dels veïns. 
Per aquesta raó, els districtes van deixar 
de designar-se amb xifres per adoptar 
denominacions en funció de la seva 
personalitat històrica. Tots els noms de 
districte tenien arrels en una història 
ben consolidada, com Ciutat Vella, 
Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià - 
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, 
Sant Martí i Sant Andreu. En canvi, el 
darrer, Nou Barris, evocava les lluites 
veïnals molt recents d’aquells barris, 
que els havien convertit en protagonis-
tes de la història immediata de la ciutat 
en el seu accés a la democràcia. L’exem-
plaritat del nom i de la història recent 
del districte de Nou Barris ha estat 
destacada per tots aquells que s’han 
interessat per les vicissituds d’aquest 
període, des dels que en van ser coeta-
nis �ns als investigadors més recents 
que l’han convertit en matèria d’estudi 
retrospectiu.8

Figura 1.5.
Comerç al detall, 
quotes de radicació per 
habitatge, 1977.

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Radicació 1977 
(dades digitalitzades).

0,5 - 1,00

1,00 - 1,50

1,50 - 2,50

> 2,50

Nou Barris

Comerç al detall 1977. Quotes de radicació/habitatge

Per situar de manera més precisa 
Nou Barris en el context històric de la 
ciutat i fer comparacions en la llarga 
durada, el millor és adoptar com a uni-
tat desagregada els barris administratius 
que mantenen una certa continuïtat 
abans i després del canvi de districtes de 
1949. D’aquesta manera, es poden com-
parar les dades del 1947 amb les dels 
anys 1965, 1970, 1975 i 1978. Els barris 
7 i 8 del districte 9 els hem subdividit 
en barris menors a partir de les dades de 
les seccions censals, i afegint-hi la secció 
censal del barri 9 corresponent a Vallbo-
na, s’obté la totalitat del Nou Barris ac-
tual.8 La intenció és, a partir de les fonts 
disponibles desagregades per barris, 

8  La divisió operativa dels barris administratius ha sigut 
la següent: Districte 1: 1_A: barris 12, 13, 14, 16, 17; 
1_B: barris 18, 19, 20, 11; 1_C: barris 7, 8, 9, 10; 1_D: 
barri 6; 1_E: barris 1, 2, 3, 4, 5. Districte 4: 4_A: barris 6, 
7, 8, 9, 10. Districte 8: 8_A: barris 18, 19, 20; 8_B: barris 
1, 2, 3, 4, 5; 8_C: barri 17; 8_D: barris 15, 16; 8_E: 
barris 6, 7, 8, 9, 10, 11; 8_F: barris 12, 13; 8_G: barri. 14; 
8_H: barri 21.
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Figura 1.6.
Percentatge de di-
rectius, professionals 
liberals i tècnics.

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Padró 1970, dades 
digitalitzades.

20 % - 30 %

30 % - 40 %

> 40 %

Nou Barris

1970. Percentatge de directius, professionals 
liberals i tècnics

mapar els resultats i aportar un marc de 
referència per abordar Nou Barris. En 
alguns districtes s’han agrupat alguns 
barris administratius per facilitar-ne la 
llegibilitat.

El que observem en primer lloc, un 
cop fet aquest ajust operatiu sobre el 
plànol de la ciutat, és que les perifèries 
designen una localització, però sobre-
tot estan formades per barris que no 
reuneixen ni les activitats ni les caracte-
rístiques socials dels barris més centrals 
i més acomodats. Les dades que ens 
ofereix l’impost de radicació el 1977 ens 
donen pistes de com es distribueixen a 
l’espai algunes de les activitats econòmi-
ques (�gura 1.5). En situar els quocients 
entre la suma de les quotes pagades 
per tots els establiments i el nombre 
d’habitatges de cada barri, les quantitats 
resultants permeten localitzar les àrees 
de més activitat econòmica. Les quotes 
pagades per la radicació del comerç al 
detall de�neixen molt nítidament les 
àrees més centrals i les més privilegiades 

socialment. Les perifèries treballadores 
es caracteritzen, en canvi, en negatiu, per 
l’absència d’activitats. Això és espe-
cialment visible al quadrant septen-
trional del municipi, on s’aprecia una 
taxa baixíssima d’activitat. Hi ha, però, 
alguns petits centres de comerç al detall 
entorn del mercat de Sant Andreu i a la 
zona de Vilapicina i Fabra i Puig, amb 
quotes que estan només lleugerament 
per sobre de la mitjana del municipi. 
Però la resta de l’espai que es convertirà 
en Nou Barris és l’exemple prototípic de 
barri essencialment residencial, mancat 
d’activitats en relació amb el nombre 
d’habitatges. Encara més clarament, la 
caracterització social es pot fer nova-
ment per contrast. Els percentatges més 
alts de directius, professionals liberals i 
tècnics que ofereix el padró de 1970 ens 
dibuixen la geogra�a de la Barcelona 
benestant, que queda als antípodes de 
les perifèries obreres i populars (�gura 
1.6). És justament la clara de�nició de 
les àrees socials el que permet posar 
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en evidència altres factors d’interès, 
com, per exemple, els referents a les 
infraestructures i dotació de serveis dels 
habitatges. 

Però el que sí que caracteritza, en 
canvi, aquestes perifèries obreres, com ja 
hem apuntat, és el seu esclat poblacional 
durant les dècades que ens interessen. 
L’Estadística Municipal publicada els 
anys 1947-1948 ofereix xifres de nom-
bre d’habitatges per barri que es poden 
comparar amb les que recull la publicació 
interna Población y vivienda. Barcelona 
1965, del Gabinet Tècnic de Programa-
ció del Servei Tècnic d’Estadística de 
l’Ajuntament de Barcelona i extretes del 
padró de 1965, i les dades digitalitza-

des dels padrons de 1970, 1975 i 1978 
(�gura 1.7). Les xifres dels barris admi-
nistratius de Nou Barris el 1947 estan 
clarament per sota de la realitat (ja que, 
per comparació amb altres fonts, devien 
correspondre a anys anteriors), però la 
imatge comparativa entre tots els distric-
tes és vàlida per con�rmar-nos el que ja 
hem advertit: els percentatges més grans 
d’increment del nombre d’habitatges 
es localitzen tots en barris del quadrant 
nord-nord-est. Els augments percentuals 
poden ser enganyosos perquè magni�-
quen els barris amb una població inicial 
baixa, i potser és més signi�catiu marcar 
els augments poblacionals en nombres 
absoluts de cada barri. En tot cas, és molt 
rellevant el protagonisme destacat de 
l’actual Nou Barris tant en l’increment 
poblacional com en el nombre d’habitat-
ges de nova construcció. 

Si posem el focus només en les 
dades d’increment poblacional de Nou 
Barris i els analitzem en la llarga du-
rada —d’acord amb una estimació del 
5 % de les xifres censals—, la imatge de 
creixement explosiu posterior al 1950 és 
igualment clara. Les xifres gra�ades a la 
�gura 1.8, que inclouen les estimacions 
esmentades dels anys 1940, 1950 i 1960, 
corregeixen a l’alça la població de partida 
de Nou Barris, però la imatge de creixe-
ment explosiu es manifesta amb total 

Figura 1.7.
Habitants per districte, 
entre el 1947 i el 1978, 
separant Nou Barris de 
la resta del districte 9. 

Font: Estadística Municipal.

Habitants 1947

Habitants 1965

Habitants 1970

Habitants 1975

Habitants 1978

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2 3 4 5 6 7 8 9-NB NOU 
BARRIS

10 111 12

Figura 1.8.
Evolució demogrà�ca 
de Nou Barris, 
1930-1975.

Font: Padrons de 
1930, 1940, 1950, 1960, 
i dades digitalitzades de
1970 i 1971.
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claredat. Els 16.921 habitants del 1930 i 
els 23.100 del 1940 reÀecteixen l’emer-
gència durant els anys d’entreguerres. Els 
30.900 del 1950 acusen la continuïtat del 
creixement en la difícil dècada dels qua-
ranta. El decenni dels cinquanta marca, 
en canvi, un enorme salt poblacional �ns 
a arribar als 117.140 habitants del 1960. 
El ritme d’ascens demogrà�c es mantin-
drà també molt alt en els decisius anys 
seixanta i al principi dels anys setanta, 
amb 195.445 habitants el 1970 i 218.498 
el 1975. De petits barris encara separats 
entre ells, el 1950 havien passat a conver-
tir-se en un autèntic agregat comparable 
a una ciutat de dimensions respectables 
al �nal del període en estudi.

 En comparar grà�cament l’incre-
ment en nombre absolut d’habitatges 
entre el 1947 i el cens d’habitatges de 
1970 es comprova que l’àrea de Nou 
Barris es dispara en relació amb la resta 
de la ciutat tant en termes relatius com 
en valors absoluts. Fins al 1965 el nom-
bre d’habitatges a l’àrea (sense comptar 
Vallbona) augmenta més de 27.000 
habitatges, cosa que signi�ca més del 
17 % del creixement en nombre d’habi-
tatges de Barcelona. Encara que durant 
el període posterior al 1965 el creixe-

ment percentual del nombre d’habitatges 
i d’habitants queda molt més distribuït, 
tant si s’adopta com a data �nal el cens 
d’habitatges de 1970 com si es fa la 
comparació amb nombre d’habitants 
amb el padró de 1978, els increments 
en nombres absoluts tornen a con�rmar 
el lideratge indiscutible de Nou Barris. 
L’increment d’habitatges és clar entre 
el 1947 i el 1970, però és encara molt 
més acusat el creixement en nombre 
d’habitants (�gura 1.9). El percentatge 
gairebé es duplica. Això s’explica perquè 
els barris més centrals perden població. 
Fins al punt que de les 88 àrees de�nides 
en el plànol, 30 perden població. L’incre-
ment es reparteix entre la resta d’àrees, i 
és de 680.964 habitants (528.009 més els 
152.955 habitants que perden aquestes 
30 àrees). Les deu àrees que guanyen més 
de 20.000 habitants sumen un increment 
de 466.040 habitants (el 88,3 % de l’in-
crement total de Barcelona) i Nou Barris 
174.446 habitants (un 33,0 %) (�gura 
1.10). Com hem anat veient, doncs, Nou 
Barris s’inscriu en un ampli conjunt de 
barris perifèrics obrers i populars d’in-
tens creixement, encara que amb caracte-
rístiques i ritmes de diversos. A l’última 
etapa els augments estan més distribuïts, 

Població 1947 1965 1970 1975 1978

Districtes 9 + 10 + 12 / BCN 24,30 % 26,60 % 30,00 % 31,10 % 31,00 %

Nou Barris / BCN 1,60 % 9,30 % 12,00 % 11,60 % 10,30 %

Any Habitants
BCN

Habitants
Nou Barris

Habitatges
BCN

Habitatges
Nou Barris

1947 1.205.509 28.560 252.751 6.156

1970 1.733.518 193.390 515.922 52.024

Increment 
1947 / 1970

528.009
43,80 %

164.838
577,20 %

263.171
104,10 %

45.868
745,10 %
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Figura 1.9.
Increment d’habitatges 
per barri administratiu 
en xifres absolutes, 
1947-1970.

Font: Elaboració pròpia a 
partir d’Estadística Munici-
pal, 1947, Padró 1970.
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Creixement d’habitatges (xifres absolutes 1947-1970)

Figura 1.10.
Increments i decre-
ments del nombre 
d’habitants per barri 
administratiu, 1947-
1970. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir d’Estadística Munici-
pal 1947, Padró 1970.
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i creix especialment el districte 12, però 
els increments poblacionals absoluts per 
a tot el període 1947-1978 con�rmen 
bàsicament el mateix que hem anat des-
tacant sobre l’axialitat i el pes especí�c 
del que havia de ser el districte de Nou 
Barris.

 Si comparem any per any els incre-
ments del parc residencial de Barcelona 
i Nou Barris, la imatge és molt nítida. 
A gran línies, les inÀexions de la grà�-
ca coincideixen amb les que hem anat 
veient de tot el sector nord-nord-est i de 
Nou Barris: un fort creixement a partir 
de 1955 i un nou impuls a partir del 
1960 (�gura 1.12).

Hi ha indicis que aquest augment 
del pes especí�c de les perifèries va 
tenir conseqüències en la percepció que 
se’n tenia des de les instàncies ciutada-
nes. Un indicador signi�catiu l’ofereix 

el canvi de tractament en el diari de 
més difusió. La Vanguardia publicava 
setmanalment les llistes de les farmà-
cies de torn. Si es mapen les farmàcies 
relacionades a principis de la dècada 
de 1950, advertim l’absoluta absència 
de les perifèries. S’observa un buit �ns 
i tot en barris consolidats com Poble 
Nou, el Clot, Horta o Sant Andreu, 
on sabem que hi havia farmàcies. En 
canvi, a principis de la dècada de 1970, 
la imatge ha canviat completament. 
És encara més interessant comprovar 
que el canvi de criteri es va fer, sobta-
dament, l’1 de juny de 1960. A partir 
d’aquesta data van començar a cons-
tar totes les farmàcies del municipi. 
Aleshores ja devia resultar evident que 
les perifèries no es podien ignorar. A 
partir de la dècada de 1960 aquests 
barris extrems, i en particular el que 

Figura 1.11.
Increment demogrà�c 
de Barcelona i del 
sector N-NE (1950 = 
100).

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Estadística 
Municipal.
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Figura 1.12.
Increment d’habitatges
anual comparat entre 
Nou Barris i Barcelona, 
1945-1974. 
(1950 = 100, mitjana 
mòbil de 3 anys).

Font: Elaboració pròpia a 
partir d’Estadística Munici-
pal i Cadastre.
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s’anomena avui Nou Barris, tindran 
una presència inimaginable als anys del 
primer franquisme (�gura 1.13).

Des del punt de vista de la seva 
composició social i immigratòria, la 
pintura de les perifèries de la ciutat, i 
de Nou Barris en concret, és indiscu-

tible. Aquests barris perifèrics de més 
creixement són també els de percentat-
ges més elevats de població immigrada 
(�gura 1.14) i on es concentren les 
proporcions més altes de treballadors 
(�gura 1.15), dos indicadors clars del 
seu per�l socioeconòmic que dibuixen 

Figura 1.13 a.
Les farmàcies segons 
La Vanguardia en 1952.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades de La 
Vanguardia.

1952

Figura 1.13  b.
Les farmàcies segons 
La Vanguardia en 1971.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades de La 
Vanguardia.

1971
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el negatiu de la geogra�a dels barris 
amb percentatges més alts de directius, 
professionals liberals i tècnics. Una 
segregació social amb una gran inèrcia, 
que ja observàvem a partir de les dades 
del padró de 1930. Dintre d’aquesta 
perifèria popular, destaca durant tot el 
període l’axialitat del que avui és Nou 
Barris pel seu per�l de població obrera 
i immigrada. Ara bé, la mateixa diver-
sitat interna del futur districte és un 
altre aspecte que el fa un cas d’estudi 
interessant. Per fer una primera aproxi-
mació a aquesta diversitat interna, de la 
qual tenim dades per seccions censals, 
és útil subdividir els barris 7 i 8 del 
districte 9, més Vallbona, que formava 
part del barri 9 del mateix districte, en 
unitats d’anàlisi menys agregades. Can-
viar l’escala d’anàlisi permet obtenir una 
precisió de detall més gran i fer emer-
gir  la diversitat interna més enllà de les 
caracteritzacions agregades i genèriques 
més habituals. És rellevant, tant pel que 
fa a la immigració com pel que fa al 
percentatge d’obrers, la gradació entre les 
divisions més meridionals de Nou Barris 
i les més septentrionals. Un contrast 
constant nord-sud que anirem retrobant 
al llarg de les properes pàgines.

Més signi�catives encara resulten 
aquestes subdivisions i les diferències 
internes quan s’examinen altres aspectes 
referits als serveis dels habitatges amb les 
dades extretes dels cens d’habitatges de 
1970. Per exemple, els percentatges més 
alts d’habitatges amb connexió a la xarxa 
de gas a Barcelona coincideixen sensible-
ment amb els barris històrics i les àrees 
més benestants (�gura 1.16). Però dintre 
del perímetre de l’actual Nou Barris hi 
veiem molt ben representada l’enclava-
ment més septentrional, que correspon a 
Ciutat Meridiana, i també els habitatges 
del polígon de Can Ensenya, que, com 
analitzarem, són un efecte circumstancial 
d’algunes d’aquestes grans operacions 
d’habitatge massiu.

La localització de les taxes més 
altes d’habitatges amb cambra de bany 
representa novament la zona més be-

nestant de Barcelona. Però, a diferència 
de la connexió a la xarxa de gas, al parc 
d’habitatges més vell dels barris his-
tòrics és on hi ha un percentatge més 
baix d’equipaments higiènics (�gura 
1.17). En canvi, són les àrees de nova 
construcció les més ben dotades. Fins 
i tot les zones econòmicament més 
dèbils tenen cambra de bany en un alt 
percentatge si són de construcció recent. 
Això és l’expressió d’aquests anys de 
transició higiènica que han incorporat 
els nous elements de confort. En el cas 
de l’àrea de Nou Barris, destaquen la 
zona més meridional i, novament, les 
grans operacions d’habitatge massiu. 
L’aigua calenta, en canvi (�gura 1.18), 
estava molt menys estesa el 1970, i la 
localització dels percentatges més alts 
fa destacar més nítidament la zona més 
nova i exclusiva. Amb tot, tornem a 
trobar dos enclavaments a l’àrea de Nou 
Barris que coincideixen amb dos grans 
polígons d’habitatges: el de la Guineue-
ta i encara més el de Can Ensenya.

Als antípodes d’aquestes zones amb 
habitatges de construcció més recent i 
estàndards de confort exigents se situen 
els percentatges escandalosos d’habitat-
ges sense aigua corrent l’any 1970. Són, 
bàsicament, les àrees d’autoconstrucció 
i, menys Can Tunis, són totes a Nou 
Barris: Torre Baró, Vallbona i la Guineu-
eta Vella. També queden percentatges 
signi�catius d’habitatges sense aigua en 
els barris tradicionals de caràcter més 
popular com a testimonis d’una transició 
inconclusa. 

L’àrea de Nou Barris també acusarà 
canvis desiguals durant la crisi de la 
dècada de 1970 (�gura 1.20). N’és un 
exemple l’abrupta reducció del percen-
tatge de treballadors de la indústria, 
de les comunicacions, del transport i 
dels serveis, als padrons de 1970, 1975 
i 1978, que contrasta amb l’estabili-
tat en els percentatges de directius o 
de quadres intermedis, professionals i 
tècnics. La davallada del percentatge de 
treballadors s’equilibra amb un augment 
similar dels jubilats.
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Figura 1.14.
Percentatges d’im-
migració —espanyols 
nascuts fora de Cata-
lunya—, 1970.

Font: Elaboració pròpia a 
partir del padró de 1970 
(dades digitalitzades).

40 % - 45 %

45 % - 50 %

50 % - 60 %

> 60 %

Nou Barris

1970. Percentatges d’espanyols nascuts fora de 
Catalunya

Figura 1.15.
Percentatges  de 
treballadors i treballa-
dores de la indústria, 
serveis, comunicació i 
transports, 1970. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir del padró de 1970 
(dades digitalitzades).

40 % - 55 %

55 % - 65 %

65 % - 75 %

> 75 %

Nou Barris

1970. Percentatges de treballadors per barri
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Figura 1.16.
Percentatge d’habitat-
ges amb connexió a la 
xarxa de gas, 1970.

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Habitatge 1970 
(resultats digitalitzats).

60 % - 70 %

70 % - 80 %

80 % - 90 %

> 90 %

Nou Barris

1970. Percentatges de gas ciutat

Figura 1.17.
Percentatge d’habi-
tatges amb cambra de 
bany, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Habitatge 1970 
(resultats digitalitzats).

60 % - 70 %

70 % - 80 %

80 % - 90 %

> 90 %

Nou Barris

1970. Percentatges de cambra de bany o dutxa
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Figura 1.18.
Percentatge d’habitat-
ges amb aigua calenta, 
1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Habitatge 1970 
(resultats digitalitzats).

60 % - 70 %

70 % - 75 %

75 % - 90 %

> 90 %

Nou Barris

1970. Percentatges d’aigua calenta

Figura 1.19.
Percentatge d’habitat-
ges sense subministra-
ment d’aigua, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’Habitatge 1970 
(resultats digitalitzats).

5 % - 10 %

10 % - 20 %

> 55 %

Nou Barris

1970. Percentatges d’habitatges sense aigua
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En conclusió, i encara que totes 
aquestes dades estadístiques con�rmen 
la clara i ben coneguda segregació social 
dintre del municipi de Barcelona —una 
topogra�a social que es reÀectirà, com 
veurem, en la distribució de la propietat 
de l’habitatge propi—, tenim menys 
present el pes especí�c adquirit pel sector 
nord-nord-est i de Nou Barris com el 
seu nucli més signi�catiu. Pel seu caràc-

ter extrem i exemplar dintre del municipi 
de Barcelona, per la seva falsa aparença 
d’espai prèviament buit, pels seus variats 
processos, formes urbanes, ritmes de 
construcció i per la seva diversitat social 
interna, Nou Barris esdevé una pedra de 
toc idònia per explorar les transforma-
cions brutals a les perifèries sense deixar-
se atrapar en còmodes generalitzacions.

Figura 1.20.
Pèrdues percentuals de 
treballadors per barri,  
1970-1978. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de padrons 1970 i 
1978 (resultats digitalit-
zats).

-8 % a -12 %

-12 % a -16 %

-16 % a -20 %

> -20 %

Nou Barris

Pèrdues percentuals de treballadors 1970-1978

Figura 1.21.
Variacions de   
les categories
professionals, 
1970-1975-1978

Font: Elaboració pròpia 
a partir dels padrons de 
1970, 1975 i 1978.

1970           1975           1978
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50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

JubilatsDirectius Quadres intermedis
professionals i tècnics

Treballadors
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1.4. Resultats provisionals, ordre i 
intencions dels capítols

Com s’ha comentat, aquest llibre és un 
punt de parada i reÀexió d’una recerca en 
marxa. La seva redacció té, en part, un 
caràcter temptatiu i es planteja avançar 
materials i resultats que puguin servir 
per a una discussió posterior més ober-
ta. El principal objectiu és que aquesta 
primera sistematització dels materials 
que s’aporten pugui ser útil per a l’equip 
de recerca mateix i, sobretot, per a totes 
aquelles persones a les quals els pugui in-
teressar. Després d’aquest primer capítol 
de caràcter introductori, que destaca la 
idoneïtat i rellevància de Nou Barris com 
a estudi de cas, la informació es desplega 
en cinc capítols més que parlen de les 
grans transformacions d’aquest distric-
te durant el franquisme en cinc grans 
eixos: els processos i formes urbanes, 
les infraestructures, les comunitats de 
barri, els canvis a l’interior domèstic i la 
propietat. En el contingut del discurs, 
l ’habitatge serà sempre l’element de base 
fonamental: el seu creixement explosiu 
i repartiment en paisatges residencials 
diferenciats; les infraestructures que fan 
possible el seu funcionament; les superfí-
cies, formes i l’equipament domèstic del 
seu interior; el seu tipus de tinença; les 
relacions dels habitatges entre ells i amb 
els equipaments i llocs de sociabilitat de 
tot tipus.

El segon capítol es dedica a estudiar 
la revolució del paisatge residencial de 
Nou Barris analitzant el creixement urbà 
i la con�guració física dels seus dife-
rents processos de transformació. Abans 
d’abordar el pas de la ciutat horitzontal 
a la vertical propi de tantes perifèries, 
s’examinaran les condicions topogrà�-
ques i les herències històriques prèvies, 
en particular el primer impuls de cons-
trucció de casetes del període 1920-1936, 
que deixa un pòsit decisiu en la gran 
explosió del període 1939-1980. Convé 
dividir l’ampli arc històric de creixe-
ment residencial del període franquista 
en etapes diferenciades. Després d’un 

període inicial entre el 1939 i els primers 
anys cinquanta de continuïtat morfolò-
gica i de gran precarietat habitacional, a 
la dècada del 1950 —quan a Espanya el 
sever dè�cit d’habitatge ha esdevingut el 
primer problema nacional i es comença a 
constatar la gravíssima situació dels ano-
menats suburbis— es posen en marxa les 
primeres operacions d’habitatge massiu 
rellevants que tenen una incidència im-
portant a Nou Barris. A partir del 1960 
s’aprecia un gir signi�catiu que reÀecteix 
el canvi de conjuntura econòmica del 
país i que suposa l’emergència i el prota-
gonisme creixent de la iniciativa privada, 
que impulsa un nou dinamisme als barris 
de la part nord del districte. Feta aques-
ta primera aproximació, s’examinen les 
diverses formes d’urbanització presents a 
Nou Barris. Després del sorgiment dels 
barris d’autoconstrucció dintre la preca-
rietat pròpia de les primeres dècades del 
franquisme, l’evolució del planejament a 
la dècada de 1950 predeterminarà el pas 
gradual d’un creixement horitzontal de 
casetes a unes construccions fonamental-
ment verticals, sigui adoptant la forma de 
polígons residencials de blocs i torres en 
ordre obert, sigui a través de l’expansió i 
la densi�cació dels teixits preexistents en 
forma de carrers i illes tancats. Malgrat 
la gran presència dels polígons al distric-
te, es destaca la rellevància quantitativa 
d’habitatges i habitants a aquestes àrees 
de densi�cació.

El tercer capítol aborda aquells 
aspectes infraestructurals propis de la 
condició perifèrica de Nou Barris i de 
la seva molt tardana i atropellada urba-
nització. Quan a la dècada de 1950 es 
va precipitar el procés de creixement, 
les noves infraestructures que l’havien 
de suportar no van seguir el ritme i, en 
alguns casos, es van implementar amb 
moltes di�cultats i amb molt de retard. 
De totes les carències infraestructurals, 
el primer que es constata és el caràcter 
crític de l’absència de clavegueram i 
l’extrema inaccessibilitat d’aquells barris. 
En qualsevol cas, l’objectiu del capítol és, 
a partir de la documentació municipal, 
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avaluar els ritmes, la localització i l’abast 
de les actuacions, per evitar una visió, 
probablement distorsionada, induïda per 
les enceses reivindicacions de les lluites 
veïnals, les quals, com és lògic, posaven 
únicament el focus sobre les carències i 
no sobre les realitzacions. D’una banda, 
l’estudi del nombre notable d’expedients 
d’obra pública de l’Arxiu Municipal 
Contemporani permet apreciar els 
temps d’infraestructures bàsiques com 
el clavegueram i les grans diferències 
entre zones d’habitatge massiu, zones de 
densi�cació i zones d’autoconstrucció. 
Malgrat la persistència de les di�cultats, 
tant en l’accés als transports públics com 
en la implementació del clavegueram, hi 
ha, com en l’evolució del paisatge resi-
dencial, un abans i un després del 1959:
com en tants altres aspectes, la dècada 
de 1960 s’inicia amb canvis importants 
per a molts barris. En tot cas, les àrees 
d’autoconstrucció seguiran sent les més 
maltractades, i portaran les famílies 
afectades de la part alta de Roquetes a 
autoconstruir el seu propi clavegueram 
i a gestionar la dotació d’aigua als seus 
domicilis. Les altres zones d’autocons-
trucció, com Torre Baró i Vallbona, es 
veuran més afectades pel Pla parcial de 
Vallbona - Torre Baró - Trinitat, que serà 
el desencadenant de les mobilitzacions 
més grans i l’origen del terme Nou Barris.

El capítol quart mostra com la in-
tensa evolució social de les comunitats 
durant el segon franquisme con�gurarà 
un entramat relacional molt més ric i 
atapeït que el del 1950. Tot i que per a la 
major part de la població jove i adul-
ta —sobretot la masculina— el barri 
era una realitat aliena a la vida laboral 
durant llargues hores del dia, algunes de 
les pistes explorades aquí apunten que 
en els anys seixanta les xarxes primàries, 
com les que permetien la formació de 
futures parelles, van passar de ser laxes 
o inexistents a convertir-se en molt més 
denses i estructurades. Durant els anys 
seixanta, es va produir, de fet, el trànsit 
de simples perifèries a autèntics barris. 
El revolucionari accés a la propietat 

d’aquella dècada va comportar la dismi-
nució de la mobilitat residencial i una 
permanència inusitada en la mateixa 
casa durant llargs períodes de temps, 
autèntica condició de possibilitat per a la 
creació de barris. També en aquests anys 
seixanta, les nombroses botigues d’ali-
mentació, la inauguració dels primers 
mercats o l’obertura de nous bars van 
multiplicar els punts efectius de trobada 
i de sociabilitat per a dones i homes. Les 
sales de cinema i els camps de futbol 
donen la mesura dels nous centres de 
contacte i reunió a l’escala de barri que 
vigortizen els lligams interns als barris. 
La xarxa de farmàcies i els dispensaris 
mèdics van revertir en els anys seixanta 
les enormes mancances heretades. Des 
de �nals dels anys cinquanta, els grans 
centres públics d’ensenyament primari, 
com els nombrosos col·legis i acadèmies 
privades, es van convertir per a nens i 
nenes en pols d’atracció i d’activitat que 
van catalitzar i reforçar les estructures de 
la vida quotidiana a escala de barri. Tot 
això farà que cap al 1970, més enllà dels 
nombrosos dè�cits encara per solucionar, 
ja no es pogués parlar de cap manera de 
simples perifèries com les dels anys d’en-
treguerres o les que encara s’anomenaven 
suburbis en la dècada de 1950.

El cinquè capítol parteix de la con-
vicció que l’habitatge és un factor clau 
en l’empoderament de les classes obreres. 
Uns habitatges obrers que, en el cas de 
Nou Barris i de tantes altres perifèries 
urbanes espanyoles de la segona meitat 
del segle xx, es transformen i adquireixen 
equipaments, serveis i béns de consum 
als quals �ns als anys seixanta només 
accedien les classes dominants. Des 
d’aquesta premissa, analitzem la trans-
formació dels habitatges en els diferents 
processos d’autoconstrucció, polígons 
residencials i barris de densi�cació. A 
partir de l’estudi sistemàtic de les llicèn-
cies d’obres, s’exploren les característiques 
dels habitatges, la disponibilitat de su-
perfície, de l’organització dels espais, de 
l’equipament higiènic i de les condicions 
del treball domèstic amb la incorporació 
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de xarxes tècniques i béns de consum 
que faciliten les tasques quotidianes. 
Les vicissituds de Torre Baró i Vallbona 
ens mostren que les àrees que queden al 
marge de tota la transformació urbana 
del barri també queden apartades de 
l’adequació dels habitatges. Una situació 
diferent de la dels polígons residencials, 
on l’estudi sistemàtic de les llicències 
d’obra mostra un canvi rellevant de les 
condicions dels habitatges a partir del 
1960 que es consolida a partir dels anys 
setanta quan s’homologa a altres zones 
de la ciutat. Una situació molt semblant 
es constata també en les zones de densi�-
cació on s’han resseguit totes les llicències 
d’obres entre el 1940 i el 1980 de dos 
carrers representatius de les dues zones de 
densi�cació sud i nord, i on l’anàlisi ens 
mostra també els canvis en els habitatges 
que s’inicien a partir del 1960 i que no es 
consoliden �ns als anys setanta. 

Aquestes transformacions dels habi-
tatges durant els anys seixanta i princi-
pis dels setanta s’articulen i es reforcen 
en paral·lel a la revolució de la tinença 
en propietat, que s’estudia en un últim 
capítol de caire conclusiu. La Llei de 
propietat horitzontal del 1960 va ser clau 
en el gran percentatge de treballadors 
i treballadores que accedeixen a l’habi-
tatge en propietat, encara que aquesta 
sigui imperfecta. A partir de les dades 
estadístiques analitzades, es constata que 
el districte més obrer i immigrant de 
Barcelona, Nou Barris, va encapçalar les 
taxes més altes de famílies propietàries 
de tota la ciutat, la qual cosa incidirà 
de manera determinant en l’arrelament 
d’aquestes al barri. La lectura transversal 
de tots aquests canvis ens apunta la im-
portància de la dimensió material, i més 
en concret de la revolució de l’habitatge 
en la con�guració del moviment veïnal. 
La constatació a partir de les fonts utilit-
zades en la recerca de l’enorme canvi en 
les condicions de vida, especialment en la 
dècada del 1960 i principis de la de 1970, 
ens sembla prou sòlida per preguntar-se 
sobre la seva relació amb els moviments 
urbans. Amb menys fonament sobre 

fonts primàries que els capítols ante-
riors, aquest capítol no té altra funció 
que preguntar-se en forma d’hipòtesi 
sobre les possibles repercussions dels 
formidables canvis de l’habitatge, de 
l’urbanisme i de les relacions socials, des 
de 1960, sobre les mobilitzacions socials 
de �nals del règim. La nostra hipòtesi és 
que totes aquestes millores, en especial 
de la propietat dels pisos i l’arrelament 
a un barri més estable i més dens en les 
seves relacions socials, van ser elements 
decisius en la formació i empenta dels 
moviments veïnals del segon franquisme. 
Uns moviments que van esdevenir més 
intensos i més estesos, paradoxalment, 
quan les condicions materials de vida, 
especialment a l’habitatge, estaven millo-
rant substancialment i quan les mancan-
ces s’estaven corregint. Potser convindria, 
per orientar millor la interpretació dels 
moviments urbans del districte, buscar 
l’origen i el signi�cat d’aquelles lluites 
menys en la misèria i els esgarrifosos dè-
�cits dels anys quaranta i cinquanta i més 
en les expectatives d’unes millores sempre 
inconcluses, quan la precarietat havia 
disminuït i les condicions de vida havien 
esdevingut relativament acceptables. 

Aquesta investigació no hauria estat pos-
sible sense l’ajut inestimable de diverses 
persones que, durant els últims anys, ens 
han aconsellat sobre les fonts, ens han 
suggerit vies d’indagació o con�rmat, des 
del coneixement del terreny, les nostres 
troballes a partir dels documents. Sempre 
oberts a la consulta i e�caços en la reso-
lució de molts dels nostres dubtes, Josep 
Maria Babí i Arnaldo Gil han estat, a 
l’Arxiu de Roquetes - Nou Barris, dues 
�gures importants en el nostre aterrat-
ge en la història del districte. A l’Arxiu 
Municipal Contemporani de Barcelona, 
Eugenia Lalanza ens ha facilitat, amb 
el rigor i e�càcia habituals, l’accés a 
documentació absolutament essencial 
sobre l’urbanisme, les infraestructures i 
la construcció residencial del districte. 
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El mateix podem dir de Josep Obis a 
l’Arxiu Intermedi. Matilde Gombau ens 
ha acollit com a casa nostra a l’Arxiu 
del Registre Civil de Barcelona durant 
la consulta de les actes matrimonials. 
La mediació utilíssima de Manel Udina 
ens ha permès fer les llargues entrevistes 
a Santiago Íió i Carles Cardoner, que 
ens han ajudat a entendre millor el rol de 
l’apostolat religiós del segon franquisme 
en l’arrencada de l’acció veïnal. Roser 
Solà i Montserrat, �nalment, ens ha 
ajudat enormement amb els seus llibres 
sobre l’ensenyament a Nou Barris i amb 
la revisió desinteressada de les seves 
pròpies dades sobre l’oferta escolar dels 
anys cinquanta i seixanta a la part nord 
del districte.
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Aquest capítol fa una anàlisi de l’explo-
sió residencial de Nou Barris i assenyala 
les herències, les continuïtats i les fases 
d’evolució de la ciutat construïda. Inclou-
rà, en particular, la gran onada expansiva 
de l’urbanisme del districte del 1950 
a 1975. S’establirà una periodització 
general d’aquesta onada en diferents 
fases més curtes i es pararà l’atenció en 
els anys seixanta i principi dels setanta, 
anys que van transformar un conjunt de 
barris separats en una autèntica ciutat 
de més de 200.000 habitants. Després 
d’assenyalar les diferents lògiques de les 
corones nord i sud del districte, la segona 
part del capítol explica el pas decisiu del 
paisatge residencial horitzontal here-
tat al paisatge vertical. S’analitzen, en 
particular, els tres grans processos de 
transformació residencial del districte 
durant el franquisme: autoconstrucció, 
polígons d’habitatge i densi�cació dels 
barris preexistents. Se sospesa especi-
alment l’impacte diferenciat d’aquests 
dos últims processos, i es posa en relleu 
el creixement per densi�cació a manera 
de palimpsest, el més decisiu en termes 
quantitatius, davant els processos de 
creixement per agregació o collage, propis 
del creixement residencial per polígons. 
Ens aturarem, d’entrada, en el moment 
formatiu fonamental dels diferents barris 

de districte en els anys d’entreguerres, i 
estudiarem després el gran cicle edilici 
dels anys del segon franquisme que va 
produir la transformació de les velles 
perifèries en barris compactes.

2.1. Les herències històriques, la 
topogra�a i el paisatge residencial de 
partida

L’aproximació històrica, l’atenció a les 
variables espacials i l’interès pels pro-
cessos de densi�cació que estudiarem 
imposen atendre, en primer lloc, les 
preexistències històriques. És essencial 
recordar que els Nou Barris del franquis-
me no van néixer del no-res. Una gran 
part dels barris consolidats en època del 
dictador no eren sinó la transformació 
de barris de casetes de planta baixa, la 
reconstitució de comunitats nascudes en 
els anys d’entreguerres.

Si bé des de l’agregació municipal de 
1897 s’havien concedit diverses desenes 
de llicències per construir casetes de 
planta baixa a la zona de Santa Eulàlia 
de Vilapicina, l’autèntica arrencada de 
tots aquests barris va tenir lloc just en 
acabar la Primera Guerra Mundial. Van 
ser els anys de l’explosió de les segones 
perifèries, concentrada en un poten-

CAPÍTOL 2
DE LA CIUTAT HORITZONTAL A LA VERTICAL: 
LA REVOLUCIÓ DEL PAISATGE RESIDENCIAL DE 
PERIFÈRIA
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tíssim cicle de construcció residencial 
entre el 1919 i el 1926, amb ressons en 
dos altres cicles més modestos al voltant 
del 1930 i el 1935.1 En aquests anys 
d’entreguerres, es van concedir més de 
1.400 permisos per construir habitatges 
de nova planta al futur Nou Barris. Tres 
quartes parts es van localitzar a la zona 
de Can Dragó, convertida, sens dubte, 
en l’àrea perifèrica més dinàmica de 
Barcelona amb més de la desena part del 
total de permisos d’obra de tot el cinturó 
suburbà. El 1930 el  districte actual ja 
tenia 16.921 habitants (10.812 al barri 
administratiu de Santa Eulàlia i 6.109 
al de Roquetes) i arribaria a 23.100 en 
acabar la Guerra Civil, segons les nostres 
estimacions del padró de 1940.

Aquests anys decisius van marcar, en 
primer lloc, les localitzacions inicials i la 
morfologia dels barris. Van ser els anys 
del plànol viari i les formes i mides de 
les parcel·lacions on els propietaris van 
vendre multitud de petits solars de no 
més de 100 o 150 metres quadrats per 
edi�car petites casetes per llogar (i en 
no pocs casos perquè hi residissin els 
compradors). Així van néixer a la zona 
de Can Dragó les noves barriades de 
Prosperitat, Verdum, Roquetes, Charlot, 
Can Borràs i la Trinitat Vella, més enllà 
de la via de tren. En posició encara més 
allunyada, van començar també a cons-
truir casetes al costat de la zona actual de 
Trinitat Nova o al petit enclavament de 
la Guineueta, i �ns i tot es van construir 
algunes petites torres i casetes a les llu-
nyanes Torre Baró i Vallbona. Van créixer 
també algunes parcel·lacions anteriors 
a la zona de Porta. Encara que en el 
decenni anterior a la Guerra el ritme de 
construcció al districte va decréixer �ns a 
400 llicències, el 1929 va aparèixer en el 
vessant nord del Turó de la Peira la bar-
riada de cases barates Ramon Albó del 
Patronat Municipal de l’Habitació. Amb 

1  José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. 
Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona 
de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2008, cap. 3. 

més de 700 habitatges, va aportar tota 
sola prop de dues terceres parts del total 
d’habitatges construïts en el decenni dels 
anys trenta. Aquesta alternança entre 
processos de construcció residencial ho-
ritzontal molt menuda —processos que 
van formant teixit de manera sedimentà-
ria i acumulativa sobre traçats previs— i 
processos més massius i concentrats en el 
temps sobre terreny verge serà la segona 
de les herències històriques del paisatge 
residencial del districte en el franquisme.

La tercera de les herències histò-
riques que interessa retenir d’aquests 
anys formatius va ser la de la diferen-
ciació socioespacial entre la part nord 
del districte (el barri administratiu de 
Roquetes) i la part sud (el de Santa 
Eulàlia). Tot i el caràcter massivament 
obrer de les dues àrees, la part nord era 
des dels anys d’entreguerres aclaparado-
rament de caps de llar obrers no quali�-
cats (un 93 %), mentre que a la part sud 
representaven el 75 % (la mitjana de la 
ciutat era de poc més del 50 %). Aques-
tes lleugeres diferències sociolaborals 
anaven acompanyades d’una presència 
més gran al nord dels caps de llar no 
catalans arribats després del 1910, amb 
gran rellevància d’aragonesos i sobretot 
murcians. El parc d’habitatge era de 
composició encara més diferenciada. 
Si bé dominaven les casetes de baixos 
de petita dimensió, que amb més del 
70 % de�nien el paisatge urbà, al nord 
amb prou feines existien habitatges de 
pisos, mentre que al sud arribaven a 
prop del 30 % del total. Formes d’ha-
bitatge precari, com les barraques o els 
passadissos, que representaven més del 
6 % dels habitatges de la part nord, eren 
desconegudes al sud (ocorria el mateix 
amb les petites torretes). La propietat 
d’habitatge era minoritària al districte, 
però representava un de cada quatre 
habitatges, el percentatge més alt de 
tot Barcelona. Això serà un altre dels 
elements de continuïtat amb els anys de 
franquisme, com veurem. No obstant 
això, variava també d’un 32 % de llars 
en propietat al nord a un 20 % al sud. El 
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tret diferencial més rellevant el consti-
tuïa, però, la presència més gran d’al-
guns atributs de centralitat al sud: més 
quantitat i varietat del comerç; alguns 
tallers i indústries molt propers als llocs 
de residència, i, sobretot, disponibilitat 
d’un transport tramviari e�caç i no gaire 
car, cosa que signi�cava millors conne-
xions amb la resta de la ciutat. En vigí-
lies de la Guerra Civil aquesta part sud 
era, en molts sentits, una àrea menys 
perifèrica que la part nord del districte.

2.2. La primera explosió residencial i 
las herències històriques de Nou Barris: 
el cas de Can Dragó

Com s’ha dit, des de �nals de la Pri-
mera Guerra Mundial, l’habitatge es 
va multiplicar en unes noves perifèries 
caracteritzades per ritmes de construc-
ció vivíssims i una composició social 
essencialment treballadora.2 La corba 
de permisos d’obra de la corona subur-
bana assenyala amb nitidesa l’existència 
de dos períodes en el seu creixement 
molt clarament separats per la Guerra. 
En les dues primeres dècades entre el 

2  José Luis Oyón, amb la col·laboració de Carme 
García Soler, «Las segundas periferias, 1918-1936: 
una geografía preliminar», dins Vida obrera en la 
Barcelona de entreguerras, 1918-1936, Barcelona, CCCB, 
1998, pàg. 47-83. 

1897 i el 1916 es va concentrar només 
una cinquena part del total de permi-
sos d’obra perifèrics, a un ritme modest 
de poc més de 150 expedients anuals, 
mentre que en les dues segones dècades 
del període d’entreguerres ho van fer 
els quatre cinquens restants, a un ritme 
anual molt més explosiu de prop de 700. 
La corona perifèrica va créixer, doncs, en 
el període d’entreguerres (sense compta-
bilitzar el volum d’obra en sentit estricte 
ni l’impacte destacable en la perifèria 
de les operacions de construcció pública 
municipals a �nals dels anys vint) a una 
taxa anual mitjana quatre vegades i mitja 
superior a la de les dues dècades inicials 
del segle. El per�l de la corba (�gura 
2.1) expressa amb claredat l’absència de 
qualsevol dinàmica cíclica abans de la 
Guerra Gran i l’existència, en canvi, de 
tres cicles edilicis amb posterioritat. El 
primer, entre el �nal de la Guerra i el 
1927, va ser marcadíssim i va aportar el 
gruix d’obra de nova planta a la perifèria 
de la ciutat.

L’àrea de Santa Eulàlia de Vilapici-
na - Fabra i Puig va ser una de les zones 
més dinàmiques de la ciutat, i es va situar 
al capdavant del segon quartil entre les 
barriades perifèriques més dinàmiques 
tant en el decenni 1917-1926 (prop 
de   250 llicències d’obra) com en el de 
1927-1936 (unes 100). No obstant això, 
la zona més septentrional va ser la més 

Figura 2.1.
El naixement de les 
segones perifèries. 
La dinàmica de la 
construcció residencial 
a través dels permisos 
de nova planta, 1897-
1936. 

Font: José Luis OYÓN i 
Carme GARCÍA SOLER, «Las 
segundas periferias, 
1918-1936: una geografía 
preliminar», 1998.
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activa. Aquesta zona, que els adminis-
tradors municipals dels permisos d’obra 
moltes vegades denominaven genèri-
cament Can Dragó, va ser el cas més 
exemplar entre les noves perifèries obre-
res sorgides en el període d’entreguerres 
(�gura 2.2).3 Al capdavant dels suburbis 
més dinàmics, va reunir en aquest període 
el màxim nombre de permisos de nova 
planta de la ciutat: 1.153 llicències. Sorgi-
da del no-res a la � de la Guerra Mundial, 
va concentrar �ns a la Guerra Civil més 
d’una desena part de tota la nova edi�-
cació perifèrica de la ciutat (12,6 % en el 
decenni 1917-1926 i 7,5 % en el 1927-
1936). Les diferents parcel·lacions que 
componien la zona de Can Dragó (Can 
Borràs, Prosperitat, Verdum, Charlot, 

3  Alberto Cordiviola, Francisco Javier Monclús, 
Carme García Soler i José Luis Oyón, «La formación 
de Nou Barris. Dinámica y explosión de la construcción 
residencial en la periferia barcelonesa, 1897-1935», dins 
III Congrés d’Història de Barcelona, vol. 2, Barcelona, 
Ajuntament de Barcelona, 1993, pàg. 559-572. 

Roquetes i la Guineueta) van brollar totes 
molt puixants just a la � de la Guerra, tal 
com mostren les �gures 2.2 i 2.3.

La reconstrucció planimètrica 
del  districte actual de Nou Barris el 
1900 permet observar l’enorme buit de 
l’edi�cació i la presència potent de la 
topogra�a de partida (�gura 2.4).4 Fora 
d’alguns trams de carrer edi�cats al 
nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina, en 
l’eix-eixample del passeig Fabra i Puig, 
al carrer Piferrer, al costat dels Tallers 
dels Ferrocarrils del Nord o al llarg de 
Torrent d’en Piqué, hi havia sobretot 
nombroses masies disperses especial-
ment al sud de la carretera de Cornellà 
a Fogars de Tordera, oberta el 1889: 
unes vint, entre les quals podem comp-

4  La reconstrucció planimètrica a Antonio Font, 
Alberto Cordiviola, Carme García Soler, 
Francisco Javier Monclús i José Luis Oyón, Treball 
de precatalogació del Districte de Nou Barris, Barcelona, 
Institut Municipal d’Urbanisme, 1992. 

Figura 2.2.
El quartil de barriades 
amb un nombre més 
alt de permisos d’obra 
nova, 1917-1926 (amb 
la zona de Can Dragó 
al capdavant).

Font: OYÓN i GARCÍA SOLER, 
«Las segundas perife-
rias...».
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tar les que donaran nom a barris sencers 
en l’època d’explosió urbanitzadora 
d’anys successius: Can Peguera, Can 
Carreres, Can Ensenya. Dues edi�caci-
ons massives no residencials destacaven 
també en aquesta part sud del districte 
futur: l’Institut Mental Pi Molist i els 
tallers de la companyia del Nord. Les 
futures alineacions de carrers només 
apareixen de�nides a l’eixample de 
Fabra i Puig i a la petita parcel·lació de 
Porta, en aquells moments amb no més 
d’una dotzena d’edi�cacions. Més enllà 
de la carretera de Cornellà a Fogars de 
Tordera —aviat passeig Valldaura—, tot 
just treien el cap quatre masies disper-
ses, que són Can Rius, Can Guineueta, 
Can Sangenís i la que donarà presència 
des dels anys vint al sector nord en la 
història de la urbanització del districte: 
Can Dragó. La presència d’una to-
pogra�a de pendent cada vegada més 
costerut cap als vessants de Collserola 
només és alterada pel Turó de la Peira al 
sud. Els torrents que enfonsen el seu llit 
a les inÀexions de les corbes de nivell 

de�neixen el que eren de vegades límits 
de propietats rurals i �nques matriu de 
futures parcel·lacions de diferents inici-
atives urbanitzadores: la Riera d’Horta 
i el Torrent d’en Piqué, que delimitaven 
l’eixample de Fabra i Puig i Santa Eu-
làlia de Vilapicina; la de Sant Andreu 
-Torrent de Can Borràs, que diferencia-
ven, juntament amb el passeig Valldaura 
i el Torrent de la Font Canyelles, el 
que serien més tard les parcel·lacions 
de Can Borràs i Charlot; el Torrent 
de Can Dragó i el de Can Campanyà, 
que delimita les futures parcel·lacions 
de Verdum i la Prosperitat, dividides a 
la vegada per la traça del Torrent d’en 
Tissó (�gures 2.4 i 2.5).

La situació que dibuixa el pla 1930 és 
radicalment diferent, com mostra la �gu-
ra 2.6. L’àrea de Nou Barris ha explotat 
literalment en diversos assentaments 
separats entre ells per aquests torrents: 
la Prosperitat, el Verdum, Charlot, Can 
Borràs, la Guineueta i Roquetes. A l’ex-
trem nord apareixen les primeres cases 
de Torre Baró i Vallbona. Tots els barris 

Figura 2.3.
El sorgiment de Nou 
Barris en �nalitzar la 
Gran Guerra. Permisos 
d’obra nova concedits a 
la zona de Can Dragó 
i noves barriades del 
nord de Nou Barris, 
1897-1936.

Font: OYÓN i GARCÍA SOLER, 
«Las segundas perife-
rias...».
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iniciats a la part sud de zona de Porta 
i sobretot a l’eixample de Fabra i Puig 
apareixen ara en bona part edi�cats.

Mitjançant l’anàlisi dels arxius notari-
als, s’estan començant a rastrejar en detall 
els processos de posada en joc de sòl pre-
vis a la febre constructora dels anys vint. 
En qualsevol cas, tenim la constància de 
l’inici de la major part de les parcel·la-
cions al voltant d’aquests anys. Mossèn 
Clapés ens explica els inicis de la urba-
nització del Verdum —la venda de solars 
per «fer dinades» l’any 1917.5 El 1919, 

5  Josep Clapés i Corbera, Fulles històriques de Sant 
Andreu del Palomar, Barcelona, Llibreria Catalonia, 
1931, vol. V, pàg. 110. 

Casals i Cuberó duen a terme la parce-
l·lació de Charlot, cosa que produeix suc-
cessives segregacions de �nques durant 
el període d’entreguerres.6 Als anys vint 
s’inicia la construcció de la Guineue-
ta —impulsada per Rito Navarro— i es 
construeixen les denominades cases dels 
carters en una zona que ja limita amb la 
Trinitat i les d’edi�cacions cooperati-
vistes a Prosperitat.7 El 1925, en plena 

6  Mercè Tatjer, «De lo rural a lo urbano: parcelaciones, 
urbanizaciones y ciudades jardín en la Barcelona 
contemporánea (1830-1930)», Catastro, 15 (1993), pàg. 
53-60.

7  Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria, Nou 
Barris. La penúltima Barcelona, Barcelona, Ajuntament 
de Barcelona, 1991, pàg. 36.

Figura 2.4.
Nou Barris, 1900: la 
topogra�a, els torrents, 
les masies i la primera 
i tímida urbanització 
de la zona sud del 
districte.

Font: FONT et al., Treball de 
precatalogació del Districte 
de Nou Barris, 1992.

Construït durant el període
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Figura 2.5.
Nou Barris: rieres, 
torrents i parcel·lacions, 
vers 1930.

Font: Elaboració pròpia.

Construït durant el període

  
Construït anteriorment  

febre constructiva, ja sabem de la creació 
d’una entitat en «defensa dels interessos 
de la propietat urbana dels afores de Sant 
Andreu», formada per propietaris dels 
barris de Verdum, Charlot i Prosperitat.8

Clapés ens con�rma, llavors, la conso-
lidació de�nitiva dels nuclis esmentats, 
a més de Can Borràs i Roquetes: «L’ex-
pansió s’inicià ràpidament amunt del 
pendent de la muntanya, no traspassant, 
però, la carretera Nova que o�cialment 
se’n diu de Cornellà a Fogàs de Mon-
clús, ni envaint de primer el torrent de 

8 Fabre i Huertas Claveria, Nou Barris..., pàg. 41. 
Aquesta associació ha sobreviscut �ns als nostres dies 
amb el nom d’Asociación de Propietarios y Contribuyentes 
de las Roquetas.

T. Tapioles
T. de la Font d’en Magués

T. de Can Borràs

T. de la 
Font de 
Canyelles

Riera de 
Sant Andreu

T. de Can 
Carreras

T. de Can Piqué
T. de Can Dragó

T. Tissó

T. del Ninyo

T. Calau

T. Can Campanyà

T. Mariner

Riera de Sant Andreu

Riera d’Horta

T. de la Torra Vella

T. Tapioles

Riera d’Horta

can Tissó, �ns posteriorment; s’ha estès 
també molt cap a la part dels terrenys de 
Can Borràs, formant-s’hi un pendís de la 
barriada de Roquetes».9 Que el creixe-
ment del sector des de �nals de la Guer-
ra Gran va ser intens i va permetre �ns i 
tot el desenvolupament d’una sociabilitat 
formal primitiva ho demostra la creació 
d’algunes primeres entitats associatives, 
com l’Ateneu Familiar Artístic Cultural, 
fundat al Verdum el 1927, el cor L’Ideal 
d’en Clavé, creat en el mateix barri el 
1930, o els equips de futbol Montañesa 
i Roquetas, fundats el 1927 i el 1929 

9 Clapés i Corbera, Fulles històriques..., vol. II, pàg. 
110-111. 
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respectivament.10 El 1928 s’havia inaugu-
rat la nova parròquia de Santa Engràcia 
a Verdum.

La cartogra�a coetània con�rma la 
consolidació de totes aquestes barria-
des. Els primers fulls experimentals del 
futur plànol de la ciutat, obra de Vicenç 
Martorell, corroboren, en efecte, l’impuls 
d’aquests anys clau. L’aixecament està 
fet el 1927-1928 i imprès poc després, 
i podem observar-hi la consolidació de 
tots els barris esmentats abans (�gura 
2.7). La cartogra�a 1:500 i d’una mos-
tra signi�cativa dels permisos d’obres 
—un 10 %— de tot Nou Barris permet 

10 Fabre i Huertas Claveria, Nou Barris..., pàg. 42. 

contemplar amb detall el caràcter de la 
construcció perifèrica en aquests anys. La 
parcel·la estreta, d’uns cinc a sis metres 
d’ample i amb superfícies entre 100 i 
150 metres quadrats, domina pertot 
arreu. El tipus edi�catori dominant és la 
caseta petita. Aquests habitatges mo-
destos es van construir majoritàriament 
en petites promocions d’una sola unitat 
o dues (prop de dues terceres parts del 
total d’habitatges construïts), i eren molt 
menys freqüents les promocions de gran-
dària superior.11 Compostes de quatre 

11  La mostra de llicències agrupa un 57,6 % dels 
habitatges en cases d’un sol habitatge, un 9 % en cases de 
dos, un 2,7 % en cases de tres, un 7,2 % en cases de quatre 
i un 23,4 % en promocions de cinc habitatges o més.

Figura 2.6.
La formació de Nou 
Barris, 1900-1930.

Font: José Luis Oyón, 
Alberto CORDIVIOLA, Javier 
MONCLÚS i Carme GARCÍA

SOLER, «La formació de 
Nou Barris. Dinàmica i 
explosió de la construcció 
residencial a la perifèria 
barcelonina, 1897-1935», 
1993.
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Construït anteriorment
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Figura 2.7.
La zona entre Prospe-
ritat i Verdum, dividida 
pel Torrent d’en Tissó, 
en el parcel·lari de 
Martorell, 1932.

Font: Servei Cartogràfic de 
l’Ajuntament Barcelona.

Figura 2.8.
El tipus edi�catori 
dominant, la caseta 
de baixos, i el tipus 
excepcional, el passadís, 
a Can Dragó.

Font: FONT et al., Treball de 
precatalogació...
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peces modestes, alineades al carrer o 
lleugerament reculades per deixar un 
petit espai davanter de signi�cació sim-
bòlica, van ser massivament construïdes 
durant els anys vint (�gura 2.8). Les 
cases de pisos van ser testimonials, com 
mostra la �gura 2.9, i només excepcio-
nalment van aparèixer formes d’habi-
tatges més petites i especulatives com 
els passadissos. Petits horts parcel·lats 
amb edi�cació molt precària abundaven 
també a mesura que ens desplaçàvem als 
barris més excèntrics, com Roquetes o 
la Guineueta. Els habitatges en passa-
dissos, sempre minoritaris respecte a les 
casetes, feien la seva aparició sobretot 
a Prosperitat i Roquetes. Completaven, 
juntament amb alguna petita torreta de 
propietaris residents i algunes barraques 
aïllades, un paisatge urbà format per 
plantes baixes, distribuïdes en passatges 
i carrers estrets, sense asfaltar i sense 
servei de clavegueram. Un paisatge, com 
explica coetàniament Clapés, «arreu 
massa pobre, tant en el qual toca als 
edi�cis restaurats com a l’amplitud dels 
carrers».12

12 Clapés i Corbera, Fulles històriques..., vol. V, pàg. 
110-111. 

El lloguer era la forma de tinença de 
l’habitatge dominant, però la propietat 
en termes relatius resultava molt desta-
cable. En aquesta zona nord del districte, 
gairebé dues terceres parts de la població 
vivia en petits habitatges llogats, amb un 
32,6 % de propietat —el propietari viu 
a la casa on està empadronat— i només 
un 2,3 % d’habitatges en règim coope-
ratiu. La propietat declinava una mica 
a mesura que ens acostàvem a Santa 
Eulàlia de Vilapicina, on no s’arribava 
al 30 %. El propietari de cases que viu a 
la zona i controla de prop el pagament 
dels lloguers és evident, però constitueix 
només un cas en una tipologia molt més 
àmplia. Del total de propietaris localit-
zats, només representava un 20,5 % —un 
32 % si hi afegíssim els propietaris resi-
dents a Sant Andreu. Més important és 
el grup de propietaris que vivien a Ciutat 
Vella —30,1 %— i a l’Eixample, tots els 
quals sumaven un 46,1 %. En realitat, 
en el ventall de propietaris de cases està 
representada tot Barcelona, inclosos 
districtes tan distants com Sants.

Els fulls familiars del padró d’habitants 
de 1930 permeten, �nalment, contemplar 
el per�l social i demogrà�c de Can Dragó. 

Figura 2.9.
L’hegemonia de la 
caseta de planta baixa 
en els permisos d’obres 
de Can Dragó, 1897-
1936.

Font: FONT et al., Treball de 
precatalogació....
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Estem situats en unes perifèries extrema-
ment joves, amb una presència importan-
tíssima de població infantil, reÀex d’una 
immigració recent de tipus familiar: prop 
d’una quarta part del total de la població 
no arribava als deu anys (un 24,6 % en-
front d’un 15 % per al total de Barcelona). 
La piràmide de població de Can Dragó 
anava estrenyent-se clarament amb l’edat, 
amb un 62,8 % de població adulta entre 
els 15 i els 64 anys enfront d’un 72 % 
aproximadament a la ciutat, i un 3,8 % de 
població més gran de 65 anys enfront de 
més d’un 5 %. Les distàncies eren també 
marcades pel que fa als casos estudiats de 
grups d’immigrants andalusos en àrees de 
Ciutat Vella i de Collblanc.

La zona de Can Dragó era, �nal-
ment, un conjunt de barriades on la 
presència d’immigrants era remarcable. 
Representaven més d’un 40 % de la 
població en la nostra mostra i supe-
raven molt clarament la mitjana de la 
ciutat. Especialment sobrerepresentats 
en relació amb la mitjana barceloni-
na, apareixien murcians —7,5 %— i 
castellanolleonesos —5,9 %—, tot i que 
valencians i aragonesos ocupaven els 
primers llocs, amb un 10,5 % i un 8,2 %, 
respectivament. Els andalusos, en canvi, 
�guraven infrarepresentats en la mostra 
—només un 2,6 % enfront d’un 4,2 % 
per al total de Barcelona. La presència 
de la població immigrant s’accentua 
quan es consideren les xifres completes 
del barri administratiu de Roquetes (el 
conjunt de barriades aquí incloses a Can 
Dragó amb l’exclusió de Can Borràs). 
En aquest cas, la presència de població 
immigrant s’elevava encara més, espe-
cialment la de murcians —11,1 %— i 
andalusos —4,8 %.13 Si el càlcul el fem 
per caps de llar, les xifres són encara 
més destacades, amb més del 23 % de 
murcians en tota aquesta part nord del 
futur districte.14 L’estudi de les catego-

13  Mercè Tatjer Mir, «La inmigración en Barcelona 
en 1930: los andaluces de la Barceloneta», Estudios 
Geográ�cos, 159 (1980), pàg. 119-143.

14  «Resum de la classi�cació d’habitants de Barcelona 
inscrits en el Padró de 31 de desembre de 1930, 

ries socioprofessionals mostra també 
una dominància obrera evident: un 
77,5 % de la població activa el formen 
obrers de la producció i del transport 
i jornalers, amb xifres similars a les 
d’alguns grups d’immigrants en altres 
perifèries, com és el cas dels andalusos 
de Collblanc. Els jornalers formarien 
sense discussió el grup majoritari de la 
mostra amb un 64 % dels efectius. A la 
part del sud del districte la xifra de llars 
de jornalers era del 72 %, però al nord 
destacava la sobrerepresentació d’obrers 
especialitzats (un 16 % dels caps de 
llar enfront de l’11,5 % del conjunt 
barceloní).15 La presència d’empleats, 
comerciants i propietaris i professionals 
liberals era purament testimonial.

2.3. El creixement de Nou Barris i 
les seves grans etapes, 1939-1980: 
panorama introductori

Si els anys entre la Guerra Mundial i la 
Guerra Civil van ser el període formatiu 
de Nou Barris, els del franquisme van 
ser els de la seva autèntica revolució, tant 
residencial com urbanística. Convé, d’en-
trada, fer un cop d’ull a l’evolució con-
junta de la construcció per a tot aquest 
període franquista.16 Per a això s’ha fet 
una laboriosa reconstrucció any per any 
de la corba general de l’increment d’ha-
bitatge de tot el districte actual a partir 
del Cadastre, i s’ha comparat i corregit 
amb l’evolució anual de les llicències 
d’habitatge de nova planta. Els resultats 
no ofereixen cap sorpresa per a qui hagi 
estudiat mínimament l’urbanisme i el 

classi�cats pel lloc del seu naixement», Gaseta Municipal 
de Barcelona, 1932, pàg. 481-492, 490, Districte de 
Roquetes. 

15  José Luis Oyón, José Maldonado i Eulàlia Grifu, 
Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, Edicions UPC, 
2001. 

16  José Luis Oyón, Manel Guàrdia, Maribel 
Rosselló, David H. Falagan i Joan Roger, «La 
revolución residencial de la periferia obrera en 
Barcelona, 1940-1980: Nou Barris como estudio de 
caso», Geocrítica. Scripta Nova, vol. 25, núm. 2 (2021), 
pàg. 271-306.
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sector de la construcció en el període 
franquista. Com es pot veure a la �gura 
2.10, la corba de la construcció residen-
cial es va mantenir signi�cativament 
plana en la dècada de 1940. Però després 
va dibuixar un gegantí cicle edilici entre 
el 1952 i el 1978. Un cicle que realment 
ho va canviar tot.

Nou Barris va travessar, d’entrada, una 
primera etapa d’activitat molt escassa, la 
dels anys quaranta, totalment marcada 
pel marasme econòmic del període de 
l’autarquia, l’ín�m creixement habita-
cional i les continuïtats des del punt de 
vista morfològic. El gran cicle que tot 
ho va canviar en els anys següents ha de 
dividir-se almenys en dues grans fases. 
Encara que, des del punt de vista de la 
producció d’habitatges, es podria consi-
derar un únic gran cicle �ns a la dècada 
de 1970, hi ha raons de pes per conside-
rar la dècada de 1950 una etapa diferen-
ciada. No només perquè la construcció 
d’habitatge es va situar molt per sota de 
l’increment d’habitants de la ciutat, sinó 
perquè aquesta dècada va ser un perío-
de de transició pròpiament dit. Es van 
donar canvis en el marc institucional i 
econòmic en què es va implementar per 
primera vegada una política d’habitatge 
i es van posar les bases essencials per a la 

decisiva eclosió de la dècada següent. Va 
ser efectivament a partir de llavors, entre 
el 1960 i el 1975, quan es va desplegar un 
cicle llarg i sostingut d’activitat immobi-
liària intensíssima —dividit, al seu torn, 
en tres cicles curts— que va canviar d’ar-
rel l’artefacte construït heretat i que va 
transformar radicalment, com en tantes 
perifèries de les grans ciutats espanyoles, 
el paisatge residencial. A mitjan anys se-
tanta es podia dir que el paisatge de Nou 
Barris havia canviat ja de manera absolu-
ta. 66.217 habitatges es van construir en 
aquests vint anys intensíssims, cosa que 
va multiplicar per deu el parc d’habitat-
ges existent el 1950 (6.540 habitatges). 
La població es va multiplicar per set en 
el mateix període, i va passar dels 30.900 
habitants del 1950, només un 2,4 % de la 
ciutat de Barcelona, a 218.498 habitants 
el 1975, un 12,5 % del total barceloní. 
Aquest intens cicle constructiu només 
va declinar pels efectes de la crisi des de 
mitjan anys setanta, i es va manifestar 
una caiguda abrupta en la grà�ca de nous 
habitatges que va portar el nivell de la 
construcció del 1978 a les 500 unitats, a 
prop de les taxes de partida de principis 
d’aquest cicle.
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Figura 2.10.
Nous habitatges per 
any a Nou Barris, 
1939-1980
(mitjana mòbil de   
3 anys)

Font: Elaboració pròpia 
a partir del Registre de 
Llicència d’Obres de Nova 
Planta (AMC) i del Cadastre 
de la propietat.
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2.4. Continuïtat morfològica, 
autoconstrucció i precarietat 
habitacional, 1939-1950

Si la corba general de la construcció de 
Nou Barris durant el franquisme ens 
recorda que la dura dècada de post-
guerra va ser d’atonia gairebé total pel 
què fa a la provisió d’habitatge, no ho 
va ser tant si la situem en el context 
general de Barcelona. El primer sexenni 
1939-1945 va ser, en efecte, molt sever 
i amb prou feines es van poder aixecar 
479 habitatges, però en el quinquenni 
1946-1950 es va remuntar la situació i 
el ritme es va doblar �ns a 954 unitats. 
Durant la dècada, es va aconseguir, 
doncs, gairebé igualar l’apreciable dinà-
mica constructiva del decenni 1927-
1936. I això sense comptar els habitat-
ges autoconstruïts i les barraques, cosa 
que ens portaria a la xifra de prop de 
2.000 unitats. La població va créixer en 
aquesta dura dècada de postguerra un 
destacable 34 %, una taxa que doblava 
gairebé la mitjana de la ciutat.

Però malgrat aquests canvis indub-
tables, van dominar les continuïtats. No 
només va persistir el caràcter obrer i 
majoritàriament immigrant del districte 
(un 83 % de població obrera i més de la 

meitat de caps de llar nascuts fora de Ca-
talunya), sinó que el procés constructiu 
va adquirir formes en claríssima conti-
nuïtat amb l’urbanisme horitzontal típic 
de les perifèries d’entreguerres. Morfo-
lògicament, els barris del 1950 seguien 
sent els mateixos d’abans de la Guerra, 
però més extensos. Els solars nous, les 
cases noves i els trams de carrers oberts i 
urbanitzats conservaven formes i mides 
parcel·làries, tipus d’edi�cació i traçats 
viaris totalment preestablerts al cicle 
urbanístic anterior.

Com mostra la reconstrucció a partir 
de les fonts cartogrà�ques i fotogra-
mètriques de �nals del 1940, s’estava 
produint ja llavors un procés indiscutible 
d’aproximació física i fusió posterior 
de les barriades i propietats separades 
en origen per torrents i altres accidents 
topogrà�cs o per vies de�nides des 
del planejament (�gura 2.12). Però el 
de�nitiu sinecisme en unitats de barri 
de grandària superior i morfològicament 
fusionades no va quedar encara comple-
tat. Va caldre esperar l’impuls constructiu 
dels set o vuit primers anys de la dècada 
de 1950 per donar per acabat aquest 
procés.

Com havia passat amb anterioritat, 
els nous habitatges erigits durant els anys 

Figura 2.11.
El gran cicle de cons-
trucció residencial a 
Nou Barris: 1952-1975 
i la distinció del cicle 
dels anys cinquanta
(mitjana mòbil de 3 
anys)

Font: Elaboració pròpia 
a través del Registre de 
Llicència d’Obres de Nova 
Planta (AMC) i el Cadastre 
de la propietat.
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quaranta van ser gairebé tots unifamiliars 
de planta baixa, en algun cas de planta 
baixa i pis, i gairebé sense addicions de 
nous habitatges sobre els construïts prè-
viament en el cicle anterior (si exceptu-
em la zona de Vilapicina). Es va créixer, 
per tant, en extensió i no cap amunt. 
Tampoc les substitucions o els nous 
edi�cis de pisos en alçària van tenir 
gran protagonisme, com mostra el bui-
datge de les �txes de llicències en una 
sèrie de carrers seleccionats per barris. 
Encara que el seu pes quantitatiu va ser 
clarament superior al de les addicions 
—menys d’una tercera part del total de 
parc construït en la dècada—, els edi�-
cis en alçària van ser només rellevants 

als barris del sud, especialment a la zona 
baixa més cèntrica del Turó de la Peira 
i sobretot a Vilapicina, on els nous habi-
tatges d’aquest tipus van representar �ns 
al 60 % del nou parc. Aquest nombre 
més gran d’addicions i edi�cis de nova 
planta plurifamiliars és un indici clar 
que el procés de densi�cació en alçària 
sobre trames existents, que serà des-
prés la marca de fàbrica del districte, va 
començar de manera tímida i primeren-
ca pel sud, pels barris més centrals, i va 
reforçar així la diferenciació nord-sud 
de partida. El buidatge del cadastre i 
dels carrers seleccionats con�rma, a més, 
que el gruix del nou habitatge sobre 
trames residencials preexistents es va 

Figura 2.12.
Nou Barris, 1930-1950. 
Continuïtat morfològi-
ca i fusió dels primers 
assentaments.

Font: José Luis OYÓN, 
Alberto CORDIVIOLA, Javier 
MONCLÚS i Carme GARCÍA

SOLER, «La formació de Nou 
Barris...».

Construït durant el període

  
Construït anteriorment
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produir en aquestes zones de Vilapicina, 
Fabra i Puig i Porta. Però això no va 
alterar gens el paisatge residencial de 
Nou Barris. La forma de creixement do-
minant va seguir sent per extensió. Tot 
i partir de xifres de població inferiors, 
més de dues terceres parts dels nous 
habitatges van continuar edi�cant-se als 
barris de casetes baixes de la part nord i 
més perifèrica de districte: Prosperitat, 
Verdum, Roquetes Baixes i els nous bar-
ris d’autoconstrucció. Com ens informa 
el buidatge del padró de 1950, el que 
seguia caracteritzant residencialment el 
districte eren les casetes de baixos, un 
81 % de tots els habitatges. Signi�ca-
tivament, seguia mantenint-se també 
la presència apreciable de la propietat 
de moltes d’aquestes casetes petites: un 
23 %, una taxa pràcticament idèntica a 
la del 1930. L’habitatge en immobles 
plurifamiliars, els pisos, només arribava 
al 15 % i seguia majoritàriament situat 
als barris més centrals del sud (82 %).

Com a la resta de perifèries obreres 
barcelonines, allò autènticament nou a 
Nou Barris durant aquesta dècada va ser 
que, com a conseqüència de l’especta-
cular retraïment de l’oferta (la població 
de la ciutat va créixer gairebé el doble 
que el parc d’habitatges), es van disparar 
processos urbans característics de l’ha-
bitar més o menys precari, com és el cas 
de l’autoconstrucció, del barraquisme i 
de l’amuntegament habitacional. Parce-
l·lacions en què als anys d’entreguerres 
s’havien concedit llicències d’obres per 
construir casetes o torretes modestes 
van passar a la il·legalitat urbanística, de 
manera que els propietaris van arribar 
a acords particulars per vendre terrenys 
(habitualment a terminis) a futurs 
residents d’aquestes barriades, més tard 
conegudes com corees: Torre Baró, Vall-
bona, Roquetes Altes i la Guineueta, 
algunes iniciades com a urbanitzacions 
en ciutat-jardí, en són els clars testimo-
nis. Situats a les zones més excèntriques 
del municipi, es van construir almenys 
300 habitatges, i es van iniciar dinàmi-
ques urbanes que es van perllongar en 

el temps i van aconseguir el seu màxim 
impuls en les dues dècades següents. 
Incapaços d’accedir al primíssim mer-
cat de l’habitatge comercial o estatal, 
nombroses famílies treballadores van 
adquirir, habitualment a terminis, petits 
lots on podien construir a poc a poc i de 
manera Àexible les seves petites cases. 
Signi�caven un 17 % de tot l’habitat-
ge construït al districte en el decenni 
i eren, sens dubte, l’àrea municipal de 
Barcelona més destacada d’aquest tipus 
de processos d’autoconstrucció.

Una mostra del clar empitjorament 
de la condició habitacional va ser el re-
brot del barraquisme. Si ens atenim a les 
xifres censals, sembla que el nombre de 
barraques del 1930, aproximadament un 
centenar, havia baixat substancialment 
durant els anys trenta a una vintena des 
del seu màxim dels �nals dels anys vint. 
A la primera dècada del franquisme es 
va viure un nou repunt �ns a arribar 
a unes 200 el 1950, més d’un 9 % de 
tot l’habitatge nou creat al districte. El 
repunt va ser paral·lel a l’experimentat a 
la ciutat, on el percentatge de barraques 
va doblar la taxa en aquesta dècada, de 
l’1,7 % al 3,2 %, taxa idèntica a la de 
Nou Barris. La major part d’aquestes 
petites bosses de barraques es van situar 
a la zona de Santa Engràcia, al barri de 
la Prosperitat.

El període autàrquic va marcar un 
fenomen decisiu en l’experiència habita-
cional del món obrer barceloní: la coha-
bitació. Les xifres treballades per Borja 
Iglesias ens expliquen que compartir 
pis amb una altra família amb la qual es 
podia tenir o no un vincle de parentiu 
directe afectava la meitat de les famílies 
treballadores de Barcelona el 1950. En 
els districtes del centre històric això va 
ser especialment remarcable, però els 
districtes perifèrics no van ser aliens al 
fenomen. En els districtes novè i desè, 
que el 1950 eren els de taxa més elevada 
de llars obreres de la ciutat, la proporció 
de famílies treballadores on es cohabi-
tava igualava gairebé a dels districtes 
segon i cinquè. Enclavats al districte 
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novè, les taxes de Nou Barris no des-
menteixen aquesta a�rmació. Podem 
dir que només un 41,2 % de les famílies 
totals residien als seus habitatges com 
a famílies nuclears estrictes, segons la 
mostra del 5 % obtinguda en el pa-
dró de 1950. Un 41 % de les famílies 
coresidia amb altres, habitualment amb 
un vincle de parentiu directe (33,1 %), 
i un altre 17 % el componien famílies 
extenses. Tot això resultava en una alta 
xifra d’ocupació habitacional, que, si 
bé no arribava a les taxes dels districte 
primer o cinquè, sí que era apreciable: 
4,7 habitants per habitatge. Si analit-
zem la situació pel que fa a les classes 
treballadores pròpiament dites, gairebé 
s’altera el panorama: un 40 % de les fa-
mílies obreres habitaven com a famílies 
nuclears estrictes i la taxa d’ocupació no 
s’allunyava de la mitjana (4,8 persones 
per habitatge). És signi�catiu, en canvi, 
el deteriorament de les condicions de 
l’habitatge en comparar les famílies 
propietàries de la seva caseta, també 
obreres, en la situació de partida de 
1940 i en la d’arribada deu anys després. 
En acabar la Guerra, la família nuclear 
dominava: dues de cada tres famílies 
propietàries, tant les obreres com les no 
obreres, eren famílies nuclears estrictes, 
i amb prou feines existia la cohabitació 
amb altres nuclis familiars. Acabada la 
dècada, la situació havia donat la volta. 
Només una de cada tres famílies pro-
pietàries residia com a família nuclear 
estricta i més de la meitat cohabitaven 
amb altres nuclis familiars, generalment 
amb una família amb vincles de paren-
tiu directe; es doblegava, en aquest cas, 
la taxa d’amuntegament de l’habitatge 
�ns a més de sis habitants per habitat-
ge. En una època de crisi, avis i àvies, 
oncles i ties, i sobretot �lls i �lles que 
en condicions normals residirien en un 
altre domicili per formar una família es 
veien obligats a compartir pis davant 
l’absència d’una oferta mínimament 
assequible.

2.5. Nou Barris, 1950-1960: el 
problema de l’habitatge i l’emergència 
dels anomenats suburbis

En aquests anys de postguerra l’allotjament 
per a la classe obrera no semblava priori-
tari per a l’Estat. Tot i la forta immigració 
a les grans ciutats i l’aguda falta d’allot-
jament, es va desentendre totalment del 
problema. La provisió d’habitatges per a 
les classes populars depenia del Ministeri 
de Treball, que va dedicar els pocs recur-
sos de què disposava a activar l’economia 
i a mitigar l’atur. És signi�catiu que el 
primer Pla nacional de l’habitatge de 
1944 a 1954 es basés en la Ley contra 
el paro obrero. El boicot als tramvies 
de 1951 a Barcelona, que va esdevenir 
una autèntica vaga general, va ser un 
toc d’alerta per al règim. Va provocar la 
remodelació immediata del Govern amb 
ministres més favorables a la liberalit-
zació econòmica i un reconeixement 
implícit del fracàs de la política autàrqui-
ca. El 1952 va desaparèixer o�cialment 
el racionament, i és justament en aquests 
anys quan es comença a reconèixer el 
problema de l’habitatge com a «primer 
problema nacional».

Aquest va ser el context de l’aprovació 
del Pla d’ordenació de Barcelona i la seva 
zona d’inÀuència de 1953 —l’anomenat 
Pla comarcal de Barcelona— i de la in-
tensa activitat urbanística amb l’objectiu 
de procurar l’oferta necessària de sòl per 
a una autèntica política de l’habitatge. 
Josep Soteras, autor del Pla, veia en la 
disponibilitat de sòl urbà a Nou Barris una 
oportunitat que s’havia d’apro�tar. En la 
seva proposta de Pla parcial d’ordenació 
de Roquetes, de 7 de novembre de 1953, 
manifestava: «[...] com que aquesta zona 
edi�cada està edi�cada només en part i 
encara amb grans sectors d’edi�cació nul·la, 
és fàcil, afectant només poques edi�cacions 
(la immensa majoria de planta baixa i de 
construcció senzilla), obtenir una orde-
nació de barri i una urbanització d’acord 
amb el paper que en un futur proper 
hauran d’exercir les Roquetes en relació 
amb els nuclis adjacents de Trinitat i 
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Verdum [...]».17 Aquests canvis d’ordenació 
es van traduir en ordenances que, d’una 
banda, van �xar sostres d’edi�cabilitat molt 
determinants en els processos ulteriors de 
densi�cació i, de l’altra, van deixar àrees 
fora d’ordenació o afectades per les noves 
vies ja construïdes. A partir del 1954, el II 
Plan de la vivienda va servir de marc per a 
la nova Ley de viviendas de renta limitada, 
que rede�nia el règim de protecció o�cial 
de promoció privada i oferia exempcions, 
boni�cacions �scals, subministrament pri-
oritari de materials, subvencions i crèdits.18

Tot just iniciats els anys cinquanta, van 
arrencar amb molta força a Nou Barris els 

17  Arxiu Municipal Contemporani. «Plan Parcial de 
Ordenación del barrio de Roquetas», caixa 76128, any 
1963, Q103. 

18  Xavier Tafunell, «La construcció: una gran 
indústria i un gran negoci», dins Història Econòmica de 
la Catalunya Contemporània, vol. 6, Segle XX. Indústria, 
�nances i turisme, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
1989, pàg. 211-241; José Candela, Del pisito a la 
burbuja inmobiliaria. La herencia cultural falangista de la 
vivienda en propiedad, 1939-1959, València, Universitat 
de València, 2019.

polígons d’habitatge a la zona sud, com 
Torre Llobeta i la primera fase dels blocs 
illa de l’enorme promoció privada del Turó 
de la Peira. Tot just iniciats �ns aleshores, 
es van accelerar també considerablement 
els processos de densi�cació en les zo-
nes més meridionals de Santa Eulàlia 
de Vilapicina i de l’eixample de Fabra i 
Puig i de Porta. Durant tota la dècada de 
1950, aquests barris de la zona sud van ser, 
indiscutiblement, els que van ocupar les 
primeres places en el creixement residen-
cial. Només la inauguració de les diferents 
fases del polígon de la Trinitat Nova, del de 
Verdum de l’Obra Sindical del Hogar i de 
les Cases del Governador del mateix barri 
(i en menor mesura la creació de nous ha-
bitatges a les àrees d’autoconstrucció més 
septentrionals) van equilibrar una mica 
el creixement més gran de les àrees més 
centrals del sud. Sense ser els anys que més 
habitatge nou van aportar, els anys cin-
quanta van concentrar les màximes taxes 
d’increment quinquennal respecte al parc 
d’habitatges acumulat previ i l’acceleració 

Figura 2.13.
Plànol general del Pla 
parcial d’ordenació del 
barri de Les Roque-
tes. Arquitecte adjunt 
encarregat del despatx. 
Juliol de 1954.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q118 
Gestió Urbanística, exp. 
6027 de 1954.

Alineacions projectades

Alineacions suprimides

Alineacions aprovades

Alineacions existents que 
es conserven

Jardins i zones verdes
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més gran del ritme d’increment quinquen-
nal d’habitatge nou. Una dècada, doncs, de 
despertar immobiliari brusc i increment 
poblacional que va ser segurament tan 
intensa donada la relativa atonia de la 
dècada precedent.

Als anys cinquanta, com a resultat de 
la immigració i del creixement desordenat 
de les perifèries, emergeix l’atenció a la 
problemàtica del que llavors es van anome-
nar suburbis. Des de principis de la dècada 
es van anar apuntant una sèrie d’iniciatives 
sobre el lamentable panorama escolar de 
les perifèries. El març de 1951 es creava el 
Patronat Escolar dels Suburbis de Barcelo-
na, similar al creat a Madrid feia poc.19

Es comptava amb la participació directa 
de l’Església, que ja exercia una labor do-
cent en aquest àmbit amb a les seves esco-
les parroquials. Les bones intencions no es 
van concretar, en canvi, �ns a la reorganit-
zació del Patronat el 1954, que va impulsar 

19  Roser Solà i Montserrat, L’ensenyament a Nou 
Barris, 1933-1990 (Verdum, Prosperitat, Roquetes, 
Trinitat Nova, Guineueta), Barcelona, Arxiu Històric de 
Roquetes, 2017, pàg. 38-41.

els primers pavellons escolars estatals. El 
1957 se celebra a Barcelona la Setmana del 
Suburbi. En el cas de Nou Barris, és molt 
simptomàtic un informe elaborat pels 
rectors de les parròquies de Santa Engrà-
cia de la Prosperitat i de Sant Sebastià de 
Roquetes i Verdum.20 Elaborat el 1958 a 
instàncies de la Secretaria de la Cambra 
del Bisbat, l’informe intentava plantejar 
i apuntar solucions al que ja es reconeixia 
com un problema greu. Constatava que als 
barris extrems de les parròquies de Santa 
Engràcia i de la Santíssima Trinitat no 
existia cap contacte amb el sacerdot. Les 
grans distàncies i les di�cultats dels ca-
mins feien sovint impossible l’assistència 
a missa. D’altra banda, el sacerdot única-
ment acudia si se’l requeria per administrar 
els últims sagraments, però no es personava 
davant la casa del difunt en els enterra-
ments, situació que suposava una ruptura 
total amb les pautes tradicionals, i �ns i tot 

20  Rogelio Duocastella, Los suburbios 1957: 
compendio de las ponencias y coloquios desarrollados durante 
la «Semana», seguido de grá�cas y estadísticas, Barcelona, 
Gráf. Levante, 1957.

Figura 2.14.
Informe proposta de 
nova divisió parroquial 
pels rectors de Santa 
Engràcia i de Sant 
Sebastià, 1958. (divisió 
de la parròquia de 
Santa Engràcia de dues 
a quatre parròquies i 
divisió de la parròquia 
de la Trinitat en tres 
parròquies.)

Font: Arxiu Diocesà de
Barcelona: parròquia núm.
174, St. Sebastià (Arxiu
Interior),
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hostilitat cap a les respectives parròquies. 
Constataven que aquests barris s’havien 
convertit en agrupacions humanes autènti-
ques i consideraven una necessitat urgen-
tíssima erigir una parròquia en cadascun. 
No solament per la realitat de moment, 
sinó sobretot pensant en el futur immediat, 
amb previsions de noves vies i d’«im-
portants grups d’habitatges homogenis». 
S’adjuntaven els plànols i la descripció de 
les divisions en què es proposaven quatre 
noves parròquies que se segregaven de les 
tres ja existents.21 L’informe anava acom-
panyat d’un reportatge fotogrà�c fet per J. 
M. Juncà que reÀectia la situació d’aquests 
nous barris. (�gura 2.23)

La remodelació decisiva del Govern de 
1957 no només va signi�car un pas decisiu 
cap a la liberalització econòmica, sinó tam-
bé la creació del Ministerio de la Vivienda, 
impulsor de grans operacions d’habitatge 
massiu a través dels plans d’urgència. En 
el cas de Nou Barris, el Plan de urgencia 
social per a Barcelona de 1958 no només 
va originar els polígons de Guineueta i 
Porta; va permetre també inversions menys 
visibles com la construcció de col·lectors, 
indispensables a la part nord del districte, 
que pràcticament no tenia clavegueram. 
D’altra banda, des de la congelació de les 
rendes de lloguer de 1946, havia crescut 
ràpidament en les ciutats espanyoles més 
grans la tinença en propietat horitzontal. 
Sense un marc legal adequat, presenta-
va molts problemes especialment per a 
les operacions de compravenda. Seria el 
1960 quan s’aprovaria l’esperada Llei de la 
propietat horitzontal, que regulava aquesta 
forma de tinença de l’habitatge i que oferia 
més garanties a promotors i compradors.

21  «Informe sobre nuevas parroquias en Verdún-
Trinidad», de Josep M. Juncà Ramón (mossèn ecònom 
de Sant Sebastià) i José Puga Battlori (coadjutor de 
Santa Engràcia), parròquia núm. 174, Sant Sebastià (�ns 
al 1969, Arxiu Interior), Arxiu Diocesà de Barcelona 
(citat a Martín Checa, «La diócesis de Barcelona 
en la posguerra entre la reconstrucción de edi�cios 
religiosos y la producción inmobiliaria (1942-1962)», 
dins Barcelona-Montréal. Desarrollo urbano comparado, 
coordinat per Horacio Capel i Paul-André Linteau, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998, pàg. 435-
458).

2.6. Nou Barris 1960-1975: la iniciativa 
privada, l’impuls dels barris del nord i 
les lògiques temporals alternants de les 
corones interior i exterior

Amb tots aquests canvis sorgits a la fase 
de transició dels anys cinquanta, i apro-
�tant l’impuls «desenvolupista» que va 
seguir el Pla d’estabilització de 1959 i els 
ajuts internacionals, la dècada següent va 
ser, sense discussió, la més decisiva quant 
a aportació de nou habitatge i quant a la 
revolució del paisatge residencial de les 
perifèries obreres (�gura 2.15). A les grans 
operacions d’habitatge massiu se sumaria 
una contribució creixent de la promoció 
privada, amb el ràpid progrés de la propie-
tat horitzontal i l’impuls determinant dels 
processos de densi�cació. Va ser també a 
partir d’aquestes dates quan, de manera 
lenta però gradual, aniria millorant la do-
tació de serveis i l’equipament de les llars. 
Es pot dir sense por d’equivocar-se que 
aquests quinze anys van ser, sens dubte, 
els més determinants en la revolució del 
paisatge residencial de Nou Barris. El 
conjunt d’operacions d’edi�cació de nous 
polígons privats, com Ciutat Meridiana, 
Can Ensenya i Canyelles, i, sobretot, els 
processos de densi�cació, van ser abso-
lutament decisius en l’alteració completa 
de la vella ciutat horitzontal heretada 
el 1950 i en el pas de�nitiu a una ciutat 
vertical, una ciutat d’edi�cis en alçària 
tant als barris de densi�cació de teixit 
residencial de carrers i illes tancats com 
als polígons de blocs d’ordre obert. Com-
parada amb el plànol de barris encara 
disjunts de petites casetes unifamiliars, la 
morfologia del districte el 1975 presen-
tava un aspecte compacte i atapeït, on 
polígons d’habitatge i barris densi�cats 
s’enganxaven els uns als altres sense solu-
ció de continuïtat (�gura 2.15).

Durant els anys seixanta i principis 
dels setanta l’impuls en la construcció 
d’habitatges va passar dels barris del 
sud als barris del nord del districte 
actual. Tot i que les barriades de Vila-
picina - Fabra i Puig i Porta van seguir 
experimentant importants processos de 
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densi�cació residencial i es van ocupar 
els habitatges dels polígons de Porta i es 
produí la primera fase de la gran opera-
ció de Can Ensenya, van ser els barris de 
la densi�cació del nord, especialment la 
Prosperitat i en menor mesura Verdum i 
Roquetes Baixes, els que van escalar amb 
més força als primers llocs de la jerarquia. 
L’altra raó d’aquesta preeminència és la 
inauguració dels polígons de la Guineueta 
primer i de Ciutat Meridiana després. En 
la dècada següent, novament els barris del 
sud van superar per poc els del nord. Vi-
lapicina - Fabra i Puig i Porta van tornar 
a avançar a Prosperitat - Verdum - Ro-
quetes Baixes com a barris de densi�cació 
més dinàmics; a aquest fet s’hi suma la 
continuació del polígon de Can Ensenya. 

Una altra manera de veure grà�cament 
aquesta alternança entre nord i sud és 
contrastar dos plànols que subdivideixen 
el cicle llarg 1957-1977. En el primer, 
entre el moment d’arrencada de cicle el 
1957 i el primer any de marcada caiguda 
el 1967, es pot veure amb molta claredat 
que el plànol es tenyeix amb el vermell 
de les noves construccions i s’aprecia, en 
particular, la força dels processos de densi-
�cació dels barris de Prosperitat, Verdum 
i Roquetes al nord. En el segon, entre el 
moment de represa de cicle el 1967 i l’any 
del seu enfonsament de�nitiu el 1977, 
la presència de la construcció existent 
predomina sobre la de la nova, i s’aprecia 
una situació més equilibrada entre els dos 
grans sectors (�gura 2.16).

Figura 2.15.
La revolució del paisat-
ge residencial de Nou 
Barris, 1950-1975. 
Polígons i barris de 
densi�cació atapeïts i 
desaparició de la ciutat 
horitzontal.

Font: José Luis OYÓN, 
Alberto CORDIVIOLA, Javier 
MONCLÚS i Carme GARCÍA

SOLER, «La formació de Nou 
Barris...».

Construït durant el període

  
Construït anteriorment
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Figura 2.16.
Creixement urbà de 
Nou Barris, 1956-1967, 
1967-1977.

Font: Elaboració pròpia.

   
Construït durant el període

  
Construït anteriorment

Vista en conjunt de manera retros-
pectiva, l’evolució de la construcció 
residencial va seguir lògiques tempo-
rals que interessa �nalment marcar. La 
dinàmica de la construcció del districte 
durant les successives dècades del període 
franquista reÀecteix aquest creixement 
residencial alternant de fora endins o, si 
es vol, de l’extensió perifèrica al farciment 
(�lling-in) central, que es pot apreciar 
també a escala de municipi. Per con�r-

mar-ho, s’ha estudiat el repartiment del 
nou habitatge construït en aquests dos 
grans sectors, nord i sud, és a dir, la corona 
més perifèrica o corona exterior i la més 
central o interior. Totes dues corones es 
repartien respectivament el 54 % i el 46 % 
del total de nou habitatge acumulat el 
1980. Durant la dècada de 1940, el lleu 
creixement residencial es va decantar cap 
al sector nord (o corona exterior), amb 
prop del 60 % del total de l’habitatge 

1956-1967 1967-1977
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Figura 2.17.
Panoràmica de Nou 
Barris des del sector 
sud en 1964.

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya, Fons TAF.

nou. Un creixement principalment per 
extensió. Una gran part de les noves àrees 
edi�cades, en particular els assentaments 
d’autoconstrucció, es van situar en aques-
tes zones més perifèriques del districte. 
Malgrat la seva petita dimensió, amb la 
primera fase d’autoconstrucció de Torre 
Baró i Vallbona es va crear realment una 
nova frontera a diversos quilòmetres dels 
espais centrals de Vilapicina, de la rambla 
de Fabra i Puig o del passeig Maragall. 
A la dècada de 1950, en canvi, l’aportació 
principal d’habitatge nou es va desplaçar 
amb claredat a aquestes àrees més centrals 
del sud, que representen un 60 % del total 
del parc edi�cat en el decenni. A la deci-
siva dècada de 1960, es va girar la truita 
radicalment i l’habitatge nou en el sector 
nord va representar un 67 % del nou parc 
edi�cat i va arribar gairebé a doblar el del 
sector sud (o corona interior). En aquesta 
nova fase no només es van construir po-
lígons que van emplenar espais del sector 
nord adjacents a àrees consolidades en les 
parts menys excèntriques, sinó que també 
es van poblar àrees encara més allunya-
des limítrofes als assentaments de Torre 
Baró - Vallbona, com és el cas de Ciutat 
Meridiana en el límit extrem del terme 
municipal. El moviment pendular corona 

exterior - corona interior, nord-sud o 
d’extensió perifèrica - rebliment central, 
va retornar a la dècada següent, però de 
manera ja molt més atenuada. Aquesta 
alternança entre un creixement pioner 
en les corones perifèriques seguit després 
per un rebliment de les més centrals és el 
ja observat en el cicle llarg d’entreguerres, 
moviments que també han estat estudiats 
en altres ciutats en períodes anteriors.22

Aquest moviment alternant de fora 
endins, de les àrees més perifèriques a les 
àrees més centrals, dibuixa, a més, tempo-
ralitats diferents. Com es pot apreciar en 
la �gura 2.19, les corbes dels sectors nord 
i sud tenen formes desiguals. La del sector 
nord, o corona perifèrica exterior, presenta 
una forma típica «en pic» amb màxims 
de �ns a 3.000 habitatges en el primer 
lustre dels anys seixanta. La del sector 
sud, o corona perifèrica interior, presen-
ta una forma molt més aplanada, «en 
altiplà», amb un primer esglaó en la sèrie 
cinquanta-una de pujols �ns a mitjan anys 
setanta, que poques vegades superen 1.500 

22 Oyón, La quiebra de la ciudad popular..., pàg. 39-53;
Jeremy W. R. Whitehand, ¡e changing face of cities. A 
study of Development Cycles and Urban Form, Oxford-
Nova York, Blackwell, 1987.



57 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

habitatges. Mentre que la primera s’ajusta 
molt millor a la dinàmica general de Nou 
Barris, la segona la dibuixa de manera 
molt més laxa. Si la primera corba ofereix 
la imatge d’explosivitat típica d’un boom
molt intens de la construcció, la segona 
dibuixa una dinàmica també intensa, 
però no tan violentament cíclica. És 
especialment destacable el desajust entre 
les dues corbes als dos lustres de la dècada 
de 1960, que és la que va ser realment més 
transcendental per al canvi de paisatge 
residencial del districte i la de creixement 
més intens dels barris més perifèrics del 
districte. Nombrosos factors expliquen 
aquestes alternances corona interior - 
corona exterior dins de districte: mercat 
de sòl, planejament urbanístic, diferent 

nivell d’equipaments i serveis, de dotació 
de transport, diferent composició social. A 
totes, englobades en la noció més general 
de centralitat, i a l’impacte revolucionari 
de la propietat de l’habitatge en el món 
obrer amb la Llei de la propietat horit-
zontal, es farà referència més endavant.

2.7. Un paisatge en transformació: els 
barris d’autoconstrucció

Els processos urbanístics més originals 
durant el primer franquisme i els que van 
tenir una presència destacada en termes 
relatius al districte en aquest període 
van ser els d’autoconstrucció. Tots els 
barris on l’autoconstrucció serà després 

Figura 2.18.
Nou Barris: reparti-
ment d’habitatges i 
població en els sectors 
nord - sud en 1970.

Font: Elaboració pròpia a 
partir del Cadastre i del 
Registre de Llicències 
d’Obres.

Nord 1970
54 % habitatges
60 % habitants
3,84 % habitants/habitatge

Sud 1970
46 % habitatges
40 % habitants
3,56 % habitants/habitatge

Ciutat Meridiana

Torre Baró

Vallbona

Roquetes
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de�nitòria, des de Torre Baró i Vallbona 
�ns a les Roquetes Altes i la Guineueta 
Vella, s’havien iniciat a l’empara de la 
legalitat urbanística durant els anys 
d’entreguerres: és possible consultar 
les llicències d’obra d’habitatge conce-
dides en aquests barris (�gura 2.3) en 
aquests anys vint i trenta. Però no seria 
�ns a la postguerra immediata —sen-
se que a penes puguin ser seguits en el 
Registre de Permisos d’Obres, ja que la 
compra de parcel·les i l’autoedi�cació 
es van fer d’esquena a l’Administració 
municipal— quan l’explosió de noves 
cases autoconstruïdes prendria l’impuls 
decisiu. La presència més destacada de 
l’autoconstrucció en termes relatius al to-
tal de parc d’habitatge construït a Nou 
Barris va tenir lloc a la dècada de 1940, 
però la seva màxima acceleració va ser 
a la de 1950. En comparació amb les 
dels polígons i els barris densi�cats, 
la corba general del nou habitatge en 
aquests barris d’autoconstrucció fora 
de la legalitat va ser molt més plana, i 
va decréixer, a més, des del 1960. Des 
de llavors, el nou habitatge edi�cat en 
aquestes barriades es va donar en forma 
de processos de densi�cació interna dins 
de la parcel·la, processos que es van per-
llongar �ns al �nal de la dictadura.

A partir de cartogra�a i de fotogra�es 
aèries, hem pogut quanti�car la dinàmica 
general dels barris d’autoconstrucció: 
Torre Baró, Vallbona, Roquetes Altes i 
diversos barris d’autoconstrucció més 
petits com el de Guineueta Vella (es-
borrat pel polígon actual de Canyelles), 
entorn de Can Carreras i Can Ensenya 
(actual parc de Nou Barris) i als límits 
de Trinitat Nova (vegeu els quadres de la 
�gura 2.20). El període de més empenta 
global de l’autoconstrucció va ser, sens 
dubte, el comprès entre el 1948 i el 1961, 
amb prop d’un miler d’edi�cacions noves 
(i un nombre d’habitatges que va poder 
incrementar bé aquesta xifra un 50 %). 
En comparació, el període d’arrencada 
dels anys quaranta va quedar molt per 
sota, amb tot just 200 edi�cacions noves, 
igual que el període 1962-1972, amb 
menys de 500 edi�cacions —és a dir, la 
meitat—, encara que moltes es van erigir 
en edi�cis de pisos que van multiplicar 
el nombre d’habitatges. Dins d’aquest 
quadre general, les dinàmiques van variar 
localment. Si Torre Baró —i en una altra 
escala la Guineueta Vella i Can Ense-
nya— és molt representativa d’aquesta 
dinàmica general d’impuls principal en 
la dècada de 1950, no es pot dir exacta-
ment els mateix de Vallbona, on l’auto-

Figura 2.19.
La construcció resi-
dencial comparada de 
les zones nord i sud de 
Nou Barris, 1939-1980
(mitjana mòbil tres 
anys)

Font: Elaboració pròpia a 
partir del Cadastre i del 
Registre de Llicències 
d’Obres.
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construcció tot just acabada la Guerra va 
arrencar ja de manera notable, o de Ro-
quetes Altes, on, en canvi, es va congelar 
l’edi�cació gairebé per complet en la dè-
cada de 1940 i va arrencar sobtadament 
amb un gran impuls en els anys cinquan-
ta. L’impuls d’aquesta dècada central dels 
anys cinquanta va tenir als dos barris una 
clara continuïtat en els anys seixanta. A 
més, les xifres de construccions noves no 
acaben de reÀectir que la construcció es 
va donar massivament a Roquetes Altes 
en forma de substitució de l’edi�cació 
unifamiliar autoconstruïda de partida per 
cases de pisos de diverses plantes. A di-

ferència de la resta de barris originats en 
l’autoconstrucció, Roquetes Altes era a 
principis dels anys setanta un barri regu-
laritzat en el seu planejament urbanístic 
i on l’habitatge unifamiliar tenia ja una 
presència quantitativament minoritària.

L’origen de Torre Baró i Vallbona 
data del 1904, quan Manuel de Sivatte, 
membre de la Sociedad Cívica Ciudad 
Jardín, proposa construir als seus ter-
renys ubicats a la �nca anomenada Torre 
Baró una urbanització seguint el model 
de la ciutat jardí amb la Compañía de 
Urbanización de las Alturas del N. E. 
de Horta-Roquetas, SA. A la revista 

Vallbona Torre Baró Roquetes Altes Guineueta Can Ensenya

Construccions Parcel·les Construccions Parcel·les Construccions Parcel·les Construccions Parcel·les Construccions Parcel·les

Fonts:Noves Total Noves Total Noves Total Noves Total Noves Total

-1935 24 24 36 11 11 21 14 14 28 28 28 46 22 25 Cart. Martorell

1936-1947 107 131 232 64 75 73 2 16 2 17 45 8 0 25 ICGC

1948-1961 146 277 394 469 284 300 82 127 76 101 AMB

1962-1972 127 404 [1] 123 592 172 472 [2] 14 141 49 150 AMB

1973-1981 57 461 79 671 24 496 0 141 [3] 0 150 AMB

TOTAL 461 671 496 141 147
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[1] Parcialment construccions de subsitució
[2] Construccions de substitució
[3] Substitució per polígon

Figura 2.20.
Relació d’edi�cacions 
d’autoconstrucció 
entre el 1935 i el 1980 
a Vallbona, Torre 
Baró, Roquetes Altes, 
Guineueta Vella i Can 
Ensenya.

Font: Cartografia Martorell, 
1935, fotos aèries, 1947, 
1958, 1970.
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“Ayuntamiento de Barcelona 
Concejalía delegada distrito noveno

INFORME 
Desde un tiempo a esta parte viene construyendo a ritmo acelerado y sin autorización municipal 
en los diversos sectores de la barriada de “Torre del Baró”. Dicha barriada, que cuenta con unos 
3.000 habitantes, de los cuales unos 800 son propietarios, están afiliados unos 400 a la Sociedad 
“Cooperativa de Torre del Baró”, una de cuyas ramas forma la Asociación de Propietarios de 
la misma. Las edificaciones existentes en la barriada están legalizadas un 10 %, a los efectos 
municipales, por tratarse de las primeras construcciones que se llevaron a cabo en dicho sector, 
quedando por tanto sin legalizar el 90 % restante, entre las cuales figura el local social de la 
“Cooperativa”, en el que se está construyendo actualmente una pista de baile. El principal 
factor que contribuye a la intensificación actual de la construcción en la barriada ha sido la 
parcelación de grandes extensiones de terreno anteriormente destinadas al cultivo, las cuales 
los propietarios de las mismas, movidos por un afán de lucro, están vendiendo por parcelas con 
grandes facilidades de pago, a base de una cantidad inicial, variable según los usos, y el resto 
del precio convenido en plazos mensuales que oscilan entre 150 y 300 pesetas. Como quiera que 
los propietarios y administradores de tales terrenos aseguran a los compradores pueden edificar 
en los mismos sin trabas ni inconvenientes de clase alguna, son en gran número las personas, 
principalmente las recién llegadas de otras localidades, que, ante la escasez de viviendas, optan 
por comprar tales terrenos con la ilusión de construirse una vivienda, pero tan pronto empiezan 
las obras, el nuevo propietario se ve requerido por la “Asociación” anexa a la “Cooperativa de 
Torre del Baró” para que les manifieste si la futura construcción se halla debidamente legalizada, 
y ante la extrañeza y negativa del propietario se le indica la conveniencia de inscribirse en la 
“Asociación” en cuyo caso, y previo los derechos, digo pago de los derechos de legalización, la 
“Asociación” se compromete a cuidar del levantamiento de planos, presentación de instancia 
y gestiones pertinentes hasta la obtención del permiso municipal. Por los indicados trabajos, 
percibe la “Asociación”, de cada propietario, cantidades que oscilan entre las 750 y las 1.500 
pesetas, según la categoría e importancia de la construcción proyectada. Una vez recibidas las 
indicadas cantidades, se procede al levantamiento de planos y presentación de los mismos al 
Ayuntamiento, cuyos plano e instancia quedan, al parecer, automáticamente denegados, tan 
pronto tienen entrada en el Negociado de Obras Particulares, por hallarse en estudio por la 
Comisión Municipal correspondiente un plan de ordenación y urbanización de la Barriada de la 
“Torre del Baró”, situada en uno de los más importantes accesos a la ciudad por la carretera de 
Ribas. Al parecer existe actualmente cierta efervescencia y malestar por parte de algún sector 
de propietarios, al comprobar los mismos que, a pesar del tiempo transcurrido, del pago de las 
cantidades que les fueron exigidas y de las múltiples promesas hechas por la “Asociación”, no 
solo no tienen todavía en su poder el anhelado permiso, sino que por parte del Municipio se viene 
ordenando la suspensión de las obras. Contribuye asimismo a aumentar el malestar reinante 
los pingües beneficios, que a su entender obtiene la “Asociación”, cuya mayor parte van a parar 
a manos de los directivos y facultativos de la misma. La “Asociación de Propietarios” afecta a la 
“Sociedad Cooperativa de la Torre del Baró” tiene su domicilio social en la carretera de Ribas 
kilómetro 8, y las oficinas de la secretaría en la calle del Clot 163, 1° 22 [domicili del secretari 
de la Societat).

La Junta rectora de la “Cooperativa” se encuentra formada de la siguiente manera: Jefe-Rector 
D. Nicolas Granados, Vicepresidente y Cajero-Tesorero Sr. Chastany, Secretario D. José A. 
Martínez Davia.

El personal técnico está comuesto por los siguientes señores: 
Arquitecto: D. Félix Mestres 
Aparejadores: Srs. Vilalta y Caralt (este último al parecer ya no presta sus servicios a la 
“Cooperativa”). 
Como facultativos que han intervenido solo en algunos casos, a requerimiento de los propietarios 
respectivos, figuran los arquitectos D. Ramón Paradell, de Barcelona, Via Layetana 30, 39, y Serra 
de Montcada. 
Los propietarios que más han especulado con la venta de los terrenos son los siguientes: 
Sra. Viuda de Sivatte (administrador Sr. Alemán) 
Sra. Viuda de Cancer 
Sr. Puig 

[A partir d’aquí hi ha una relació de cada una de les obres inspeccionades, les obres que s’hi fan 
i si tenen permís o no)
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Civitas, núm. 8, de 1914 es menciona la 
rellevància de la iniciativa i la construcció 
del que diuen que serà el primer xalet. A 
aquest en segueixen d’altres durant els 
anys vint i trenta, però les vicissituds de 
la Guerra Civil, els canvis de quali�ca-
ció urbanística de la zona i la llunyania 
respecte al centre van anar transformant 
els interessos inicials. El 1955, a partir 
de l’informe redactat per la Regidoria 
del Districte Novè, sabem el següent: 

«Dicha barriada, que cuenta con unos 
3.000 habitantes, de los cuales unos 800 
son propietarios, están a�liados unos 
400 a la Sociedad Cooperativa de Torre 
del Baró, una de cuyas ramas forma la 
Asociación de Propietarios de la misma». 
Només un 10 % de les construccions, 
les que corresponen al període inicial, 
estaven legalitzades. El 90 % restant, tal 
com s’apunta d’una manera molt precisa 
en un dels informes redactats per l’Ajun-

Figura 2.21.
L’impuls d’autocons-
trucció de Vallbona en 
nombre d’habitatges als 
anys cinquanta segons 
el Cadastre.

Font: Cadastre
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Figura 2.22.
Plànol general del 
projecte de legalitza-
ció de les cases de la 
Societat Cooperativa 
Torre del Baró. Félix 
Mestre Sala, arquitecte. 
Octubre de 1954.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres Majors, exp. 41837 
de 1955.
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tament, és venut de manera fraudulenta 
per part dels hereus de Sivatte, en un 
context greu de mancança d’habitatge, 
amb l’expectativa per als compradors de 
poder disposar d’una caseta construïda a 
poc a poc i millorar progressivament.

La precisió de les dades i de la 
descripció del funcionament que es fa a 
l’informe fa que sigui d’interès transcriu-
re’l (vegeu pàgina 60).23

En un altre dels informes recollits a 
l’expedient, el redactat per l’arquitecte en 
cap del Servicio de Edi�cación, queden 
ben reÀectits el procés d’accés a l’habi-
tatge de les famílies que adquirien les 
parcel·les i les característiques del procés 
de construcció: «Todo ello da clara idea 
del proceso seguido en la construcción 
de tales edi�caciones, que se inician 
como pequeñas barracas, algunas veces 
con materiales de derribos, o materiales 
ligeros, madera, cartón cuero o tabiquería, 
instalándose inmediatamente a vivir las 
familias que, previamente y en forma de 
compra de parcela, con escritura pública o 
contrato privado, han adquirido el terreno. 
Una vez iniciado este primer período 
(algunas de las barracas están registradas 
como tales), se procede, en especial los do-
mingos y horas no laborables, a consolidar 
la barraca con muretes y cubierta de teja, 
y añadir a la pequeña edi�cación sucesivas 
ampliaciones; todo ello permaneciendo 
ocupada la edi�cación».24

Es pot fer un rastreig de les vicissi-
tuds administratives i el bloqueig legal 
del procés d’autoconstrucció de Roquetes 
Altes, Vallbona i de Torre Baró a partir 
del buidatge de les �txes de llicències 
d’obres en una sèrie de carrers signi�catius. 
La comparació entre Roquetes i Torre 
Baró i Vallbona és interessant. Sembla que 
a Roquetes tot el moviment de construc-
ció comença el 1954 quan el Pla parcial 

23  AMC (Arxiu Municipal Contemporani), expedient 
41.837 (1955). Expedient de permís a la Sociedad 
Cooperativa Torre Baró per construir cases a Torre Baró, 
Vallbona.

24  AMC (Arxiu Municipal Contemporani), «Informe 
del Servicio de Edi�cación particular», Barcelona, 27 
d’octubre de 1956.

ha d’estar pràcticament aprovat, ja que les 
llicències —ja existents des d’abans de la 
Guerra— s’havien interromput pràcti-
cament en els anys quaranta. Just llavors, 
quan s’està elaborant l’expedient de Torre 
Baró i Vallbona datat el 1955, es multipli-
quen en aquests dos barris les denúncies 
d’obres sense permís, les suspensions 
d’obres i els informes sobre legalització o 
enderrocament d’obres: 407 expedients 
entre el 1956 i el 1975 enfront de només 
28 del 1939 al 1955. Les llicències d’obres 
en tots dos barris a partir del segon quin-
quenni del 1955 seran, en canvi, absoluta-
ment excepcionals: de fet, es van concedir 
més llicències del 1939 al 1955 que en la 
totalitat de les dues dècades següents. Els 
escassos expedients de legalització es van 
concedir també amb posterioritat al 1955.

La situació de bloqueig dels habitatges 
de Torre Baró i Vallbona es perpetuarà per 
la mancança d’un pla parcial que ordeni 
la zona. El Pla comarcal de 1953, i el Pla 
d’ordenació de Barcelona que en deriva, 
quali�ca els terrenys que conformen la 
zona de Torre Baró com a parc urbà o 
com a ciutat jardí semiintensiva i intensiva; 
a Vallbona es permeten densitats més altes 
de suburbana extensiva. Però no hi ha un 
pla parcial que concreti les característiques 
de les urbanitzacions i totes les sol·licituds 
topen amb la negativa administrativa. Fins 
i tot des de l’Administració es demana que 
aportin un pla parcial ad hoc. Després de 
moltes gestions i tràmits, el 14 de maig 
de 1957 l’alcalde de Barcelona decreta 
«ordenar al Servicio de Edi�cación 
particular y Represión de Barracas que 
procedan al inmediato derribo de todas 
cuantas construcciones se inicien en 
los sectores del término municipal, en 
los que se halla totalmente prohibida la 
edi�cación, por no existir urbanizacio-
nes o�ciales o estar afectadas por zonas 
de parque Urbano en el Plan de Orde-
nación de Barcelona». Un enderroc que 
només s’especi�ca per a les que s’iniciïn 
aleshores i que deixa les existents en 
un buit administratiu que mantindrà 
les característiques d’aquests barris 
�ns a dues dècades més tard. Una decisió 
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Figura 2.23.
Roquetes Altes en 
l’apogeu de la fase 
d’autoconstrucció, 
1958. (Fotogra�es 
 J. M. Juncà)

Font: Arxiu Diocesà de 
Barcelona.
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que comporta passar de la tolerància a la 
congelació. Una congelació que s’evidencia 
molt bé en el treball de planejament fet 
per Rosa Barba i Ricard Pié entre el 1973 
i el 197825 i que ens permet completar les 
condicions d’habitabilitat d’aquest barri al 
�nal del període d’estudi.26

A diferència d’aquests dos barris ur-
banísticament bloquejats �ns al �nal del 
període en estudi, el barri de Roquetes i 
la zona d’autoconstrucció de la seva part 
alta, començarà un període d’adaptació 
al planejament urbanístic a partir del 
Pla parcial d’ordenació de Roquetas de 
1954 (�gura 2.13), encara que la seva 
normalització real no es durà a terme 
�ns ben entrats els anys seixanta amb 

25  Rosa Barba i Ricard Pié, Vallbona. Elements 
d’informació per a una proposta d’habitatge popular, 
Ajuntament de Barcelona, 1973-1978. 

26  S’explica que entre el 1950 i el 1960 el barri havia 
crescut per l’ocupació de persones nouvingudes a la 
ciutat amb ingressos molts baixos. Més del 50 % de 
la superfície és propietat de quatre grans propietaris. 
Entorn del 60 % dels habitants l’ocupen en règim de 
lloguer. Més del 50 % dels petits propietaris no tenen la 
documentació legal per acreditar-ho. Més del 50 % dels 
inquilins desconeixen la situació legal del seu contracte. 
Pràcticament tres quartes parts del conjunt d’habitatges 
tenen una superfície inferior a 60 m2. Més del 50 % de 
les famílies tenen un nombre de membres entre quatre 
i sis. Més del 75 % de les famílies ingressaven menys 
de 25.000 pessetes al mes. Això feia difícil que �ns i 
tot aquestes famílies poguessin �nançar la compra d’un 
habitatge.
A través d’enquestes (mostra de 298 famílies), l’estudi 
detecta que una gran majoria de la població del barri vol 
romandre-hi. A causa de les condicions dels habitatges, 
més de la meitat de la població vol continuar al barri 
però desitjaria mudar-se a un habitatge protegit.
Moltes de les parcel·les de la zona nord-est són estretes 
i ocupades amb construccions molt precàries. A la zona 
de l’àmbit sud les parcel·les són més grans, però les 
construccions properes a la riera són també especialment 
precàries. L’àrea nord-oest és la que té parcel·les millor 
dimensionades i construccions amb capacitat per ser 
rehabilitades i créixer.
L’estudi també informa sobre la cronologia de les lluites i 
reivindicacions veïnals de Vallbona. 1967: instal·lació de 
cabines telefòniques. 1967-1968: enllumenat, safareigs 
i fonts publiques. 1967-1969: reivindicacions per a la 
construcció de l’escola pública Ciutat Comtal. 1969: 
recollida d’escombraries després de dues accions de tallar 
l’autopista amb escombraries. 1972: pas subterrani amb 
Torre Baró. 1973: últim ple de Porcioles amb oposició 
al PP de Nou Barris. 1973: tall de l’autopista per 
demanar clavegueram i aigua potable. 1973: asfaltatge 
d’alguns carrers. Dia de la mort de Carrero Blanco: 
arriben l’autobús i els semàfors. 1976: inauguració de la 
residència de veïns. 1978: camp de futbol municipal.

l’operació d’autoconstrucció del clave-
gueram que es veurà més endavant. Tant 
la Guineueta Vella com Can Ensenya 
s’acabaran enderrocant a partir d’actua-
cions diverses.

2.8. Del paisatge residencial 
horitzontal al vertical: el planejament 
urbanístic com a dispositiu potenciador

El planejament tindrà, en realitat, un 
paper transcendental en l’esdevenir ur-
banístic de Nou Barris. I no precisament 
com a mecanisme inhibidor de l’edi�ca-
ció, com s’ha vist als barris d’autocons-
trucció, sinó com a autèntic dispositiu 
potenciador del trànsit del paisatge 
residencial horitzontal al vertical, el tràn-
sit    que va marcar la gran transformació 
de les perifèries obreres d’entreguerres 
durant el franquisme.

El pla urbanístic de referència per a 
Barcelona des de la dècada de 1950 va 
ser el Pla comarcal de 1953. Però aquest 
pla es començaria a aplicar en una data 
en què ja havien estat aprovats, inici-
ats o inaugurats en algun cas destacats 
grups d’habitatges plurifamiliars de gran 
densitat, com Torre Llobeta, les Cases 
del Governador i l’adjacent polígon de 
l’Obra Sindical del Hogar (OSH), les 
primeres fases de Trinitat Nova (OSH i 
Patronat Municipal de l’Habitatge) i la 
densíssima operació dels habitatges entre 
mitgeres promoguda per Sanahuja al 
Turó de la Peira.

En segon lloc, el Pla comarcal preveia 
(excepte en una àrea en les zones més 
escarpades del nord, on s’optava per un 
model poc dens de “ciutat jardí semiin-
tensiva) tres tipus d’urbanisme i d’edi-
�cació que trencaven amb l’edi�cació 
unifamiliar predominant a la zona. La 
menys densa, l’anomenada suburbana 
extensiva, s’aplicava a tota l’extensa àrea 
per sobre de la Via Júlia i incloïa els 
barris de Roquetes i una part dels de 
Verdum i Charlot. Preveia una ordenació 
en illa tancada ocupada en un 80 % per 
habitatges plurifamiliars entre mitge-
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res de planta baixa i dos pisos (�ns a 
10,50 metres d’alçària). La quali�cació 
de densitat intermèdia, la de suburbana 
semiintensiva, era la de més impacte a la 
zona i afectava pràcticament la resta de 
barris del districte: Prosperitat, part del 
Verdum i Charlot, Porta - Can Borràs, la 
zona del Turó de la Peira i la de Fabra i 
Puig. L’ordenació, també en illa tancada 
ocupada en un 80 %, era igualment d’ha-
bitatge plurifamiliar entre mitgeres, però 
amb alçària màxima de �ns a 18,30 me-
tres. Finalment, la petita zona del nucli 
de Santa Eulàlia de Vilapicina s’assimi-
lava a les zones més cèntriques d’eixam-
ple intensiu, i permetia formes i volums 
d’edi�cació encara més densos. Amb 
aquest tipus de normativa, el vell paisatge 
de casetes unifamiliars amb alguna petita 
casa de dos pisos intercalada quedava 
condemnat a la desaparició. I més quan a 
partir del cicle de la construcció dels anys 

cinquanta, amb les facilitats donades a 
promotors i constructors amb la nova 
Ley de viviendas protegidas de 1954, 
després amb la Ley de viviendas subven-
cionadas, i encara més amb la nova Llei 
de propietat horitzontal, la perifèria de 
la ciutat esdevindria la nova frontera del 
negoci immobiliari.

Finalment, les Ordenances de la 
ciutat de 1958 van signi�car el de�ni-
tiu cop de gràcia al vell paisatge resi-
dencial de la ciutat horitzontal. Joan 
Antoni Solans va explicar amb una 
claredat com la llum del dia el procés 
que aquestes ordenances van permetre. 
No només en deixar adoptar les orde-
nacions tancades, més atractives per a 
promotors i constructors enfront de les 
obertes de l’arquitectura moderna, sinó 
sobretot per l’impacte real en la gene-
ració d’uns processos de densi�cació 
que si el Pla de 1953 ja dibuixava amb 

Figura 2.24.
La zona de Nou Barris 
i les seves quali�cacions 
urbanístiques al Pla 
comarcal de Barcelona 
de 1953.

Font: Plan de ordenación 
de Barcelona y su zona 
de influencia: Normas, 
Barcelona, 1954.
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claredat en perifèria, les Ordenances 
de 1958 van accentuar encara molt 
més.27 El balanç de la situació cap al 
1976, data d’aprovació del Pla general 

27  Joan Antoni Solans, «L’urbanisme de Barcelona 
amb anterioritat al Pla d’Estabilització Econòmica», 
dins Sebastian Balfour (ed.), Barcelona malgrat el 
franquisme. La SEAT, la ciutat i la represa democràtica, 
Barcelona, MUHBA, 2012, pàg. 129-148.

metropolità de 1976, palesa la manca 
de voluntat d’aplicar el Pla de 1953 en 
admetre l’augment clar de les densitats 
que concedien més edi�cabilitat o molta 
més. A escala de tota la ciutat, les 92 
hectàrees de zones suburbanes brutes 
desenvolupades es van transformar en 1 
hectàrea de solars d’intensitats residen-
cials superintensives, en 14,6 hectàrees 

Figura 2.25.
Les Ordenances de
Barcelona de 1958 a 
la zona de Nou Barris 
i els canvis de quali�-
cació pel que fa al Pla 
comarcal de 1953

Font: Ajuntament de Bar-
celona. Servicio Técnico del 
Plano de la Ciudad. Institut 
Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.



67 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

de solars d’usos residencials intensius 
i en només 4,7 hectàrees de sòls per a 
parc, molt per sota del 10 % exigit per 
la Llei del sòl de 1956. De les més de 
1.000 hectàrees de vies per a la ciutat, 
només es van reservar com a tals 94, 
amb menys del 8,8 % destinat a carrers 
(33,4 % en el Pla Cerdà). Pel que fa a 
les àrees perifèriques com Nou Barris, 
les zones quali�cades com a «suburbana 
extensiva» van passar d’una edi�cabilitat 
bruta d’1,84 prevista el 1953 a una de 
real de 5,0 vint anys més tard. En canvi, 
les de «suburbana semiintensiva» van 
passar de 3,2 a 4,2.

El resultat de tot això va ser una 
alteració radical del paisatge residencial 
existent el 1950. Si �ns llavors els teixits 
residencials oscil·laven al voltant de 
densitats netes entre 100 i 300 habitants 
per hectàrea com a màxim (cas de Can 
Peguera), a la � del període d’intensíssi-
ma urbanització del franquisme es van 
assolir densitats que les quadruplicaven o 

quintuplicaven. Només es van conservar 
densitats similars als barris d’autocons-
trucció. Enfront del que es podria pensar, 
els polígons —exceptuant el cas del 
Turó de la Peira— no ofereixen taxes de 
densitat més altes que les dels barris de 
densi�cació. Polígons de blocs oberts de 
la segona generació com Ciutat Meridia-
na les presenten �ns i tot més baixes. En 
qualsevol cas, el més destacat és l’aug-
ment espectacular i generalitzat de les 
densitats de partida que va fer possible 
el planejament urbanístic: el pas d’un 
paisatge residencial de cases unifamiliars 
a un molt més dens de cases en alçària.

Aquest augment de les densitats es 
va basar en plans parcials per als dife-
rents barris del districte, que van com-
portar no només canvis d’edi�cabilitat 
permesos per les mateixes ordenances, 
sinó, més important, canvis de quali�-
cació. L’eixample de la zona del passeig 
de Fabra i Puig i la zona de Turó de la 
Peira van passar de «suburbana semiin-
tensiva» a «eixample intensiu», amb el 
consegüent augment de l’edi�cabilitat. 
A través de dos plans parcials a la zona 
de Porta i la Guineueta, es va canviar 
la quali�cació de «suburbana semiin-
tensiva» a «zona residencial urbana 
semiintensiva de blocs aïllats». El Plan 
de urgencia social de 1958 havia plan-
tejat aquestes dues zones com dues de 
les àrees que calia desenvolupar amb 
polígons d’habitatge massiu. Els canvis 
de quali�cació cap a desenvolupaments 
urbanístics més densos i rendibles per al 
sector immobiliari o per allotjar amb la 
màxima rapidesa la població es van do-
nar també en altres espais de les zones 
adjacents en anys successius. La zona 
de reserva per a cementiri a l’extrem 
nord del districte va ser requali�cada 
per donar lloc a l’operació massiva del 
polígon de Ciutat Meridiana. L’enorme 
«zona sanitària» dibuixada al voltant de 
l’Hospital Mental va quedar reduïda 
a res amb el desenvolupament de les 
dues fases massives d’edi�cació privada 
dels dos polígons de Can Ensenya, que 
envolta de blocs i torres el que quedarà 

Figura 2.26.
Les densitats netes 
diferenciades segons el 
procés d’urbanització a 
Nou Barris el 1975.

Font: Elaboració pròpia a 
partir del padró de 1975
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del vell hospital. L’àrea de «ciutat jardí 
intensiva» que les Ordenances del 1958 
havien conservat del Pla comarcal de 
1953 va desaparèixer �nalment amb el 
pla parcial que va permetre des de 1970 
el desenvolupament de les diferents 
fases del polígon de Canyelles.

2.9. El paisatge de la ciutat vertical en 
ordre obert: els polígons com a forma 
d’habitatge massiu i la revolució del 
bloc aïllat

Un dels trets diferencials del paisatge 
residencial de les perifèries obreres 
urbanes durant aquest període va ser la 
gran empremta dels polígons d’habitat-
ge massiu. Fora de Nou Barris, és difícil 
trobar una altra àrea de Barcelona amb 
més quantitat i diversitat d’aquestes 
peces de ciutat, que a manera de colla-
ge van component trossos sencers del 
paisatge residencial. Construïts d’un 
cop, es van aixecar en diferents parts 
del districte 14 polígons de cronologia, 
dimensions i característiques formals 
diverses, però tots d’una mida consi-
derable en comparació amb la resta de 
promocions residencials. Allò massiu 
enfront d’allò menut. Van ser aquests 
polígons, generalment de blocs aïllats, 
els que van constituir una peça fona-
mental en el pas del paisatge residencial 
horitzontal al vertical.

Els polígons eren operacions mas-
sives en un ordre obert molt diferent 
dels processos i formes urbanes en 
què el carrer, l’illa i la parcel·la són els 
components de�nitoris —com passa en 
els processos de densi�cació. S’erigien i 
habitaven en el lapse de molt pocs anys. 
La seva lògica temporal obeïa a deci-
sions molt localitzades en el temps de 
les institucions públiques i dels particu-
lars que els promovien Això es reÀecteix 
en una dinàmica temporal molt parti-
cular: una corba sense una dinàmica as-
cendent clara com la de la densi�cació, 
amb tres elevacions o cicles més curts i 
molt marcats, un en els anys cinquanta, 

un altre en el primer lustre dels anys 
seixanta i un tercer a principis dels 
anys setanta (�gura 2.27). A la dècada 
decisiva de 1960, però, tot i l’aportació 
de grans operacions d’habitatge massiu, 
com la Guineueta i Ciutat Meridiana, 
la corba d’habitatge en polígons ja no 
de�nirà la corba general de la cons-
trucció del districte. Només a principis 
dels anys setanta, amb l’aportació de la 
segona fase de Can Ensenya i Ciutat 
Meridiana i Canyelles, l’habitatge nou 
en polígons tornarà altra vegada a ma-
nifestar un protagonisme clar (i breu) 
en la de�nició de la corba general del 
districte.

Per començar, Nou Barris va here-
tar el grup de Cases Barates Ramon 
Albó, barri actual de Can Peguera —un 
polígon de casetes baixes construït 
juntament amb tres grups similars més 
el 1929. El grup tenia 537 habitatges, 
una dimensió destacable en el context 
dels afores de Sant Andreu i de la seva 
època, ja que equivalia a més d’una 
cinquena part del total d’habitatges 
edi�cats entre el 1917 i el 1936. No 
es va tornar a veure una altra operació 
d’habitatge massiu d’aquesta enverga-
dura �ns al 1950, quan es va inaugurar 
Torre Llobeta, un grup del Patronat 
Municipal de l’Habitatge de 796 pisos 
començat dos anys abans. En aquesta 
dècada de 1950, la construcció d’habi-
tatge en polígons va ser absolutament 
decisiva. La Cases de Governador, poc 
més de 900 habitatges habitats entre el 
1952 i el 1955, es van construir al costat 
dels 1.464 habitatges de la fase princi-
pal del polígon del Verdum de l’Obra 
Sindical del Hogar, iniciat el 1953. A la 
Trinitat Nova, el Patronat Municipal de 
l’Habitatge va edi�car aquell mateix any 
597 habitatges, l’Obra Sindical del Ho-
gar 1.154 habitatges més l’any següent 
i l’Instituto Nacional de la Vivienda un 
altre paquet residencial de 464 habitat-
ges el 1955 (97 més al �nal de la dèca-
da). Sumats als més de 2.000 habitatges 
edi�cats per Roman Sanahuja, un gran 
promotor privat entre el 1952 i el 1956 
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al Turó de la Peira, a la dècada de 1950 
es van construir prop de 9.000 habitat-
ges en total en polígons, de manera que 
la promoció pública va superar lleugera-
ment la privada.

El protagonisme a Nou Barris 
d’aquest enorme estoc d’habitatges en 
polígons durant la dècada de 1950 va 
ser pràcticament absolut, com mostra la 
�gura 2.27. Gairebé la totalitat del que 
es va construir entre el 1952 i el 1957 es 
va donar en forma de massius polígons 
d’habitatge. Per això el per�l de la corba 
general de la construcció del districte 
en aquest cicle d’arrencada s’identi�ca 
completament amb el de la corba de po-
lígons i gairebé gens amb el de la corba 
de densi�cació. El protagonisme de la 
iniciativa pública en l’edi�cació d’habi-
tatge massiu en els anys cinquanta i el 
seu paper pioner en el cicle general de 
la construcció del segon franquisme han 
estat destacats en altres ciutats espanyo-
les.28 Tots els polígons esmentats menys 

28  Pablo Gigosos i Manuel Sarabia, Arquitectura y 
urbanismo de Valladolid en el siglo XX, Valladolid, Ateneo 
de Valladolid, 1997; Alfredo Medina Sáiz, Promoción 
inmobiliaria y crecimiento espacial. Santander, 1955-
1974, Santander, Universidad de Cantabria, 2004; 
Isabel Rodríguez, Vivienda y promoción inmobiliaria en 
Madrid, Lleida, Universitat de Lleida, 2001.

els dos primers van adoptar l’ordre obert 
com a criteri primordial d’ordenació 
espacial: el bloc com a tipus edi�catori 
repetit, amb poca imaginació a l’hora de 
de�nir amb aquests blocs espais públics 
d’un cert interès. El desig de construir 
el nombre més gran d’habitatges amb 
caràcter urgent (diverses d’aquestes 
operacions, com les Cases del Governa-
dor i una part de les de Trinitat Nova, 
van acollir barraquistes d’altres parts de 
la ciutat) va contribuir probablement a 
aquesta pobresa en les propostes morfo-
lògiques. Donada la seva baixa densitat, 
el model de casa unifamiliar de les Cases 
Barates no va tornar a repetir-se i només 
el grup de Torre Llobeta va apostar 
parcialment per un model molt urbà que 
valorés la traça dels carrers circumdants 
com a criteri d’ordenació; es buscava un 
llenguatge monumental no gaire allunyat 
de les Höfe vieneses d’entreguerres.

Els altres dos moments importants de 
participació dels polígons d’habitatge en 
la construcció residencial de Nou Barris 
van ser el principi dels anys seixanta i 
principi dels anys setanta. Sobre un pla 
parcial previ de la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona, el 1962 es comencen a 
erigi al polígon de la Guineueta més de 
1.500 pisos, la majoria de l’Obra Sindical 

Figura 2.27.
Habitatges en polígons 
i en barris de densi-
�cació dins del cicle 
general de Nou Barris, 
1940-1980 (mitjanes 
mòbils de 3 anys).

Font: Elaboració pròpia a 
partir del Cadastre i del 
Registre de Llicències.
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del Hogar, però amb participació també 
d’empreses com Telefónica, la Caixa de 
Pensions i la cooperativa La Puntual. Un 
any després, s’inicia l’operació de pro-
moció privada dels blocs de Porta sobre 
terrenys en els quals el principal propietari 
era Roman Sanahuja, «una de les �gures 
destacades del boom immobiliari barcelo-
ní dels anys seixanta i setanta» i promotor, 
com s’ha vist, del polígon de Turó de la 
Peira: més de 1.200 habitatges als quals 
s’afegiran alguns centenars més en anys 
successius.29 L’any següent, el 1964, amb 

29  Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria, 
«Nou Barris», dins Els barris de Barcelona, vol. III, Gràcia, 
Horta, Guinardó, Nou Barris, Barcelona, Enciclopèdia 
Catalana, Ajuntament de Barcelona, 1977, pàg. 247-

un pla parcial aprovat un any abans, es 
comencen a habitar els primers blocs de 
Ciutat Meridiana, una promoció de l’em-
presa Urbanitzacions Torre Baró presidida 
per Joan Antoni Samaranch. Durant els 
primers quatre anys es van ocupar més 
de 2.500 habitatges en els blocs nous. 
A la � dels anys seixanta s’inauguraran 
els primers 1.469 habitatges de polígon 
privat de Can Ensenya i els prop de 500 
i 729 habitatges de les torres dels polí-
gons de RENFE i Canyelles. Si durant la 
dècada anterior l’habitatge en els polí-

358, 350. Sanahuja va ser, com diuen Fabre i Huertas 
Claveria, «el que va promoure el pla parcial de Porta i 
qui estava darrere de bona part de les construccions i 
immobiliàries que van aixecar el polígon».

Figura 2.28.
Els polígons de Nou 
Barris el 1975.

Font: Elaboració pròpia.

1. Ramon Albó, 1929 (PMH).

2. Torre Llobeta, 1950 (PMH).

3. Cases del Governador, 1952.

4. Verdum, 1953 (OSH).

5. Trinitat, 1953 (OSH).

6. Turó de la Peira 1952/56 (Privat).

7. Trinitat, 1957 (PMH/INV).

8. Guineueta, 1962 (CU, OSH, Coop).

9. Porta, 1963 (Privat)

10. Ciutat Meridiana, 1964 (Privat).

11. Can Ensenya I, 1967 (Privat).

12. RENFE, 1969 (Privat)

13. Can Ensenya II, 1971 (Privat).

14. Canyelles, 1973 (PMH).
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gons de promoció pública havia superat 
lleugerament el de promoció privada, 
durant aquesta la promoció privada i els 
habitatges acollits a la Ley de viviendas 
subvencionadas prendrian clarament la 
davantera, amb un 64 % del total del 
parc habitacional inaugurat en polígons. 
El cicle de construcció curt però molt 
intens en polígons de principis dels anys 
setanta —prop de 6.000 habitatges— 
veuria la consolidació d’una segona fase 
al polígon de Can Ensenya en forma 
d’altes torres aïllades i la �nalització 
de l’operació de Canyelles, en aquest 
cas amb participació del Patronato 
Municipal de la Vivienda. Tot i que el 
protagonisme de l’habitatge en polígons 
d’aquest primer quinquenni dels anys 

setanta dins del cicle general de Nou 
Barris no es pot comparar amb allò que 
va passar durant els anys cinquanta, s’ha 
d’assenyalar que el repunt del cicle ge-
neral pren una altra vegada el seu per�l 
de la corba de construcció dels polígons. 
Més d’un 60 % de tot l’habitatge cons-
truït entre el 1971 i el 1975 es va donar 
d’aquesta forma.

La forma d’ordenació absolutament 
dominant en els polígons dels anys 
seixanta i principis dels anys setanta 
va ser la del bloc aïllat. La Guineueta i 
Ciutat Meridiana es poden considerar 
l’apoteosi d’aquesta manera tan sumària 
d’implantació morfològica (�gura 2.30). 
La torre aïllada va anar apareixent a 
poc a poc en aquests polígons �ns a 

Figura 2.29.
La implantació massiva 
del bloc: el polígon de 
la Guineueta i les pri-
meres promocions de 
blocs de Porta l’octubre 
de 1963.

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons TAF.
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convertir-se en autèntica protagonista 
en algunes operacions, com el polígon 
RENFE, la segona fase de Can Ensen-
ya o Canyelles. Rarament s’aposta per 
de�nir, a partir dels blocs —i encara 
menys des de les torres—, espais tancats 
o semitancats amb la intenció de crear 
places, carrers o avingudes, o altres for-
mes alternatives de composició urbana.

2.10. Del paisatge residencial 
horitzontal al vertical: la rellevància 
dels barris de densi�cació

Contrastant la pauta temporal concentra-
da en moments concrets de l’habitatge en 
polígons, l’habitatge de la densi�cació va 
respondre a una lògica temporal molt més 
repartida en el temps, més d’acord amb 
la formació sedimentària d’aquest tipus 
de procés urbà. Davant d’una ocupació 
de l’espai perifèric a manera de collage de 
paquets urbans unitaris que colonitzen 
territori en forma de patchwork pròpia 
dels polígons, els barris de densi�cació su-
perposen noves capes d’habitatge sobre les 
ja existents a manera de palimpsest. Allò 
que és essencial de la gran transformació 
urbanística de Nou Barris durant el boom
dels anys 1950-1975 va ser la constant 

dialèctica i complementarietat en el temps 
entre palimpsest i collage.30

Tot i el seu impacte indiscutible, el 
polígon d’habitatges com a forma urbana 
prototípica no va dominar a Nou Barris. 
Malgrat les aparences, la densi�cació 
de teixits residencials va tenir una con-
tribució més gran al creixement que els 
polígons: enfront dels 28.452 habitatges 
cadastrats en polígons (un 41 %) n’hem 
comptabilitzat 40.534 en barris de densi-
�cació, és a dir, un 59 % de tot l’habitatge 
construït durant el període 1940-1980. 
Encara que pugui semblar un dels dos 
districtes de Barcelona prototípics de 
les operacions d’habitatge massiu, Nou 
Barris va ser, sobretot des de l’arrencada 
de la dècada de 1960, un espai marcat per 
la substitució del caseriu preexistent de 
baixa alçària i habitatges unifamiliars per 
edi�cacions plurifamiliars entre mitgeres 
de quatre, cinc i �ns sis pisos. Això és una 
alteració radical del paisatge residencial 
que va revolucionar, de fet, el paisatge 
heretat el 1950.

A la �gura 2.31 es pot veure la 
rellevància d’aquests barris iniciats com 
a parcel·lacions de casetes baixes en els 

30  L’oposició entre palimpsest i collage a Fernando de 
Terán, Madrid, Madrid, Mapfre, 1992.

1976-1980

Figura 2.30.
Autoconstrucció, 
polígons i barris de 
densi�cació en nombre 
d’habitatges a Nou 
Barris per quinquennis, 
1939-1980.

Font: Elaboració pròpia 
a partir del Registre de 
Llicències d’Obres.
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anys vint i que van acabar després den-
si�cats enfront dels altres dos processos 
presents a Nou Barris, l’autoconstrucció 
i la creació de polígons. En aquestes 
barriades de densi�cació es va situar, com 
hem dit, més d’un 60 % de tot l’enorme 
estoc de nou habitatge ocupat en els anys 
de franquisme. Els pisos hi van créixer 
amb força des dels anys cinquanta, i van 
aconseguir els seus màxims en la dècada 
de 1960. Tal com mostra el grà�c de la 
�gura 2.27, es dibuixa un per�l amb un 
gran pendent que arrenca amb força des 
del 1958. La corba seguirà creixent �ns 
a arribar als dos cims més alts en aquests 
anys seixanta decisius. Cal destacar 
aquesta rellevància dels anys seixanta 
perquè, com s’ha vist, els anys cinquanta 
van ser transcendentals en els processos 
d’autoconstrucció del districte, i impor-
tants també en el de creació de polígons. 
És molt signi�catiu també que la corba 

dels barris de densi�cació es corres-
pongui molt millor que la dels polígons 
amb la corba general de la construcció 
del districte. Aquesta coincidència és 
especialment notable en el gran cicle 
de l’habitatge que va de �nals dels anys 
cinquanta a principis dels anys setanta, el 
més decisiu, sens dubte, de tot el període 
franquista. És la prova de la transcendèn-
cia d’aquest tipus de teixits residencials. 
A manera de palimpsest, en aquest nou 
paisatge residencial es van anar trans-
formant a poc a poc els teixits urbans 
heretats de manera capil·lar i sedimen-
tària. Van recréixer primer les casetes 
baixes existents. Es van substituir després 
per cases molt més grans de cinc o sis al-
çàries. Però no es va alterar gaire el viari 
de base i relativament poc el parcel·lari. 
Tot i això, a �nals dels anys seixanta tots 
aquests barris mostraven un paisatge 
residencial que no recordava gens l’here-

Figura 2.31.
La densi�cació en 
marxa: Verdum i Pros-
peritat, ca. 1963.

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons TAF.
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tat el 1950: cases més altes, carrers més 
encaixonats, nombrosos comerços a les 
plantes baixes, molta més gent als carrers. 
Ja no eren els mateixos barris perifèrics 
de casetes baixes. N’eren d’altres de ben 
diferents. El paisatge residencial horit-
zontal s’havia transformat en vertical. 
Verticalització sobtada amb els polígons 
d’habitatges, verticalització gradual amb 
els processos de densi�cació.

L’anàlisi de les llicències d’obres en un 
nombre important de carrers de cadas-
cun dels barris mostra que la densi�cació 
no va ser, en efecte, un procés sobtat. Va 
passar per etapes preparatòries en què 
es van anar superposant capes d’edi�-
cació residencial en forma d’addicions 
o remuntaments de pisos abans que 
dominessin �nalment els enderrocs 
de les casetes baixes i se substituïssin 
de�nitivament per cases plurifamiliars 
entre mitgeres. Com es pot apreciar en la 
�gura 2.32, la dècada de 1940 amb prou 
feines va alterar el paisatge urbà heretat 
de casetes de baixos, el paisatge edilici 
de la ciutat horitzontal. Les llicències 
sol·licitades van ser majoritàriament de 
cases unifamiliars de planta baixa o de 
planta baixa i pis. Tot just hi va haver 
remuntaments sobre l’edi�cació unifami-
liar prèviament existent i, encara que va 

començar el procés d’edi�cació de cases 
de pisos en solars lliures o amb edi�cació 
existent, la seva dinàmica va ser tímida i 
va representar només un de cada quatre 
habitatges nous construïts. El que va ser 
autènticament nou en la dècada de 1950 
és l’increment dels remuntaments a les 
cases baixes —que van ascendir �ns a 
prop d’un terç de tot l’habitatge nou. És 
cert que van començar a despuntar les 
substitucions, però el paisatge dominant 
va seguir sent encara de casetes de baixos 
i d’un pis o de petites addicions. Només 
en la dècada de 1960 començaria a can-
viar radicalment aquest paisatge. Com 
mostra el grà�c, l’edi�cació unifamiliar 
es va deixar pràcticament de construir i 
només va sobreviure un escàs percentatge 
d’addicions (12,5 %). A la dècada �nal 
de 1970, tant l’edi�cació menuda unifa-
miliar com les addicions ja eren un mer 
residu del passat.

És important recordar que no tot el 
procés de substitució a partir de mitjans 
o �nals dels anys cinquanta es va donar 
en la forma d’edi�cació menuda o re-
crescuda que és enderrocada per a la seva 
substitució. En els extrems més allunyats 
del viari dels diferents barris de densi�-
cació, i coincidint moltes vegades amb la 
façana a grans vies (passeig Valldaura, via 

Figura 2.32.
Edi�cació menuda, ad-
dicions i substitucions 
en nombre d’habitatges 
per quinquennis, 1939-
1980.

Font: Elaboració pròpia 
a partir del Registre de 
Llicències d’Obres.

Percentatge de densifi-
cació

PB / PB+1P

Addicions

Substitucions

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

1939-1945 1976-19801971-19751966-19701961-19651956-19601951-19551946-1950



75 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

Figura 2.34.
Les operacions sobre 
grans solars al passeig 
Valldaura i el contrast 
amb les substitucions 
més menudes adjacents 
a la Prosperitat i Port.

Font: Elaboració pròpia.
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Figura 2.33.
Les operacions sobre 
grans solars amb façana 
a vials importants.

Font: Elaboració pròpia.
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Favència, passeig Maragall, Fabra i Puig 
o Pi i Molist, carrer Artesania, carrer 
dels Quinze), es van dur a terme des de 
principis dels anys seixanta operacions 
de construcció massiva en comparació 
amb les cases de pisos de simple substi-
tució. Aquestes àrees més excèntriques 
dels barris on no s’havien arribat a 
subdividir les propietats en petites par-
cel·les per a la venda i construcció van 
ser, en efecte, objecte d’operacions sobre 
grans solars al costat de vials impor-
tants. Aquesta espècie de minipolígons, 
algunes vegades de més d’un centenar 
d’habitatges i que comportaven una 
inversió immobiliària a l’altura d’empre-
ses de promoció i construcció de mida 
mitjana-gran són mapades en els plà-
nols 2.33 i 2.34. No es poden considerar 
pròpiament operacions d’habitatge per 
substitució perquè es solien realitzar 
sobre sòl no parcel·lat o no residencial, 
però podien arribar a representar una 
proporció gens menyspreable del total 
del nou parc d’habitatge dels barris 
densi�cats.

Tot el gegantí procés edilici que va 
anar superposant noves capes d’edi�ca-
ció plurifamiliar sobre el teixit d’habi-
tatge unifamiliar o massi�cant les vores 
dels barris va presentar dinàmiques 
diferents en els barris més centrals i en 
els més allunyats. Es contrasta com a 
exemple l’evolució de Vilapicina - Fabra 
i Puig i la de Prosperitat (�gura 2.35). 
En tots dos barris es pot constatar la 
presència d’un paisatge residencial de 
casetes baixes i posteriors addicions en 
els tres primers quinquennis i la seva 
absoluta substitució pel nou paisatge de 
cases entre mitgeres de pisos a la dècada 
de 1960 i principis de la de 1970. La di-
ferència rau en el fet que aquest procés 
de substitució va començar amb molta 
força ja en el segon lustre dels anys 
cinquanta a Vilapicina. A la Prosperitat, 
en canvi, les substitucions van esperar 
a la dècada de 1960 per disparar-se, es 
van concentrar gairebé totes en aquesta 
dècada i van descendir en el decenni se-
güent. Si féssim la comparació amb els 

barris del Verdum o Roquetes Baixes, 
arribaríem a la mateixa conclusió, amb 
l’excepció que el moviment densi�ca-
dor de substitucions i el pas al paisatge 
residencial vertical es va aturar en gran 
manera en els anys setanta. La gran 
onada densi�cadora, el pas de la ciutat 
horitzontal a la ciutat vertical, es va 
produir, doncs, de dins a fora, dels barris 
més centrals als més perifèrics. I si el 
procés de creació d’habitatge nou va ser 
sempre de fora endins, el de densi�cació 
va seguir la direcció contrària.

A tall de conclusió

Vistos de manera creuada els processos 
residencials de densi�cació i de polígons 
a Nou Barris, tant en el temps i com a 
l’espai, ja podem establir les principals 
conclusions. Els anys quaranta van ser un 
període de crisi i continuïtat de la ciutat 
horitzontal heretada i també de lleugera 
predominança de la corona perifèrica 
exterior (sector nord). El brusc canvi des 
del 1950 va donar pas progressivament 
al de la ciutat vertical, que es va produir 
en tres fases diferenciades de canvi del 
paisatge residencial. Durant el cicle dels 
anys cinquanta, els polígons van ser els 
responsables principals d’aquest creixe-
ment i va dominar la corona perifèrica 
interior. Durant la dècada decisiva de 
1960, la corona exterior va prendre, en 
canvi, un protagonisme absolutament de-
cisiu, i va duplicar el nombre d’habitatges 
nous de la corona interior. El gruix del 
creixement habitacional del decenni el 
va aportar la densi�cació, que va superar 
els polígons en més d’un 70 %, i especial-
ment la densi�cació d’aquesta corona ex-
terior, que va destacar sobre la densi�ca-
ció de la corona central en una proporció 
semblant. Va ser en aquests anys decisius 
quan la ciutat vertical va acabar substi-
tuint la ciutat horitzontal. En iniciar-se 
els anys setanta, semblava que l’ocupació 
dels nous polígons de la corona exte-
rior perllongaria l’hegemonia d’aquesta 
corona exterior. Però durant la totalitat 
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Figura 2.35.
Comparació de dos 
processos de densi�-
cació representatius a 
les corones exterior i 
interior de Nou Barris, 
1939-1980.

Font: Elaboració pròpia 
a partir del Registre de 
Llicències d’Obra.
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del decenni, els processos densi�cadors ja 
s’havien fet amos absoluts de la situació 
doblant l’habitatge erigit en polígons 
i apuntant-se més aviat un retorn de 
la corona interior com a protagonista, 
especialment després de la crisi posterior 
al 1975. En termes d’agregació, i com a 
la globalitat de la ciutat, la dinàmica del 
creixement i del canvi residencial a Nou 
Barris es va donar alternant períodes de 
més expansió relativa de les àrees més 
excèntriques amb altres ulteriors de més 
impuls relatiu de les àrees més centrals. 
En tots aquests moviments alternants, 
la densi�cació va ocupar un lloc cada 
vegada més rellevant �ns a convertir-se 

en factor principal de desenvolupament 
de l’espai residencial de Nou Barris —i 
més encara de tota la ciutat.

Els processos de densi�cació van 
seguir una lògica temporal estretament 
relacionada amb l’esmentat procés alter-
nant de fora-dins. S’han comparat com 
a exemple els dos agregats més impor-
tants de barris de densi�cació: l’agregat 
Vilapicina - Fabra i Puig amb Porta, i 
l’agregat Prosperitat amb Verdum i Ro-
quetes Baixes. El nou habitatge cadastral 
a la dècada de 1950, quan es va iniciar 
fortament aquest procés, va ser un 30 % 
superior en el primer agregat que en el 
segon. S’estava produint un procés de 
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creixement per densi�cació que procedia 
dels barris més centrals i es desplaçava 
després cap als barris més excèntrics. La 
dècada següent va veure, en efecte, que 
l’agregat Prosperitat - Verdum - Roque-
tes Baixes va experimentar un espec-
tacular impuls densi�cador de més de 
13.000 habitatges, que va superar en un 
73 % el de l’agregat Vilapicina - Fabra i 
Puig - Porta. Aquesta alternança cíclica 
densi�cació central versus densi�cació 
perifèrica va tornar a repetir-se en la dè-
cada de 1970 quan de nou l’agregat més 
central va superar en un 96 % l’agregat 
més perifèric. Les corbes comparades 
dels dos barris més importants de cada 
un dels dos agregats ho posen clarament 
en evidència (�gura 2.36). A la dècada 
de 1950 Vilapicina va sobrepassar la 
Prosperitat en un 55 % d’habitatge nou, 
la major part addicions de cases sobre 
les preexistents i, sobretot, substitucions 
amb cases altes entre mitgeres de l’edi�-
cació unifamiliar existent. En el decenni 
dels anys seixanta s’observa que, mentre 
que la corba de Vilapicina es manté en 
un altiplà amb elevacions al voltant dels 
450-600 habitatges, l’intensíssim cicle 
de densi�cació de Prosperitat va prendre 
la forma d’un elevat doble pic proper al 
miler d’unitats a �nals dels anys seixanta. 
Això va suposar un 82 % més d’habitatge 

durant la dècada. Si mirem la dècada 
següent, veurem que de nou la corba de 
Vilapicina prendria la davantera sense 
discussió amb un 82 % més d’allotja-
ments nous.

En de�nitiva, l’alternança entre den-
si�cació central i densi�cació perifèrica 
ens torna a mostrar les mateixes lògiques 
de creixement alternant de fora endins 
observades en analitzar l’oposició nord-
sud. Després d’una lànguida dècada de 
1940 en què va dominar l’extensió de la 
corona perifèrica als barris del nord, la de 
1950 va ser en termes relatius una dècada 
en què va sobresortir una primera onada 
de densi�cació als barris del sud, de la 
corona interior. En els anys seixanta va 
girar-se radicalment la truita i els barris 
del nord es van convertir en protago-
nistes. El més decisiu va ser el fortíssim 
episodi de densi�cació en l’agregat 
Prosperitat-Verdum-Roquetes, que es va 
convertir, sens dubte, en l’actor principal 
del període. A la dècada �nal de 1970 es 
va viure un nou retorn de la corona in-
terior amb la continuació dels processos 
densi�cadors iniciats anteriorment.

Figura 2.36.
Vilapicina - Fabra i 
Puig enfront de Pros-
peritat, 1939-1980: 
densi�cació progressiva 
en el cicle llarg i densi-
�cació concentrada als 
anys seixanta.

Font: Elaboració pròpia a 
partir del Cadastre i del 
Registre de Llicències.
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Apèndix
La construcció de nou habitatge a Nou Barris, 1939-1980, per quinquennis

1939
1945

1946
1950

1951
1955

1956
1960

1961
1965

1966
1970

1971
1975

1976
1980 Suma

Vilapicina + Fabra i Puig 93   151   490   1.815   1.845   2.366   2.475   937   10.172   

Porta sense Blocs 67   254   462   1.268   1.637   2.056   1.790   358   7.892   

Prosperitat 65   210   386   1.100   3.686   3.983   1.320   879   11.629   

Verdum sense OSH 20   15   128   326   1.421   1.719   551   105   4.285   

Roquetes Baixes 23   43   103   447   724   1.135   959   346   3.780   

Roquetes Altes 7   21   80   401   152   191   155   49   1.056   

Torre Baró 43   65   280   246   104   111   127   75   1.051   

Vallbona 100   33   97   109   101   106   -3   -9   534   

Guineueta Vella 17   37   60   12   9   -     135   

Turó de la Peira 8   15   2.020   2.462   600   411   600   53   6.169   

Trinitat Nova -     -     1.161   506   1.766   79   -     -     3.512   

Polígon-OSH-Roquetes -     -     146   838   392   -     -     -     1.376   

Polígon Guineueta -     -     -     -     2.263   161   60   -     2.484   

Cases del Governador -     -     906   -     -     -     -     906   

Torre Llobeta - Vilapicina -     28   563   216   -     -     -     -     807   

Blocs Porta -     -     -     -     1.262   156   526   -     1.944   

RENFE - Prosperitat -     -     -     -     496   -     -     -     496   

Ciutat Meridiana -     -     -     -     -     2.553   1.214   -     3.767   

Can Ensenya -     22   41   35   5   1.367   2.032   583   4.085   

Canyelles 729   2.177   -     2.906   

Total 443   894   6.923   9.781   16.463   17.123   13.983   3.376   68.986   
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El creixement imprevist, abrupte i 
atropellat d’aquestes perifèries urbanes 
durant el franquisme va fer usual que la 
construcció d’habitatges s’anticipés al 
procés de planejament i d’urbanització, i 
en particular a la formació de les infraes-
tructures que havien de ser-ne el suport. 
La bibliogra�a sobre aquests barris, molt 
atenta a les reivindicacions veïnals, ha 
posat sovint el focus sobre les carències 
més que sobre les realitzacions. El nostre 
objectiu és avaluar millor els ritmes, la 
localització i l’abast de les actuacions a 
partir de l’examen dels expedients d’obra 
pública de l’Arxiu Municipal Contem-
porani. Per aquesta via es poden apreciar 
els contrastos en els ritmes de la dotació 
d’algunes de les infraestructures bàsiques, 
de la seva localització, dels desequili-
bris entre zones i barris, així com de la 
molt notable disparitat entre les grans 
operacions d’habitatge massiu, les zones 
densi�cació i les zones d’autoconstrucció.

Si es considera la vida al barri i el 
seu procés de construcció, no és difícil 
constatar �ns a quin punt l’absència de 
clavegueram i l’extrema inaccessibilitat 
d’aquells barris n’eren els aspectes més 
crítics.  Malgrat la persistència de les 
di�cultats, tant en l’accés als trans-

ports públics com en la implementació 
del clavegueram, hi ha un abans i un 
després del 1959. La dècada de 1960, 
com hem vist, és de forta densi�cació 
i no aliena als progressos signi�catius 
d’ordre infraestructural i dels equipa-
ments, la qual cosa evita que quedin 
àrees molt maltractades, com les àrees 
d’autoconstrucció. 

És en aquesta dècada quan hi haurà, 
a la part alta del barri de Roquetes, la 
primera resposta veïnal organitzada. Les 
carències infraestructurals van portar 
els veïns a mobilitzar-se per autocons-
truir-hi el clavegueram i després auto-
gestionar-hi la xarxa d’aigua corrent. 
A partir d’aquí van ser nombroses les 
mobilitzacions per mitigar les carèn-
cies d’infraestructures i d’equipaments, 
però va ser  l’intent de l’Ajuntament de 
corregir els dè�cits acumulats de plane-
jament el que va desencadenar la major 
cascada de mobilitzacions i protestes. 
El Pla parcial de Torre Baró - Vallbo-
na - Trinitat, amenaçava uns quatre 
mil habitatges i afectava greument nou 
dels barris. La defensa organitzada dels 
veïns va ser l’origen de l’actual terme 
Nou Barris i l’instrument més efectiu 
de la seva posterior millora.

CAPÍTOL 3
DÈFICITS INFRAESTRUCTURALS I PRIMERES 
RESPOSTES VEÏNALS
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3.1. Les infraestructures i el procés 
d’urbanització

Des de �nals del segle xix, l’àrea peri-
fèrica al nord de Sant Andreu s’havia 
convertit en una àrea al servei de la 
ciutat. La instal·lació del gran Hos-
pital Mental de la Santa Creu ja n’és 
una mostra ben visible. És encara més 
signi�cativa la forta incidència de les 
grans infraestructures tècniques d’apro-
visionament d’aigua i d’electricitat. Des 
de molt aviat les mines d’aquesta falda de 
Collserola havien proveït d’aigua el nucli 
de Sant Andreu i, des del mateix pro-
cés de formació de l’Eixample, diversos 
aqüeductes que el dotaven d’aigua el tra-
vessaven: l’aqüeducte de Dosrius, que el 
creuava després de salvar la vall del Besòs 
amb un sifó, i també els dos aqüeductes 
del Vallès. Més visible, l’aqüeducte alt 
de Montcada, endegat a l’última dècada 
del segle xix va permetre el principal 
dipòsit d’elevació, conegut com la Casa 
de l ’Aigua a la Trinitat Nova. En tot cas, 
l’impacte més rellevant va ser l’arribada 
del nou abastament d’aigua del Ter per 
a Barcelona a la dècada de 1960, la de 
creixement poblacional més intens de tot 
el sector. Novament, la zona de Trinitat 
Nova va ser ocupada per grans dipòsits al 
servei de la ciutat. 

En de�nitiva, aquest sector nord de la 
ciutat és una de les vies d’entrada de les 
línies d’abastiment de la ciutat: les princi-
pals conduccions de proveïment d’aigua 
de la ciutat i també les línies elèctriques 
d’alta tensió. Aquestes no només seran 
una presència característica, com queda 
ben palès a les fotogra�es de �nals del 
1960 i de la dècada de 1970. Tot sembla 
indicar que també van imposar el traçat 
a dos dels seus carrers més signi�catius. 
En els plànols de les línies d’alta tensió 
que es conserven a l’Arxiu Municipal 
Contemporani, encara escasses i que hi 
havia l’any 1955, podem observar que 
el traçat rectilini i en pendent del carrer 
de les Torres, que vertebra el barri de Ro-
quetes, sembla clarament determinat per 
una d’aquestes primeres línies. També 

el traçat dels carrers de Viladrosa i Joan 
Riera, que vertebren el barri de Verdum, 
sembla tenir el mateix origen. Fins i tot 
la in¢exió �nal del carrer Ponce de León 
s’explica perquè la línia d’alta tensió feia 
la mateixa in¢exió per dirigir-se a l’Hos-
pital de la Santa Creu (�gura 3.1).

Probablement, la línia que baixava 
pel carrer de Les Torres va haver de 
ser desviada quan es van urbanitzar els 
polígons de la Trinitat Nova. Segons 
Emili Donato, hi ha una instància de la 
companyia ENHER, del 13 d’abril de 
1961, que demanava projectar i cons-
truir diverses línies d’alta tensió i baixa 
tensió a la barriada de les Roquetes.1

Les dues línies devien ser substituï-
des aleshores per la línia d’alta tensió 
que seguia la projectada Via Favència, 
aleshores uns descampats de topogra�a 
erma i abrupte, un paisatge ben visible 
a les fotogra�es de principis dels anys 
seixanta que caracteritzava amb força la 
imatge del que després hem anomenat 
Nou Barris (�gures 3.2 i 3.3). La línia 
baixava de Collserola entre Roquetes 
i Canyelles i, per la Via Favència, es 
dirigia a la subestació elèctrica de la 
Trinitat Vella. Aquesta línia aèria d’alta 
tensió no es va substituir per una de 
soterrada �ns a �nals dels anys setanta 
per obrir la Ronda de Dalt.

Els dè�cits d’urbanització i infraes-
tructura han estat un dels aspectes 
més destacats en el procés de formació 
d’aquestes perifèries, molt especialment 
en el cas de Nou Barris. Han semblat 
sempre tan evidents que sovint s’han 
tractat sumàriament amb algunes 
al·lusions exemplars. Sovint s’il·lustren 
molt grà�cament mitjançant una relació 
de les protestes de les associacions de 
veïns que aquests dè�cits van provo-
car, o simplement mostrant algunes 
fotogra�es expressives del retard en el 
procés d’urbanització. Aquests exemples 
serveixen per destacar el problema del 
conjunt dels barris. Són il·lustracions 

1   Emili Donato, «Barrios altos de San Andrés», 
Cuadernos de Arquitectura, núm. 1965, pàg. 28.
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certes i útils, però també és important 
evidenciar �ns a quin punt el procés 
morós d’urbanització i d’implementació 
d’infraestructures determina diferèn-
cies marcades i decisives entre barris, 
com evidencien les dades estadístiques 
que tenim de serveis als habitatges per 
a l’any 1965, sobretot les que tenim, 
desagregades per seccions censals, per a 
l’any 1970. Aquestes últimes ofereixen 
la millor aproximació a la disponibilitat 
de serveis d’aigua, electricitat i gas de 
ciutat, proporcionats per empreses no 
municipals.

Encara que seria desitjable disposar 
d’una documentació exhaustiva, no és 
fàcil fer un examen detallat i de conjunt 
de l’evolució durant el període, diferen-
ciant els graus d’urbanització i distingint 
segons els tipus d’infraestructures. D’una 
banda, perquè moltes d’aquestes infraes-
tructures i xarxes tècniques més crítiques 
eren competència d’empreses privades. 
De l’altra, perquè l’estudi de les obres 
públiques de caràcter municipal no deixa 
de presentar problemes. 

Per a l’any 1929-1930 es disposa de 
plànols resum d’algunes xarxes tècniques a 

Pàgina anterior:

Figura 3.1. 
Plànol de traçat de 
línies elèctriques d’alta 
tensió de Barcelona, 
[sense nom], 1955. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0491 de 
1929.
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tot Barcelona. L’estat d’aquetes xarxes en 
aquell moment en què s’iniciava una dè-
cada de crisi no devia ser gaire diferent de 
l’estat una vegada acabada la Guerra i, �ns 
i tot, una dècada després (�gures 3.4 a 3.9).

La xarxa d’aigües és pràcticament 
l’única que arriba a l’àrea actual de 
Nou Barris. Caldria afegir-hi probable-
ment les cases que disposaven d’aigua 

de mina. Però no podem saber quina 
era la proporció de domicilis abonats. 
Les parts més servides eren l’entorn 
de Fabra i Puig i Vilapicina, al sud, i 
els barris de la Prosperitat, Verdum i 
Charlot, al nord.

Sorprèn, en canvi, la pràctica absència 
de clavegueram. No tan sols la manca 
de grans col·lectors, també la manca de 

Figura 3.2. 
La Via Favència amb 
les torres d’alta tensió, 
dècada de 1960. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Figura 3.3. 
La Via Favència amb 
les torres d’alta tensió, 
dècada de 1960. 

Font: http://arxiuhistoric.
blogspot.com/2012/10/
la-via-favencia-qua-
tre-imatges-quatre.html.
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referències a una previsió d’una xarxa 
més capil·lar.

Ni tan sols la part del passeig de Fa-
bra i Puig disposava de claveguera. Tot 
sembla indicar que, en aquestes àrees, 
les rieres devien fer encara la funció 
de col·lectors, mentre que la imposició 
legal de les fosses sèptiques devia suplir 
l’absència de clavegueram. Aquesta 
situació es mantindria en molts casos 
�ns a la dècada de 1960 i, en àrees com 
Torre Baró o Vallbona, pràcticament 
durant tot el període.

Aquesta manca de serveis en tot 
aquest sector nord de Sant Andreu es fa 
encara més palesa en la informació sobre 
les altres xarxes tècniques. 

Nou Barris en queda completament 
al marge. L’enllumenat de gas és propi 
de les àrees solvents d’urbanització més 
antiga. Només arriba a zones restringides 
de Vilapicina, Fabra i Puig, i de Porta.

En de�nitiva, l’enllumenat dels carrers 
es limita al passeig de Fabra i Puig, a al-
gunes vies de Vilapicina i sobretot al barri 
de Porta. En barris com els de Prosperitat, 
Verdum o Roquetes no hi consta cap via 
il·luminada pel servei municipal. 

La migrada il·luminació d’aquests 
barris es comprova a les fotogra�es dels 
anys cinquanta i seixanta. En molts dels 
barris, els fanals hi són pràcticament 
absents. Només es posaran fanals de 
columna en alguns centres o vies princi-

Figura 3.4. 
Plànol de la xarxa de 
proveïment d’aigües 
de Barcelona, [sense 
nom], 1929. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0314 de 
1929.
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Figura 3.5. 
Plànol de la xarxa de 
clavegueram de Bar-
celona, [sense nom], 
1929.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0313 de 
1929.

Figura 3.6. 
Plànol de la xarxa de 
clavegueram de Bar-
celona, [sense nom], 
1929.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0312 de 
1929.
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pals, com a la plaça del Virrei Amat, els 
passeigs de Fabra i Puig, del Doctor Pi i 
Molist o, per exemple, al curt passeig de 
la Peira. També a alguns polígons. Però 
seran més habituals les solucions d’ur-
gència amb senzilles làmpades murals 
distanciades entre elles i �xades a les 
parets dels edi�cis existents o als pals 
de fusta de les línies aèries d’electricitat. 
Només molt tardanament s’anirà actua-
litzant l’enllumenat públic. 

A partir de les dades que tenim per 
als anys 1929-1930, el fons documen-

tal del Negociat d’Obres Públiques de 
l’Arxiu Municipal Contemporani és 
la millor via per aproximar-nos a les 
transformacions posteriors pel que fa a 
la part bàsica de la urbanització, com és 
el clavegueram, la pavimentació, l’enllu-
menat i altres.2 Ara bé, quan s’analitza el 

2   Com que l’examen directe dels expedients del 
Negociat d’Obres Públiques (AMC) fa molt difícil 
obtenir una visió de conjunt, l’única via factible és el 
�txer cronologicoalfabètic. Té l’avantatge d’ordenar les 
�txes per carrers, cosa que permet compilar les obres 
públiques pressupostades a l’àrea de l’actual Nou Barris. 

Figura 3.7. 
Plànols generals de 
xarxes de distribució 
d’electricitat a la ciutat, 
amb indicació de les 
companyies subminis-
tradores, [sense nom], 
1929.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0501 de 
1929.
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Figura 3.9. 
Plànols generals de 
xarxes de distribució 
de gas a la ciutat, amb 
indicació de les compa-
nyies subministradores, 
[sense nom], 1929.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0500 de 
1929.

Figura 3.8. 
Plànols generals de 
xarxes de distribució 
d’electricitat a la ciutat, 
amb indicació de les 
companyies subminis-
tradores, [sense nom], 
1929.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0501 de 
1929.
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contingut del �txer cronologicoalfabètic 
i se’n fa un primer mapatge, sembla clar 
que no recull tota l’obra pública que es va 
fer durant tots aquests anys. D’entrada, 
les obres d’urbanització de la majoria de 
polígons no hi consten. De fet, els únics 
polígons que motiven alguns expedients 
d’obra pública són el de Torre Llobeta i 
el de les Cases del Governador. Alguns 
plans parcials, per exemple el laboriós 
Pla parcial del barri de Porta de 1955-
1964, il·lustren amb detall, a més de les 
alineacions, rasants i la pavimentació, 
el traçat, càlculs tècnics i el pressupost, 
no només de la xarxa de clavegueram, 
també de les xarxes de distribució 
d’aigua, amb les artèries generals, les 
artèries secundàries i les de distribució; 
la de gas, amb les càmeres de regulació, 
les artèries d’alimentació, les de mitja-
na pressió, les de baixa pressió i les de 
distribució; les d’enllumenat públic; la 
de distribució d’energia elèctrica, amb la 
xarxa exterior d’alta tensió; les estacions 
transformadores, i la xarxa interior de 
baixa tensió. També il·lustren les cana-
litzacions exteriors d’aigua, gas i la xaexa 

És una via útil per localitzar-ne els expedients i per 
avaluar-ne la tipologia, encara que planteja certament 
dubtes com a base per a una anàlisi quantitativa. 

d’alta tensió elèctrica. Encara que va ser 
aprovat el 12-12-1957 pel Ministeri de 
l’Habitatge, va quedar sense efecte arran 
de la Sentència del Tribunal Suprem de 
19-10-1961. Els plànols de 1964, després 
de les modi�cacions requerides, detallen 
les xarxes ja existents i els nous trams 
que es proposen, però no hem trobat els 
expedients del moment de l’execució.3

Hi falten, doncs, expedients de la 
urbanització de vies importants i de parts 
signi�catives d’aquests barris, sigui per 
defectes en la confecció del �txer, sigui 
perquè són obres de promoció privada 
o, potser, carregades a altres partides. De 
vegades, es tenen notícies de projectes 
d’obra pública a través de la premsa que 
no s’han trobat al �txer. D’altra banda, 
cal suposar que els expedients no es 
corresponen exactament amb les obres 
realment realitzades. És força habitual 
trobar expedients referents a les mateixes 
obres amb una separació de pocs anys, 
perquè les licitacions no havien tingut 
èxit, per correccions fetes al projecte o, 
probablement, també per altres motius. 

En qualsevol cas, el �txer cronologi-
coalfabètic recull una gran proporció de 

3   AMC, Pla parcial de Porta, expedient 1683/1964.

Figura 3.10. 
Expedients anuals 
del Negociat d’Obres 
Públiques, 1940-1980, 
a Nou Barris. 

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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les obres realitzades durant aquests anys, 
i, sembla útil utilitzar aquestes dades 
com a primera aproximació i com una 
mostra prou abundant per ajudar a posar 
sobre la taula noves qüestions i noves 
preguntes (�gura 3.10).

El nombre d’expedients té oscil·la-
cions signi�catives d’un any a l’altre, i per 
establir un certs criteris de tendència és 
útil fer-ne el grà�c per quinquennis o la 
corba que resulta de la mitjana mòbil de 
tres anys, que ens ofereix un grà�c més 
signi�catiu (�gura 3.11).

Per quinquennis, s’observa un primer 
període d’activitat molt escassa �ns al 
1955. Cap expedient �ns al 1945, 12 
expedients al quinquenni entre el 1946 
i el 1950, i una davallada a 6 expedients 
entre el 1951 i el 1956. Entre el 1956 i el 
1965 la mitjana anual s’eleva �ns als 36 
expedients anuals, mentre que a partir 
del 1966 el nombre d’expedients aug-
menta �ns a 59 (1966-1970), 67 (1971-
1975) i 77 (1976-1980). A grans línies, 
això con�rma el creixement sostingut 
i escalonat en el nombre d’expedients 
(�gura 3.12).

La mitjana mòbil, sense contradir-ho, 
precisa millor l’escalonament de les tres 
fases. Entre el 1940 i el 1954 la mit-

jana mòbil dels expedients no supera 
el nombre de tres. A partir del 1956 la 
corba s’en�la �ns a arribar a més de 8 
expedients anuals, i puja �ns a més de 13 
el 1968. Davalla �ns a 7 els anys 1971 i 
1972. Entre el 1974 i el 1978 el nombre 
d’expedients es dispara �ns a 20 anuals, 
com es pot comprovar en el grà�c per 
anys. El creixement del nombre d’expe-
dients d’obra pública per quinquennis 
sembla tenir un retard respecte a la cons-
trucció d’habitatges nous, i és especial-
ment remarcable que la concentració més 
gran d’expedients s’observi entre el 1974 
i el 1978, principal període de crisi i de 
construcció escassa d’habitatges. 

Si es distribueixen els expedients en 
tres grans zones, el primer que s’observa 
és la pràctica absència d’expedients a 
l’àrea de Vallbona i Torre Baró, i només 
a partir del 1974 els projectes d’aquests 
expedients es tradueixen en inversions 
signi�catives (�gura 3.13). 

Tampoc hi ha expedients al nou barri 
de Ciutat Meridiana, en tractar-se d’una 
promoció privada. Treta, doncs, aquesta 
àrea totalment abandonada, la compa-
ració entre la part sud i la part nord del 
carrer Valldaura és signi�cativa. Fins al 
1960 el nombre d’expedients adreçats 

Figura 3.11. 
Nombre d’expedients 
(mitjana mòbil de 3 
anys) del Negociat 
d’Obres Públiques, 
1940-1980, a Nou 
Barris. 

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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a una zona i a l’altra és força similar. 
Només a partir del 1961 augmenta cla-
rament la diferència entre les dues zones, 
ja que al nord del passeig de Valldaura 
s’hi dediquen més del doble d’expedients 
que a la zona sud, i això dura �ns al 1975. 
Cal tenir en compte que les àrees de 
densi�cació de l’àrea de Fabra i Puig i de 
Vilapicina estaven des de sempre més ben 
dotades, i que a la urbanització d’aquesta 
part sud hi tenen un pes considerable els 
polígons del Turó de la Peira, de Porta i 
de Can Ensenya, de promoció privada. 
D’altra banda, el creixement del nom-

bre d’expedients entre el 1974 i el 1978 
es podria entendre com una resposta a 
l’esclat de les reclamacions veïnals durant 
aquest període, però aquest grà�c sembla 
desmentir-ho. És el període en el qual 
s’aproximen més el nombre d’expedients 
de la part nord, la més combativa, i la part 
sud, que era clarament la millor servida.

Per completar aquesta primera apro-
ximació a partir del nombre d’expedients, 
pot interessar estimar el cost previst de 
les obres per quinquennis. Considerades 
les fortes in¢acions durant tot el període, 
s’han reduït les quantitats al seu valor del 

Figura 3.13. 
Nombre d’expedients
del Negociat d’Obres
Públiques, 1940-1980,
per sectors de Nou 
Barris.

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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Figura 3.12. 
Expedients per quin-
quennis del Negociat 
d’Obres Públiques, 
1940-1980, a Nou 
Barris. 

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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1947 seguint l’augment de l’IPC d’acord 
amb els coe�cients calculats per Malu-
quer de Motes (�gura 3.14).4

Si això es distribueix per anys, dos 
anys destaquen fortament per sobre 
dels altres pels seus pressupostos: 1967 i 
1977. Són singularitats que convé expli-
car. El 1967 la pavimentació de carrers 
domina els expedients, en particular la 
del passeig de Valldaura entre Via Fa-
vència i Pont del Dragó, que representa 
el 55 % del pressupost. També domina 
la pavimentació del carrer Cartellà, que 
representa un altre 10 % del pressupost 
anual. D’altra banda l’any 1977 més del 
56 % del pressupost previst anava dedicat 
a les obres de la Via Favència, que encara 
estaven a les primeres fases, gairebé un 
25 % estava destinat al desdoblament del 
col·lector del carrer Cartellà i un 10 % 
a les obres d’actuació a la zona de Torre 
Baró i Vallbona. 

Quant a la resta, el pes especí�c dels 
diversos conceptes per quinquennis 
s’explica millor a través del grà�c (�gures 
3.15 i 3.16). Els capítols més presents i 

4   Jordi Maluquer de Motes, «La in¢ación en 
España. Un índice de precios de consumo, 1830-2012», 
Estudios de Historia Económica, núm. 64, Madrid, Banco 
de España, 2013.

constants al llarg del període són el cla-
vegueram i la pavimentació. En canvi, les 
partides molt més migrades d’enllumenat 
només apareixen a partir de 1966. D’altra 
banda, les intervencions vinculades a 
escoles s’han d’entendre com a merament 
complementàries i només tenen una 
presència signi�cativa al quinquenni del 
1966 a 1970. Com es veurà, és un perío-
de decisiu en la creació d’escoles. La ¢exió 
del quinquenni 1971-1975 és simplement 
el retorn a les xifres anteriors després de 
les despeses extraordinàries del quinquen-
ni anterior en els capítols de pavimentació 
i escoles. El 1968 s’inicien els primers 
expedients de l’enllumenat, que semblen 
inscriure’s en una gradual de renovació 
que continuarà la dècada de 1980. 

Les �txes i els expedients del Negociat 
d’Obres Públiques entre el 1946 i el 1980 
ens proporcionen un conjunt d’informa-
cions útil, però no su�cientment exhaustiu 
i homogeni per establir pautes sòlides 
sobre les quals poder basar unes conclu-
sions. Ara bé, després d’aquesta primera 
aproximació, en considerar els aspectes 
més crítics en la formació i en la vida 
d’aquestes perifèries, s’arriba a la conclusió 
que hi ha dues infraestructures especial-
ment signi�catives: la implementació del 
clavegueram i l’accés al transport públic. 

Figura 3.14. 
Pessetes pressupostades 
anualment (amb base 
de l’IPC 1947) als 
expedients del �txer 
cronologicoalfabètic 
del Negociat d’Obres 
Públiques, 1940-1980, 
a Nou Barris.

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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La disponibilitat de clavegueram està 
estretament vinculada a les condicions 
higièniques, tant dels habitatges com del 
barri; marca un estadi crític del procés 
d’urbanització, del control de les aigües 
d’escorrentia i, sobretot, de les aigües 
brutes. És també determinant en el pro-
cés de pavimentació i, �nalment, és una 
condició imposada per l’accés creixent 
a l’aigua corrent. Com veurem, el clave-
gueram és també crític en el procés de 
densi�cació dels teixits existents. La seva 

importància clau va ser motiu d’atenció 
en molts dels estudis i projectes que 
es van fer per pal·liar la problemàtica 
d’aquests barris, i, com que sovint també 
va tenir ressò a la premsa, aquesta pot 
completar la informació d’arxiu. Foca-
litzar l’anàlisi en aquesta problemàtica 
permet subratllar més efectivament les 
diferències entre les diverses àrees i entre 
les etapes de la seva resolució.

De tots els expedients d’obra pública 
examinats, convé �xar-se, doncs, d’en-

Figura 3.15. 
Pessetes pressupostades 
per quinquennis (en 
base a l’IPC 1947) als 
expedients del �txer 
cronologicoalfabètic 
del Negociat d’Obres 
Públiques, 1940-1980, 
a Nou Barris. 

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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Figura 3.16. 
Percentatge de les 
pessetes pressupostades 
per quinquennis (en 
base a l’IPC 1947) als 
expedients del �txer 
cronologicoalfabètic 
del Negociat d’Obres 
Públiques, 1940-1980, 
a Nou Barris. 

Font: AMCB, fitxer cronolo-
gicoalfabètic.
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trada en els de clavegueram per la seva 
condició clau en el procés d’urbanització. 
Des de les ordenances de 1923 �ns a les 
de 1932, període de generalització del 
water closet, s’introdueixen més exigèn-
cies en la gestió de les aigües residuals. 
Les aigües pluvials i brutes havien de ser 
conduïdes a la claveguera pública. Si no 
n’hi havia, s’imposava la fossa sèptica per 
a les aigües brutes i es permetia abocar 
directament les pluvials al carrer. A partir 
d’aquelles dates, en els expedients dels 
permisos de l’àrea de Prosperitat, Ver-
dum i Roquetes els plànols de les petites 
cases unifamiliars sempre hi detallen 
la instal·lació sanitària i, molt especial-
ment, la fossa sèptica. Les ordenances 
de 1947 ja són més exigents. Demanen, 
per construir, disposar almenys de servei 
d’aigua corrent i enllumenat públic, i, allà 
on no hi ha claveguera disponible, només 
hi són admeses les cases unifamiliars. 
Només en aquest cas permeten la utilit-
zació de fosses sèptiques. Perquè, amb 
aquesta nova exigència, �ns i tot quan les 
quali�cacions de les ordenances admeten 
la construcció de cases de pisos, la manca 
de clavegueres esdevé una qüestió crítica 
en el procés de densi�cació. Convé, 
doncs, dedicar-hi una atenció especial.

El Plan general de saneamiento y 
alcantarillado de Barcelona de 1954 ens 
ofereix una visió de conjunt dels proble-
mes del clavegueram de la ciutat (�gura 
3.17). Permet també una primera aproxi-
mació a Nou Barris, totalment en la línia 
que ens mostraven els plànols d’indicació 
dels serveis públics el 1929. Ens fa cons-
tatar que en aquell moment el primer 
problema de tota l’àrea és la gestió de 
l’aigua d’escorrentia i la dotació dels 
principals col·lectors del clavegueram. 
Tota l’àrea estava travessada per rieres i 
torrents que condicionaven molt clara-
ment el procés d’urbanització i construc-
ció, com hem vist al capítol anterior. 

Aquest pla, un any posterior a l’apro-
vació del Pla comarcal de 1953, es limita 
al terme de Barcelona, però comparteix 
una mateixa voluntat de posada al dia i 
d’ordenació global en una ciutat que ha 

sofert un procés sostingut de creixement 
i dècades d’abandonament.

Encara que fonamentalment planteja 
els dè�cits pel que fa als grans col·lectors 
i a la manca de depuració de les aigües 
residuals, presenta un estat de la qüestió 
del problema del clavegueram a Barce-
lona i ens dona notícia de la manca de 
col·lectors, de canalització dels torrents 
i de clavegueres a l’àrea actual de Nou 
Barris. 

La xarxa de clavegueram a Barcelona 
era molt extensa i anava creixent sense 
ordre ni concert a mesura que les edi�ca-
cions que es formaven als nous carrers ho 
exigien. Eren clavegueres que es connec-
taven a les ja existents o que s’abocaven 
als torrents. El que es proposa al Pla és 
resoldre el problema fonamental dels 
grans col·lectors i desguassos al mar i als 
rius que limiten el terme municipal.

Aquest era un problema crònic, de 
difícil solució, perquè l’elevat cost de 
les obres sobrepassava els pressupostos 
ordinaris, i �ns i tot extraordinaris, de la 
Corporació Municipal. L’origen del Pla 
eren el Decret d’1 de desembre de 1952 
i el Decret llei d’11 de setembre de 1953, 
en els quals es regulaven els auxilis que 
podien sol·licitar els ajuntaments amb 
aquesta �nalitat.

Pel que fa a l’àrea actual de Nou 
Barris, les notícies posteriors fan pensar 
que la xarxa menor de clavegueres era 
també molt escassa, en la majoria de ca-
sos inexistent. Això és el que mostren els 
plànols de xarxes tècniques de 1929, i n’és 
una prova el fet que des dels anys vint la 
majoria de llicències de casetes es feien 
acompanyar dels plànols d’una fossa sèp-
tica. En qualsevol cas, el Pla deixava de 
banda aquesta xarxa menor i es preocu-
pava fonamentalment de la canalització, i 
en molts casos, de la cobertura, de rieres 
i torrents d’aquesta part alta del districte 
de Sant Andreu. 

En primer lloc, la cobertura de la 
riera d’Horta �ns al mar havia de recollir 
les aigües del camí de Sant Genís dels 
Agudells i del passeig de Vall d’Hebron, 
i permetre la construcció d’un gran 
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col·lector al carrer Felip II. En aquella 
àrea el col·lector de la riera d’Horta, que 
el 1954 consta com a «existent», havia 
estat objecte de diverses intervencions 
de canalització i cobertura entre el 1940 
i el 1949 segons consta en els expe-
dients d’obres públiques. Segons mostra 
el plànol, un col·lector transversal, pel 
carrer Escultor Ordóñez, protegia el 
cementiri de Sant Andreu i es connec-
tava pel sud amb el col·lector existent de 
la riera d’Horta i al nord amb un col·lec-
tor a la part inferior de la riera de Sant 
Andreu, que passava pel  carrer actual de 
Garrofers tocant el cementiri. Eren els 
únics col·lectors existents. La resta eren 
torrents i rieres a cel obert.

En segon lloc el pla proposava la ca-
nalització del torrent de Porta (o de Can 
Piqué), ja parcialment resolt a la zona de 
Can Peguera. Una col·lectora al carrer 
de Sant Iscle havia de portar les aigües 
�ns a la riera d’Horta. Amb aquesta 
solució s’havien d’evitar les inundacions 
recurrents a la zona del carrer Nil. D’una 
manera més genèrica, es proposava 
canalitzar i cobrir els torrents de les àrees 
dels barris actuals de Porta, Roquetes, 
Verdum, Prosperitat i Trinitat: la «zona 
superior» de Sant Andreu, «zona que 
va poblándose rápidamente y en la cual 
se han emplazado varios de los grupos 
de viviendas construidos por distintos 
organismos municipales y provinciales, 
como son los grupos de Verdún y de la 
Trinidad». Es tractava dels torrents de 
Can Piqué, de Sant Andreu, de Can 
Dragó, d’en Tissó, de Can Campanyà i 
del Ninyo. Com que la xarxa menor de 
clavegueres era gairebé inexistent, el Pla 
afegia: «Sería muy conveniente poder 
realizar el plan de saneamiento de toda la 
zona teniendo en cuenta para ello, como 
es lógico, el Plan de Urbanización de la 
misma». 

L’àrea més al nord, de Torre Baró i 
Vallbona, ni surt al plànol ni és esmenta-
da al Pla general de sanejament de 1954. 
De fet, el Pla comarcal de 1953 l’havia 
fragmentat amb quali�cacions de molt 
baixa densitat, parcs i zones recreatives. 

Serà una zona deixada al marge, oblidada 
durant dècades i que seguirà una morosa 
dinàmica pròpia. 

La constatació dels dè�cits de clave-
gueram del 1953 es pot completar amb 
la informació que ofereix el �txer cro-
nologicoalfabètic de l’Arxiu Municipal 
Contemporani. Si s’observen els expe-
dients per quinquennis, es comprova que 
entre el 1940 i el 1945 no hi ha activitat 
enregistrada (�gura 3.14), mentre que 
entre el 1946 i el 1950 són poques les in-
tervencions, i les principals partides estan 
dedicades a les necessitats de canalització 
d’alguns dels trams de la riera d’Horta, 
seguides per les vinculades als treballs del 
polígon de Torre Llobeta. Les altres par-
tides són testimonials i algunes no es van 
concretar, com un concurs per resoldre 
els embornals i claveguerons de la plaça 
de Santa Engràcia i del carrer que ales-
hores s’anomenava de Valldaura i avui 
Pablo Iglesias. Entre el 1951 i el 1955 
disminueix el nombre d’expedients, tam-
bé la proporció dedicada a clavegueram, 
però la major part deriven de la formació 
de les anomenades Cases del Governa-
dor. També n’és conseqüència una de les 
primeres clavegueres de la zona, la del 
carrer Batllori-Argullós, entre Viladrosa 
i Santa Engràcia, cosa que fa pensar que 
ja existia o estava previst un col·lector de 
la plaça de Santa Engràcia, per Argullós, 
�ns al clavegueram públic de Sant An-
dreu, així com la canalització del torrent 
de Mas Duran.

En el període de 1956 a 1960 es dona 
un impuls decisiu al clavegueram. El 
pressupost anual mitjà es multiplica un 
4,34 % respecte al quinquenni anterior. 
És l’efecte del Pla d’urgència de 1958, 
que posa en marxa un programa d’ac-
tuació urbanística de construcció de 
clavegueres a l’anomenada Zona Ter-
cera, amb un pressupost de 15.500.000 
pessetes, que dispara el pressupost del 
bienni 1958-1959. Per tant, a l’àrea de 
Nou Barris les actuacions pressupostades 
durant aquests dos anys multipliquen per 
vuit les del bienni anterior. Es conserva 
l’acte de recepció de l’arquitecte en cap 
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del servei, amb data 25 d’octubre de 
1961, transcorregut el termini de garan-
tia d’aquestes obres de clavegueram, en 
el qual consta la relació dels trenta-qua-
tre carrers afectats, catorze dels quals 
pertanyen a l’actual Nou Barris.5 El fet 

5   1. Plaça de Virrei Amat; 2. Valldaura (entre Mas 
Duran i Joaquim Valls); 3. Via Júlia (entre Mas Duran 
i Joaquim Valls); 4. Viladrosa (entre Mas Duran i 
Joaquim Valls); 5. Joaquim Valls (entre Via Favència 
i Valldaura); 6. Jaume Pinent (entre Via Favència 

observable és que el procés de densi�-
cació dels teixits existents va ser gairebé 
immediat, com hem pogut comprovar a 
la �gura 2.32

i Quarter de Simancas); 7. Pla de Fornells (entre 
Quarter de Simancas i Mina de la Ciudad); 8. Tamariu 
i Palamós; 9. La Fosca (entre Chafarinas i Palamós - N. 
Trinidad); 10. Desfar (entre Fabra i Puig i Alella); 11. 
Valldaura (entre Joaquim Valls i Flordeneu); 12. Passeig 
de Fabra i Puig (c/ Amílcar); 13. Flordeneu (entre 
Valldaura i c/ Cooperació); 14. Via Júlia (entre Joaquim 
Valls i Via Favència).

Figura 3.17. 
Plànol amb indicació 
dels col·lector existents, 
a construir i a reformar 
de la ciutat. (s/d).

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, exp. I-2777 
de 1954.

Figura 3.18. 
Plànol amb indicació 
dels col·lector existents, 
a construir i a reformar 
de la ciutat. (s/d). 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, exp. I-2777 
de 1954.

7. Prolongació i cobertura 
del torrent d’Estadella

8. Cobertura de la séquia 
de la Madriguera 

15. Canalització cap a la 
riera d’Horta i cobertu-
ra del torrent de Porta

16. Canalització i cobertura 
dels torrents corres-
ponents a la zona supe-
rior de Sant Andreu

Existent

Previst
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Segons els expedients, es tractava de 
clavegueres de formigó en massa en for-
ma de galeria visitable amb els necessaris 
pous de registre i de caiguda de les aigües 
seguint les tipologies establertes. En el 
cas de la claveguera del carrer Desfar, 
havia d’evacuar les aigües a la claveguera 
que en aquelles dates s’estava cons-
truint al passeig de Fabra i Puig. Això 
fa pensar que van ser els anys decisius 
en la construcció del clavegueram a tota 
l’àrea de Fabra i Puig, perquè és quan 
es tenen expedients de les clavegueres 
de la plaça de Virrei Amat, dels carrers 
Jota i Escòcia, d’una bona part del carrer 
Doctor Pi i Molist, del carrer Maladeta 
i del carrer Alloza. Es pot suposar que 
es devien resoldre també altres parts 
complementàries d’aquesta àrea, de les 
quals no s’han localitzat els expedients, 
com, per exemple, el carrer Alella. Així 
mateix, és  el moment de la construc-
ció del polígon de Porta, de promoció 
privada i impulsat pel mateix Pla d’ur-
gència social de 1958, que comportava la 
dotació d’infraestructures d’una àmplia 
àrea contígua. Cal pensar també que, en 
aquesta part de Santa Eulàlia de Vilapi-
cina, ja hi havia probablement zones amb 
un clavegueram mínim que probable-
ment desguassava al carrer Cartellà (riera 
d’Horta). Aquest és clarament el cas del 
polígon de la Torre Llobeta, del voltant 
del 1950, i les primeres fases del Turó de 
la Peira, una mica posteriors, que devien 
exigir també una via de desguàs, potser al 
ja canalitzat torrent de Can Quintana o 
d’en Piqué. 

A la part nord del districte, als barris 
que resulten de les grans operacions 
d’habitatge massiu, com eren Trinitat 
Nova, Guineueta, Ciutat Meridiana 
o polígon Canyelles, no es troben els 
expedients del clavegueram al �txer del 
Negociat d’Obres Públiques. I cal pen-
sar que els polígons de l’Obra Sindical 
del Hogar (OSH) i de les Cases del 
Governador del voltant dels anys 1952-
1953 devien exigir ja algun col·lector als 
barris de Prosperitat - Verdum - Ro-
quetes. Potser desguassaven al torrent 

de la Font de Canyelles i al dels carrers 
Batllori i Argullós. En qualsevol cas, 
va ser el Pla d’urgència social de 1958 
el que va donar el primer impuls als 
principals col·lectors troncals, de bones 
condicions tècniques com es pot com-
provar pels carrers esmentats a l’acte 
de recepció de les obres.6 Bàsicament, 
dos col·lectors enllaçaven amb la xarxa 
de Sant Andreu, un al carrer Argullós 
i l’altre al carrer Flordeneu. El col·lec-
tor més troncal seguia, aigües amunt, 
el carrer Argullós; a la plaça de San-
ta Engràcia un conducte horitzontal 
seguia el carrer Valldaura (avui Pa-
blo Iglesias) �ns al carrer Flordeneu. 
Aquest col·lector recollia les aigües que 
baixaven pel clavegueram dels carrers 
Batllori i Joaquim Valls. Aquest últim 
travessava la Via Favència i es bifurcava 
en dos ramals: un que pujava pel carrer 
Jaume Pinent i l’altre pel carrer Pla de 
Fornells. Es formava, així, la columna 
vertebral dels tres barris i, com veurem 
en l’apartat següent, oferien les ba-
ses per donar resposta a un dels grans 
problemes de la part alta del barri de 
Roquetes. Això era un cas a part entre 
els barris d’autoconstrucció com la Gui-
neueta Vella, Torre Baró o Vallbona.

El grà�c dels pressupostos dels ex-
pedients per quinquennis mostren que 
a partir del 1965 i �ns al 1980 es manté 
el desenvolupament de la xarxa del 
clavegueram (�gura 3.15). Es comprova 
que, d’una manera molt majoritària, les 
intervencions entre el 1965 i el 1975 
incideixen als barris del nord de Nou 
Barris. El gruix dels expedients, de prop 
del 74 %, afecten Roquetes, Verdum 
i Prosperitat, que són zones d’inten-
sa densi�cació durant aquest període, 
mentre que hi ha una única intervenció 
a Vallbona, al torrent Tapioles, i algunes 
intervencions a Trinitat Nova. 

6   Maluquer de Motes, «La in¢ación en España...»
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3.2. Els serveis als habitatges el 1970: 
l’efecte polígon i el persistent contrast 
nord-sud 

Com ja hem comentat, la dotació d’aigua 
corrent i la presència de clavegueram van 
ser indubtablement factors crítics en el 
procés de substitució de les casetes uni-
familiars pels immobles plurifamiliars. 
Totes les ordenances municipals durant 
el segle xx van insistir en la necessitat de 
dotar els habitatges d’un cabal su�cient 
d’aigua corrent i en l’obligació de conduir 
les aigües d’escorrentia i brutes al clave-
gueram. Imposaven les mesures que calia 
adoptar quan no existia aquest clavegue-
ram o quan era insu�cient per abocar-hi 
les matèries fecals. En aquest cas, les 
ordenances de 1923 obligaven a construir 
un dipòsit de latrines ben impermea-
bilitzat. Pocs anys després ja s’exigia la 
construcció d’una fossa sèptica, com es 
pot comprovar als permisos de les cases 
unifamiliars dels anys 1920 i 1930, i com 
con�rmen les ordenances de 1932. Les 
ordenances de 1947 ja eren més preci-
ses i, encara que admetien la solució de 
fossa sèptica si la claveguera quedava 
més lluny de 50 metres de la parcel·la, 
només s’hi autoritzava la construcció 
d’una casa unifamiliar. En tot cas, exigia 
la dotació d’aigua i d’il·luminació públi-
ca i particular.7 Les ordenances de 1958 
eren encara més exigents i de redacció 
més sintètica. Exigien la conducció mi-
tjançant clavegueró si la claveguera era 
a menys de 100 metres i es reservaven la 
possibilitat de prohibir tota edi�cació. 

7   «Donde no exista cloaca, o ésta se halle a mayor 
distancia de la indicada en el párrafo anterior, para 
evacuar las aguas sucias de las casas unifamiliares, 
únicas que en tal caso se autorizará construir en dicho 
emplazamiento, con la condición de que dispongan 
al menos de los servicios de agua y alumbrado 
público y particular, se permitirá la utilización de 
pozos absorbentes, previa depuración biológica de las 
mismas en fosas sépticas, pudiendo dirigirse a la calle 
las pluviales por medio de conductos completamente 
independientes que desemboquen al arroyo por debajo 
de la acera. Dichas fosas, pozo y conductos, deberán 
suprimirse o inutilizarse así que exista la correspondiente 
cloaca a la distancia máxima �jada» (Ordenanzas de 
edi�cación, 1947, art. 410).

Aquesta progressió és indicativa de les 
preocupacions higièniques creixents pel 
que fa a la dotació d’aigua i evacuació 
d’aigües brutes, i també de la impor-
tància que havien adquirit els serveis 
que proporcionaven les xarxes tècniques 
en termes d’una noció d’habitabilitat 
clarament expansiva.

Les dades sobre els serveis als ha-
bitatges que ofereixen les estadístiques 
municipals de 1970 mostren que ja eren 
molt baixos els percentatges d’habitatges 
sense aigua corrent, però les diferències 
segueixen evidenciant la lògica recurrent 
nord-sud i també indicis clars del que 
hem anomenat efecte polígon. Perquè es 
constata que els polígons estaven sempre 
millor servits que les àrees de densi�ca-
ció, i no cal dir que les àrees d’autocons-
trucció, en les quals la precarietat legal 
obstaculitzava els processos de millora. 
Aquestes diferències són especialment 
visibles als percentatges d’habitatges amb 
dotació d’aigua corrent per barris (�gura 
3.19). Els barris amb més carències són 
els d’autoconstrucció, com la Guineueta 
Vella (Canyelles), amb el 87,6 % d’habi-
tatges sense aigua, Torre Baró (59,6 %) i 
Vallbona (57,6 %). Amb Can Tunis, que 
tenia un 81,5 % d’habitatges sense aigua, 
eren els barris més mal abastits de la ciu-
tat. En el plànol de percentatges d’habi-
tatges sense aigua per seccions censals es 
comprova que encara en queden també 
amb carències considerables a Roquetes, 
al Verdum, a la Prosperitat i al barri de 
Porta. Sorprèn que a la secció censal de 
les Cases del Governador al Verdum, 
projectades i construïdes originàriament 
amb dotació d’aigua, un 48,5 % dels do-
micilis consta sense aigua al Cens d’ha-
bitatges de 1970 (�gura 3.20). Potser per 
incapacitat econòmica, havien deixat de 
pagar els rebuts, i suplien la falta d’aigua 
amb l’ús del safareig públic i de les fonts, 
que asseguraven un servei molt bàsic.

En canvi, els barris dominats per polí-
gons oferien percentatges propers a zero. 
És molt signi�catiu el cas primerenc de 
Can Peguera, amb un 0 % de domicilis 
sense aigua, que contrasta amb les Cases 
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Figura 3.19. 
Nou Barris: abastiment 
d’aigua i d’aigua calen-
ta, zones nord-sud i per 
barris, 1970.  

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades del Cens 
d’habitatges de 1970.
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del Governador. El 6,2 % de llars sense 
aigua del barri de Can Ensenya es deu 
als vells teixits preexistents dels carrers 
de Riba-roja, Montral i Vilalba, avui ja 
desapareguts, escassament dotats d’aigua, 
com es pot comprovar a les dades per 
seccions censals.

Les grans operacions de construcció 
massiva d’habitatges van ser clarament 
pioneres, i quan s’examinen els projectes 
dels grans polígons es comprova �ns a 
quin punt exigien l’extensió de les xarxes 
,trica amb instal·lació de noves estacions 
transformadores. Un cas destacat és el de 

Habitatges sense aigua

45-95 %

10-45 %

5-10 %

< 5 %

Figura 3.20. 
Nou Barris: proveïment 
d’aigua, per seccions 
censals, 1970.  

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades del Cens 
d’habitatges de 1970.
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la xarxa de gas de Ciutat Meridiana. En el 
cas de les zones de densi�cació, hi ha in-
dicis primerencs de la capacitat de tracció 
de les operacions d’habitatge massiu sobre 
les infraestructures i els processos d’urba-
nització que indirectament bene�ciaven 
les àrees contigües de densi�cació: el que 
hem anomenat efecte polígon. Per exemple, 
a l’àrea de Roquetes, Verdum i Prosperitat 
tot fa pensar que la construcció de les Ca-
ses del Governador i el polígon de l’OSH
devia comportar la formació dels primers 
col·lectors. Però és encara més signi�ca-
tiva la instal·lació d’una central d’elevació 

d’aigua corrent des d’una parcel·la del 
carrer Argullós �ns al nou dipòsit a la part 
alta de Roquetes, just a sobre del carrer 
Llobera, justament l’any 1956, quan 
començaven a ser ocupats els habitatges 
de l’OSH, iniciats el 1953. Sembla clar 
que el reforçament de la dotació d’aigua 
estava estretament vinculat a aquestes 
operacions d’habitatge de promoció 
pública (�gura 3.22).

La relació entre disponibilitat de 
clavegueram i condició de la densi�cació 
sembla con�rmar-se comparant les dades 
que ens ofereixen els expedients d’obra 

Figura 3.21. 
Dipòsit d’aigua sobre 
el barri de Roquetes 
construït el 1956. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Figura 3.22. 
Els principals col·lec-
tors de Prosperitat, 
Verdum i Roquetes, 
1959-1964. 

Font: AMCB, Obres públi-
ques, exp. 1865/58, 438/59, 
268/64.
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pública, les quals s’obtenen a partir de les 
llicències d’obres particulars i les dades 
del Cadastre. 

El contrast nord-sud i l’efecte 
polígon també es constata en observar 
les connexions a la xarxa de gas (�gura 
3.23). La zona sud de Nou Barris és 
la millor servida amb un 35,7 % dels 
habitatges connectats a la xarxa, fet que 
ja s’apreciava als plànols de les xarxes 
de proveïment de Barcelona de 1929. 
Només Can Peguera en queda al marge. 
En canvi, el 12,9 % de la zona nord 
és enganyós, perquè Ciutat Meridia-
na, amb un 76,12 %, i el polígon de la 
Guineueta, amb un 20 % dels habitatges 
servits, queden molt lluny de la resta de 
barris, amb percentatges extremament 

baixos. En aquesta zona nord, són els 
grans polígons els únics servits per la 
xarxa de gas. També cal destacar que, 
malgrat les conegudes protestes veïnals 
pels problemes de la xarxa de gas a Ciu-
tat Meridiana, les seves infraestructures 
contrastaven abruptament amb les greus  
carències dels barris propers de Torre 
Baró i Vallbona. 

També devien impulsar la millora 
dels transports públics i probablement 
d’altres serveis. Cal suposar, per exemple, 
l’efecte de la construcció dels polígons 
de la Guineueta i de Porta, arran del Pla 
d’urgència de 1958, com a detonants de 
l’extensió de la línia de tramvia des de 
la plaça de Virrei Amat �ns a la plaça 
Llucmajor (actual plaça de la República) 
el 1959. La millor accessibilitat i, en certa 
manera, la centralitat més gran dels barris 
del sud de Nou Barris devien estimular 
que tingués més dinamisme. Perquè als 
barris del nord el procés de densi�cació 
es va demorar un quinquenni respecte als 
barris del sud, però no sembla que això es 
pogués atribuir exclusivament al retard 
del clavegueram, que, pel que sabem, en 
la majoria dels carrers es devia completar 
amb poc temps de diferència.

3.3. El problema de l’accessibilitat i les 
infraestructures de transport 

L’accessibilitat és un dels principals 
problemes d’aquestes noves perifèries. 
Les dues «vagues de tramvies» de 1951 
i de 1957 no només són símptomes del 
malestar acumulat, també evidencien 
el caràcter crític dels transports públics 
en una ciutat molt extensa en la qual 
estaven esclatant les perifèries dormitori 
i els desplaçaments obligats a la feina. 
Aquests desplaçaments depenien d’una 
xarxa de tramvies, envellida, ine�cient, 
no rendible per a l’empresa privada i que 
quedava lluny d’aquests nous assenta-
ments. Aquestes vagues van ser un toc 
d’alerta per al règim, van provocar canvis 
de govern i molt especialment un gran 
repte per al Govern municipal.

Habitatges amb  gas de xarxa

Fabra i Puig 52,18 %

Vilapicina 48,72 %

Porta 27,01 %

Peira 23,51 %

Can Peguera 0,78 %

Can Ensenya 70,58 %

Barris  sud 35,7 %

Guineueta 19,98 %

Canyelles 0,00 %

Roquetes 0,32 %

Verdum 7,79 %

Prosperitat 5,97 %

Trinitat N. 0,25 %

Torre Baró 0,00 %

C. Meridiana 76,12 %

Vallbona 0,00 %

Barris nord 12,9 %

Nou Barris 23,3 %

Figura 3.23. 
Proveïment de gas de 
xarxa als habitatges de 
Nou Barris, 1970, per 
barris i comparació 
nord-sud. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades del Cens 
d’habitatges de 1970. 
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Els estudis per a la municipalit-
zació dels transports de superfície es 
van iniciar poc després de la primera 
«vaga». Hi va haver un «pla de millores» 
el 1954, que es va concretar el 1957 
a través de la Ley de ordenación del 
transporte urbano de Barcelona, que va 
obrir pas a la municipalització de línies 
de tramvies, autobusos i metro, i també 
en un Plan general de transportes de 
super�cie.8 Va ser aleshores quan es va 
iniciar una política activa d’actualització 
de la xarxa dels transports públics. Fins 
aleshores (l’any 1958), com es pot veure 
al plànol de transports (�gura 3.26), tot 
el sector que amb els anys es convertiria 
en Nou Barris estava completament 
desatès. Els transports públics eren es-
cassos, ine�cients i només vorejaven els 
límits de l’extensa àrea que s’estava ur-
banitzant ràpidament. Els servien, molt 
tangencialment, els dos abaixadors del 
ferrocarril, de Sant Andreu des del 1909 
i de Torre Baró des del 1949, i la parada 
d’«Els Quinze» de les línies del tram-
via d’Horta que passaven pel passeig 
Maragall. A partir del 1947, les línies 
37 i 47 arribaven a la plaça de Virrei 
Amat, i des del 1955 també hi arribaven 
les línies de bus i troleibús del passeig 
Fabra i Puig. L’única línia que des del 
1953 s’endinsava �ns a la Via Júlia era la 
línia privada d’autobusos TAC de Sant 
Andreu a Roquetes (el popular «Pénja-
mo» de Talleres Aragall y Compañía), 
de servei molt de�cient. 

Per il·lustrar des de l’experiència 
quotidiana aquesta manca extrema 
de transport públic i la distància que 
s’havia de recórrer per desplaçar-se a 
la feina, és molt expressiu el testimoni 
de Jesús Carrasco Martínez: «[…] una 
altra cosa que recordo és que com que 
no teníem mitjans de transport, era tot 
un espectacle veure a la matinada, amb 
fred, pluja i a les fosques, les persones 

8   Ricard Fernández i Valentí, Destinació: Nou 
Barris. Un viatge per la història dels transports a Nou 
Barris, Barcelona, Ajuntament de Barcelona - Districte 
de Nou Barris, 2010.

des�lant amb les bosses i cistelles de 
menjar cap als seus llocs de treball. Els 
uns anaven al metro de Sagrera i els 
altres a la plaça d’Or�la per agafar el 
troleibús, o a la plaça del Virrei Amat per 
agafar el tramvia. Si bé la pitjor penali-
tat era tornar a casa acabada la jornada 
laboral, perquè encara que els matins 
fèiem el mateix recorregut, aleshores ens 
acabàvem d’aixecar de descansar, al �nal 
del dia ja estàvem cansats del treball, i la 
caminada que hi havia de retorn a casa 
ens resultava molt més pesada. Gairebé 
no arribàvem a temps de fer un petó als 
nostres �lls, perquè ja dormien. De vega-
des no els véiem durant tota la setmana, 
ja que al matí, en marxar al treball, era 
molt d’hora i ells encara eren al llit».9

L’exasperant problema de les con-
nexions amb la resta de la ciutat va ser 
una constant de tot el període. L’accés al 
transport públic era el gran coll d’ampo-
lla en la formació i consolidació d’aquests 
barris. Determinava la vida quotidiana 
i el ¢ux de les persones en uns barris 
dormitoris obligats a desplaçaments 
costosos per anar a la feina, i propiciaven 
a centralitats que connectaven aquests 
barris amb la resta de la ciutat i també la 
seva articulació interna. Atendre la lenta 
expansió de la xarxa de transports en 
aquestes perifèries i també de la urba-
nització de les grans vies és essencial 
per comprendre el procés de formació 
d’aquells barris, les difícils condicions de 
vida dels seus habitants i, també, la inte-
gració gradual a la ciutat, que no es va fer 
efectiva �ns molt tard. 

A partir del procés de municipalitza-
ció, destaquen tres iniciatives essencials, 
que van culminar el 1959 i que van mi-
llorar sensiblement la situació dels anys 
anteriors. Es va crear la línia subterrània 
del ferrocarril, que �ns aleshores era de 
superfície, sota la nova via Meridiana. 
L’abaixador del 1909 es va transfor-
mar en la nova estació de Sant Andreu 
Arenal (�gura 3.26). En paral·lel, des 

9   Jesús Carrasco Martínez, Verdum des de l ’any 
1952, Associació de Veïns de Verdum, 1994, pàg. 37.
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del 1956 s’havien iniciat els treballs per 
estendre la línia del metro transversal 
amb cinc parades: Sagrera, Viviendas 
del Congreso, Maragall, Virrei Amat 
i Vilapicina. Aquestes obres coinci-
dien amb la urbanització de la plaça 
de Virrei Amat i del seu entorn, que es 
reforçava com a centre de connexions. 
Des d’aquest centre es va estendre la 
línia del tramvia 47 per l’avinguda 
Doctor Pi i Molist i passeig de Verdum 
�ns a la plaça Llucmajor (avui plaça de 
la República), que aleshores era un mer 
descampat (�gura 3.24). Servia de ma-
nera immediata els dos grans polígons 
de Porta i de la Guineueta, impulsats 
pel Pla d’urgència del 1958, aleshores 
en procés, i aproximava el transport 
públic als barris de Prosperitat, Verdum, 
Roquetes (i, en menor mesura, a Tri-
nitat Nova). Des de 1958 el bus 2, que 
circulava per la carretera de Ribes �ns 
a la Trinitat Vella, tenia la parada �nal 
a Trinitat Nova, mentre que el 1959 
la línia d’autobús AB arribava �ns a 
l’abaixador de Torre Baró. 

Les autoritats de l’època no van des-
apro�tar l’ocasió de convertir la inaugu-
ració conjunta de totes aquestes millores 
en un gran esdeveniment cerimonial. 

La idea declarada era apro�tar el 18 de 
juliol, data de la màxima celebració del 
Règim. Però el cert és que, segons la 
premsa, es va inaugurar el 21 de juliol 
de 1959 amb una nodrida presència 
d’autoritats encapçalada per l’arquebisbe 
Modrego i l’alcalde Porcioles, acompan-
yats dels governadors militar i civil, i 
una interminable llista de representants de 
les diverses institucions, com la Diputació, 
les delegacions d’Hisenda i Treball, la Po-
licia, l’enginyer en cap i l’inspector regional 
d’Obres Públiques, i el llarguíssim etcètera 
que convenia a una cerimònia tan impor-
tant. El recorregut inaugural es va iniciar 
a demanda de l’arquebisbe Modrego 
als habitatges del Congrés Eucarístic. 
Van ocupar un comboi especial cobert 
d’escuts de Barcelona i de banderes 
nacionals que va rebre la protocol·lària 
benedicció episcopal (�gura 3.25). Van 
visitar les noves estacions i van sortir a 
la plaça de Virrei Amat, on els esperava 
la Banda Municipal amb la convenient 
i clamorosa multitud d’habitants dels 
diversos barris. El parlament de l’alcalde 
Porcioles, pels extractes de la premsa, 
revela la consciència del greu problema 
que representava el transport públic 
per als habitants del barri. Després de 

Figura 3.24. 
Plaça Llucmajor (ara 
de la República): un 
descampat on girava 
el tramvia inaugurat el 
1959. 

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fonts TAF, oct. 
1963.
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subratllar que aquell acte signi�cava un 
pas decisiu en la resolució del proble-
ma del transport que Barcelona tenia 
plantejat, va continuar adreçant-se al 
públic: «Vosotros sabéis los momentos 
difíciles que pasáis para trasladaros 
al centro de la urbe. También sabéis, 
saben todos los barceloneses, el esfuer-
zo titánico y el sacri�cio que signi�ca 
acometer la resolución de este problema 
de dotar a la ciudad de un transporte 
fácil y cómodo para vuestro diario des-
plazamiento». Acabat l’acte inaugural 
del «metro», la comitiva es va traslladar 
a l’avinguda Meridiana per inaugurar 
el tram d’aquesta via entre Fabra i Puig 
�ns al quilòmetre 6,276 de la carretera 
de Ribes. L’adequació d’aquest accés a 
la ciutat, encara molt limitat en la seva 
amplada, havia comportat el soterra-
ment de la línia de ferrocarril del nord. 
A principis del 1964, l’accés al barri 
per la via Meridiana presentava «una 
profunda depresión llena de grietas y 
montículos […]. Parece ser que no pue-
de terraplenarse el terreno en tanto no 
se instalen las vías en el nuevo trazado 
subterráneo del ferrocarril y se supri-
man las antiguas que pasan junto a la 
carretera e impiden las obras oportunas. 
Hace más de un año que la obra de 
electri�cación está terminada y sólo la 
instalación de las vías del subsuelo im-
piden que se lleven a cabo los indicados 

trabajos de nivelación que abrirán por 
medio de dos nuevas avenidas el acceso 
al nuevo barrio».10 Superats aquests obs-
tacles, la construcció de les calçades en 
forma de via ràpida, més que un accés al 
barri, es va convertir en una barrera gai-
rebé infranquejable que només reforçava 
els pocs accessos que permetia.

Les noves línies de transport públic i 
els canvis induïts en l’accessibilitat també 
modi�quen decisivament els equilibris i 
les centralitats de tot el sector, i n’acusen 
les diferències internes. Considerant que 
la iniciativa privada és la impulsora del 
procés de densi�cació, l’accessibilitat 
procurada pel transport públic devia ser 
un factor determinant en l’increment 
de la demanda, i pot explicar en gran 
manera els temps i la localització dels 
processos de substitució de les cases uni-
familiars pels immobles plurifamiliars en 
alçària    . Com ja hem anat comentant, 
des del mateix sorgiment dels diversos 
assentaments que avui integren Nou 
Barris es per�la un contrast, que serà 
persistent, entre el sector sud i el sector 
nord. Des d’aleshores, el grau d’accessibi-
litat va ser determinant. Les noves línies 
de transport signi�caven indubtablement 
una millora global, però acusaven, de fet, 

10  «Las Roquetas: un barrio que exige una amplia 
acción urbanística», publicat a La Vanguardia el 21 de 
febrer de 1964, pàg. 21.

Figura 3.25. 
Inauguració del primer 
tram de la línia II de 
Sagrera a Vilapicina, 
1959. 

Font: Arxiu TMB.
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Figura 3.26. 
Transport públic a Nou 
Barris, 1958, 1967, 
1977. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Ricard Fernández, 
Destinació: Nou Barris.  Un 
viatge per la història dels 
transports a Nou Barris.
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les diferències internes. Perquè l’acces-
sibilitat guanyada per les zones properes 
a la plaça Llucmajor i a la Via Júlia era 
in�nitament superior a la de barris com 
Roquetes o Trinitat Nova, mentre que 
la situació de Torre Baró o Vallbona 
pràcticament no es va veure afectada. 
D’altra banda, la millora indiscutible de 
l’accessibilitat dels barris del Verdum i de 
la Prosperitat era in�nitament inferior a 
l’aconseguida per a l’entorn de la plaça de 
Virrei Amat. Aquesta centralitat encara 
es va potenciar el 1964 amb la prolonga-
ció de la línia de metro entre Vilapicina 
i Horta, que la va convertir en el centre 
principal de connexions i d’intercanvis 
entre metro, tramvies, busos i troleibu-
sos de tot el sector nord de la ciutat. En 
aquest mateix sentit la prolongació el 

de la línia de tramvia el 1965 per la Via 
Júlia �ns a la Via Favència millorava in-
discutiblement l’accés a la Trinitat Nova, 
però encara reforçava més la centralitat 
de la plaça de Virrei Amat. Les lògiques 
de l’accessibilitat i de la centralitat s’evi-
dencien en les polaritats comercials que 
hem vist en mapar el comerç al detall 
que el 1977 pagava més de radicació 
per secció censal. La zona sud sempre 
resultava més central, accessible i dotada 
(�gura 3.28).

Amb el temps, la millora de les 
línies de transport públic que servien el 
barri va anar acompanyada d’un procés 
de motorització. Un procés inferior 
al conjunt de la ciutat, però amb una 
repercussió important, entre altres coses 
perquè contrastava amb els dè�cits 

Figura 3.27. 
Obertura de la Meri-
diana, 17 de febrer de 
1966. 

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons TAF.
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d’urbanització, tal com ens mostren les 
fotogra�es de les dècades de 1960 i de 
1970. Els accidents i les ben conegudes 
protestes per la manca de semàfors en 
són un indici prou simptomàtic. Com es 
pot veure en algunes de les fotogra�es 
publicades dels veïns d’aquells barris, les 
motocicletes, més assequibles, útils per 
desplaçar-se a la feina i símbols externs 
de l’accés creixent al consum, hi devien 
tenir una presència rellevant. L’augment 
de la motorització va acabar incentivant 
el procés d’eliminació del tramvia, que 
va ser substituït amb l’extensió i rami-
�cació de les línies de bus. En tot cas, 
la reclamació de transports públics més 
accessibles i millors va ser una cons-
tant i va motivar nombroses protestes 
i reivindicacions. A mitjans dels anys 
setanta eren freqüents les protestes per 
la inaccessibilitat al barri de Torre Baró 
i, en el cas del barri de Roquetes, �ns 
i tot es va orquestrar el segrest veïnal 
d’un autobús de línia per demostrar que 
era factible que pugés al barri contra els 
arguments municipals.

3.4. El cas de les Roquetes Altes i la 
resposta veïnal        

«Es fácil observar en grandes aglome-
raciones suburbiales una carencia casi 
absoluta de obras de alcantarillado, 
pavimentación, aceras, alumbrado públi-
co, conducciones de agua y electricidad 
y otros servicios imprescindibles. Ello 
lleva también aparejado, por las mismas 
razones indicadas, el alejamiento de los 
medios de comunicación, la carencia 
de escuelas y de centros sanitarios».11

Aquestes paraules del 1964 al·ludeixen 
al barri de Roquetes com a paradigma de 
la condició suburbial. En aquell moment 
estava a punt de convertir-se en prota-
gonista d’un dels episodis més justament 
miti�cats de l’acció veïnal. 

La mobilització dels veïns de la part 
alta de Roquetes, per construir col·lec-
tivament el clavegueram del barri, és un 
episodi prou conegut en la seva dimensió 
més èpica i vibrant, però que interessa 
examinar amb un cert deteniment. No 

11  «Las Roquetas: un barrio que exige una amplia 
acción urbanística», publicat a La Vanguardia el 21 de 
febrer de 1964, pàg. 21.

< 60

60 - 120

> 120

Quotes mitjanes de 
comerç al detall en 
pessetes per habitant

Figura 3.28. 
La polaritat comer-
cial del sud: quotes 
mitjanes del comerç al 
detall en pessetes per 
habitant, radicació de 
1977. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades de l’impost de 
radicació de 1977.
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només perquè la construcció d’infraes-
tructures tècniques en va ser el mòbil, 
sinó perquè ofereix també un bon obser-
vatori per entendre millor les limitacions 
dels organismes municipals, el difícil 
procés d’autoorganització dels veïns, en 
l’etapa inicial, i altres factors crítics en el 
procés de transformació d’aquests barris. 
Aquesta aproximació és possible perquè 
disposem del relat escrit de Santi Èió i 
de Pol, la persona que en va tenir la visió 
més comprensiva perquè va ser l’activista 
que es va esforçar a organitzar els veïns i 
fer d’intermediari amb els serveis tècnics 
de l’Ajuntament entre el 1964 i el 1966.12

Encara que seguirem la seva memòria 
escrita dels fets, i la llarga entrevista que 
vam tenir ocasió de fer-li el 30 d’octubre 
de 2019, val la pena llegir la versió ori-
ginal completa que es conserva a l’Arxiu 
de Roquetes - Nou Barris. Completarem 
puntualment el seu relat amb la informa-
ció que ofereixen els expedients d’obres 
públiques que es conserven a l’Arxiu 
Municipal Contemporani i amb un 
conjunt d’articles que denunciaven la si-
tuació gravíssima dels nous assentaments 
perifèrics a través d’un dels exemples més 
dramàtics i més clarament insostenibles.

Com hem comentat, la zona baixa de 
les Roquetes es va començar a edi�car 
amb casetes unifamiliars en el període 
d’entreguerres, coetàniament de les del 
Verdum i la Prosperitat. Però la part alta 
més abrupta i rocallosa estava pràctica-
ment sense edi�car després de la Guer-
ra.13 El 1949 només hi havia de prop de 
29 construccions, però durant la dècada 
de 1950 el creixement va ser molt ràpid, 
desordenat i amb enormes carències. Com 
hem vist, el primer senyal d’alarma va sor-
gir de l’àmbit parroquial, com es pot com-
provar a l’informe que va fer el rector de 
la parròquia de Sant Sebastià el 1958. A 
principis de la dècada de 1960, després de 

12  Santi Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta del 
barri de Les Roquetes de Barcelona (1964-1966), Girona, 
juny de 2001 (text inèdit facilitat per l’autor).

13   Els barris de Barcelona, vol. III, Gràcia, Horta-
Guinardó, Nou Barris, Enciclopèdia Catalana-
Ajuntament de Barcelona, 1997, pàg. 2091.

la primera gran campanya d’infraestructu-
res, de transport públic i de clavegueram, 
les Roquetes va atreure l’atenció d’aquells 
més preocupats per la situació penosa 
de les noves perifèries. N’és un exemple 
l’estudi sobre les Roquetes elaborat pel 
CEDEC i anterior al setembre de 1963; 
en devia ser el punt d’arrencada. L’article 
a la revista PROMOS que el presentava 
insistia que «no solo Montjuich, o Casa 
Antúnez, o el Somorrostro son ejemplos 
de abandono y anarquía urbanística» 
(�gura 3.30).14 Feia una descripció del 
barri, de la seva composició sociològica, de 
les condicions dels habitatges, de la manca 
de serveis escandalosa i dramàtica. Fora 
dels blocs de l’OSH, amb un enllumenat 
acceptable. La zona entre Via Favència i 
Mina de la Ciutat estava il·luminada molt 
dèbilment. Només tenia uns 55 punts de 
llum distribuïts molt irregularment, resolts 
amb un pal de fusta i una bombeta de 40 
watts. A la zona més alta de Roquetes 
la situació era in�nitament més greu. El 
mal estat dels carrers, els pendents molt 
pronunciats, la manca de pavimentació, 
els forats i desnivells feien molt perillós 
caminar-hi de nit. Si l’enllumenat era 
un problema, en aquesta part més alta les 
condicions higièniques eren pèssimes, com 
s’anirà veient, per la manca de clavegueram 
i pel desguàs de les aigües negres a través 
de canals oberts al llarg dels carrers. Si a 
la part més baixa algunes cases disposaven 
d’aigua corrent, a la part alta en quedaven 
totalment al marge. Tampoc hi era possible 
la recollida d’escombraries, de manera 
que diversos solars s’havien convertit en 
abocadors. Les conclusions remarcaven 
que els problemes desbordaven àmplia-
ment la iniciativa privada i que calia una 
resposta immediata considerant la ràpida 
marxa dels esdeveniments. El novembre 
de 1963 el plenari de l’Ajuntament va 
encarregar al Patronat Municipal de l’Ha-
bitatge un informe sobre les possibilitats 
de remodelació de les zones suburbials de 
Torre Baró, Sant Genís dels Agudells i les 

14   Informe del CEDEC: «Un barrio de inmigrantes: 
Las Roquetes», PROMOS, 20 (30 set. - oct. 1963).
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Figura 3.29. 
Carrer del Pla de 
Fornells de Roquetes, 
dècada de 1960. Sense 
urbanitzar i amb es-
cassíssima il·luminació. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Roquetes amb la intenció d’intervenir-hi, 
completar la dotació del barri, desenvo-
lupar obres d’urbanització i impedir la 
proliferació d’habitatges de�cients.15

El 1965 la revista Cuadernos de 
Arquitectura va dedicar un extens article 
d’Emili Donato al que anomenava els 
barris alts de Sant Andreu, en bona part 
basat en el mateix estudi del CEDEC 
del 1963, que, en la seva última part, 
proposava remodelar totalment la part 
alta de les Roquetes, compresa l’expro-
piació forçosa i total demolició per a una 

15   «Estudio de zonas suburbiales», La Vanguardia, 20 
de desembre de 1964, pàg. 33.

nova urbanització, construcció i venda 
de pisos. Tres anys després de l’estudi del 
CEDEC, Donato dubtava sobre la viabi-
litat d’una proposta tan dràstica.16

La premsa se’n va fer ressò gairebé 
immediatament, com es pot comprovar a 
l’article sobre les Roquetes, publicat a La 
Vanguardia el 21 de febrer de 1964.17 Els 
periodistes havien fet la visita a iniciativa 
del regidor president de la Junta Munici-
pal del Districte, amb assistència d’altres 

16   Emili Donato, «Barrios altos de San Andrés», 
Cuadernos de Arquitectura, núm. 1965, pàg. 19-40.

17   «Las Roquetas: un barrio que exige una amplia 
acción urbanística», publicat a La Vanguardia el 21 de 
febrer de 1964, pàg. 21.
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Figura 3.30. 
Informe del CEDEC. 

Font: «Un barrio de inmi-
grantes: Las Roquetas», 
PROMOS, 20 (30 ´set. - oct. 
1963).

companys del Consistori i del Districte. 
Entre aquestes persones hi havia l’alcalde 
del barri de les Roquetes, Francesc Grau, 
que mesos més tard intentaria impedir 
les obres d’execució del clavegueram per 
al conjunt dels veïns afectats. Tot i així, 

les Roquetes eren presentades com el 
resultat de la condescendència d’una part 
dels organismes municipals, massa preo-
cupats exclusivament per la proliferació 
del barraquisme i poc atents al creixe-
ment vertiginós, improvisat i anàrquic 
de les noves barriades perifèriques. Un 
exemple de les monstruositats urbanís-
tiques en una part de la ciutat oblidada. 
L’article era el resultat de la visita, però 
també s’hi veu la in¢uència de l’estudi 
elaborat poc abans pel CEDEC. Fora 
dels habitatges de l’OSH que estaven 
pavimentats, la resta de la urbanització 
era caòtica. «Las alineaciones de las calles 
son caprichosas; su estrechez, en gene-
ral, no es apta para el paso de vehículos 
sin poner en riesgo la seguridad de los 
vecinos. La cloaca, pavimentos, aceras 
y alumbrado público son prácticamen-
te una entelequia. Y, entre barro, aguas 
residuales y desniveles que en algunos 
casos alcanzan y quizás superan el 20 por 
ciento de pendiente, vive una comunidad 
humana muy numerosa a la que cierta-
mente pocos esfuerzos se han dedicado 
para hacerles grata la existencia». 

ESTUDIO  DE  ZONAS  SUBURBIALES
Cumplimentando un encargo que se le formuló en el plenario del 

Ayuntamiento de noviembre de 1963, el Patronato Municipal de la 
Vivienda ha elaborado un informe sobre la posibilidad de remodelación de 
las zonas suburbiales de Torre Baró, San Ginés y Las Roquetas, donde mora 
una copiosa población. El estudio preparado a la sazón puso de mani�esto 
que en aquellas agrupaciones vivían, en junio de 1963, 14.319 personas, 
alojadas en 731 viviendas normales y en 388 acreedoras a derribo, y propuso 
la edi�cación de un total de 3.458 viviendas.

El programa formulado, que acaba de publicar dicho Patronato, prevé 
el derribo de 1.119 viviendas impropias y la transferencia de su población 
de 4.600 personas a viviendas de nueva planta dentro del mismo barrio, la 
edi�cación de construcciones destinadas a completar la dotación del barrio y 
el desarrollo de obras de urbanización, junto con el montaje de una adecuada 
vigilancia para impedir la continuada proliferación de las viviendas de�cientes. 
El plan establece una previsión de gastos de 779.964.680 pesetas, y calcula que 
el plan se desarrolle en tres etapas de dos años cada una.

El estudio preparado será sometido al Ministerio de la Vivienda, con 
todos los pormenores técnicos y económicos, para acompañar la solicitud 
de un crédito de 500 millones de pesetas, cuyo reembolso, sin interés, se 
efectuaría en el plazo de treinta años.

Figura 3.31. 
Encàrrec d’un estudi 
sobre les àrees subur-
bials. 

Font: La Vanguardia, 20 de 
desembre de 1964, pàg. 33.
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«La calle de Jaime Pinent, casi en la 
cumbre, y sus alrededores, son el ejemplo 
más impresionante de este triste recorri-
do. Su desnivel es tan pronunciado que 
el ‘Jeep’ que nos conduce los supera con 
di�cultad por una vía lateral, puesto que 
la citada se halla en un tramo de 200 me-
tros en obras. Allí se están construyendo 
las alcantarillas, previamente satisfechas 
por los vecinos las contribuciones de 
mejoras. Con todo, por encima del lugar 
donde se realizan los trabajos, ¢uye desde 
la cumbre un pequeño río de residuos. 
El hedor es tan penetrante que hace 

difícil permanecer en dicho lugar. Allí 
las casas cuelgan materialmente sobre 
un abismo que son las calles empinadas. 
Naturalmente, aquí no pueden llegar los 
servicios de recogida de basuras, ni las 
ambulancias, ni bomberos, etcétera. Los 
difuntos han de ser llevados a hombros 
hasta zonas más asequibles de la barria-
da» (�gura 3.33).

Santiago Èió, que va conèixer molt 
bé el barri perquè hi vivia un company 
seu de curs i perquè s’hi va implicar molt 
intensament, va fer una descripció molt 
expressiva de la situació coetània a l’ar-

Figura 3.32. 
Vista panoràmica de 
Roquetes, dècada de 
1960. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Figura 3.33.
Casa autoconstruïda 
penjada a Roquetes, 
dècada de 1960. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.
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ticle al·ludit, cap al gener de 1964: «No 
hi havia enllumenat ni al carrer ni a les 
cases. Hi havia quatre o cinc punts d’ai-
gua pública, on s’acumulava la gent fent 
cua per a omplir la galleda i la garrafa. 
Els carrers no estaven asfaltats, ni menys 
hi havia cap sistema de recollida d’ai-
gües brutes, que circulaven més o menys 
contingudament per una rasa tot al 
llarg del centre del carrer. A més, en ser 
terreny de roca viva, les cases de la banda 
de muntanya no havien tingut força de 
mà d’obra per a aprofundir �ns al nivell 
del carrer, i les de la banda de la vall amb 
prou feines treien el nas a l’alçada del 
carrer [...]. El resultat d’aquest desnivell 
és que la calçada del carrer en molts 
indrets estava partida en dos nivells. El 
vessament d’aigües brutes donava unes 
humitats malignes a les cases ensorrades, 
els nens jugaven a fer-hi els seus ponts i 
obres hidràuliques sense adonar-se de les 
infeccions de la pell que contreien, i, en 
general, la pudor era inaguantable».18

Com a jove jesuïta, format en la 
doctrina social de l’Església i amb una 
forta implicació d’activista, es va sentir 
immediatament interpel·lat i impulsat 
a buscar-hi una resposta. Cada família 
havia dedicat els seus esforços a construir 
la seva casa. En aquell moment era abso-
lutament prioritària la construcció d’una 
claveguera, i això no era possible sense 
la unió i la mobilització conjunta de tots 
els veïns. «Si cada un havia estat capaç de 
construir casa seva, molt més fàcil havia 
de ser la construcció dels desaigües».19

Difícilment en podia ser conscient, però 
va arribar en el moment just per empren-
dre una iniciativa tan ambiciosa i tan 
difícil. La situació estava madura, perquè 
des de l’any 1959 s’havien fet els nous 
col·lectors que articulaven el clavegue-
ram dels barris de Prosperitat, Verdum i 

18   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 
2. Respecte a la manca d’enllumenat, recorda que només 
hi havia una bombeta de 1.000 watts penjada d’un pal a 
la porta de la casa de Martin Larios del carrer Cantera, 
una deferència per haver estat a la guàrdia de Franco. 

19   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 4.

la part baixa de Roquetes. La columna 
vertebral del sistema passava pels carrers 
Argullós, Batllori i Joaquim Valls. 
Aquest últim salvava la Via Favència, 
que era un descampat sense urbanitzar, 
i s’en�lava pel carrer del Pla de Fornells. 
Un ramal que se’n bifurcava pujava di-
rectament pel fort pendent del carrer de 
Jaume Pinent. Aquest col·lector estava 
gairebé a punt, però encara en procés 
d’execució. Com hem vist, la part alta de 
Roquetes ja era objecte de preocupació. 
Una denúncia va motivar un primer 
expedient dels anys 1960-1961, del Ne-
gociat d’Higiene i Sanitat, que feia una 
relació de �nques sense pou negre i de 
les que en tenien però abocaven l’aigua 
bruta a la via pública.20 Ja l’any 1962, es 
va formular un ampli projecte per resol-
dre la qüestió del clavegueram de tota la 
zona. S’organitzava en diversos expe-
dients que afectaven els carrers Llobera, 
Rodrigo Caro, Artesania, Ojeda i Pla de 
Fornells.21 La memòria, de 20 d’agost de 
1962, defensava la urgència de construir 
aquestes clavegueres: «que actualmente 
lo hacen en cauce abierto por las calles 
citadas, este Servicio, con el �n de 
resolver esta anomalía, ha redactado un 
proyecto de red tubular para recoger y 
encauzar las señaladas aguas a la cloaca 
de la calle de Pla de Fornells existente y 
a la de Jaume Pinent de próxima cons-
trucción» (�gura 3.34).

20   «Expediente relativo a las �ncas de las calles 
Rodrigo Caro, Ojeda, Lloveras y Jaime Pinent, que 
carecen de pozo negro, y las que teniéndolo vierten 
las aguas sucias a la vía pública (denúncia de Don 
José Andreu Calpe)», expedient 391/61, de 6/8/60, 
Negociat d’Obres Públiques, AMC. «No re�riéndose 
este expediente a la construcción de albañales cuyos 
permisos se tramitan en este Negociado, entiende el 
suscrito que procede que, por el Negociado de Higiene 
y Sanidad, se requiera a los señores relacionados por 
el Servicio de Limpieza e Higiene de la Vía Pública 
para que soliciten la construcción de un pozo negro los 
incluidos en la primera relación y lo utilicen sin verter 
aguas a la vía pública los relacionados en la segunda(...) 
La tramitación de los permisos de construcción de pozos 
negros, por ser una obra en el interior de un edi�cio, 
corresponde al Negociado de Obras Particulares.»

21   «Proyecto de alcantarillado de la calle Lloveras entre 
las de Alcántara y La Cantera», expedient 1371/62, 
20/8/62, Negociat d’Obres Públiques, AMC. 
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Podria semblar que la resolució del 
problema era imminent. Però la veritat és 
que la situació estava completament en-
callada, com explicava l’article del 1964, 
que hem citat anteriorment. El problema 
era ben conegut i tractat pels serveis 
municipals, però les limitacions pressu-
postàries i la modèstia econòmica de les 
famílies que habitaven el barri feien més 
difícil aplicar el sistema de contribucions 
per a millores que s’aplica a altres obres 
municipals. Es calculava que, per abor-
dar les obres més urgents, eren neces-
saris vint milions a fons perdut, però 
el pressupost previst al pla biennal no 
arribava a deu milions. El problema era 
de tal magnitud «que no puede encau-
zarse dentro del proceso administrativo 
lento, aunque ordenado y coherente. Hay 
que buscar remedios de urgencia». La 
construcció del clavegueram de la part 
alta de Roquetes no era gens fàcil. Si es 
considera el greu inconvenient d’obrir les 
rases de les clavegueres en un sòl de roca 
viva i el problema de desguassar les cases 
de la part baixa de cada carrer, el projecte 
i pressupost dels serveis de clavegueram 
no devien ser gaire realistes, i la licitació 
no devia tenir èxit. 

Quan Èió va arribar al barri cap 
a l1963, la situació estava totalment 

encallada en la parsimònia dels nego-
ciats municipals i, al mateix temps, prou 
madura per fer possible l’ambiciosa 
iniciativa que es proposava. Ara bé, als 
esmentats entrebancs tècnics i econòmics 
que havien obstaculitzat l’actuació o�cial, 
calia afegir-hi les di�cultats de convèncer 
i organitzar els veïns en unes circum-
stàncies notablement adverses. Primer, va 
contactar amb el rector de la parròquia 
de Sant Sebastià, mossèn Josep M. Juncà, 
que havia documentat, amb nombroses 
fotogra�es, l’informe presentat al bisbat 
l’any 1958, i que coneixia bé la gent i els 
problemes del barri.22 El rector va fer 
costat a la iniciativa amb entusiasme, 
encara que el seu suport incondicional no 
es podia traduir en cap ajut material. Fet 
aquest primer contacte, la principal pre-
ocupació va ser cercar els líders naturals 
dels diferents carrers. El seu relat ja dona 
indicis d’algunes iniciatives prèvies dels 
veïns. Per exemple, en Joaquín, «electri-
cista autodidacte» del carrer Briquets, 
havia ofert els seus serveis per resoldre 

22   «Informe sobre nuevas parroquias en Verdún-
Trinidad», Josep M. Juncà Ramón (mossèn ecònom de 
Sant Sebastià) i José Puga Batllori (coadjutor de Santa 
Engràcia), parròquia núm. 174 Sant Sebastià (�ns al 
1969, Arxiu Interior), Arxiu Diocesà de Barcelona 
(esmentat en Checa, 1998).

Figura 3.34. 
Plànol del projecte de 
xarxa tubular per a la 
recollida d’aigües als 
carrers Lloveras, Ro-
drigo Caro, Artesania, 
Ojeda i carrer d’enllaç 
de la zona alta de les 
Roquetes. L’arquitecte 
cap del servei. Juny de 
1962. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, expedient 
1371 de 1962.
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les escomeses d’electricitat d’unes trenta 
cases. Amb aquest objectiu, Santi Èió, 
l’Arturo, el company d’universitat, i el 
propietari d’un bar del mateix carrer que 
tenia un camió van anar a un «chatarre-
ro» per comprar el ferro dels suports de 
les escomeses aèries. Va ser un primer pas 
en la coneixença gradual de les persones 
amb més ascendència en cada un dels 
trams dels diferents carrers, que Èió 
descriu en el seu relat a través de retrats 
concisos i d’anècdotes. En algun cas, com 
en un tram del carrer Rodrigo Caro, un 
d’aquests líders naturals, Basilio Gimé-
nez, ja havia aconseguit convèncer els 
veïns per demanar a l’Ajuntament l’au-
toconstrucció de la claveguera. Seguint 
el relat, s’aprecia �ns a quin punt van ser 
decisives les relacions personals i la fona-
mentació d’una con�ança, i importants 
els noms propis que d’una manera o altra 
van contribuir-hi. En tot cas, també és 
clar que, sense la implicació personal de 
Santi Èió, l’escala i l’ambició del que 
van fer el juliol i l’agost de 1964 haurien 
estat del tot impossibles. Va aplegar un 
conjunt de col·laboradors entre els seus 
companys d’universitat, i també més oca-
sionalment alguns companys jesuïtes, que 
van suposar una contribució decisiva. 

Els contactes amb els serveis tèc-
nics de l’Ajuntament van ser essencials. 
L’Albert Vilalta, enginyer dels serveis de 
clavegueram de la zona, va donar suport 
amb decisió a la iniciativa, i la correspon-
dència mostra la relació d’amistat i de 
con�ança que va establir amb Èió. Va 
destacar al barri un pèrit que, amb l’ajut 
d’alguns universitaris, va fer els estudis 
topogrà�cs necessaris per a l’elabora-
ció del projecte tècnic i un pressupost 
ajustat (�gura 3.35). Sobre aquesta base 
van començar a plani�car tant el procés 
d’execució com el �nançament de les 
obres. Calia veure quants veïns hi estaven 
disposats a col·laborar. Considerant que 
l’organització era per trams de carrers, els 
més densament poblats i amb pocs solars 
buits presentaven menys problemes. 
Però aquells en els quals hi havia molts 
solars sense edi�car, sovint grans, eren un 

obstacle considerable per la relació entre 
la longitud de claveguera i els pocs veïns 
que hi treballaven. Hi havia trams espe-
cialment difícils, com el del carrer Can-
tera, que tenia la banda de baix no edi�-
cable i en què les obres eren especialment 
àrdues i presentaven problemes tècnics 
considerables. Considerant les limita-
cions econòmiques de les famílies del 
barri, van tractar d’ajustar al màxim les 
contribucions per metre lineal de faça-
na i van preveure el �nançament a llarg 
termini a còpia de lletres bancàries. Els 
membres de l’equip d’estudiants es farien 
càrrec de cobrar casa per casa aquestes 
lletres durant mesos. Calia comptar amb 
la bona voluntat dels veïns, perquè no es 
podia evitar que els apro�tats fessin un 
ús posterior de la claveguera malgrat no 
haver participat en l’execució.

La idea era que tots els veïns col·la-
boressin al llarg de tot el recorregut del 
clavegueram, començant per un extrem i 
acabant per l’altre. Com ja hem comen-
tat, «ho exigia que hi havia trams densa-
ment edi�cats i altres encara amb molts 
solars deshabitats, i aquests requerien 
rases més profundes i tubs de màxima 
alçada. No va ser possible aquesta uni�-
cació. Només els carrers del primer estu-
di, Briquets-Cantera-Mina de la Ciutat, 
per una banda, i Rodrigo Caro, Ojeda 
i part de Llobera, per l’altra, van anar 
conjuntats. I, sols, l’altra part de Llobera 
i el tros de Rodrigo Caro que portava el 
Basilio».23 A aquest primer entrebanc s’hi 
van afegir les di�cultats per convèncer 
els veïns de la part de muntanya perquè 
deixessin passar els claveguerons dels 
desguassos de les �nques que quedaven 
per sobre i que no podien desguassar 
directament al carrer a què tenien accés. 
«Algun rar veí va deixar passar, de ma-
nera que es va fer tota una conducció pel 
darrere d’algunes cases per a poder des-
aiguar a través de dues o tres �nques que 
ho van permetre».24 Finalment, amb data 

23   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 7.

24   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 7.



115 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

7 de juliol de 1964, Josep Maria Juncà, 
rector de la parròquia de Sant Sebastià, 
i sis veïns, en representació de la resta 
d’afectats, demanaven el permís per la 
necessitat urgent de construir les clave-
gueres i perquè « dado que las posibilida-
des económicas de las familias residentes 
es muy limitado, únicamente es factible 
la construcción de las mismas mediante 
la realización directa de las obras. Las 
Juntas de las diversas calles bene�ciadas 
efectuarán dichas obras bajo la direc-
ción técnica de los servicios municipales 
y según los planos de los mismos. Las 
circunstancias que reúne la zona hacen 
interesar de V. E. que el alcantarillado 
que se construya sea de�nitivo».25

En paral·lel, s’havia elaborat un acord 
contractual que havien de signar els veïns 
que havien de participar-hi. La seva 
versió inicial de 12 de juliol exposava 
la necessitat d’afrontar solidàriament la 
mala situació sanitària del barri i esta-
blia el compromís d’aportar el treball 
personal i de sufragar conjuntament les 
despeses de construcció del clavegueram, 
segons els plànols i sota la direcció i amb 
l’assessorament del Servei Tècnic de 

25   «Proyecto de alcantarillado del sector de las 
Roquetas entre Mina de la Ciudad y carretera de 
Roquetas», expedient 268/1964, Obres Públiques, 
AMC.

l’Ajuntament. Es designava una junta de 
veïns integrada per sis administradors i 
tres tresorers, que havia de representar el 
conjunt dels veïns, vetllar pel millor com-
pliment de l’obra i autoritzar els paga-
ments a mesura que l’obra anés avançant. 
Eren també a qui s’havien de dirigir per 
obtenir informació o fer les consultes. 
Aquesta junta, assessorada pel pare Èió, 
era la que havia de resoldre els problemes 
que sorgissin en el curs de les obres.26

Aconseguit l’acord entre els veïns i 
obtingut el permís, i amb el document 
tècnic facilitat pels serveis municipals, es 
va �xar l’inici de les obres per al dissabte 
18 de juliol, que era festiu. D’aquesta 
manera, considerant que aleshores els 
dissabtes eren dies totalment feiners, es 
podrien utilitzar quatre jornades de festa 
en nou dies perquè els veïns hi pogues-
sin treballar: el dissabte 18 de juliol, el 
diumenge 19, el dissabte 25 de juliol, que 
era sant Jaume, i el diumenge 26. Era 
qüestió d’assegurar l’empenta inicial. La 
setmana prèvia l’equip d’estudiants havia 
anat a cercar i a distribuir els materials 
i les eines. Per mantenir els ànims dels 
veïns, es van fer reunions als diferents 
carrers. Però l’arrencada es va compli-
car amb la prohibició d’última hora de 

26   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 17.

Figura 3.35. 
Plànol del projecte 
de clavegueram dels 
carrers Lloveras, 
Rodrigo Caro i Ojeda, 
a Roquetes. Enginyer 
cap del Servei. Juliol de 
1964.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, exp. 268 de 
1964.
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Figura 3.36. 
Fotogra�es de l’episodi 
«Urbanizar en domingo», 
juliol-setembre de 1964. 

Font: Arxiu de Roquetes.
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l’alcalde de barri, el Sr. Grau, malgrat les 
explicacions prèvies que se li havien fet 
i que havia semblat acceptar. Probable-
ment estava espantat per les conseqüèn-
cies d’una mobilització, aleshores sempre 
sospitosa, per fer unes obres que, de fet, 
eren competència de l’Ajuntament. El 
dissabte 18 de juliol al matí, les vaci-
l·lacions dels veïns van fer decidir no 

començar a tot arreu alhora, sinó con-
centrar els esforços a la part més difícil 
i despoblada. Com recorda Èió, «al cap 
d’una hora érem seixanta, treballant en 
línia!». Aquesta decisió va ser positiva per 
a la marxa de les obres, però, malgrat la 
satisfacció per la feina feta els dos primers 
dies, dos problemes havien preocupat 
des de bon començament. «D’una banda, 
entre setmana quedaven les rases obertes, 
amb perill que alguna criatura no pren-
gués mal i impedint una certa circulació. 
L’altra, que alguns carrers eren de roca 
pura. La primera di�cultat va aconsellar 
llogar un escamot permanent que anés 
tapant i condicionant les canalitzacions 
fetes. La segona, que disposéssim d’un 
compressor. Ambdues coses no s’havien 
contemplat en els pressupostos i prevèiem 
una fallida imparable».27

Els dos problemes van tenir la seva 
resposta. D’una banda, Èió va fer ges-
tions per demanar un crèdit per cobrir 
aquestes despeses inesperades, que, 
�nalment, es van traduir en el seu en-
deutament personal. De l’altra, el Servei 
Tècnic de l’Ajuntament va contribuir 

27   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 9.

Figura 3.37. 
Fotogra�es de l’episodi 
«Urbanizar en domin-
go». 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Figura 3.38. 
Un tram difícil. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.
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amb una aportació per valor de mig 
milió de pessetes, una meitat en material 
i l’altra meitat en personal. El barri havia 
atret l’atenció de la premsa, i la solució 
per a l’execució de les obres, imaginativa 
i de fet anòmala, havia generat tensions 
entre les diverses instàncies municipals. 
A La Vanguardia de 2 de juliol de 1964 
es donava notícia de la visita a l’alcalde 
de la Junta Directiva de l’Associació 
de Propietaris i Contribuents de la 
barriada de les Roquetes, acompanyada 
del regidor del districte Ignasi Riera 
Bartra, per exposar una sèrie de peti-
cions de millores que es consideraven 
urgents, entre les quals segur que s’hi 
comptava el problema del clavegueram. 
L’alcalde es va comprometre a estudiar 
ràpidament les mesures perquè fossin 
adoptades de seguida,28 un compromís 
que no s’havia traduït en cap indica-
ció clara al Servei Tècnic. En aquestes 
circumstàncies, el suport de l’enginyer 
dels serveis de clavegueram de la zona, 
Albert Vilalta, a l’autoconstrucció del 
clavegueram havia alarmat el regidor 
president de la Junta Municipal del 
Districte, Ignasi Riera Bartra, com ho 
palesa la resposta del mateix Vilalta el 
5 d’agost de 1964. Eren obres que havia 
de fer l’Ajuntament, i l’alcalde s’hi havia 
compromès. Aquesta també devia ser la 
raó de la sobtada oposició inicial a les 
obres del l’alcalde del barri. Hàbilment, 
Vilalta va atribuir el con¢icte a un 
malentès. «A los pocos días de que el Sr. 
Josa me diera la orden de redactar los 
proyectos para las Roquetas (yo no sabía 
que esto tenía que hacerse totalmente a 
cargo del Ayuntamiento), llegó aquí una 
instancia de los propietarios de las Ro-
quetas pidiendo hacer las alcantarillas 
por su cuenta bajo proyecto e inspección 
municipal. Yo equivocadamente rela-
cioné las dos cosas; es más, pensé que 
era un sistema formidable para sanear 
de�nitivamente las Roquetas por vía 
rápida, barata y de�nitiva, y cuando 

28   «El barrio de Las Roquetas reclama», La 
Vanguardia, dijous 2 de juliol de 1964, pàg. 21.

me vinieron a ver la representación de 
los propietarios les di un ejemplar de 
los proyectos redactados y contesté la 
instancia acompañada de los proyectos 
proponiendo su inmediata ejecución 
para lograr que ya este verano la sani-
dad de las Roquetas fuera una realidad. 
Siento mucho la equivocación que he 
tenido, pero vea en ello solamente el 
desconocimiento del sistema exacto de 
ejecución que había propuesto el Sr. Al-
calde y la idea de economía municipal, 
economía para aquellos propietarios, y 
la rapidez de gestión que aquella instan-
cia comportaba. Le he pedido excusas al 
Sr. Riera Bartra y le ruego las acepte Vd. 
y se las presente al Sr. Alcalde, si lo cree 
procedente, por mi equivocación».29

L’ajut dels serveis tècnics munici-
pals va ser cabdal. Però, a mesura que 
avançaven les obres, s’havien d’afrontar 
nous problemes que no s’havien previst 
al pressupost. Es van adonar dels perills 
d’aquell treball portat a terme «de 
forma precària, multitudinària i majo-
ritàriament inexperta» i van contractar 
una pòlissa d’assegurança. També van 
sorgir di�cultats tècniques d’envergadu-
ra. Com recorda Èió, «al carrer Mina 
de la Ciutat, el col·lector havia de ser 
ja de gran cabuda, un metre de llum, 
i l’excavació havia de ser fonda, �ns a 
quatre metres. Per nosaltres l’obra era 
de molta envergadura. La Poclain va 
facilitar-la; si no encara hi fórem. Però 
s’havia d’entibar professionalment per a 
la seguretat dels treballadors. En resum, 
molta feina i pocs veïns per fer-la. La 
gent desertava o posava suplents. Els 
voluntaris desapareixien(...) Això va 
suposar que aquesta part del barri no 
es conclogués �ns a primers de des-
embre! L’illa triangular formada per 
aquest carrer com a base, el de Cantera 
i el de Pla de Fornells, sobre el plà-
nol, tenia una torrentera o riera que la 
travessava de cap a cap. Però els veïns 
de la Mina l’havien edi�cat tancant-la 

29   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 24
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del tot. Els veïns de Cantera i Pla de 
Fornells haurien hagut de bombejar 
per a engolir les pluges. Impensable! 
Calgué fer instància a l’Ajuntament, 
consultar la secció cartogrà�ca i esperar 
el dictamen per a poder fer un col·lector 
de la riera, posar un reixat per a l’aigua 
que baixava de la muntanya i travessar 
els edi�cis esmentats».30 El problema 
que plantejava aquesta torrentera era de 
molta envergadura. Segons un expedient 
del 1977 dedicat a la mateixa qüestió, es 
tractava d’un tram de l’antic torrent de 
Tissó (�gura 3.39).31 L’obra necessària 
va engrandir el deute i va allargar encara 
més les obres.

Només cal mirar les cotes dels pous 
de registre per comprovar els desnivells 
exagerats dels carrers i la di�cultat de 
tota la instal·lació del clavegueram, espe-
cialment si es considera l’execució per un 
equip inexpert i amb una mà d’obra que 

30   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., 
pàg. 10; Q134 - Obres públiques, expedient 373/64, 
14/12/64, AMC (Pas de desaigua per �nca Mina de la 
Ciutat, 69 bis). 

31   Q134 - Obres públiques, expedient 130/77, 
31/8/77, AMC (Treballs per establir servitud de pas de 
les aigües residuals i pluvials de l’antic torrent Tissó). 

desertava amb certa facilitat. Per exem-
ple, entre el carrer Mina de la Ciutat i el 
carrer Llobera el desnivell era de més de 
30 metres (�gura 3.40). 

Un dels trams més compromesos va 
ser l’obertura del tram del �nal de carrer 
de Pla de Fornells, des de Rodrigo Caro 
�ns a Artesania, on empalmava amb el 
col·lector del carrer Jaume Pinent, ja 
existent. Hi havia de passar el col·lector 
de tot el sector oest del barri i s’havia 
d’executar en un sol dia, perquè era l’úni-
ca entrada dels veïns d’aquella banda. 
L’operació es va fer el 20 de setembre, la 
jornada va durar catorze hores i, a última 
hora, «es desencadenà un aiguat fora de 
mida. Calia tapar-ho perquè la rierada no 
descarnés tota la rasa tendra remoguda el 
mateix dia i no embussés el col·lector».32

Va caldre esperar al diumenge següent 
per acabar de col·locar-lo. S’acabaven així 
les obres d’una part del barri. 

Justament, el carrer Artesania entre 
Alcántara i Jaume Pinent s’havia que-
dat al marge de la iniciativa, els veïns ja 
tenien els diners aplegats i s’hi van voler 
afegir quan estaven en plenes obres. 

32   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 11.

Figura 3.39. 
Reproducció del plànol 
de l’illa formada pels 
carrers Pla de Fornells, 
Mina de la Ciutat i 
Cantera, [sense nom], 
[1977]. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, expedient 
130 de 1977.
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Inici de les obres del clavegueram

Mur de contenció (4 m profunditat)

Terraplè i entubament

Tram autogestionat

Tram dificultós

Clavegueram

Clavegueram anterior a 1964

Clavegueram 1966 aprox.

Torrent de Tissó

Encara que l’equip ja estava força des-
bordat, va fer els tràmits amb el Servei 
Tècnic de l’Ajuntament, i, �nalment, 
la incorporació d’aquest tram no va ser 
gaire complicada. El carrer tenia poc 
pendent, molt poblat, amb els veïns 
organitzats i amb una gestió econòmica a 
part.33 En canvi, altres carrers, com el de 
Briquets, o les escales del carrer Llobera 
encara no estaven acabats a inicis de des-
embre. El creixent absentisme de veïns i 
dels voluntaris, que havien d’atendre les 
tasques universitàries, allargava les obres. 
Quedaven, a més, el problema angoixant 
de l’endeutament i la necessitat ingrata 
de passar a cobrar cada matí de diumen-
ge als impagats i als endarrerits. Èió 
conserva l’esborrany d’una instància de 
febrer de 1965, que no recorda si es va 
arribar a presentar a l’Ajuntament, on 
demanava si es podia fer càrrec del deute 
vist l’enorme esforç de la barriada i dels 
voluntaris. «Es resumia aquest esforç 
parlant de 4.350 jornals dels veïns en 
festiu, dels 420 jornals de voluntaris, de 

33   La topogra�a fa pensar que el desguàs d’aquest 
clavegueram no es podia fer pel carrer Jaume Pinent. 
Probablement es va connectar al col·lector instal·lat pocs 
anys abans per servir l’escola Onésimo Redondo. 

Figura 3.40. Xarxa del 
clavegueram autocons-
truït, 1964. 

Font: Elaboració pròpia.
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675.000 pessetes aportades pels veïns i 
50.000 per particulars, i del milió aportat 
per l’Ajuntament».34 Encara que queda-
ven per fer dos pous terminals, arrebossar 
cinc o sis pous i posar-hi escaletes, el 20 
de febrer, van preparar, completament 
exhausts, l’informe per donar per �na-
litzades les obres. Esperant la compli-
citat d’Albert Vilalta, li van confessar 
que estaven malament econòmicament, 
que als veïns els costava molt pagar i 
que comptaven tenir un dè�cit d’unes 
50.000 pessetes. La resposta immediata 
de Vilalta va ser novament comprensiva: 
«Estimat pare Èió, sortosament l’Ajun-
tament ha fet con�ança en la meva 
GRAN VALIA i, com que no tenia 
gaire feina, m’han encarregat també la 
conservació. Tot això vol dir que no et 
preocupis de lo que falta: ho farem amb 
la Contracta de Conservació».35

Concloses o�cialment les obres l’11 
de març de 1965, mossèn Juncà i sis 
veïns, en nom propi i en representació 

34   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 
15. El pressupost previst a l’expedient de l’Ajuntament 
era d’1.190.125,72 pessetes. Q134 - Obres públiques, 
expedient 268/64, 17/7/64, AMC.

35   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 15.
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de la resta d’interessats, van presentar 
la sol·licitud de connexió de 286 veïns 
dels diversos carrers. Posteriorment a 
aquesta sol·licitud, l’11 juny de 1966, 
una nova instància de mossèn Juncà i 
altres representants demanava, d’una 
banda, l’«enganche» dels veïns del carrer 
Rodrigo Caro que, liderats per Basilio 
Giménez, havien sol·licitat «permiso 
de albañal ordinario anteriormente a la 
constitución de vecinos para realizar el 
alcantarillado. Se les dio de baja pidien-
do que se les incluyera con los demás 
vecinos». S’hi afegien una desena de 
veïns dels carrers Cantera, Llobera, Ar-
tesania, Briquets i Rodrigo Caro, «que 
posteriormente a la primera instancia 
se han agregado» (�gura 3.41).36 Aquell 
mateix estiu havien començat les obres 
veïns dels carrers Alcántara, Artesania i 
Les Torres, que no havien participat en 
les obres del clavegueram de l’estiu de 
1964 però que s’hi van animar en veure 
l’èxit de l’operació. S’havien organitzat, 
i només demanaven a la Junta de Veïns 
experimentada i amb autoritat un aval 
de cara a les gestions a l’Ajuntament i 
també per garantir la cohesió dels veïns 
d’aquells carrers. Els voluntaris els van 
posar en contacte amb el Servei Tècnic 
de l’Ajuntament i van elaborar el cens 
de propietaris i la distribució econòmi-
ca. L’expedient del projecte de clavegue-
ram dels carrers Artesania, Alcántara i 
Les Torres té data de 5 de maig de 1966 
i un pressupost de 545.100 pessetes.37

«L’obra la van fer els veïns, amb la 
facilitat que era zona superpoblada i els 
carrers de bon excavar. L’operació va ser 
força ràpidament conclosa i tota la part 
econòmica va ser controlada pels matei-
xos veïns».38 Finalment, el 8 de setembre 
de 1966, Albert Vilalta va signar l’infor-

36 “Alcantarillado del sector de Las Roquetas, entre 
Mina de la Ciudad y la carretera de Las Roquetas”, 
Q134 - Obres públiques, expedient 268/64, 7/7/64, 
AMC. 

37   Projecte de clavegueram dels carrers Artesania, 
Alcántara i Les Torres, Q134 - Obres Públiques, 
expedient 231/1966, 5/5/66. 

38   Thió i de Pol, Les clavegueres de la part alta..., pàg. 25.

me previ a l’acta de recepció de�nitiva, 
que exonerava de�nitivament de res-
ponsabilitat tècnica la «Junta de Vecinos 
de las Roquetas» com a contractista.

Mentrestant, s’estava plantejant una 
nova fase d’intervenció al barri per resol-
dre el problema de l’aigua corrent. A les 
fonts «les cues, especialment a l’estiu, es 
feien insuportables». De fet, era l’objectiu 
inicial i havia motivat la primera fase, 
perquè no es podia plantejar la dotació 
d’aigua sense resoldre prèviament el greu 
problema del clavegueram. Si s’aconse-
guia una participació similar a l’obtingu-
da per a les clavegueres, semblava fàcil. 
L’experiència adquirida a la primera fase 
i dels entrebancs va ser decisiva en un 
enfocament més pensat d’aquesta segona 
fase. Calia reforçar l’equip, que havia 
perdut integrants respecte a la campanya 
anterior. Es van fer nous �txatges. No 
només en va augmentar el nombre, sinó 
que es tractava d’assegurar una partici-
pació més constant i sostinguda. També 
es tractava de donar continuïtat, més 
solidesa i més autonomia a la Junta de 
Veïns. L’oportunitat inesperada d’agen-
ciar-se un dels barracons de la platja del 
Masnou, afectat per la línia de costa, va 
facilitar que es disposés d’un espai per a 
les reunions dels voluntaris i dels veïns. 
Encara que l’objectiu central de la nova 
fase era dotar d’aigua corrent tota l’àrea, 
l’actuació de l’equip dels voluntaris es va 
diversi�car. Aquest equip va ser dividit 
en diverses seccions, i és interessant 
remarcar que el primer grup que esmenta 
Èió és el dedicat a informar-se sobre 
les aportacions sociològiques al desen-
volupament de les comunitats subur-
banes. Això mostra �ns a quin punt els 
preocupava que els veïns prenguessin la 
iniciativa, i adquirissin més protagonis-
me i més autonomia. Un altre grup es va 
destinar a la part més pràctica d’anàlisi 
tècnica de sistemes de proveïment i, 
sobretot, als contactes amb la Societat 
General d’Aigües de Barcelona (SGAB). 
Un altre «feia i refeia pressupostos per tal 
de presentar una opció viable». Un grup 
paral·lel, integrat per dos jesuïtes i com-
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panys de la facultat de biològiques, va 
muntar una escola per a nens no escola-
ritzats en els baixos d’una casa. «En cada 
reunió es posaven en comú els resultats 
dels diferents grups, i sempre hi havia 
una estona dedicada a concrecions a 
realitzar en el barri. Bàsicament consis-
tien en endegar una associació de veïns 
o, com a mínim, una Junta de respon-
sables, muntar el barracó i aconseguir 
l’adhesió del màxim de gent a l’operació 
prevista».39

El novembre de 1965 s’estudiava 
com muntar el barracó i a quin solar 
instal·lar-lo. El desembre encara s’estava 
en converses amb el propietari del solar 
de la Pedrera Vella: estava disposat a 
deixar-hi muntar el barracó a condició 

39   Santi Thió i de Pol, SJ, L’operació «aigua» a la part 
alta del barri de Les Roquetes de Barcelona (1965-1968), 
esborrany (30-10-2019) inèdit, dipositat a l’Arxiu 
Històric de Roquetes - Nou Barris. Val la pena la 
lectura d’aquestes notes, no tan extenses ni articulades 
com les dedicades a la fase del clavegueram, però de 
gran interès.

que es fes una instància perquè el terreny 
servís també com a escola. El gener de 
1966 es va fer la instància per demanar 
el permís a l’Ajuntament, es van fer 
els fonaments, es va muntar, i el 29 de 
gener s’inaugurava el barracó amb una 
junta de veïns. En els documents que 
Santi Èió aporta d’aquestes reunions 
es fa palesa la di�cultat d’implicar els 
veïns en les qüestions organitzatives i 
d’embrancar-los en la qüestió de l’ai-
gua. La situació es considerava encara 
poc madura. En qualsevol cas, muntat 
el barracó, entre el 19 febrer i el 20 de 
març de 1966 es van fer votacions, carrer 
per carrer, per formar la nova junta, i el 
dissabte 26 de març es van convocar els 
veïns escollits per començar a organit-
zar-se i per endegar l’operació «aigua». 

Encara que l’equip tècnic va fer 
estudis sobre el problema de l’elevació 
de l’aigua i es va calcular el cost del 
grup elevador, amb una motobomba de 
5 CV, dipòsit de 700 litres, vàlvules de 
comporta, de retenció, col·lector d’im-

Figura 3.41. 
Parcel·les amb instàn-
cia per connectar els 
claveguerons de les 
cases al clavegueram, 
1965. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir d’AMCB, Obres 
públiques, exp. 268/1964.
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pulsió, etc., la veritat és que no va ser 
necessari seguir per aquest camí. També 
en l’operació «aigua» la iniciativa havia 
tingut el do de l’oportunitat. Als anys 
quaranta i principis dels anys cinquanta 
el proveïment d’aigua a Barcelona havia 
estat especialment problemàtic. La llarga 
sequera de 1946 a 1953 va coincidir 
amb unes infraestructures envellides 
que necessitaven una renovació, i també 
amb l’inici de la immigració i l’augment 
generalitzat de demanda de l’aigua. La 
sequera comportava restriccions elèctri-
ques i, aquestes, problemes en l’elevació 
i en el subministrament de l’aigua. Les 
di�cultats van portar a fortes tensions 
entre les autoritats del règim i l’SGAB. 
Ara bé, entre el 1965 i el 1968, quan es 
va endegar l’operació «aigua», la situa-
ció estava canviant radicalment. Ja el 
1953, l’SGAB havia iniciat la captació 
d’aigües super�cials del Llobregat amb 
un augment signi�catiu del proveïment 
(�gura 3.44). En paral·lel, el Ministe-
ri d’Obres Públiques i l’Ajuntament 
s’havien embarcat en un projecte encara 
més ambiciós: la portada d’aigües des del 
Ter. El projecte de nou abastament no 
es va aprovar �ns al 1961, però les obres 
van arrencar ràpidament. Cap al maig 
de 1965, quan les obres estaven en la 
fase �nal, l’Ajuntament de Barcelona va 
arribar a un acord amb l’SGAB perquè 
en fes la distribució a la ciutat a través 
de la seva xarxa, que servia la ciutat i 23 
municipis més. S’estava justament fent 
aleshores un nou dipòsit a la carena, just 
sobre les Roquetes (�gura 3.43).40 Era un 
moment dolç per a l’SGAB, que havia 
tingut moltes di�cultats en la dècada 
anterior. Com que era un servei públic 
obligat a respondre a tota mena d’usua-
ris, l’equip de voluntaris de Roquetes era 
un intermediari immillorable en la seva 
relació amb una clientela que podia ser 
problemàtica, de manera que l’operació 
«aigua» va comptar amb la col·laboració 

40   Manel Guàrdia (ed.), La revolució de l’aigua a 
Barcelona. De la ciutat preindustrial a la metròpoli moderna, 
1867-1967, Barcelona, MUHBA, 2011, pàg. 153-157.

interessada de l’SGAB. En els resums 
de les reunions de la Junta del desem-
bre de 1965 consta que s’havia proposat 
que la Companyia d’Aigua fes diversos 
pressupostos per buscar la via més barata 
per poder ajustar les quotes dels veïns. 
De tota manera, la gestió no era gens 
fàcil. Per fer viable el pressupost calia la 
participació de 250 �nques inscrites i 
compromeses. Però el 4 de maig de 1966 
només hi havia 25 inscrits, que sumaven 
un total de 53.700 pessetes en metàl·lic i 
de 140.000 pessetes de pagament ajornat 
amb lletres bancàries. El diumenge 8 
de maig ja hi havia 48 inscrits i el 3 de 
juliol, en una carta adreçada als veïns, 
es deia que s’havia arribat a 261 �nques 
inscrites, cosa que garantia que es podia 
tirar endavant. El 7 de juliol la Junta co-
municava que la instal·lació de la distri-
bució d’aigua seguia el seu curs normal. 
També s’havia pogut comprovar la marxa 
en el pagament de les lletres. El juny 
ja n’hi havia 14 de protestades i es va 
intentar facilitar als veïns fer el pagament 
al barracó a canvi d’un rebut.41

Un altre problema d’ordre tècnic i 
pràctic era la di�cultat de complir la 
normativa vigent pel que fa a les esco-
meses i la col·locació dels comptadors en 
construccions enrevessades fetes sense 
cap previsió prèvia i amb una topogra�a 
sovint molt escarpada, de manera que 
complissin les distàncies i fossin acces-
sibles a la lectura. L’SGAB va encarre-
gar-ho a un tècnic de l’empresa, el Sr. 
Toledo, que amb la millor voluntat va 
dedicar els seus diumenges, juntament 
amb un voluntari, Manel Udina, a buscar 
una solució especí�ca per cada �nca.

Amb totes les di�cultats, l’operació 
«aigua» va arribar a bon terme i va ser 
un gran èxit en molts aspectes alguns 
dels quals convé destacar. Va culminar 
quatre anys de canvi radical al barri. Les 
famílies de les Roquetes, que �ns ales-
hores havien de fer llargues cues a les 
poques fonts del barri i rentar la roba en 

41   Thió i de Pol, L’operació «aigua» a la part alta del 
barri..., pàg. 24, 25 i 35.



  

124 LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU BARRIS: 1939-1980

Figura 3.42. 
Localització del dipòsit
d’aigua de 1956.
Ortofoto, 1965.

Font: ICGC.

Figura 3.43. 
Ortofoto, 1970. El vell 
dipòsit va ser substi-
tuït pel nou dipòsit de 
�nals de la dècada de 
1960, situat a la carena 
i construït en el marc 
de la renovació de la 
xarxa derivada del nou 
abastament d’aigua del 
Ter. 

Font: ICGC.
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espais dels quals sortosament gairebé s’ha 
perdut la memòria, van disposar d’aigua 
corrent des d’aleshores a les seves cases. 
Els seus habitants havien adquirit un 
nou estatut d’urbanitat, i no només en 
l’àmbit dels serveis i del confort, també 
en termes de ciutadania. Amb tots els 
entrebancs, va impulsar decisivament 
l’articulació social del barri, va consolidar 
els lideratges que s’havien anat formant 
durant tot el període, i en conseqüència 
la con�ança i el lligam entre els veïns. Es 
cobria així un dels objectius de l’equip 
de voluntaris: impulsar el desenvolupa-
ment de la comunitat. Des del punt de 
vista econòmic, no només va permetre 
eixugar el deute de la fase dedicada al 
clavegueram, sinó que encara va quedar 
un superàvit de 210.000 pessetes, que 
va servir com a fons d’arrencada del que 
havia de ser l’associació de veïns. 

La singularitat d’aquest llarg episodi 
ens mostra el caràcter crític d’aquestes 
infraestructures en l’arrencada del procés 
de densi�cació de la part alta de Ro-
quetes, i és un capítol destacat de l’es-
tructuració i autonomia progressives del 
moviment veïnal.

A partir de la dècada de 1940, l’es-
tratègia de parcel·lar i vendre al marge 
del que estava previst a les ordenances 
va portar molts problemes als barris 

d’autoconstrucció. A la pobresa i a 
la vulnerabilitat extrema a les quals 
estava exposada la població s’hi afegia 
la manca de serveis, d’infraestructura 
i urbanització i greus problemes d’ac-
cessibilitat. L’absència d’una cobertura 
legal i la manca de reconeixement de 
les autoritats, que les veien com una 
anomalia que calia corregir, els condem-
nava a la marginalitat més absoluta, que 
va perdurar, en la majoria dels casos, 
durant dècades. Ara bé, la part alta de 
les Roquetes, si es compara amb altres 
zones d’autoconstrucció, va tenir una 
trajectòria més dinàmica. L’estudi i 
l’aprovació del Pla parcial de Roquetes 
li va atorgar una cobertura legal que 
permetia un procés de densi�cació, 
que només va ser possible després de la 
construcció del clavegueram i la dota-
ció d’aigua corrent. En canvi, a Torre 
Baró, a Vallbona o a la Guineueta Vella 
la situació d’il·legalitat, la manca de 
clavegueram i de dotació d’aigua es van 
mantenir �ns a la dècada de 1970. Ro-
quetes Altes es caracteritza, així, per una 
doble singularitat: respecte a les àrees 
d’autoconstrucció però també respecte a 
les altres àrees de densi�cació. Perquè és 
una àrea de densi�cació molt particular, 
com es pot comprovar en comparar les 
diferències en el procés de construcció 

Figura 3.44. 
Grà�ca de consum i de 
procedència de l’apro-
visionament d’aigües a 
Barcelona entre el 1950 
i el 1974. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Datos históricos 
de la Sociedad General 
de Aguas de Barcelona y 
Aguas del Besós, 1975.
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d’habitatges nous en altres zones de 
densi�cació respecte de la part alta de 
Roquetes (�gura 3.45). 

La comparació de les fases de cons-
trucció de les Roquetes Altes amb les 
altres zones de densi�cació de Prosperitat, 
Verdum i Roquetes permet observar cla-
rament un fort creixement de les Roque-
tes Altes en la fase d’autoconstrucció a la 
segona meitat de la dècada de 1950. En 
canvi, a la dècada de 1960, dedicada a im-
plementar el clavegueram i l’aigua corrent, 
l’impuls disminueix i no es reprèn �ns a la 
dècada de 1970. Per contra, a Prosperitat i 
Verdum l’impuls més gran és justament la 
dècada de 1960, mentre que la dècada de 
1970 és de més atonia. Per la seva banda, 
la part baixa de Roquetes té una dinàmi-
ca intermèdia. El seu creixement, encara 
que va un quinquenni retardat respecte a 
Verdum i Prosperitat, no té l’aturada que 
durant els anys seixanta veiem a la part 
alta de les Roquetes. 

La comparació de les dinàmiques del 
conjunt de les zones de densi�cació amb 
la de l’àrea alta de Roquetes en subratlla 
encara més la singularitat (�gura 3.46 a 
i b): un gran creixement entre el 1956 i 
el 1960 fonamentalment d’habitatges de 
planta baixa i de planta baixa i un pis. 
Entre 1961 i 1970 queda molt per sota 
de la resta de zones de densi�cació. Però 

a partir del 1971 les substitucions es 
precipiten i comporten un augment molt 
signi�catiu del nombre d’habitatges. 

3.5. Els dè�cits persistents, les 
amenaces i la revolta veïnal      

A les acaballes de 1967, la decisió de 
l’equip de voluntaris, encapçalat per Santi 
Èió, en una reunió de la Junta al �nal 
de l’operació «aigua», de no participar 
en la reunió de tots els veïns del dia 10 
de gener de 1968, va ser el colofó de 
tres anys i mig de treball comunitari a la 
barriada. Consideraven que es necessita-
va un canvi de tàctica. Havia quedat un 
romanent de 210.000 pessetes, i convenia 
que fossin els veïns els que decidissin què 
fer-ne, que la Junta en fos l’administra-
dora, mentre que l’equip de voluntaris 
quedava com una línia d’ajuda exterior a 
la qual podien recórrer en cas de necessi-
tat. «Tenen advocats, metges, assistents, i, 
si volen bona voluntat, que ens cridin».42

Com consta en l’acta de la reunió dels 
veïns del 10 de gener, el president va 
obrir la sessió «advirtiendo a los presen-
tes que no se presentará ningún estu-

42   Thió i de Pol, L’operació «aigua» a la part alta del 
barri..., pàg. 32.

Figura 3.45. 
Estimació dels nous 
habitatges per quin-
quenni,s entre el 1939 i 
el 1980.

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades del Ca-
dastre i el buidatge de les 
llicències a les zones de 
densificació de Prosperitat, 
Verdum, Roquetes Baixes i 
Roquetes Altes.
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diante para celebrar dicho acto, así como 
tampoco se personará D. Santiago Èió 
de Pol, que en la actualidad es el que ha 
sido el que ha llevado la voz cantante en 
todo lo relacionado con el agua para di-
cha barriada y que ha sido el que ha dado 
todas las instrucciones reglamentarias», i 
va transmetre la idea que era el moment 
que decidissin ells què convenia fer, «aun 
cuando dichos Sres. estarán en contacto 
con los presentes para todo en cuanto 
nos puedan ayudar».43

Com a resultat �nal del moviment 
que havia portat a terme el clavegueram 
i l’operació «aigua», la creació del Centre 
Social de les Roquetes el juliol de 1968, 

43   Thió i de Pol, L’operació «aigua» a la part alta del 
barri..., pàg. 33.

en el marc de Càritas, va canalitzar les 
reivindicacions dels anys posteriors. Per 
exemple, al llarg de quatre diumenges 
del novembre de 1968 ja va organitzar 
«l’olimpíada popular» per posar en relleu 
la manca de terrenys on poder practicar 
esport, i el setembre de 1969 el Centre 
Social de les Roquetes va promoure un 
document signat, per 405 veïns, dirigit 
a l’alcalde, al regidor del districte, el Sr. 
Sauqué, i a la Companyia de Tramvies, 
en què es demanava que els autobusos 
que arribaven a la plaça Llucmajor o a la 
Via Júlia pugessin �ns al carrer Mina de 
la Ciutat. «Els fou contestat que hi havia 
poc gruix de paviment» i la demanda 
no va prosperar. Però anys més tard, el 
diumenge 26 de maig de 1974, uns 200 
veïns van segrestar un autobús de la línia 

Figura 3.46 a. 
Zones de densi�cació:
aproximació als
percentatges
de nous habitatges
per quinquennis,
1939-1980

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades del Ca-
dastre i el buidatge de les 
llicències a les zones de 
densificació de Prosperitat, 
Verdum, Roquetes Baixes i 
Roquetes Altes.
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Figura 3.46 b.
Roquetes Altes:
aproximació als
percentatges
de nous habitatges
per quinquennis,
1939-1980

Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades del Ca-
dastre i el buidatge de les 
llicències a les zones de 
densificació de Roquetes 
Altes.
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11 per demostrar que podia arribar a la 
part alta de les Roquetes. Encara van caldre 
dos segrestos d’autobusos més perquè 
�nalment Transports de Barcelona cedís i 
l’11 arribés com a mínim al carrer Mina de 
la Ciutat.44

El 1968, el mateix any de la formació 
del Centre Social de les Roquetes, l’alcalde 
anunciava que una Comissió Munici-
pal Executiva havia estudiat «la extensa 
demarcación integrada por zonas tan 
heterogéneas —algunas de ellas carentes 
de urbanización— como son la Trinidad, 
la Nueva Trinidad, Prosperidad, Verdún, 
Guineueta, Cañellas, Roquetas, Turó de las 
Roquetas, Torre Baró, Font d’en Magués 
y Vallbona, hasta ahora inconexas entre sí, 
de muy desigual condición y, en algunas de 
ellas con construcciones surgidas al margen 
de la ley, fruto de una situación creada por 
graves circunstancias sociales, afortunada-

44   Els barris de Barcelona: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou 
Barris, vol. III, GEC- Ajuntament de Barcelona, 1997, 
pàg. 293-294; Thió i de Pol, L’operació «aigua» a la part 
alta del barri..., pàg. 6; Fabre i Huertas Claveria, Tots 
els barris de Barcelona, vol. 7, Barcelona, Edicions 62, 
1976, pàg. 178.

mente superadas para el futuro, y que hoy 
se están reabsorbiendo en un continuo 
proceso de mejoramiento social y urbanís-
tico». Si al principi s’havia intentat abordar 
la remodelació d’algun d’aquests sectors, 
tres fets transcendentals impulsaven un 
plantejament més ambiciós i més unitari: 
l’obertura de la Via Favència, la prolon-
gació de la Meridiana i la canalització del 
riu Besòs. Per donar-los una resposta de 
conjunt, es proposava convocar un concurs 
nacional d’idees, base fonamental per a 
la seva transformació urbana posterior.45

El setembre de 1969, el projecte d’orde-
nació de l’arquitecte Sen Tato va guanyar 
el concurs. El Pla d’ordenació urbana del 
Sector Torre Baró - Vallbona - Trinitat 
suposava l’ordenació de més cinc-centes 
hectàrees, afectava nou barris i volia donar 
una solució a tota l’àrea nord de l’actual 
Nou Barris. Eren barris «con diagnóstico 
infraurbanístico de pronóstico grave», afec-
tats per la prolongació de la via Meridiana 
i per la via Favència (II Cinturó de Ronda), 

45   «Declaraciones del Alcalde», La Vanguardia, 6 de 
desembre de 1968, pàg. 25.

Figura 3.47. 
Plànol de secció lon-
gitudinal del projecte 
de la �nca del carrer 
Briquets, 14. Enrique 
Paré, arquitecte. 1973. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 67208.
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i objecte d’una atenció creixent a la premsa. 
El pla considerava que aquestes noves vies 
garantien l’enllaç entre els diversos barris, 
�ns aleshores molt desconnectats, mentre 
que la reordenació dels traçats urbanístics 
apuntava «una variada gama en la promo-
ción de edi�caciones» amb característiques 
singulars a cada un dels sectors. La reorde-
nació que es proposava d’aquell sector de la 
ciutat era ambiciosa, depassava les possi-
bilitats dels pressupostos municipals, però 
sobretot amenaçava amb més de quatre 
mil expropiacions a una població que havia 
hagut de patir tota mena de di�cultats i de 
lluites per disposar d’un habitatge.46

El febrer de 1970, el Centre Social 
de les Roquetes es va integrar en l’ampli 
moviment d’oposició al Pla d’ordenació 

46   «Tres sectores de actuación: Torre Baró, Las 
Roquetas y Sant Genís del Agudells», La Vanguardia, 
dimarts 4 de febrer de 1969, pàg. 23.

urbana del Sector Torre Baró - Vall-
bona - Trinitat. Molt inquiets per com 
es resoldria el problema de les expro-
piacions i de l’aïllament que provocaria 
la formació prevista del II Cinturó, els 
centres socials de Roquetes, de Trinitat 
Nova i de Trinitat Vella, les Associa-
cions de Caps de Família de Guineueta, 
de Ciutat Meridiana, de Torre Baró i 
Vallbona van convocar una reunió per 
oposar-s’hi. Hi van convidar totes les 
autoritats, els mitjans de difusió i totes 
les entitats i persones afectades d’alguna 
manera o altra.47 Com ja s’ha comen-
tat, l’oposició que va generar aquest pla 
d’ordenació va impulsar la vertebració i 
la mobilització de les diverses associa-

47   «Los temores de un barrio ante el plan de 
ordenación urbana», La Vanguardia, dimarts 17 de febrer 
de 1970, pàg. 29. També carta a La Vanguardia, dimecres 
20 de maig de 1970, pàg. 28.

Figura 3.48. 
Les Roquetes.  

Font: La Vanguardia, gener 
de 1979.
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FALTAN BANCOS
     Señor Director de 
LA VANGUARDIA

Distinguido señor:
Me permito molestar su atención 
Distinguido señor:
Me permito molestar su atención 
Distinguido señor:

para hacerle saber que en Barcelona 
Me permito molestar su atención 

para hacerle saber que en Barcelona 
Me permito molestar su atención 

hay algunos barrios como La Gui
para hacerle saber que en Barcelona 
hay algunos barrios como La Gui
para hacerle saber que en Barcelona 

-
neueta, Roquetas, Verdún y Trinidad 
que carecen casi de establecimientos 
neueta, Roquetas, Verdún y Trinidad 
que carecen casi de establecimientos 
neueta, Roquetas, Verdún y Trinidad 

bancarios y Cajas de Ahorros. Ver
que carecen casi de establecimientos 
bancarios y Cajas de Ahorros. Ver
que carecen casi de establecimientos 

-
dad es que alguno de ellos se ha he
bancarios y Cajas de Ahorros. Ver
dad es que alguno de ellos se ha he
bancarios y Cajas de Ahorros. Ver

-
cho en poco más de cuatro años, pero 
dad es que alguno de ellos se ha he
cho en poco más de cuatro años, pero 
dad es que alguno de ellos se ha he

el comercio e industria establecidos 
cho en poco más de cuatro años, pero 
el comercio e industria establecidos 
cho en poco más de cuatro años, pero 

en ellas necesita de estos estableci-
mientos

En espera de que ponga la parte 
que de usted se necesita, le saluda 

En espera de que ponga la parte 
que de usted se necesita, le saluda 

En espera de que ponga la parte 

atto.,
     Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO Francisco VILLOLDO BAYO

URGENTES NECESIDADES DE 
UNOS BARRIOS POPULOSOS

CARTAS A «LA VANGUARDIA»

Señor Director de 
LA VANGUARDIA

La Asociación de Cabezas de Familla, 
se dirige a usted con la convicción de que 
los 150 mil habitantes del sector que com
se dirige a usted con la convicción de que 
los 150 mil habitantes del sector que com
se dirige a usted con la convicción de que 

-
prende nuestra Asociación de Cabezas de prende nuestra Asociación de Cabezas de 
los 150 mil habitantes del sector que com
prende nuestra Asociación de Cabezas de 
los 150 mil habitantes del sector que com

Familla, Verdún, Roquetas, Guineueta 
prende nuestra Asociación de Cabezas de 
Familla, Verdún, Roquetas, Guineueta 
prende nuestra Asociación de Cabezas de 

y Trinidad, pese a ser un sector periféri
Familla, Verdún, Roquetas, Guineueta 
y Trinidad, pese a ser un sector periféri
Familla, Verdún, Roquetas, Guineueta 

-
co, merecen un trato mejor por parte de 
y Trinidad, pese a ser un sector periféri
co, merecen un trato mejor por parte de 
y Trinidad, pese a ser un sector periféri

Ayuntamiento y que nuestros problemas 
co, merecen un trato mejor por parte de 
Ayuntamiento y que nuestros problemas 
co, merecen un trato mejor por parte de 

sean abordados con el cariño y rapidez 
Ayuntamiento y que nuestros problemas 
sean abordados con el cariño y rapidez 
Ayuntamiento y que nuestros problemas 

que merecen.
Es digno de elogio la labor que realiza 

que merecen.
Es digno de elogio la labor que realiza 

que merecen.

el Ayuntamiento por embelleder el centro 
Es digno de elogio la labor que realiza 

el Ayuntamiento por embelleder el centro 
Es digno de elogio la labor que realiza 

de nuestra ciudad; es grato a los ojos de 
el Ayuntamiento por embelleder el centro 
de nuestra ciudad; es grato a los ojos de 
el Ayuntamiento por embelleder el centro 

los de dentro y los de fuera encontrar un 
de nuestra ciudad; es grato a los ojos de 
los de dentro y los de fuera encontrar un 
de nuestra ciudad; es grato a los ojos de 

centro urbano pulcro y cuidado; pero no 
los de dentro y los de fuera encontrar un 
centro urbano pulcro y cuidado; pero no 
los de dentro y los de fuera encontrar un 

escapa al observador fino el estado lamen
centro urbano pulcro y cuidado; pero no 
escapa al observador fino el estado lamen
centro urbano pulcro y cuidado; pero no 

-
table de esos barrios que tanto contrasta 
escapa al observador fino el estado lamen
table de esos barrios que tanto contrasta 
escapa al observador fino el estado lamen

en su abandono. Como es natural nadie 
table de esos barrios que tanto contrasta 
en su abandono. Como es natural nadie 
table de esos barrios que tanto contrasta 

desconoce que en esos barrios vive y se 
desarrolla una parte importantísima que 
desconoce que en esos barrios vive y se 
desarrolla una parte importantísima que 
desconoce que en esos barrios vive y se 

labora incansablemente desde sus puestos 
desarrolla una parte importantísima que 
labora incansablemente desde sus puestos 
desarrolla una parte importantísima que 

de trabajo por la grandeza de la ciudad, 
labora incansablemente desde sus puestos 
de trabajo por la grandeza de la ciudad, 
labora incansablemente desde sus puestos 

que al fin es la grandeza de la Patria. Ver
de trabajo por la grandeza de la ciudad, 
que al fin es la grandeza de la Patria. Ver
de trabajo por la grandeza de la ciudad, 

-
dún no puede continuar siendo ese núcleo 
que al fin es la grandeza de la Patria. Ver
dún no puede continuar siendo ese núcleo 
que al fin es la grandeza de la Patria. Ver

abandonado y gris, al cual se la denomina, 
dún no puede continuar siendo ese núcleo 
abandonado y gris, al cual se la denomina, 
dún no puede continuar siendo ese núcleo 

y no sin cierta razón «la Ciudad sin Ley», 
abandonado y gris, al cual se la denomina, 
y no sin cierta razón «la Ciudad sin Ley», 
abandonado y gris, al cual se la denomina, 

puesto que no existe autoridad municipal puesto que no existe autoridad municipal 
y no sin cierta razón «la Ciudad sin Ley», 
puesto que no existe autoridad municipal 
y no sin cierta razón «la Ciudad sin Ley», 

alguna. Verdún por el censo de población, 
puesto que no existe autoridad municipal 
alguna. Verdún por el censo de población, 
puesto que no existe autoridad municipal 

incluido todo el sector está necesitado de 
alguna. Verdún por el censo de población, 
incluido todo el sector está necesitado de 
alguna. Verdún por el censo de población, 

un Cuartelillo de Policía Municipal, está 
necesitado de autoridad severa para que 
un Cuartelillo de Policía Municipal, está 
necesitado de autoridad severa para que 
un Cuartelillo de Policía Municipal, está 

sus escasas fuentes, jardines y farolas, y sus escasas fuentes, jardines y farolas, y 
necesitado de autoridad severa para que 
sus escasas fuentes, jardines y farolas, y 
necesitado de autoridad severa para que 

sobre todo su población conserven su intesobre todo su población conserven su inte-
gridad, hoy merced de gamberros y niños gridad, hoy merced de gamberros y niños 
sobre todo su población conserven su inte
gridad, hoy merced de gamberros y niños 
sobre todo su población conserven su inte

sin control. Verdún está también necesi
gridad, hoy merced de gamberros y niños 
sin control. Verdún está también necesi
gridad, hoy merced de gamberros y niños 

-
tado de un dispensario de urgencias con 
servicio nocturno, pues si es un tormento 
un accidente en pleno día, adquiere carác
servicio nocturno, pues si es un tormento 
un accidente en pleno día, adquiere carác
servicio nocturno, pues si es un tormento 

-
ter trágico en plena noche; sin taxis para 
un accidente en pleno día, adquiere carác
ter trágico en plena noche; sin taxis para 
un accidente en pleno día, adquiere carác

desplazarse a San Andrés, que és el contro desplazarse a San Andrés, que és el contro 
ter trágico en plena noche; sin taxis para 
desplazarse a San Andrés, que és el contro 
ter trágico en plena noche; sin taxis para 

más próximo.
desplazarse a San Andrés, que és el contro 
más próximo.
desplazarse a San Andrés, que és el contro 

Es motivo de accidentes y queja también Es motivo de accidentes y queja también 
más próximo.

Es motivo de accidentes y queja también 
más próximo.

los postes de conducción eléctrica instala
Es motivo de accidentes y queja también 

los postes de conducción eléctrica instala
Es motivo de accidentes y queja también 

-
dos en el mismo centro de la calle Alman
los postes de conducción eléctrica instala
dos en el mismo centro de la calle Alman
los postes de conducción eléctrica instala

-
sa, entre las de Góngorá y Padre Rodés. 
Y hay otra cosa, se inauguró un paso en 
las cercanias del mercado de Verdún a la 
Y hay otra cosa, se inauguró un paso en 
las cercanias del mercado de Verdún a la 
Y hay otra cosa, se inauguró un paso en 

Trinidad que fue muy elogiado por ser de Trinidad que fue muy elogiado por ser de 
gran utilidad para el tránsito rodado, pero 
Trinidad que fue muy elogiado por ser de 
gran utilidad para el tránsito rodado, pero 
Trinidad que fue muy elogiado por ser de 

es lamentable que en dicho paso no haya es lamentable que en dicho paso no haya 
gran utilidad para el tránsito rodado, pero 
es lamentable que en dicho paso no haya 
gran utilidad para el tránsito rodado, pero 

ni una sola luz que en la noche guie a los ni una sola luz que en la noche guie a los 
es lamentable que en dicho paso no haya 
ni una sola luz que en la noche guie a los 
es lamentable que en dicho paso no haya es lamentable que en dicho paso no haya 
ni una sola luz que en la noche guie a los 
es lamentable que en dicho paso no haya 

viandantes, que circulan con el temor de 
ni una sola luz que en la noche guie a los 
viandantes, que circulan con el temor de 
ni una sola luz que en la noche guie a los 

caer por el barranco que le circunda.
viandantes, que circulan con el temor de 
caer por el barranco que le circunda.
viandantes, que circulan con el temor de 

Nosotros esperamos se preste la debida 
caer por el barranco que le circunda.

Nosotros esperamos se preste la debida 
caer por el barranco que le circunda.

atención a los casos expuestos y sean so
Nosotros esperamos se preste la debida 

atención a los casos expuestos y sean so
Nosotros esperamos se preste la debida 

-
lucionados brevemente, pera que no ten
atención a los casos expuestos y sean so
lucionados brevemente, pera que no ten
atención a los casos expuestos y sean so

-
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cions veïnals, i està en el mateix origen 
de la denominació actual de Nou Barris. 
Se sentien amenaçats sense haver estat 
consultats ni tan sols visitats, estaven 
molt inquiets i la seva mobilització es 
va re¢ectir en una premsa cada vegada 
més atenta als moviments veïnals. «Nou 
Barris» va ser durant aquells anys notícia 
recurrent a les pàgines dels diaris i un 
maldecap constant per a l’Ajuntament. 
Van ser, de fet, motiu important dels 
canvis d’alcalde que es van anar succeint. 
En aquell moment, dels nou barris afec-
tats pel pla, Torre Baró i Vallbona, que 
havien de convertir-se en «una suggestiva 
entrada a Barcelona per la carretera de 
Puigcerdà», eren els més marginats i els 
més perjudicats per la remodelació que 
es proposava.48

48   «El proyecto de ordenación urbana del sector 
Vallbona-Torre Baró-Trinitat», La Vanguardia, diumenge 

Encara que coincidien en la lluita 
contra el Pla d’ordenació i en moltes de 
les reivindicacions, com ja s’ha comentat, 
la problemàtica de les zones d’autocons-
trucció com Torre Baró i Vallbona era 
en aquelles dates força diferent de la de 
Roquetes. Es mantenien en una situació 
compromesa des del punt de vista legal 
i no havien aconseguit ni un sistema de 
clavegueram, ni dotació d’aigua, ni els 
mínims necessaris d’urbanització per 
facilitar-ne l’accessibilitat. 

El juliol de 1972 José Luis Gómez 
Ordóñez, Joan Busquets i Manel de 
Solà-Morales van publicar un estudi 
sobre Torre Baró i Vallbona, i resumien 
en uns quadres sintètics els resultats de 
l’enquesta que hi van fer. Eren un bon 
testimoni de les carències i de la preca-

28 de setembre de 1969, pàg. 27.

Figura 3.49. 
Abans de formar-se el 
Centre Social de les 
Roquetes, les deman-
des les fa l’Associació 
de Caps de Família de 
Verdum, Guineueta, 
Roquetes i Trinitat, que 
demanen un «cuarte-
lillo» de la policia, un 
dispensari d’urgència i 
il·luminació nocturna 
(La Vanguardia, 8 de 
setembre de 1964, pàg. 
23). Un altre demana 
bancs (La Vanguardia, 
15 de març de 1966, 
pàg. 28). 

Font: La Vanguardia.



131 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

rietat d’aquelles barriades (�gura 3.50).
Un projecte del febrer de 1970 pre-

veia la realització de col·lectors per a l’ai-
gua de la pluja en els principals torrents 
i carrers; però no devia tirar endavant 
(�gura 3.51).

Però el 27 de juliol de 1970 un o�ci 
de la Subunitat de Sanejament i Cla-
vegueram comunicava que les obres de 
clavegueram de les barriades de Torre 
Baró i Vallbona, adjudicades el 13 de 
maig de 1970, no havien començat i que 
no se’n tenia notícia; al novembre encara 
se’n demanava informació. 

Queda con�rmat que es devia fer 
poca cosa, perquè l’agost de 1973 els 
veïns van fer reunions, concentracions i 
«sentades» per expressar la seva preocu-
pació i fer conèixer a la ciutat el lamen-
table estat del barri, en el qual mancaven 
clavegueram i aigua corrent a les cases 
(�gura 3.52).49 Els veïns havien presen-
tat més de tres mil impugnacions al Pla 
d’ordenació. El 30 de novembre de 1972 
ja havien fet arribar a l’alcalde un escrit 
en el qual exposaven «que los Barrios de 
Torre Baró, Vallbona y Trinidad Vie-
ja carecen de las mínimas condiciones 
higiénicas que serían de desear. Que, en 
estos barrios, sobre todo en los de Torre 
Baró y Vallbona, al carecer de alcantari-
llado, agua corriente en la mayoría de las 
casas, no hay aseos. Que las fuentes que 
existen carecen de desagües, lo que oca-
siona aguas muertas, moscas. Todo ello, 
entre otras causas, origina la existencia 

49   «En torre Baró y Vallbona el vecindario pide agua. 
Carecen de alcantarillado y en la mayoría de las casas no 
hay aseos», La Vanguardia, dimecres 8 d’agost de 1973, 
pàg. 17.

de grandes vertederos, con los consabidos 
malos olores, ratas y peligro de constan-
tes infecciones». El municipi només ha-
via netejat les fonts feia uns anys quan es 
temia risc de còlera, i tractava de pal·liar 
la manca d’aigua amb camions cisterna. 
El 20 de gener de 1971 havien sol·lici-
tat l’exposició pública de l’avantprojecte 
del Pla parcial que els afectava, tal com 
havien promès l’alcalde i el regidor del 
districte, sense obtenir-ne resposta. Com 
que el 23 de març de 1972 el Pla par-
cial s’havia aprovat inicialment pel ple 
municipal, el 30 de març es van adreçar 
novament a l’alcalde per reclamar-ne una 
còpia, i el 27 d’abril en demanaven l’ex-
posició pública. L’agost de 1973 seguien 
sense resposta.50 Aquesta situació havia 
provocat que el 30 juliol d’aquell any, en 
una hora punta, els veïns de Torre Baró 
i Vallbona, unes mil cinc-centes per-
sones, famílies senceres, baixessin de la 
muntanya i interrompessin el trànsit a la 
carretera nacional de Barcelona a Puig-
cerdà. Ja ho havien fet amb anterioritat 
per denunciar que eren prop de quinze 
mil persones sense aigua corrent. També 
hi havia manca de dispensaris, transport 
públic, carrers asfaltats, escoles i co-
municació fàcil entre els barris. Tot els 
indicava que si no s’avançava era perquè 
hi havia expectatives d’ordre especulatiu 
que preferien adduir la necessitat d’una 
remodelació profunda del barri.51 Men-

50   «En Torre Baró y Vallbona el vecindario pide agua. 
Carecen de alcantarillado y en la mayoría de las casas no 
hay aseos», La Vanguardia, dimecres 8 d’agost de 1973, 
pàg. 17.

51   «Torre Baró: de los bastidores a la escena», La 
Vanguardia, dimarts 31 de juliol de 1973, pàg. 21.

Clavegueram Pavimentació Aigua

1972 Ha Habitatges Hab./ ha Electricitat Enllumentat 
públic

Recollida 
escombraries

Telèfon Transport 
públic

Xarxa 
clavegueram

Fossa 
sèptica 
o similar

Torrent Paviment Camí 
rural

Terra Xarxa Fonts Pous

Torre 
Baró

88,5 1.500 17 SÍ SÍ  NO NO SÍ  SÍ 90 % 50 % 50 %

Vallbona 20 642 32,1 SÍ NO NO NO NO NO SÍ  SÍ 20 % 80 % NO SÍ  NO

Figura 3.50. 
Dades publicades a 
Tele/Expres, juliol de 
1972.   

Font: José Luis Gómez 
Ordóñez, Joan Busquets 
i Manel de Solà-Morales, 
La urbanización marginal, 
pàg. 102-105.
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Figura 3.51. 
Plànols del projecte 
de clavegueram de 
Torre Baró i Vallbona. 
Enginyer en cap de 
la Subunitat. Febrer 
de 1970. (No es va 
executar.)

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q131 
Clavegueram, exp. 65 de 
1970.

1 Paralelo a RENFE, hasta lo construido.  
2 ESCOLAPIO CANCER y Torrente A. 
3 TORRENTE en la plaza de los Eucaliptos.  
4 TTE. TORRE VELLA C/. ESCOLAPIO CANCER, hasta su desagüe en tubo arco.  
5 SAN FELIU, desde San Quirico a Escolapio Cáncer.  
6 CASTELLVI, ARGENSOLA y tramo San Feliu hasta Escolapio Cáncer.  
7 TORRENTE B, desde clEscolapio Cáncer en un tramo 300 m. aguas arriba.  
8 ARGENSOLA , cruce Bellprat y trapo Escolapio Cancer hasta Tte. 
9 TORRELLAS y cruce hasta el Tte. de te Torre Vella  

10 SAN FELIU Y SAN QUIRICO, hasta el Torrente A.  
11 SAN FELIU, tramo hasta cl. Escolapio Cáncer.  
12 LLERONA, desde Torrente B en un tramo de 305 m. aguas arriba.  
13 CASTELLFULLIT Y SAN QUIRICO, hasta el Torrente A.  
14 TORRENTE DE LA MARE DE DEU, desde vias RENFE en un tramo de 100 m. a. arriba  
15 VAQUERISAS, desde la de Castelldefels y 440 m. aguas arriba.  
16 CASTELLDEFELS, hasta Escolapio Cáncer.  
17 MARTORELLAS.

1   TORRENTE DE LA TORRE VELLA, desde salida tubos ARMCO hasta cruce Tte. Font Magués. 
2   ACEQUIA CONDAL, desde puente FFCC. hasta Tte. Font Magués. 
3   PINAR, de Tte. Tapiolas a 106.6 m. aguas arriba. 
4   ORRENTE D, desde Tte. Tapiolas en 71.40m. aguas arriba. 
5   TORRENTE FONT MAGUES, des de salida tubo ARMCO hasta Acequia Condai. 
6   AVDA. ENCINAR y c/ORPI, hasta desagüe en Tte. de la Torre Vella. 
7   TORRENTE TAPIOLAS, desde Tte. Font Magues en 134.50 m. aguas arriba. 
8   TORRENTE FONT MAGUES, desde Acequia Condal en 60. m. aguas abajo.
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trestant, i en gran manera motivat pels 
moviments veïnals, el 17 de maig de 1973 
s’havia produït un canvi d’alcalde. La 
Vanguardia reconeixia aleshores que Nou 
Barris era un dels problemes més crítics 
que tenia la ciutat, i és molt signi�catiu 
que Masó intentés accelerar l’aprovació 
del Pla parcial per resoldre els problemes 
pendents i que a �nals de setembre el nou 
alcalde fés una llarga i compromesa visita 
de set hores a Nou Barris, que va omplir 
les pàgines dels diversos diaris (�gura 
3.53).52 A la visita els veïns li van plantejar 
els múltiples problemes que presentaven 
cada un dels barris. 

En aquell moment a Roquetes només 
quedaven tres carrers sense pavimentar, 
mentre que a Torre Baró només hi havia 
un camí asfaltat. No deu ser casual que 
es posés en marxa immediatament un 
programa d’actuació per als anys 1974 
i 1975 que comprenia el conjunt de les 
obres previstes, «puesto que la índole es-
pecial de los trabajos exige técnicamente 
una unidad de actuación, dada la impres-
cindible correlación entre las diversas 
obras que comprende el proyecto. Es por 
ello que dicha obra debe ser adjudica-
da en su conjunto y con cargo a las dos 
anualidades citadas […]», com argumen-
tava Albert Vilalta, enginyer en cap de la 
Subunitat de Sanejament i Clavegueram. 
Les obres d’urbanització comprenien 
clavegueram, pavimentació i enllumenat, 
estaven previstes en dues etapes i signa-
des pels tres enginyers en cap de les tres 
subunitats de sanejament i clavegueram, 
de pavimentació i d’enllumenat. 

Malgrat aquest impuls, els expe-
dients de 1976 i 1977 descriuen unes 
condicions d’urbanització encara molt 
de�citàries. Per una banda, el projecte de 
canalització del torrent de la Torre Vella, 
per sobre d’Escolapi Càncer, i dels carrers 
Llerona i Llissà exposava l’apressant 
necessitat de dotar de clavegueram, en 
teoria, per a recollida de les aigües plu-

52   «El señor Masó visita los ‘Nueve Barrios’ del distrito 
IX», La Vanguardia, dissabte 29 de setembre de 1973, 
pàg. 27.

vials que circulaven a cel obert en el tram 
superior del torrent de la Torre Vella. 
Però, el juny de 1977, defensava l’extrema 
urgència de la seva aprovació «por causa 
de la de�ciente urbanización, carente 
de alcantarillado el fondo del torrente 
por el que circulan aguas residuales a 
cielo abierto contiguas a las viviendas», 
i insistia que comportava un «grave pe-
ligro sanitario y posibilidad de procesos 
infecciosos por carencia de urbaniza-
ción super�cial y alcantarillado, lo cual 
representa un grave y justi�cado malestar 
social de orden público, agravado ante 
la inminencia del verano».53 La qüestió 
de la pavimentació era també crítica, i 
els expedients que projectaven obres de 
pavimentació i «adecentamiento de la 
zona suburbial de Torre Baró y Vallbo-
na (tercera etapa)» reconeixien que no 
existia pròpiament una amplada de�nida 
entre façanes ni de calçada, i els carrers 
no estaven esplanats ni hi havia xarxa 
de clavegueram. Com a conseqüència 
lògica, l’accés «y conjunto de caminos y 
callejuelas» eren totalment intransitables, 
i emfasitzaven que «para determinar la 
sección transversal se ha partido de los 
estudios que tiene este servicio, de los 
datos recogidos sobre el terreno, relativos 
a las instalaciones de servicios públicos 
primarios, como por ejemplo suministro 
de agua, ahora inexistente. En cuanto al 
ancho de vías, se ha tenido que adaptar 
a los estrechos espacios existentes entre 
edi�caciones a uno y otro lado de los ca-
minos y torrenteras que sirven de calles y 
adaptarse a las arbitrarias rasantes de las 
viviendas […]. Se prescinde de una rea-
lización mecánica ante la imposibilidad 
de llevar máquinas pesadas como conse-
cuencia de la estrechez de las callejuelas, 
de la pendiente de las mismas y de que 
la mayoría tienen el suelo sumamente 
accidentado, porque suelen convertirse 
todas ellas en torrenteras cuando llueve. 

53   «Proyecto de alcantarillado en Torre Baró, el torrente 
de la Torre Vella, entre Escolapio Cáncer y 650,0 m arriba 
y completar el dé�cit en c/ Llerona y Llissà», expedient 
107/77, Q134 - Obres Públiques, AMC.
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El aislamiento tanto del barrio con la 
Ciudad, como de los distintos sectores 
del mismo entre sí hace que esta obra 
sea socialmente imprescindible y por lo 
tanto obligada, aún a pesar del aumento 
del coste que signi�ca hacerla por proce-
dimientos manuales, que son los únicos 
posibles a aplicar aquí».54

En qualsevol cas, convé remarcar que 
les condicions d’infraestructures, urbanit-

54   «Relativo al proyecto de las obres de pavimentación 
y adecentamiento de la zona suburbial de Torre Baró 
y Vallbona (tercera etapa)», exp.: 1/76, 276/1977 i 
277/1977, Q134 - Obres Públiques, AMC.

zació i equipaments de la resta dels barris 
eren, en aquelles dates, clarament millors 
que a Torre Baró i a Vallbona. El conjunt 
de canvis que es van desencadenar al 
tombant de 1960 en termes d’accessibili-
tat i d’infraestructures ja eren l’expressió 
de la consciència i de l’acció municipal. 
S’acompanyaven justament d’un interès 
creixent de la premsa pels barris del nord 
de la ciutat. Va ser aleshores quan aques-
ta es va fer ressò de la dramàtica situació 
de Roquetes, i quan es van començar a 
donar les condicions per a la singular 
mobilització dels veïns de Roquetes en 

Figura 3.52. 
«En Torre Baró y 
Vallbona el vecindario 
pide agua. Carecen de 
alcantarillado y en la 
mayoría de las casas no 
hay aseo».  

Font: La Vanguardia, 8 
d’agost de 1973, pàg. 17.

Los vecinos de los barrios de Torre Baró y de 
Vallbona han efectuado estos días diferentes 
concentraciones, «sentadas» y reuniones para 
expresar su preocupación y dar a conocer a la 
ciudad su situación, debido a la falta de agua co-
rriente en las casas y a la ausencia de desagües y 
alcantarillado en los barrios,

A última hora de la tarde del pasado sábado el 
concejal del distrito, señor Sauqué, enviaba una 
comunicación a la Asociación de Vecinos convo-
cándoles para una reunión el mismo sábado, a las 
diez de la noche.

La Asociación de Vecinos manifestó la imposi-
bilidad de efectuar la reunión, debido a que por 
la premura del tiempo, el escaso margen que 
quedaba entre la comunicación del concejal y la 
hora de la convocatoria, añadido al hecho de que 
fuera un sábado, era imposible avisar a los miem-
bros responsables de la Asociación. No obstante, 
un portavoz de la citada Asociación manifestó al 
señor Sauqué que al día siguiente, domingo, los 
vecinos, estarían reunidos en la Fuente de Euca-
liptus, de Torre Baró, dispuestos a escuchar lo 
que el concejal quisiera comunicarles. 

El señor Sauqué no hizo acto de presencia y 
entonces los reunidos se trasladaron al campo de 
fútbol de Vallbona donde efectuaron una asam-
blea, que se desarrolló pacíficamente. Contin-
gentes de la Policía Armada patrullaron por los 
lugares donde se reunían los vecinos, sin que 
intervinieran en ningún momento.

Anteriormente, el presidente de la Asociación, 
señor Poblador, había sido llamado a Jefatura 
Superior de Policía, en donde fue advertido de la 
prohibición de que los vecinos se manifestaran al 
día siguiente en la autopista, como habían hecho 
el domingo anterior.

Una situación lamentable 

La situación de Torre Baró y Vallbona, y también 
la Trinidad Vieja, es lamentable, pendiente, en ge-
neral, de la aprobación y ulterior desarrollo del 

Plan Parcial de Ordenación Urbana, que los veci-
nos impugnaron en su dia –se presentaron más 
de 3.000 escritos– y del que no han sabido nada 
más. Fue tema, éste, que quedó sobre la mesa en 
el último pleno municipal presidido por el señor 
Porcioles, y no volvió a figurar en el orden del día 
del pleno municipal último, ya presidido por el se-
ñor Masó, a pesar de que los vecinos lo pidieron 
expresamente, o que por lo menos se les informa-
ra de la situación de sus peticiones. 

El 30 de noviembre del año pasado los vecinos 
que ahora luchan un poco a la desesperada para 
alcanzar agua, hacían llegar al alcalde un escrito 
en el que exponían: 

«Que los barrios de Torre Baró, Vallbona y 
Trinidad Vieja carecen de las mínimas condi-
ciones higiénicas que serían de desear. Que en 
estos barrios, sobre todo en los de Torre Baró 
y Vallbona, al carecer de alcantarillado, agua 
corriente en la mayoría de las casas, no hay 
ni aseos. Que las fuentes que existen carecen 
de desagües, lo que ocasiona aguas muertas, 
moscas. Todo ello, entre otras causas, origina 
la existencia de grandes vertederos, con los 
consabidos malos olores, ratas y peligro cons-
tante de infecciones».

El municipio trata de paliar la situación con 
unos camiones cisternas y unas fuentes, que 
sólo fueron limpiadas y desobstruidas cuando 
hace unos dos años se habló por primera vez 
de las posibilidades del cólera.

Un largo historial de peticiones
Los vecinos tienen un larguísimo historial en 

sus peticiones cerca del Ayuntamiento y de su 
concejal. Comienza el 23 de marzo de 1970, 
con una entrevista con el alcalde, señor Porcio-
les, quien les prometió el funcionamiento de la 
Comisión Mixta Supervisora del Plan Parcial con 
intervención de los barrios. El 14 de abril de 1970 
la Asociación de Vecinos envía carta al señor Sau-
qué, quien no había dicho nada de la Comisión 

que prometió el alcalde, solicitando información. 
El 20 de enero de 1971 solicitan al Ayuntamiento 
una exposición pública del anteproyecto del Plan 
Parcial que les afecta, como habían prometido el 
alcalde y el concejal del distrito; tres meses des-
pués siguen pidiendo la exposición pública del 
citado anteproyecto.

El 23 de septiembre de 1971, un escrito avalado 
por un millar de firmas, del que se envió copia al 
alcalde, le informan al concejal, señor Sauqué, de 
la situación de los barrios y le dicen que hasta 
la fecha de nada nos sirve tenerle a usted como 
nuestro representante.

Y ya estamos en el año 1972, en que el 30 de 
marzo envían una instancia a la Alcaldía solici-
tando copia del Plan Parcial y la memoria del 
citado Plan, que el dia 23 de aquel mismo mes 
de marzo había aprobado inicialmente el Pleno 
municipal. El 27 de abril del mismo año piden 
una inmediata exposición pública del Plan, en la 
Concejalía del Distrito, en un horario apto para 
que los vecinos, trabajadores, puedan verlo y 
estudiarlo.

El 1 de diciembre de 1972, otra instancia al 
Ayuntamiento solicitando el saneamiento de los 
barrios de Torre Baró, Vallbona y Trinidad Vieja. 
También pedían un dispensario para el barrio. 

En este año 1973, los vecinos enviaron escri-
tos solicitando transportes urbanos, pidieron 
una vez más la información que no tienen sobre 
el Plan Parcial, y últimamente enviaron una carta 
abierta al Ayuntamiento, con el título de «S.OS. 
de Torre Baró», recordando que carecen de agua 
y de las más elementales condiciones higiénicas, 
más o menos repitiendo la instancia que a este 
respecto habían enviado el 30 de noviembre del 
año pasado.

Como la única contestación fue la urgente ci-
tación del concejal señor Sauque para el sábado 
pasado, las 12.000 familias de aquellos barrios 
siguen pidiendo agua, alcantarillado y unas míni-
mas condiciones higiénicas.

Carecen de alcantarillado y en la mayoria de las casas
no hay ni aseos

MIERCOLES, 8 AGOSTO DE 1973 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Pàgina següent:

Figura 3.53. 
Visita de l’alcalde 
Masó a Nou Barris. 

Font: La Vanguardia, 29 de 
setembre de 1973, pàg. 27.
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Indudablemente, uno de los problemas 
más críticos que tiene la ciudad actual-
mente es el de los llamados «Nueve Ba-
rrios», en el distrito IX. Con su caracterís-
tico pragmatismo el alcalde don Enrique 
Masó procuró la inclusión en el último 
pleno municipal de la propuesta de apro-
bación provisional del plan parcial como 
medio de llevar adelante lo más acelera-
damente posible las etapas de la solución 
de este problema y no temió arrastrar las 
imprevisibles reacciones populares para 
visitar ayer, durante siete horas los barrios 
afectados, hablar con sus vecinos y visitar 
hasta la medida de lo posible sus rincones 
más conflictivos.

«El Ayuntamiento es del pueblo y ha de 
preocuparse por el pueblo», le dijo una ve-
cina de la Gineueta Vieja, y el señor Masó 
contestó: «Cumpliré lo mejor que pueda y 
con todas mis fuerzas con mi obligación.» 
Este diálogo resume el espíritu de com-
prensión y de constante búsqueda de la 
verdad y del entendimiento que reinó du-
rante las siete agotadoras horas en las que 
sin un gesto de cansancio, con la sonrisa 
en los labios y con voz firme pero nunca 
entonada, impaciente ni airada, el alcalde 
respondió a todas y cada una de los cente-
nares de interpelaciones a las que tuvo que 
hacer frente por parte de un vecindario do-
lorido y desalenado por muchos años de 
sostener unas reivindicaciones sin hallar 
la adecuada satisfacción a las mismas.

Pero el gesto del señor Masó tuvo toda 
la fuerza de una manifestación de sincera 
buena voluntad. No formuló demagógicas 
promesas. Dijo simplemente y lo repitió 
una v otra vez ante todos los que quisie-
ron escucharle: «En tres días no puedo 

arreglar lo de cincuenta años. No prometo 
nada... más que una buena voluntad infini-
ta y sincera. El problema escapa al munici-
pio de Barcelona y es de índole guberna-
mental. Pero no cejaremos ni perderemos 
un minuto en nuestro empeño.»

Muchos, una docena de casos particu-
lares que clamaban al cielo, tales como 
una vivienda inhabitable, el caso de la ad-
misión de una niña subnormal en el nue-
vo centro de la calle Rasos de Peguera, y 
otros, el señor Masó los resovió «in situ». 
Ordenó, dispuso, y todo quedó arreglado 
con increíble facilidad, incluso ofreció su 
mediación junto al decano del Colegio de 
Abogados para la defensa de los intereses 
de 72 familias de la Trinidad que tras ad-
quirir sus viviendas con gran sacrificio, las 
han de demoler por el paso del Cinturón 
de Ronda.

Con su ya clásica inclinación hacia los 
problemas culturales, el señor Masó inició 
su recorrido —a las 9 de la mañana— con 
la inauguración del nuevo grupo escolar 
«Juan de Sagarra», en Gracia. El grupo 
construido en colaboración con el Minis-
terio de Educación y Ciencia ha costado al 
Ayuntamiento unos 23 millones de pesetas 
y consta de 20 unidades con 860 plazas. 
Está situado en la Avenida del Hospital Mi-
litar. Contará con un patio de 2.000 metros 
cuadrados.

Según nuestras noticias, en la propia 
Avenida del Hospital Militar, el Ayunta-
miento tiene el propósito de construir 
otro grupo escolar que, si fuera necesario, 
sustituiría al Rius y Taulet, de la plaza de 
Lesseps, No obstante, esta necesidad —la 
de la sustitución— está aún muy lejos de 
ser demostrada.

A las tres y cuarto de la tarde todos se reu-
nieron en San Andrés en un almuerzo. El señor 
Sauque glosó la visita realmente penosa de las 
zonas más conflictivas del distrito IX del que 
queda por inspeccionar una parte importante 
con 150.000 habitantes. Señaló que el alcalde 
ha querido afrontar la prueba en plan de con-
vivencia y expresó sus esperanzas en el plan 
parcial aprobado.

El alcalde contestó agradeciendo a todos su 
compañía en el distrito IX. Expresó su espe-
ranza en una mayor colaboración y destacó la 
necesidad de buscar el lado bueno de todos, 
El Ayuntamiento, dijo, es la canalización de 
los impuestos de los ciudadanos pero puede 
transmitir a los organismos superiores realida-
des no demagógicas del sentir de los ciudada-
nos y de su diapason. Igualmente dijo que el 
Plan Torre Baró-Vallbona debe ser visto con la 
máxima serenidad.  Entre todos debemos en-
contrar procedimiento ágiles para ayudar a los 

ciudadanos que hoy se sienten marginados.
Por último le contestó con unas frases de 

agradecimiento el decano de los informadores 
municipales señor Pedret Muntañola.

El colector de Fabra y Puig
Esta primera tanda de prospección de pro-

blemas de distrito IX concluyó con la visita a 
las obras de construcción del colector de Fa-
bra y Puig destinado a desdoblar el antiguo 
de la Riera de Horta. Insuficiente. Recogerá 
las aguas pluviales del Carmelo, Horta, Valle 
de Hebrón y parte izquierda de Fabra y Puig. 
Empalma con el de Prim debajo de la estación 
Sagrera. Así se evitan problemas de inundacio-
nes en numerosas calles.

Tendrá tres kilómetros y medio de longitud de 
los que hay construidos 1.300 metros. Costará 
unos 150 millones, y discurrirá enterrado a una 
profundidad media de 15 metros. Su terminación 
está prevista para dentro de unos seis meses.

Con un eficaz sentido de la comprensión 
global del problema antes de abordarlo en şus 
detalles el alcalde fue guiado por el concejal 
del distrito X señor Sauqué hasta la cima de 
la carretera alta de las Roquetas. Desde allí 
en dos laderas distintas pudieron ser con-
templadas en visión panorámica próxima e 
inteltgible los barrios de las Roquetas, Gui-
neueta, Verdun, Trinidad Nueva, Torre Baró, 
Vallbona, Trinidad Vieja, Prosperidad y Ciudad 
Meridiana. Los barrios citados se subdividen 
en mayor número de denominaciones, pero 
globalmente son conocidos por las citadas.

Según informes, de pavimentación de las 
Roquetas sólo quedan tres calles por pavi-
mentar; en Torre Baró sólo existe un camino 
asfaltado y carece de un plan peculiar; en la 
Trinidad Vieja hay dos calles pendientes de 
pavimentación y en la Trinidad Nueva, donde 
se engloba la Ciudad Meridiana, todo está 
pendiente de aceptación porque el Ayunta-
miento no lo admite como lo de jó la Orga-
nización Sindical. Sin embargo, municipio y 
sindicatos realizan un estudio conjunto para 
remodelar adecuadamente los viales.

La perspectiva solo ofrece un panorama de 
cemento en general. En lo referente a Torre 
Baró, donde el paisaje es realmente bello, 
resulta imposible comprender su adecuación 
sin una remodelación total que abarque tam-
bién Vallbona.

El alcalde, comentó: «Está pobre gente ha 
dejado un esfuerzo de una serie de años». En-
tre los proyectos que se revişaron existen los 
de hacer llegar el Metro o el autobús hasta la 
calle Briquet, en la parte alta de las Roquetas, 
y el de ampliar y pavimentar la carretera alta 
de las Roquetas para establecer una comuni-
cación válida hasta esta barrlada y más lejos 
ciudad Meridiana.

En la Guineueta Vieja 
El alcalde se trasladó seguidamente a la 

Guineueta Vieja. Allí esperaba un grupo de 
vecinos que plantearon directamente sus pri-
meras reivindicaciones: un puente, un paso 
cebra y un disco para el acceso a la contluen-
cia de Vía Favencia - Paseo de Valldaura. Se 
discutió entre vecinos y técnicos municipales 
agriamente acerca de las vicisitudes de un 
colector que no llegó a construirse porque 
los vecinos consideraron que debían pagarlo 
demasiado caro y se opusieron.

En un  sector de viviendas, un pozo de 
agua es el único servicio de esta indole para 
un numeroso vecindario y tiene 22 metros de 
profundidad. El alcalde visita una vivienda y 
se muestra disconforme con sus condiciones 
de inabitabilidad porque ordena al gerente del 
Patronato de la Vivienda que busque pronto y 
satisfactorio acomodo a sus moradores.

El señor Sauqué hace observar que toda la 
zona está sujeta al previsto plan de remode-
lación.

El problema del agua por
segunda vez 

Se contempla un solar del cruce de la Vía 
Favencia con la Vía Julia. Es muy vasto y allí 
se ha previsto un grupo escolar que está ter-
minándose de construir y una zona deportiva. 
Incluso se levantará un Instituto de Enseñan-
za Media.

Allí piden al alcalde la instalación de agua. 
Este responde que el Ayuntamiento se ha 
constituido en abogado de los vecinos y que 
el plan definitivo se hará pronto y con toda la 
garantía, «No nos pidan —dice— imposibles. 
Se hará lo máximo con mayor humanidad: 

Necesitamos la aprobación del dictamen de 
ayer en el Pleno para actuar. Nadie quedará 
marginado. Pero no quiero tejer y destejer. 
Lo que se realice será con una planificación 
solvente.»

Sale a relucir el problema escolar, 900 ni-
ños del barrio tienen plaza en mejor o peor 
acomodo. Pero falta espacio para cuatro-
cientos. Estos podrán disponer de él cuando 
se termine y ponga en servicio para enero 
el Grupo Cardenal Cisneros con más de 900 
plazas.

La visita prosigue después a las instala-
ciones de la Confederación Hidrográfica del 
Pirineo Oriental. Aguas del Ter. Preguntamos 
al señor Sauqué qué relación tiene con los 
problemas de sus distritros y si de allí ha de 
salir el suministro inmediato del barrio en el 
que están enclavadas. Nos dice que nada tie-
ne que ver. 

La zona que nacerá de las 
expropiaciones 

Desde las inmediaciones del grupo escolar 
San José Oriol se contempla el espacio que 
será objeto de expropiaciones para la remo-
delación que prevé el plan parcial. Alli unos 
vecinos piden al alcalde que interceda en su 
favor sobre un problema de pisos adquiri-
dos en un sector expropiable. El señor Masó, 
como ya les hemos indicado, les dirige al de-
cano del Colegio de Abogados, por tratarse 
de un problema privado. Se pone de manifies-
to la dificultad de preservar del desgaste las 
zonas ajardinadas del interior de manzanas, 
de las que sólo resisten la erosión humana 
los árboles. 

Cables de alta tensión, foso ante 
autopista, abandono total 

Se visita la Trinidad Vieja, cuyo párro-
co, reverendo Puig, recibe al señor Masó al 
frente de una comisión de vecinos. Lamenta 
no poder mostrarle ninguna plaza bella y 
acogedora para ancianos y niños. «No es-
tamos acostumbrados a recibir otras visitas 
municipales que las de los que nos sancionan 
por infracciones. Sólo podemos exhibir unos 
postes de alta tensión con 25.000 voltios 
que recientemente, entre otras, registraron 
9 explosiones. No se han regado los jardines 
de la Plaza de la Trinidad. Sóio tenemos un 
autobús que nos comunica con el centro y no 
pone el nombre de nuestra barriada. El Metro 
está a 15 minutos para los buenos andadores. 
Las escuelas son insuficientes. Una, antigua, 
tiene 400 niños; otra, parroquial, 700, pero 
no puede ampliar sus patios, ni aumentar su 
capacidad por dificultades administrativas. El 
barrio no sólo carece de ayudas, sino de faci-
lidades. Hace 15 años se prometió un grupo 

escolar y nada sabemos. Tampoco tenemos 
dispensarios ni ambulatorios y el único solar 
disponible para pulmón parece predetermina-
do para viviendas y asistencia de ancianos, 
Terminó preguntando: «¿También esto que-
dará archivado?»

 El alcalde, serenamente, respondió: Haga 
un resumen y me lo entrega. Nada quedará 
archivado. Pero en tres días no podemos re-
solver un atraso de 50 años», Luego visitó el 
barranco en la parte alta de la calle Mireia, 
que da a la Meridiana y en el que se produ-
cen frecuentes desprendimientos de tierras, 
Alli urge un muro de seguridad y contención. 
Igual que al otro lado. 

¿Sin alcantarillas para qué sirve el 
agua? 

A la entrada en Vallbona, la espectacular 
comitiva oficial advirtió la ostensible presen-
cia, de dos coches cuba. Los vecinos acapa-
raron la atención del alcalde. Le hablaron de 
la falta de agua, de las malas comunicaciones 
y del pésimo estado de los caminos, arregla-
dos algunos apresuradamente con motivo de 
la visita, Un vecino manifestó al alcalde que 
respecto del agua de pozo les podia servir si 
no existen alcantarillas. El señor Masó dijo vi-
vamente: «Vamos pues donde no hayan sido 
reparadosı. Y así se hizo.

Igualmente se visitó en la zona el Hogar 
municipal de Asistencia de Emergencia, don-
de el señor Serra informó al alcalde sobre las 
características del centro, con 350 plazas dis-
tribuidas en tres pabellones. Uno es para rein-
cidentes. Explicó los proyectos que se abrigan 
al respecto y el funcionamiento del centro.

Torre Baró, lugar inaccesible 
La prueba más dura del recorrido, hecho 

bajo un sol implacable, hubo que arrostrar-
la el alcalde en Torre Baró, donde efectuó la 
ascensión de la calle de San Feliu de Codi-
nas, especie de torrente pedregoso con una 
inclinación cercana a los 45 grados. Allí la 
numerosa comitiva se fundió misteriosamen-
te y quedaron solos, en la parte superior, el 
alcalde, el concejal señor Sau, los vecinos y 
algunos periodistas. 

El señor Masó, ante el panorama natural, 
bellísimo, y humano, desolador, murmuro: 
«Hay que hacer constar que existen seres 
humanos que viven así. Y después elevarlo 
donde sea». Prometió volver para estudiar 
con mayor detenimiento la problemática de 
esta vasta y, enpinada barriada asentada en 
la ladera de la montaña. Formuló sus garan-
tías personales de que nunca el lugar sería 
convertido en zona residencial para gente 
pudiente, como fruto de ninguna operación 
especulativa,
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l’autoconstrucció del clavegueram. Hi ha 
indicadors menys evidents, però signi-
�catius, com el canvi que hem advertit 
l’1 de juny de 1960 en les llistes de les 
farmàcies de torn que La Vanguardia
publicava setmanalment. Fins a aquesta 
data no hi constaven les perifèries. Ni tan 
sols hi constaven farmàcies ben conegu-
des de barris consolidats com Poblenou, 
el Clot, Horta o Sant Andreu. Des del 
1960, devia començar a resultar evident 
que les perifèries ja no es podien ignorar, 
i a partir d’aleshores aquests barris ex-
trems, i en particular el que avui anome-
nem Nou Barris, tindrien una presència 
creixent a la premsa, que re¢ectiria les 
seves carències i les seves mobilitzacions. 
Pot semblar paradoxal que siguin poques 
les mobilitzacions veïnals en els mo-
ments més negres i més difícils de �nals 
de la dècada de 1950 i esclatin, en canvi, 
justament quan les condicions d’aquells 
barris comencen a canviar. També ho 
sembla que els problemes esdevinguin 
notícia justament quan les condicions 
comencen a millorar. Però, en general, 
tendim a desitjar el que veiem a l’abast. 
És aleshores quan surt a compte arris-
car-se i lluitar.
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El que es relata a continuació sobre les 
estructures de la vida quotidiana extra-
domèstica a Nou Barris té un caràcter 
en bona part exploratori. Es formulen 
algunes hipòtesis que s’hauran de con�r-
mar una vegada acabada la recerca sobre 
fonts primàries en curs, principalment els 
fulls familiars del padró de Barcelona. En 
qualsevol cas, per començar es constaten 
una sèrie de canvis decisius a la dècada 
de 1960, canvis que con�rmen el pas 
de perifèries o suburbis desestructurats 
a autèntics barris amb xarxes de socia-
bilitat primària i secundària molt més 
àmplies i denses. 

Després de constatar els alts nivells 
de segregació i separació del món obrer 
i immigrant de Nou Barris respecte a les 
classes socials acomodades i autòctones, 
el capítol analitza amb detall les xarxes 
matrimonials dels diferents barris del 
districte per con�rmar el pas de peri-
fèries altament exogàmiques el 1950 a 
barris molt més cohesionats i endogà-
mics en els seus espais de festeig cap al 
1970. Aquesta pas de suburbis incon-
nexos i altament dependents del centre 
a barris molt més estructurats per les 
xarxes de sociabilitat primària és el que 
també observem en estudiar els focus de 
sociabilitat secundària, des de les petites 

botigues d’alimentació d’escala veïnal i 
els mercats d’escala suprabarrial �ns als 
focus de sociabilitat secundària d’oci, 
com els cinemes i els camps de futbol. 
La dècada de 1960 serà també testimoni 
de la multiplicació de les farmàcies de 
barri i, en especial, dels equipaments 
escolars. Acollits al principi per algunes 
parròquies del sector nord, els anys �nals 
d’aquesta dècada decisiva marcaran el 
pas de la pobresa de la vida associativa 
del primer franquisme a un associacio-
nisme reivindicatiu que adquirirà forma 
autònoma cap al 1970 amb l’eclosió de 
l’associacionisme veïnal.

4.1. Sobre la segregació en l’àmbit 
socioprofessional i les diferències 
nord-sud

Constatar la segregació a escala de classe 
i de grup immigratori és un primer pas 
per parlar de la cohesió social interna i 
per pensar en la construcció de comuni-
tats del barri separades de la resta de la 
ciutat, en aquestes «comunitats d’iguals» 
a les quals moltes vegades s’al·ludeix com 
a possibles coadjuvants en la formació de 
classe i en la generació de moviments so-
cials. Per als anys �nals del nostre estudi 

CAPÍTOL 4
DEL SUBURBI AL BARRI: REFLEXIONS SOBRE 
L’EVOLUCIÓ DE LES COMUNITATS DELS BARRIS
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no s’adverteix una segregació més gran 
de les classes socials dedicades al treball 
manual a escala de tota la ciutat. Una 
part de l’explicació és que les dades no 
es refereixen als caps de llar i inclouen 
tota la població amb edat de treballar. 
Els grups socioprofessionals més segre-
gats a la ciutat, en analitzar les dades 
digitalitzades per secció censal dels pa-
drons de 1970 i 1978, eren els quadres, 
professionals liberals i tècnics superiors 
amb un índex de segregació que s’acos-
tava a la xifra de 30 (�gura 4.1). Més 
marcades eren encara les diferències en 
calcular els índexs de dissimilitud de la 
població treballadora respecte al grup 
anterior i al dels directius, amb xifres 
que duplicaven els índexs de dissimili-
tud entre aquests dos grups no manuals: 
35,8 i 36,3 per a l1970 i 38,6 i 38 per al 
1978. Encara que lògicament atenuada, 
aquesta separació es mantenia alta en 
considerar el 1970 aquests índexs per a 
les seccions censals del districte 9 o per 
a les del futur districte de Nou Barris 
(els índexs baixaven a 30,9 i 31,9, en el 
cas del districte, i a 27,5 i 29,4, dintre 
de Nou Barris). La Barcelona obrera 
del 1970 era una Barcelona essencial-
ment perifèrica amb la inclusió d’alguns 
barris del centre històric densi�cat, com 
el Raval i la Barceloneta. La primera 
constatació preliminar, doncs, des del 
punt de vista de classe és que molts dels 
barris de l’actual Nou Barris, en espe-
cial els del sector nord, es convertirien 
a �nals del franquisme en zones més 
separades de les classes no manuals de 
la ciutat. Els estrats obrers es van sepa-

rar molt sensiblement de les categories 
no manuals a les àrees d’urbanització 
informal, als nous polígons d’habitatge i 
als barris de densi�cació que constituïen 
les perifèries, aquestes perifèries de les 
quals Nou Barris —amb un 66,6 % de 
la seva població inclosa en el grup de 
treballadors, vint punts més que la mi-
tjana barcelonina— constituïa la millor 
representació.

Consolidat durant els anys seixanta i 
setanta com el districte proletari barce-
loní per antonomàsia, la desproletarit-
zació que es va produir progressivament 
a la ciutat no va afectar gaire el caràcter 
majoritàriament obrer de Nou Barris.1

Segons els padrons del 1970 i el 1975, 
només en un 6 % de les 113 seccions 
censals del districte era minoria la po-
blació activa no dedicada al treball ma-
nual. En qualsevol cas, no es pot negar 
l’al·ludida desproletarització, derivada 
en gran manera de les crisis dels anys 
setanta, que es pot comprovar també en 
comparar els o�cis de la gent jove regis-
trada a les actes matrimonials de 1966 
i de 1976. Les taxes de treballadors i de 
classes no manuals es van ampliar des 
de només el 13 % el primer any �ns a 
gairebé el 25 % el segon, pràcticament 
el doble i amb molta presència del 
treball femení. Nou Barris havia baixat 
quinze punts del 83 % de població 
treballadora del 1950, i s’havia allunyat 

1   José Luis Oyón, Manel Guàrdia, Maribel 
Rosselló, David H. Falagán i Joan Roger, «La 
revolución residencial de la periferia en Barcelona, 1939-
1980: Nou Barris como estudio de caso», Geocrítica. 
Scripta Nova, vol. 25, núm. 2 (2021), pàg. 271-306.

Figura 4.1. 
Índexs de segregació 
i de dissimilitud per 
grups socioprofessio-
nals a Barcelona, 1970, 
1978. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades dels padrons de 
1970 i 1978.

BCN 1970  BCN 1978

Í.S. Í.D. 
directius

Í.D. 
quadres

Í.D. 
treballadors

% sobre
el  total Í.S. Í.D. 

directius
Í.D. 

quadres
Í.D. 

treballadors
% sobre
el  total

Treballadors 24,3 36,3 35,8 48,6 % 23,0 38,0 38,6 40,9 %

Directius 27,2 15,2 36,3 5,8 % 27,9 17,2 38 5,2 %

Quadres, professionals 
liberals i tècnics superiors 29,8 15,2 35,8 17,4 % 30,9 17,2 38,6 17,0 %
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Nou Barris Sud
57,9 %

Nou Barris Nord
73,1 % 

Guineueta
70,3 %

Ciutat Meridiana
77,1 %

Torre Baró
73,1 %

Vallbona
83,4 %

Canyelles
75,6 %

Roquetes
76,9 %

Prosperitat
72,7 %

Porta
53,5 %

Can
Ensenya

64,1 %

Can  Peguera 
61,4 %

Turó de la Peira
56,7 %

Vilapicina
55,0 %

Fabra i Puig
51,9 %

Verdum
66,8 %

Trinitat Nova
73,1 %

Figura 4.2. 
Percentatge de treballa-
dors manuals a Nou 
Barris per secció censal, 
1975. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades del padró de 1975. 
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litzades dels padrons de 
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sensiblement de l’altíssima proporció 
obrera dels municipis perifèrics de l’àrea 
metropolitana (entre el 72 % i el 78 %, 
i per sobre del 80 % en el cas de Santa 
Coloma, Sant Joan Despí, Viladecans, 
Sant Boi o Ripollet).2

Aquest tímid moviment de diver-
si�cació social que mostren les xifres 
globals de Nou Barris el 1978 era molt 
més palpable en desplaçar-se de nord 
a sud, de la corona exterior a la inte-
rior del districte. Com es pot veure 
al plànol adjunt (�gura 4.2), el 1975 
el nord era homogeni i massivament 
obrer: prop del 30 % de les seves sec-
cions censals comptaven amb més d’un 
80 % de població treballadora, i un 
55 % tenia percentatges que oscil·laven 
entre el 66 % i el 80 %. Una sola secció 
de les setanta tenia un percentatge de 
població treballadora inferior al 50 %. 
El sud, en canvi, no era ni molt menys 
tan sòlidament proletari: no hi havia 
seccions censals que sobrepassessin el 
80 % de la població treballadora, i eren 
molt poques les que oscil·laven entre 
el 66 % i el 80 %. A la gran majoria, 
en canvi, es mantenia en el tram amb 
una proporció entre la meitat i els dos 
terços de la població activa. El segon 
tram en importància, amb un 21 %, era 
el de les seccions en què la població 
treballadora no arribava ni a la meitat. 
En de�nitiva, el plànol dibuixa una 
gamma d’intensitats variables en què 
la condició obrera arriba als màxims 
a l’extrem nord (als barris d’autocons-
trucció de Torre Baró i Vallbona) i 
els mínims a l’extrem sud (a la zona 
de Vilapicina - Fabra i Puig). La crisi 
econòmica de la segona meitat dels 

2   J. Roca i Cladera, Los precios del suelo en el ámbito
metropolitano, Barcelona, Corporación Metropolitana 
de Barcelona, 1986, quadres, pàg. 35 i 114. Per a una 
caracterització social general del 1986, vegeu Maria Jesús 
Izquierdo, Fausto Miguélez i Marina Subirats (dir.), 
Enquesta metropolitana 1986. Condicions de vida i hàbits 
de la població de l ’àrea metropolitana de Barcelona, vol. 9, 
Nou Barris, Barcelona, Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut d’Estudis 
Metropolitans de Barcelona, 1988.

anys setanta i les pèrdues poblacionals 
consegüents d’algunes de les seccions 
de Nou Barris reforçaran una tendència 
de desproletarització dels sectors sud: 
el 1978, un 63 % de totes les seves sec-
cions censals ja no seran majoritària-
ment obreres, la pràctica totalitat en 
el cas de Vilapicina - Fabra i Puig. Els 
plànols de barris expliquen la mateixa 
història de desproletarització d’aquesta 
part sud (�gura 4.3). El 1970, gairebé 
tres de cada quatre persones actives 
de la corona exterior (sector nord) 
era treballadora, però no arribava al 
59 % al sud, amb alguns barris com 
Fabra i Puig, que fregaven el 50 %. El 
1978, amb gairebé deu punts menys de 
població obrera en el conjunt de Nou 
Barris, les diferències entre nord i sud 
encara persisteixen. Els percentatges 
de població treballadora augmentaven 
�ns a arribar al màxim del 75 % a les 
barriades més septentrionals. En el 
conjunt de barriades del sud, en canvi, 
ja era una minoria la població obrera 
(48,2 %), amb barris com Vilapicina i 
Fabra i Puig per sota del 45 %.

La primera constatació, en repassar 
aquestes xifres dels padrons dels anys 
setanta, s’ha de matisar, i cal a�rmar 
que malgrat que Nou Barris era el 
districte obrer barcelonès per anto-
nomàsia i aquell on la població treba-
lladora se separava més clarament de 
les altres classes socials, l’existència de 
comunitats homogènies i tancadament 
obreres, és a dir, barris en els quals tota 
la població es podia sentir identi�cada 
per una condició treballadora comu-
na, només es donava amb nitidesa als 
barris del nord, els quals donaran, en 
de�nitiva, el nom al districte. Els barris 
del sud eren comunitats socialment 
més diverses i barrejades, sense una 
homogeneïtat obrera neta. Com ara 
veurem, aquesta és una situació força 
similar a la que presenta la segregació 
immigratòria.
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4.2. Un districte majoritàriament 
d’immigrants i les seves diferenciacions 
internes

Nou Barris, i en especial la seva part 
més septentrional, es reconeixia sense 
discussió durant el franquisme com una 
«zona nascuda fonamentalment de la 
immigració», tal com a�rmava oberta-
ment la revista 9 Barrios a la mort del 
dictador.3 Amb l’arribada d’onades immi-
gratòries dels anys quaranta i cinquanta, 
i molt especialment dels anys seixanta i 
setanta, aquesta barris perifèrics es van 
convertir en nous guetos immigrants a 
Barcelona. Els nous barris eren, com a 
moltes perifèries dels anys d’entreguerres, 
els més segregats de la ciutat i aquells 
on els obrers i obreres immigrats més 
s’allunyaven dels autòctons. Potser també 
els llocs on més es podien reconèixer 
com a «iguals» en la vivència d’aquesta 
separació. Una segona constatació és que 
l’hegemonia de la immigració als barris 
perifèrics i la seva segregació en comu-
nitats separades de la població autòctona 
va tenir la seva manifestació més clara en 
aquesta àrea de Nou Barris.

Si analitzem les dades de la població 
jove amb edat de treballar, les xifres de 
població immigrada a Nou Barris són 
clari�cadores. En una mostra de 1.200 
nuvis i núvies casats el 1966 i que havien 
nascut just acabada la Guerra, s’observa 
que el total de joves autòctons (en la 
majoria nascuts a Barcelona) no arribava 
al 23 %. Els nuvis i núvies d’Andalusia 
residents a Nou Barris representaven, 
en canvi, el 34,2 % de tota la cohort 
estudiada. Altres grans àrees emisso-
res de població emigrada eren les dues 
Castelles, amb més del 16 % del total, 
Aragó i Galícia, amb percentatges que 
superaven el 6 %, i Extremadura, amb 
un 5 %. Una vella àrea emissora d’un 
alt contingent emigratori com Múrcia 
aleshores ja només representava un 4 % 

3   9 Barrios, Hoja informativa de la Asociación de Vecinos 
del Sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad, desembre de 
1976, pàg. 2.

del total. En conjunt, es pot dir que la 
població autòctona jove a Nou Barris 
es va convertir més en una raresa que 
en la norma habitual. Si elevéssim l’edat 
observada considerant només els caps 
de llar nascuts a Catalunya, molt proba-
blement els autòctons no arribarien ni al 
20 %. Aquests percentatges d’immigració 
mai tornarien a ser tan alts durant la 
dècada de 1970. El 1976, utilitzant una 
cohort de contraents joves, es comprova 
que molts �lls i �lles de la immigració ja 
�guraven a les actes matrimonials com 
a barcelonins o barcelonines de naixe-
ment. En aquesta cohort nascuda en el 
primer lustre dels anys cinquanta, �lls en 
la seva majoria de pares i mares emigrats 
a Barcelona, el percentatge de població 
al·lòctona s’havia reduït substancialment 
del 77 % �ns al 58,3 %. Així i tot, a la 
meitat de la dècada de 1980, Nou Barris 
persistiria com el districte barceloní amb 
una proporció més gran de població 
immigrada (57 %, comptant ara sobre 
el total de la població) i percentatges 
encara més alts, lògicament, entre la gent 
més gran de 35 anys, caps de llar nascuts 
fora de Catalunya arribats a les últimes 
onades immigratòries del franquisme, 
especialment d’Andalusia.4

Dos de cada tres barris barcelonins on 
les persones no autòctones representaven 
més de la meitat de la població censada 
es localitzaven al  districte actual de Nou 
Barris. Les taxes més altes es concentra-
ven clarament al nord del districte �ns 
a arribar a més d’un 60 % de la població 
censada immigrant a Roquetes, Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, els barris amb 
una proporció més elevada de gent arri-
bada de fora de tota la ciutat. Amb taxes 
no tan altes, però també superiors a la 
meitat, se situaven els barris de Trinitat 
Nova, Prosperitat, Verdum i Porta. Totes 
les barriades del sector nord, menys la 
Guineueta, superaven la mitjana del 
52,6 % de població arribada de fora 
de Catalunya. Tots els barris del sector 

4   Izquierdo, Miguélez i Subirats (dir.), Enquesta 
metropolitana 1986..., pàg.  12 i 15. 
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sud, per contra, se situaven per sota 
d’aquesta mitjana, amb percentatges que 
oscil·laven entre el 43,6 % de Vilapicina 
- Fabra i Puig i el 50,3 % de Porta. Les 
dades de població per origen, segons 
el padró de 1970, queden reÇectides a 
la �gura 4.4. Molts d’aquests treballa-
dors arribats a la ciutat durant el segon 
franquisme van formar la mà d’obra 
principal no només de la indústria de la 
construcció, com passava des dels anys 
d’entreguerres, sinó també de les grans 
fàbriques de la nova fase fordista d’or-
ganització del treball (en algunes grans 
empreses del metall de la perifèria, com 
és el cas de La Maquinista, amb seu 
principal a Sant Andreu, on treballaven 
durant els anys setanta un nombre apre-
ciable d’actius del districte, més d’un 
70 % dels obrers eren immigrats).5  

Cal també matisar que no tots els 
barris acusaven els mateixos nivells de 
població immigrant, la mateixa rellevàn-

5   Soledad García Cabeza, «La Maquinista Terrestre 
y Marítima. Característiques de la força de treball a 
Barcelona», Revista Catalana de Geogra�a, 13 (desembre 
1990), pàg. 17-31.

cia de les comunitats de la gent nou-
vinguda ni el mateix grau de contacte i 
exposició a la comunitat d’acollida. El 
repàs de les xifres per barri de la comu-
nitat andalusa de Nou Barris, l’onada 
immigratòria més representativa a la 
zona, il·lustra molt bé les diferències 
socioimmigratòries nord-sud dintre 
del districte. La població andalusa va 
adquirir molta rellevància a Nou Barris 
a partir dels anys cinquanta. El 1930, 
amb un 4,4 %, se situava només a la 
cinquena posició entre les regions de 
més aportació migratòria, clarament al 
darrere del 8 % de Múrcia, del 7,8 % 
del País Valencià, del 7,5 % d’Aragó i 
del 6,7 % de les dues Castelles. El 1950, 
amb un 9,3 %, era ja equiparable amb la 
població arribada de les dues Castelles 
(9,1 %). Davant d’aquest ascens indis-
cutible, les importants onades dels anys 
d’entreguerres procedents de Múrcia, 
Aragó i País Valencià es manifestaven 
ja en declivi. Durant les dues dècades 
següents, la població arribada d’Anda-
lusia passaria a ocupar sense discussió 
la posició hegemònica entre les regions 

No consta
Barcelona 

ciutat
Resta de la 

província
Resta de 

Catalunya

València,
Múrcia 

i Balears Andalusia

Castelles, 
Extremadura

i Lleó

Galícia,
País Basc,

Navarra
i Aragó

Canàries
i Àfrica Estranger Total 

Resta de 
Catalunya

Resta de 
l'Estat

Percentatge 
d’espanyols 

de fora de 
Catalunya % Andalusia

Vilapicina
Fabra i Puig  19  11.098  977  1.468  1.487  3.229  3.308  2.702  48  388 24.705 2.445 10.774 43,6 % 13,1 %

Porta  22  10.982  758  1.289  1.834  4.409  4.183  3.128  38  383 27.004 2.047 13.592 50,3 % 16,3 %

Peira
Can Peguera  15  11.893  746  1.131  2.271  3.305  3.485  3.006  52  296 26.185 1.877 12.119 46,3 % 12,6 %

Can Ensenya  13  2.509  270  288  388  1.201  970  598  14  150 6.388 558 3.171 49,6 % 18,8 %

Guineueta  8  5.669  555  403  721  2.311  1.520  901  26  133 12.239 958 5.479 44,8 % 18,9 %

Canyelles  2  394  15  28  84  319  111  59  -    8 1.018 43 573 56,3 % 31,3 %

Roquetes  20  6.683  313  215  1.176  6.870  2.391  1.094  31  165 18.938 528 11.562 61,1 % 36,3 %

Verdum  15  7.140  355  400  1.268  5.441  2.699  1.663  28  235 19.229 755 11.099 57,7 % 28,3 %

Prosperitat  18  9.747  618  768  1.666  7.200  5.067  2.677  40  315 28.098 1.386 16.650 59,3 % 25,6 %

Trinitat Nova  10  5.982  291  235  961  3.548  1.439  916  27  203 13.602 526 6.891 50,7 % 26,1 %

Torre Baró  4  1.181  68  42  161  1.871  584  101  1  16 4.025 110 2.718 67,5 % 46,5 %

Ciutat Meridiana  4  3.095  285  174  510  2.723  1.768  805  34  163 9.557 459 5.840 61,1 % 28,5 %

Nou barris  150  76.373  5.251  6.441  12.527  42.427  27.525  17.650  339  2.455 190.988 11.692 100.468 52,6 % 22,2 %

Barcelona  3.302  870.836  82.305  106.971  115.484  202.992  176.462  164.422  3.915  37.513 1.760.900 189.276 663.275 37,70 % 11,50 %

Figura 4.4. 
Població dels barris de 
Nou Barris el 1970 per 
origen. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades del padró de 1970.
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esmentades. En efecte, la gent nascuda a 
Andalusia, resident al districte, el 1970 
ascendiria a 42.427 persones, un de cada 
cinc andalusos de la ciutat (�gura 4. 4). 
Eren el 22,2 % de la població de Nou 
Barris, el doble de la taxa mitjana de 
Barcelona. El seu repartiment espacial 
en el districte era, en canvi, desigual. 
Tots els barris que excedien aquesta 
taxa, a excepció de la Guineueta, se 
situaven al nord del districte. Tots els 
barris que quedaven per sota es loca-
litzaven, en canvi, al sud. Al nord, la 
mitjana de gent nascuda a Andalusia 
duplicava la del sud: 28,4 % enfront del 
14,4 %. Si baixem a escala de barri, les 
diferències s’accentuaven encara més, 
i les xifres oscil·laven prop del 13 % a 
Vilapicina - Fabra i Puig i Porta, al 36,3 
% a Roquetes o el 46,5 % a Torre Baró, 
més de tres vegades la d’aquells barris 
del sud. És signi�cativa la presència de 
gent andalusa en barris amb història 
d’informalitat urbanística, com és el cas 
d’aquests dos últims barris. El 1964, els 
més grans de 14 anys nascuts a Cata-
lunya eren només un 12 % a Roquetes6

i els representants de les noves onades 
immigratòries ja eren clara majoria: els 
andalusos arribaven a percentatges que 
s’acostaven al 40 % i la segona comuni-
tat era la castellana. (El 1969-1970 els 
caps de llar catalans de les «corees» —

6   Pere Voltes, «Las Roquetas, un suburbio al margen 
del vivir barcelonés», La Vanguardia Española, 3 de gener 
de 1965; Informe CEDEC, «Un barrio de inmigrantes: 
Las Roquetes», Promos, núm. 20 (30 setembre 1963), 
pàg. 5-9; Joan Busquets, La urbanización marginal, 
Barcelona, Edicions UPC, 1999, pàg. 193-194.

zones d’autoconstrucció— de l’àrea de 
Barcelona, incloent-hi Roquetes Altes, 
Torre Baró i Vallbona, poques vegades 
superaven el 30 %, i destacava sobretot 
la població nascuda a Andalusia, Múrcia 
i Extremadura.)

La situació de més segregació de la 
comunitat andalusa arribada a la ciutat 
és constatable a escala de tot Barcelona. 
Això es comprova amb claredat en ana-
litzar els índexs de segregació de tota la 
població a partir de les dades digitalit-
zades per secció censal dels padrons de 
1970 i 1978 (�gura 4. 5). Tot i incloure 
la totalitat de la població i no els caps 
de llar —cosa que fa disminuir consi-
derablement els valors—, és remarcable 
que els índexs de segregació de la pobla-
ció andalusa en els dos anys eren molt 
superiors —de vegades més del doble— 
als de les altres comunitats regionals: 32 
i 29,6 respectivament. Més marcades 
eren encara les diferències en els índexs 
de dissimilitud respecte a la població 
catalana: 35,4 i 32,5. Encara que lògica-
ment atenuades, les diferències també es 
mantenien altes en considerar el 1970 
unitats espacials de càlcul grans com els 
barris administratius. I el mateix podem 
dir en calcular aquest mateix any els 
índexs de segregació i dissimilitud per a 
les seccions censals del districte 9 o per 
a les del futur districte de Nou Barris. 
En conclusió, a la � del període estudiat 
es pot dir que en el cas de la comunitat 
andalusa es produïa la segregació espa-
cial més notable a la ciutat i la segre-
gació més gran respecte a la població 
autòctona. I que determinats barris i 

Figura 4.5. 
Índexs de segregació i 
dissimilitud a Barce-
lona, 1970, 1978, per 
origen. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades del padró de 1970.

1970 1978

Índex segregació
Índex dissimilitud 
respecte catalans

Percentatge 
sobre el total Índex segregació

Índex dissimilitud 
respecte catalans

Percentatge 
sobre el total

Catalunya 18,8 60,2 % 17,2 62,1 %

Andalusia 32 35,4 11,5 % 29,6 32,5 10,9 %

València, Múrcia i Balears 13,1 15,6 6,6 % 12,6 14,3 5,4 %

Castelles, Extremadura i Lleó 16,2 21,1 10,0 % 14,9 19,2 9,9 %

Galícia, País Basc, Navarra i Aragó 11,3 14,1 9,3 % 10,7 12,9 8,9 %
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seccions censals de Nou Barris n’eren el 
millor exemple.

No només cal associar les onades 
immigratòries més recents, com l’anda-
lusa, amb les condicions d’habitabilitat 
més precàries i les localitzacions més 
perifèriques i de pitjor accessibilitat. 
Cal recordar també que les lògiques 
d’assentament i els índexs de concen-
tració i segregació d’aquestes comuni-
tats arribades durant el franquisme van 
seguir pautes de localització per regió, 
comarca i localitat amb distribucions 
«en taques de lleopard» similars a les 
dels anys d’entreguerres: una distribu-
ció de «paisans» derivada de les lògi-
ques de les cadenes migratòries, que no 
es cenyeixen a les de classe social. Una 
part important dels matrimonis dels 
anys seixanta a Nou Barris, per exem-
ple, es produïen entre contraents de la 
mateixa regió (un 25 %), però també 
de vegades de la mateixa província i 
localitat d’origen (un 14 %). És, doncs, 
obligatori analitzar a escales més 
baixes, més enllà de les mitjanes en 
l’àmbit de districte i de barri, descen-

dint a l’escala més petita de la secció 
censal i �ns i tot de l’illa, per tenir una 
percepció més de�nida de la segregació 
immigratòria. Només l’anàlisi dels pa-
drons permetrà entendre-ho més pre-
cisament en el futur. Però ens podem 
conformar de moment amb un cop 
d’ull a les xifres de població andalusa 
per secció censal el 1970 i el 1978 per 
donar una idea preliminar d’aquestes 
concentracions a una escala més petita. 
Si examinem ara les seccions censals en 
què sobresortia la immigració andalusa 
de Nou Barris, es con�rma que aque-
lles en le quals tenien una presència 
molt superior a la mitjana corresponien 
als barris d’autoconstrucció: Guineu-
eta Vella, Roquetes Altes i Torre Baró 
(�gura 4.6). A Roquetes Altes, totes 
les seccions censals superaven el 43 % 
de població andalusa, i una escalava 
�ns a un 55,8 %. En cap de les qua-
tre seccions censals de Torre Baró es 
baixava d’un 44 % de població andalusa 
(i no diguem del percentatge de caps 
de llar). En una de les seves quatre 
seccions censals, més de la meitat de 

15 - 20 %

20 - 30 %

30 - 40 %

> 40 %

Figura 4.6. 
Població andalusa a 
Nou Barris per secció 
censal, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades digita-
litzades del padró de 1970. 
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la població havia nascut a Andalusia 
(52,4 %). Els percentatges de població 
andalusa a l’immediat barri de Vall-
bona eren, en canvi, molt inferiors, amb 
dues seccions censals en què eren només 
del 17 %. Els contrastos en l’espai proper 
tampoc eren rars a la zona de la Trini-
tat Nova, on una de les seccions censals 
superava el 40 %, i en dues seccions adja-
cents no s’arribava ni a la meitat d’aques-
ta proporció. Com mostra clarament el 
plànol, en tota la zona sud de districte 
són clara majoria les seccions en què no 
s’arribava a un 15 % de gent andalusa, i 
�ns i tot en set de les seves seccions cen-
sals es baixava del 10 %. De tota manera, 
la presència en alguns barris i seccions 
d’una gran quantitat de famílies andalu-
ses no autoritza a parlar de cap manera 
de guetos andalusos. Només en ocasions 
comptades, com en aquestes zones co-
mentades, es produïa el domini de l’espai 
característic d’aquests barris de majoria 
ètnica. El que era característic de Nou 
Barris, com d’altres zones perifèriques de 
Barcelona i la seva corona metropolitana 
obrera, és més aviat la presència d’una 
immigració d’orígens diversos que su-
perava en conjunt la població nativa, no 
tant l’existència de petites Andalusies, i 
molt menys de petites Castelles, Extre-
madures o Galícies. 

En l’anàlisi de la cohort de persones 
casadores entre 20 i 25 anys residents a 
Nou Barris el 1966, es pot veure millor 
la importància decisiva del factor immi-
gratori en el teixit social dels barris, en 
aquest cas de la població que començava 
a estabilitzar a aquesta edat la seva futura 
trajectòria professional. Les taxes de po-
blació no catalana per barris són sobretot 
destacades a la corona exterior i més 
obrera de districte. Aproximadament un 
80 % de totes les persones contraents del 
Verdum, el barri on es localitza el nom-
bre més elevat d’unions, havia nascut fora 
de Catalunya, cas també de les barriades 
de Porta i Torre Baró. Els percentatges 
de població al·lòctona es disparaven en 
aquest últim barri i a Roquetes, on prop 
del 90 % de les persones que es van casar 

el 1966 havia nascut fora de Catalunya. 
Segons un estudi del 1964, els més grans 
de 14 anys nascuts fora de Catalunya que 
hi estaven censats eren només un 12 %, 
amb la població andalusa que s’acosta-
va al 40 %, seguida a continuació de la 
població castellana.7 El que millor de�nia 
veritablement Nou Barris —en especial 
els barris que acabaran donant el nom al 
futur districte— era aquesta particular 
raresa de la població autòctona en els 
trams d’edat jove i madura. Si es va poder 
generar cohesió social interna  i cons-
trucció de comunitats de barri diferen-
ciades d’acord amb les pàtries d’origen de 
la gent immigrant, va ser amb aquestes 
premisses: gent que havia parlat castellà 
a l’escola, que segurament ho seguiria 
fent com a persones adolescents, joves i 
madures en les seves xarxes d’amistat, de 
veïnatge i en els grups d’oci més formal 
dels quals formaven part, i segurament 
també en les seves xarxes laborals.

La celebració de matrimonis mixtos 
va poder ser un element clau per atenuar, 
en aquestes capes joves, la distància res-
pecte a la comunitat d’acollida i accelerar 
la barreja de la població treballadora de 
Nou Barris amb l’autòctona. Els enllaços 
conjugals de la jove població immigrant 
amb la comunitat d’acollida van ser, però, 
força menys freqüents del que estadísti-
cament es podia esperar. S’han estudiat 
primer els matrimonis de les diferents 
comunitats foranes amb la catalana en 
el registre d’actes matrimonials de 1966. 
Si exceptuem la comunitat catalana, el 
nombre d’enllaços entre contraents de 
la mateixa comunitat regional se si-
tuava en un 25 % (un 5 % corresponia 
a contraents de la mateixa localitat de 
naixement). A aquest 25 % cal sumar-hi 
un 37 % de matrimonis entre contraents 
de les diferents comunitats no catalanes. 
Encara que hi ha diferències internes per 
regions, en conjunt els matrimonis dels 

7   CEDEC, Estudio urbano del barrio de Roquetas; 
CEDEC, «Estudio sociológico y urbanístico del 
suburbio de Torre Baró», Vivienda, 9 (1964); Pere 
Voltes, «Las Roquetas, un suburbio al margen del vivir 
barcelonés», La Vanguardia, 3 de gener de 1965.
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joves de les regions immigratòries arri-
bats a Nou Barris amb catalans només 
van ser del 26 %, quan la taxa de joves de 
Catalunya en edat de casar-se a Barce-
lona doblava amb claredat aquesta xifra. 
Per tenir una referència comparativa, 
aquesta taxa baixa d’enllaços conjugals de 
la jove població immigrant amb mem-
bres de la comunitat d’acollida era gai-
rebé tan baixa com la de les comunitats 
migratòries arribades més recentment 
a Barcelona en els anys d’entreguerres, 
Múrcia i Andalusia, segons un estudi de 
matrimonis dels anys trenta.8 El 26 % 
d’enllaços mixtos, és a dir, en què un dels 
dos contraents constava com a nascut a 
Catalunya (gairebé sempre a Barcelona), 
és, però, un límit màxim, perquè, en la 
major part, aquests matrimonis amb 
nuvis o núvies naturals de Barcelona 
eren enllaços de gent jove nascuda a la 
ciutat, però amb cognoms no catalans. 
Si comptabilitzem com a matrimonis 
mixtos només aquells en què un dels dos 
contraents �gurava amb almenys un dels 
dos cognoms catalans, la xifra es reduirà 
notablement �ns a un 8,7 %. A més de 
les diferències per comunitat regional, els 
matrimonis mixtos considerats en el seu 
límit màxim tenien sobretot un marcat 
biaix de classe i quali�cació: mentre 
que només un de cada cinc jornalers 
estaria implicat en matrimonis mixtos, 
un de cada tres treballadors quali�cats 
es trobaria en aquesta situació i �ns un 
46 % en el cas dels o�cis de coll blanc, 
un comportament també observable 
en els anys trenta. A aquest baix per�l 
d’exogàmia hi van contribuir, sens dubte, 
l’escassetat de població treballadora (o 
d’altres classes socials) autòctona que 
residia a Nou Barris, especialment a la 
part nord més obrera, i l’alt nivell de 
segregació respecte a la resta de la ciutat. 
Al seu torn, l’alt nivell d’enllaços matri-
monials entre contraents del mateix barri 

8   José Luis Oyón, La quiebra de la ciudad popular. 
Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona 
de entreguerras, 1914-1936, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 2008, pàg. 98-104.

i del mateix districte (prop del 60 %) va 
di�cultar comportaments més exogàmics 
i contactes més alts amb altres parts de la 
ciutat més catalanes que podien haver fet 
créixer el nombre de matrimonis mixtos.

Seria de gran interès conèixer a quin 
nivell es va reduir l’endogàmia matri-
monial durant els anys setanta, quan les 
segones generacions d’immigrants nas-
cudes a Barcelona van començar a pesar 
enormement en la massa de contraents 
analitzats. En el registre d’actes matri-
monials de 1976 eren, en efecte, clara 
majoria els enllaços en què �guraven 
persones nascudes a Catalunya, gairebé 
totes a la capital. Figuraven com a tals 
en un 60 % dels enllaços. Els enllaços 
conjugals de la jove població immigrant 
amb la comunitat d’acollida van ser 
força més habituals que deu anys abans. 
Encara que una mica menys freqüents 
del que seria esperable estadísticament, 
l’exogàmia regional va experimentar 
un avenç considerable en deu anys. Si 
exceptuem la comunitat catalana, el 
nombre d’enllaços entre contraents de 
la mateixa comunitat regional se situava 
ara tan sols en un 14 % (només un 1,4 % 
corresponia a contraents de la mateixa 
localitat de naixement). A aquest 14 % 
cal sumar-hi un 25,3 % de matrimonis 
entre contraents de les diferents comuni-
tats no catalanes. En conjunt, els matri-
monis dels joves de les regions immigra-
tòries arribats a Nou Barris amb catalans 
van ascendir �ns al 47,3 %, xifra molt 
superior a la taxa del 1966 però encara 
inferior a la taxa de joves de Catalunya 
en edat de casar-se a Barcelona, que su-
perava de llarg el 60 %. No obstant això, 
si comptabilitzem restrictivament com 
a matrimonis mixtos només aquells en 
què un dels dos contraents �gurava amb 
almenys un dels dos cognoms catalans, 
la xifra es reduirà notablement �ns a un 
10,7 %, una xifra no gaire superior a la 
de deu anys abans. És clar que també 
havia crescut la massa de matrimonis en 
què els dos contraents apareixien com 
a nascuts a Catalunya, entre els quals 
hi havia, sens dubte, nombrosos nuvis o 
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núvies nascuts a Barcelona amb cognoms 
no catalans i possiblement membres de 
procedència immigrant de segona gene-
ració. Entre aquests enllaços en què els 
dos cònjuges eren catalans de naixement 
hi havia un percentatge d’enllaços mixtos 
considerats amb el criteri restrictiu, és a 
dir, amb almenys un dels dos cognoms 
catalans, de prop del 40 %, un percentat-
ge similar al de deu anys abans. Tot i així, 
aquests enllaços mixtos entre joves de 
segona generació no van ser la propor-
ció total d’enllaços amb la comunitat 
d’acollida més enllà del 18 %, també 
força per sota del que seria estadística-
ment esperable, i no gaire més enllà del 
13 % del 1966. En resum, sembla que 
les segones generacions de joves immi-
grants de Nou Barris van trobar parella 
entre joves de cognoms catalans amb 
més freqüència que els seus pares immi-
grants, però distaven encara d’assolir una 
integració perfecta. El descens brusc dels 
enllaços matrimonials entre contraents 
del mateix districte (prop del 40 %) va 
permetre comportaments més exogàmics 
i més contactes amb altres parts de la 
ciutat més catalanes i menys obreres de 
la ciutat, i va poder fer créixer molt el 
nombre de matrimonis mixtos. Però el 
marcat biaix de classe i quali�cació va se-
guir constituint un factor que no sempre 
va jugar a favor: només un de cada tres 
jornalers va estar implicat en matrimonis 
amb algun dels cònjuges nascut a Cata-
lunya en sentit ampli, i prop d’un de cada 
dos en el cas dels treballadors quali�cats. 
Però el percentatge es disparava �ns al 
70 % en el cas dels o�cis de coll blanc, 
una capa socioprofessional que havia 
doblat la seva importància en el per�l de 
la mostra joves del 1976.

4.3. Un districte on es treballa fora

Els barris del districte eren comunitats 
on poca gent treballava dins el mateix 
barri on vivia. La separació entre lloc de 
residència i lloc de treball va sancionar la 

desaparició de�nitiva del vell barri obrer 
proper al lloc de feina, una experiència 
quotidiana essencial i ben viva en molta 
gent treballadora dels anys d’entreguerres 
i de la primera postguerra. Allunyades 
cada vegada més de les zones d’ocupa-
ció a mesura que la ciutat es desplegava 
cap a l’àrea metropolitana, les barriades 
dormitori de la perifèria, consolidades en 
els anys del franquisme, van veure aug-
mentar les distàncies de desplaçament 
del domicili a la feina de la població 
resident. Durant els anys d’entreguerres, 
els barris obrers barcelonins on la vida 
quotidiana laboral es desenvolupava en 
l’esfera de la proximitat només tenien 
la seva excepció en les perifèries dor-
mitori minoritàries (no en les escas-
ses perifèries industrials). El que era 
excepcional s’acabaria convertint en 
norma durant el franquisme per a la gran 
majoria de la població dels barris obrers, 
i per descomptat per als barris perifèrics 
objecte de la nostra atenció. L’explotació 
d’un 5 % del padró de 1950 del districte 
de Nou Barris ens indica que la situa-
ció de partida en aquesta data ja era la 
d’unes barriades dormitori on el que era 
normal és treballar fora del barri de resi-
dència, en gran manera per falta d’ocupa-
ció de proximitat. Tot just un 5 % de les 
persones residents en el districte es des-
plaçava a la principal font d’ocupació de 
la zona: els tallers de RENFE. Un 37 % 
addicional es desplaçava, possiblement 
caminant i travessant la via de tren, al 
proper Sant Andreu, on les grans fàbri-
ques tèxtils (Fabra i Coats) i metal·lúrgi-
ques (Maquinista i ENASA) acaparaven 
tres quartes parts de les destinacions dels 
obrers de Nou Barris que treballaven a 
Sant Andreu. La majoria de residents 
a Nou Barris, en canvi (un 58 %) ho 
feia a empreses o o�cines de les zones 
molt més allunyades de l’Eixample, el 
centre històric o el port de Barcelona 
(un 20 %), de les fàbriques dels diferents 
nuclis que componien l’antic municipi de 
Sant Martí (més d’un 10 %), i �ns i tot 
a destinacions tan allunyades com Sant 
Adrià, Montcada, Hospitalet o el Prat de 
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Llobregat. Tot i que de moment no dis-
posem de xifres de mobilitat per als anys 
del segon franquisme, sabem que el 1965 
el districte 9 —on la majoria de la po-
blació se situava ja a Nou Barris— era el 
que més ús feia del transport públic per 
anar a la feina: un 55 % de tota la pobla-
ció laboral censada. La meitat d’aquesta 
població es desplaçava en metro, amb un 
ús molt superior a la mitjana de la ciutat 
(un 28,2 % enfront d’un 18,2 %).9 En 
canvi, els desplaçaments en automòbil, 
només un 4,5 %, eren la meitat de la 
mitjana de Barcelona. Els desplaçaments 
a peu, un 35,4 %, eren igualment infe-
riors a la mitjana barcelonina. És també 
molt indicatiu que més de la meitat dels 
viatges associats al primer desplaçament 
a la feina es fessin de cinc a vuit del matí, 
propi de districte obrer amb trasllats 
massius en hores punta per iniciar la 
jornada laboral. Dels desplaçaments a la 
feina cap a municipis fora de Barcelona 
(un 5 %, els mateixos que la mitjana de 
Barcelona), més de la meitat eren cap al 
Baix Llobregat, amb gran presència de 
l’Hospitalet. Sabem, d’altra banda, que 
durant les dècades de 1950-1970 es pro-
duiria una dilatació extraordinària de les 
àrees de proveïment laboral de les grans 
fàbriques barcelonines, com la Maqui-
nista Terrestre i Marítima. Encara que 
ja en els anys trenta era una fàbrica on la 
majoria dels actius venia a treballar des 
de distàncies mitjanes que superaven dos 
quilòmetres (un 62 %), el que s’observa 
en comparar aquesta situació amb la de 
mitjan anys setanta és l’augment d’obrers 
que arriben a treballar des de domicilis 
situats a distàncies més llargues i/o no 
fàcilment comunicats. No només dels 
municipis relativament propers i mal 
comunicats, com els de Santa Coloma, 
Sant Adrià i Badalona (un 21 %), sinó 
també de l’allunyadíssim Hospitalet (un 
17 %). Al costat d’aquest allunyament 

9   Gabinet Tècnic de Programació del Servei 
Tècnic d’Estadística, Población y vivienda. Barcelona 
1965, Ajuntament de Barcelona, document de règim 
interior per corregir, 1969 (SEDAC).

mitjà hi va haver una desconcentració 
de les conques d’abastament laboral de 
la fàbrica. El nucli popular més proper 
de Sant Andreu, que proveïa la fàbrica 
d’una quarta part dels seus actius en 
l’època d’entreguerres, va reduir la seva 
aportació en un 50 % a mitjan anys 
setanta en bene�ci d’altres àrees una 
mica més allunyades però no sempre de 
fàcil comunicació amb la fàbrica, com la 
zona de Nou Barris (15,6 % dels treba-
lladors), Santa Coloma (14,5 %) i Sant 
Adrià - Badalona (6,7 %). És, doncs, 
molt plausible que durant els anys �nals 
del franquisme un percentatge elevadís-
sim de la població activa del districte, 
especialment la població masculina, es 
desplacés a treballar fora dels seus barris 
de residència. En una enquesta elaborada 
en una vintena d’urbanitzacions infor-
mals de la comarca de Barcelona els anys 
1969-1970, només un 7 % van declarar 
que la proximitat a la feina hauria estat 
un factor rellevant a l’hora de triar el 
barri de residència, amb percentatges 
absolutament irrellevants a Torre Baró i 
Roquetes.10 Aquests dos barris, sobretot 
el primer, eren molt excèntrics i estaven 
mal comunicats des del moment en què 
es van poblar, i només van millorar una 
mica la seva accessibilitat ja entrada la 
dècada de 1970. D’altra banda, hi havia 
gent que treballava dins el mateix distric-
te en empreses no petites, com els tallers 
de RENFE i la Harry Walker, fundada 
a mitjan anys cinquanta. Però treballar 
fora del barri on es residia es va convertir, 
sens dubte, en la norma al Nou Barris 
dels anys setanta i principis dels vuitanta. 
A mitjan anys setanta, la major part de 
gent obrera de Nou Barris treballava, 
doncs, fora del districte i emprava una 
gran quantitat de temps en els desplaça-
ments. Una hora i quaranta minuts era 
el temps mitjà consumit diàriament per 
persona en els desplaçaments laborals.11

10   Busquets, La urbanización marginal..., pàg. 188-189.

11   Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria, 
Tots els barris de Barcelona, vol. VII, Barcelona, Edicions 
62, 1976, pàg. 150.
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Les dades de l’Enquesta metropolitana 
con�rmen que a mitjan anys vuitanta ja 
no es treballava en absolut al barri on es 
residia en el cas de Nou Barris. Només 
una de cada cinc persones del distric-
te ho feia. En el cas de les categories 
obreres, els percentatges eren encara 
més petits: les persones que treballaven 
manualment en altres àrees de Barcelona 
fora del seu barri de residència ascendien 
a un aclaparador 88 %.12

4.4. Les estructures de la sociabilitat 
primària: del suburbi al barri

Pel que fa a les estructures i xarxes co-
munitàries, les barriades perifèriques van 
experimentar canvis fonamentals (encara 
que també es van produir continuïtats 
signi�catives) respecte a la situació d’en-
treguerres. El canvi més important va ser 
la consolidació d’una estabilitat residen-
cial prolongada, precondició de qualsevol 
comunitat barrial cohesionada i con-
seqüència de la mutació revolucionària 
que va suposar la congelació dels lloguers 
i l’accés a la propietat.

La situació de partida era la d’una 
gran mobilitat residencial. Entre el 1930 
i el 1940, només del 13 % al 28 % de les 
persones majors d’edat dels barris obrers 
i populars van romandre en la mateixa 
direcció, encara que amb mudances 
freqüents dins del mateix barri. Durant 

12   Izquierdo, Miguélez i Subirats (dir.), Enquesta 
metropolitana 1986…, pàg. 90-91. Pel que sabem d’altres 
barris proletaris de les perifèries metropolitanes, la 
norma de treballar fora de barri on es vivia era habitual 
ja a la � dels anys seixanta a Sabadell i a Terrassa, encara 
que potser no fessin ús de transport mecanitzat en alts 
percentatges i sí del desplaçament a peu o en bicicleta. 
Les dades que recull Balfour per a l’agitada zona del 
Baix Llobregat en els primers anys setanta ens parlen 
de manera molt més clara de comunitats de barri on 
ja gairebé no es treballava al barri de residència: prop 
de 5.000 obrers de la SEAT vivien en la gegantina 
Ciutat Satèl·lit de Cornellà, i es desplaçaven diversos 
quilòmetres per arribar a les grans naus de la Zona 
Franca. Només un 2 % de la força laboral de les factories 
adjacents al militant barri de l’Almeda hi vivia. En total, 
i malgrat les nombroses fàbriques instal·lades a Cornellà, 
un 60 % de la gent es traslladava diàriament a treballar 
fora de terme municipal.

aquesta dècada, només van romandre en 
el mateix barri entre un 29 % i un 56 % 
de les persones majors d’edat. Les taxes 
inferiors de permanència es donaven 
precisament en barris perifèrics similars 
al Nou Barris dels primers temps, com la 
Colònia Castells.13 Fins ara no disposem, 
ni de bon tros, de dades completes per 
al nostre districte durant el franquisme, 
però l’anàlisi de la mobilitat residencial 
de la barriada de Roquetes entre el 1940 
i el 1950 ens dona una idea de la situació 
de partida. Només un 34,7 % dels empa-
dronats com a caps de llar del 1940 era 
al mateix domicili deu anys després. Un 
20 % addicional va canviar de domicili 
però va seguir al barri de Roquetes. El 
més rellevant i indicatiu de cara al que 
passaria en el segon franquisme és que 
entre els que van romandre al mateix do-
micili sobresurten els propietaris de casa 
pròpia. En efecte, dels 22 propietaris lo-
calitzats al barri el 1940 (un de cada cinc 
caps de llar), 17 van romandre al mateix 
domicili el 1940, és a dir, un 77,3 %. Dit 
d’una altra manera, la propietat arrelava 
les famílies a un domicili més del doble 
que el que ho feia el lloguer (cosa que ja 
passava a la Colònia Castells dels anys 
trenta).

A l’Enquesta metropolitana de 1986, 
el districte obrer de Nou Barris mostrava 
un dels percentatges més alts de perso-
nes amb més de deu anys de residència 
al mateix barri, més del 88 %, una dada 
absolutament inèdita en els anys d’en-
treguerres. Aquesta dada no ens assegura 
que residien al mateix domicili, però és 
molt probable que, ja que la majoria de 
gent residia des del 1970 en pisos de la 
seva propietat, ja no s’observessin els can-
vis de domicili dins el mateix barri tan 
característics de l’època d’entreguerres i 
del període de l’autarquia que acabem 
d’esbossar. És signi�catiu que els que 

13   Oyón, La quiebra de la ciudad popular..., pàg. 283-
295; Gloria Andrés, María Rosa Bonet, Carlos Calvo
i José Luis Oyón, Un suburbio obrero en la Barcelona de 
entreguerras. La Colonia Castells de les Corts, 1923-1936, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2003, pàg. 82-87.
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tenien entre 30 i 40 anys, i entre 40 i 50 
anys el 1960 a l’Enquesta fossin amb 
diferència els de més permanència resi-
dencial: un 81 % dels primers i un 70 % 
dels segons continuaven vivint al mateix 
barri (molts a la mateixa casa) des de feia 
més de vint anys, unes taxes d’estabilitat 
residencial (i de barri) absolutament des-
conegudes en el període anterior. Només 
l’estudi detallat (encara pendent) de la 
mobilitat residencial de persones con-
cretes a través dels padrons ens permetrà 
aclarir aquesta sospita ben fundada.

L’arrelament a l’habitatge ajudarà 
a augmentar també l’arrelament a una 
comunitat de barri que anirà aconse-
guint consistència i cohesió durant els 
anys del franquisme. Aquesta consolida-
ció del barri serà l’objecte de la resta del 
capítol. Alguns indicadors de socia-
bilitat primària ens ho mostren ja a la 
meitat de la dècada de 1980. L’Enquesta 
metropolitana destacava que Nou Barris 
era el districte de Barcelona on més 
s’utilitzava el barri per als desplaça-
ments per motius de compres que no 
eren de primera necessitat i on menys 
s’anava al centre de la ciutat. Aquest 
aïllament de l’exterior es contrapesava 

amb un reforçament dels llaços de cohe-
sió interna. El districte destacava perquè 
una gran part de les relacions personals 
més habituals s’establien entre membres 
de la mateixa escala i del mateix barri. 
En fer poc ús de l’espai urbà i de l’espai 
urbà central, i dels recursos culturals i 
esportius de la ciutat, es reforçaven en 
compensació les xarxes de relacions en 
l’entorn que resultava més immediat.14

De tota manera, aquestes dades es refe-
reixen a una situació una mica posterior 
a la del �nal del nostre estudi i reÇec-
teixen, a més, situacions que oculten 
una forta diversitat interna i graus de 
dependència respecte a la compra diària 
o les compres d’electrodomèstics, que 
poden ser molt diferents als espais de 
polígons d’habitatge i, sobretot, a les ur-
banitzacions informals. En aquestes, per 
exemple, no seria comparable la manca 
d’autonomia i la dependència del centre 
de la barriada molt aïllada de Torre 
Baró amb les del barri relativament més 
integrat de Roquetes.15 

14   Andrés, Bonet, Calvo i Oyón, Un suburbio obrero 
en la Barcelona de entreguerres..., pàg. 90 i seg.

15   Busquets, La urbanización marginal..., pàg. 196-197.

Figura 4.7. 
Primera comunió a 
la parròquia de Sant 
Sebastià. Processó al 
carrer Almansa, entre
les Cases del Gover-
nador i els blocs de 
l’Obra Sindical del 
Hogar, c. 1960.

Font: Col·lecció Carles
Cardoner.
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Per començar a constatar amb fonts 
més completes i de manera sistemàtica 
la particular densitat de relacions de 
la comunitat de barri durant el perío-
de d’estudi, caldria concretar diferents 
àmbits de la sociabilitat, dels quals 
només ara comencem a esbossar una idea 
preliminar a falta d’un estudi pendent 
sobre els espais de veïnatge i de les xarxes 
d’amistat a les diferents comunitats dels 
barris de Nou Barris. L’estudi dels llaços 
de proximitat prematrimonial —dels 
espais del festeig— és, juntament amb 
l’anàlisi de la mobilitat residencial, de les 
relacions de parentiu i de les relacions 
amb els veïns i amics, un aspecte impor-
tant en l’anàlisi de les xarxes de socia-
bilitat primària. S’ha fet aquí un estudi 
d’aquests espais de festeig al principi i a 
la � del període estudiat. Per donar una 
idea d’aquests espais durant la primera 
dècada del franquisme, s’han situat sobre 
el plànol de Nou Barris els domicilis pre-
vis a l’enllaç declarats a les actes matri-
monials dels districtes judicials IX i XII 
el 1950, conservades a l’Arxiu del Regis-
tre Civil de Barcelona. Perquè la mostra 
fos més consistent, s’hi han afegit dades 
similars del districte IX per al 1942. El 
conjunt d’informació permet localitzar 
els domicilis de 160 nuvis i núvies que 
vivien als barris del nostre districte o 
que, vivint fora, es van casar amb nuvis o 
núvies de Nou Barris. Les actes buidades 
informen també de l’edat i del lloc de 
naixement dels contraents i de l’o�ci del 
nuvi (gairebé mai del de la núvia). 

Com ja s’assenyala en un treball an-
terior, l’aïllament i la petita dimensió de 
tots aquests barris perifèrics, en compa-
ració amb els més poblats i compactes 
del centre històric densi�cat i els dels 
suburbis populars, feia, que la recerca de 
consort no sempre fos factible dins els lí-
mits del barri.16 Això es reÇectia en taxes 
baixes d’endogàmia matrimonial. La taxa 
mitjana d’endogàmia matrimonial de 
barri (percentatge de nuvis o núvies que 
es casen amb núvies o nuvis residents al 

16   Oyón, La quiebra de la ciudad popular..., pàg. 308-315.

mateix barri) ens diu que quatre de cada 
cinc nuvis o núvies de Nou Barris es 
van unir a consorts de fora del seu barri. 
Només 16 dels 80 enllaços estudiats es 
van portar a terme entre contraents del 
mateix barri. Agrupant tots els barris del 
nostre districte en dos agregats, un al 
nord i un altre al sud, que coincideixen 
amb els barris administratius de Roque-
tes, per una banda, i de Santa Eulàlia, per 
l’altra, aquesta xifra pujaria al 30 %. És 
a dir, set de cada deu nuvis o núvies van 
trobar consorts fora del seu corresponent 
agregat. Per posar en perspectiva compa-
rada aquesta taxa del 30 % d’endogàmia 
en els dos grans agregats esmentats, cal 
dir que se situava clarament per sota de 
la dels barris dels quals es va processar 
informació del 1935. En aquest any s’es-
timava que la taxa mitjana d’endogàmia 
matrimonial de barri en les segones peri-
fèries era més baixa que la dels barris del 
centre històric densi�cat i sobretot de la 
dels suburbis populars, on oscil·lava entre 
el 55 % i el 62 %, que era precisament la 
taxa del nucli de Sant Andreu. Prop de 
dos de cada tres obrers andreuencs del 
1935 es van casar amb parelles de mateix 
barri. Les dades per a Sant Andreu el 
1942 i el 1950 semblen con�rmar aques-
tes taxes altes, pràcticament el doble 
dels dos grans agregats que componen 
el nostre districte actual de Nou Barris. 
El 1950, els espais del festeig d’aquests 
barris perifèrics s’inscrivien, doncs, en 
una lògica de clara continuïtat amb la 
situació de la preguerra. 

Dels sis barris dels quals la informa-
ció permet extreure conclusions �ables 
(Fabra i Puig, Porta - Pi Molist, Can Pe-
guera, Prosperitat, Verdum i Roquetes), 
cal dir que només un, el grup de Cases 
Barates Ramon Albó (Can Peguera), va 
sobrepassar la mitjana del 20 % de tot 
el districte. Les taxes més baixes es van 
donar als barris menys perifèrics de la 
corona interior: Fabra i Puig i Porta - Pi 
Molist (16,6 % i 14,3 % respectiva-
ment). La taxa d’endogàmia de les Cases 
Barates va doblar, però, aquestes xifres: 
�ns a un 38,5 % dels nuvis o núvies van 
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trobar parella al barri. De tota manera, 
molts d’aquests contraents no es van 
haver de desplaçar gaire per conèixer el 
seu consort. Al 20 % dels que no es van 
moure de barri cal afegir-hi, en efecte, 
un 17,5 % addicional de contraents que 
vivien en altres barris del nostre districte, 
tres quartes parts dels quals en barris 
limítrofs. Aquest fet assenyala que el 
procés de fusió dels diferents assenta-
ments d’origen dels anys quaranta, que 
hem estudiat cartogrà�cament i en les 
llicències de noves construccions, s’estava 
portant a terme també a escala dels llaços 
de sociabilitat primària en els quals s’ins-
crivien les relacions de festeig. Un 26 % 
dels consorts se situaven ja més allunyats, 
però a distàncies poques vegades supe-
riors a un quilòmetre; destaca el nucli de 
Sant Andreu (un 13,7 %), Horta, Sagrera 
i el barri de la Trinitat Vella. Finalment, 
més d’un de cada tres enllaços van 
establir relacions molt més allunyades, 
superiors a dos quilòmetres —Guinardó, 
Camp de l’Arpa i la dreta extrema de 
l’Eixample—, una part de les quals va ser 
amb nuvis o núvies domiciliats en ciutats 
de dins i fora de Catalunya. 

Les conclusions sobre les distàncies 
residencials entre contraents per classe so-
cial són també rellevants. Com era d’espe-
rar, els espais del festeig dels obrers menys 
quali�cats eren els més restringits entre 
totes les classes socials. Un 26,6 % dels no 
quali�cats van trobar consort al mateix 
barri (un 12 % eren residents al mateix 
carrer) i un de cada dos en el mateix barri 
i en els confrontants. La distància curta 
tenia, doncs, un pes força destacat en els 
comportaments matrimonials dels obrers 
no quali�cats. No és una casualitat que el 
barri més jornaler de tota la mostra, Can 
Peguera, fos amb diferència el de taxes 
d’endogàmia més altes del barri. En el 
cas dels obrers quali�cats els percentatges 
baixen amb claredat, i només un de cada 
tres nuvis o núvies va trobar parella al seu 
barri o en els adjacents. Les distàncies 
ja es dilataven amb la quali�cació. El fet 
queda con�rmat si analitzem els nuvis 
dedicats a la feina no manual. En els pocs 

matrimonis on estaven implicats nuvis 
que fossin colls blancs o algun comerciant 
el que és rellevant és la llarga distància 
respecte als domicilis de les seves parelles. 
Sis de cada deu nuvis localitzats vivien 
en domicilis allunyats de Nou Barris o 
en ciutats fora de Barcelona. És el mateix 
que s’observa a escala de tota la ciutat el 
1935: les classes mitjanes i burgeses eren 
força menys de barri en els seus espais de 
festeig que les classes treballadores. 

Una última consideració té a veure 
amb el gènere. Quan s’establien relacions 
que acabaven en matrimoni en alguna 
de les parròquies del futur districte, les 
núvies residents a Nou Barris tendien a 
fer-ho amb nuvis residents a domicilis 
allunyats en percentatges molt superiors 
als nuvis residents a Nou Barris. Un 69 % 
de tots els domicilis dels nuvis que van 
consolidar relacions amb núvies residents 
en algun dels barris del nostre districte 
i que no vivien al mateix barri eren en 
barris allunyats de Nou Barris o en ciu-
tats de fora de Barcelona. En el cas dels 
domicilis de les núvies relacionades amb 
nuvis residents al districte i no residents 
al mateix barri, aquest percentatge baixa-
va, en canvi, molt apreciablement: només 
un 36,8 %. Les núvies atreien els futurs 
esposos des de posicions allunyades dels 
dos districtes judicials on se celebraven 
els enllaços (el districte IX i el XII) en 
una proporció que gairebé doblava la dels 
nuvis. Aquest radi més ampli en la cerca 
de consort no reÇectia, no obstant això, 
un abandó o oblit del seu barri de resi-
dència, sinó potser més aviat el contrari. 
Les núvies, seguint un costum arrelat des 
d’antic, convenien amb els seus consorts 
la celebració de l’enllaç a les esglésies més 
properes del seu barri. No sabem, però, 
si això signi�cava després la convivència 
en un domicili conjugal dins també de 
l’àmbit del mateix barri o districte. 

Totes aquestes pautes de compor-
tament en les seves xarxes de festeig, 
característiques de perifèries poc estruc-
turades, es van alterar de manera dràstica 
amb el formidable procés d’aparició de 
barris nous i, sobretot, de densi�cació i 
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multiplicació de la població de distric-
te. Aquest procés de canvi va tenir dos 
moments diferenciats. El primer es va 
donar en els anys seixanta. L’enorme 
densi�cació dels barris de la primera 
dècada del franquisme va acabar creant 
i multiplicant els contactes propers i les 
possibilitats de trobada en uns barris on 
les densitats de població, els comerços i 
els llocs d’oci també s’havien multiplicat. 
La �gura 4.8 expressa clarament que el 
1966 el conjunt d’enllaços matrimonials 
entre contraents del mateix barri van 
doblar amb claredat els del 1950: es va 
passar de només un 20 % d’enllaços en-
tre residents al mateix barri a un 41,2 % 
(un 43,5 % si comptem estrictament els 
nuvis i núvies residents a Nou Barris). 
La mitjana del sector més obrer de Nou 
Barris, el més poblat ja en aquest mo-
ment, va aconseguir un 46,1 %, i alguns 
barris molt poblats com Prosperitat i 
Roquetes van arribar a aconseguir el 
50 % de contraents. Si hi sumem aquelles 
parelles que no es van moure del barri 
per trobar consort, les quals només es 
van desplaçar als barris confrontants, els 
percentatges també van doblar els del 
1950 �ns a sumar un 53 % de mitjana, 
un 58,6 % en el sector nord. Fins a un 
70 % dels enllaços de gent de la Prospe-
ritat es van portar a terme amb parelles 
del mateix barri o del Verdum o Trinitat 
Nova, per situar-nos en el cas de més 
endogàmia matrimonial. En conjunt, 
es pot dir que el nivell d’endogàmia 
matrimonial de barri es va duplicar 
folgadament respecte a la situació del 
1950, encara que sense arribar als nivells 
superiors al 50 % que trobem als nuclis 
populars propers com Sant Andreu, a 
vigílies de la Guerra Civil. En qualsevol 
cas, poques parelles es van formar entre 
els diferents nuclis del districte i barris 
allunyats de Barcelona: només un 41 % 
de les joves parelles incorporava gent 
de fora de Nou Barris, i tot just un de 
cada cinc enllaços va incloure joves que 
residien a barris allunyats del districte 
(amb un percentatge molt petit, entre 
ells, de joves residents a ciutats de la 

corona metropolitana barcelonina més 
propera). 

El destacable nivell d’endogàmia 
de barri va variar molt depenent de la 
centralitat, de la classe social i de l’origen 
geogrà�c de les parelles contraents. Da-
vant d’un sector nord homogèniament 
obrer on prop d’un de cada dos matri-
monis no va arribar a superar l’esfera de 
barri, al sector sud —menys proletari, 
més variat socialment i sobretot millor 
comunicat amb el centre de la ciutat— 
només un cada tres enllaços va tenir lloc 
en l’àmbit de barri (i, si hi sumem els 
barris confrontants, només es va arribar 
al 44 %). Els enllaços entre contraents 
del mateix carrer, encara molt presents en 
els barris del nord (17,3 %), van afectar 
només un 11 % del total dels matrimonis 
analitzats. Les diferències per classe so-
cial van ser encara més marcades. Ningú 
entre els escassos homes de les classes 
no manuals (professions liberals molt 
quali�cades, industrials o comerciants) va 
trobar parella dins el mateix barri o �ns i 
tot dins el mateix districte. Només ho va 
fer un 22,9 % dels que quali�caríem com 
a colls blancs (dependents de comerços, 
empleats, funcionaris, administratius...). 
L’endogàmia de barri va pujar, en can-
vi, amb claredat entre els treballadors 
manuals. Un 36,3 % dels quali�cats, el 
grup socioprofessional més nombrós, va 
contreure matrimoni amb núvies del seu 
mateix barri. Demostrant el sentiment 
més gran d’afecció de barri entre tots els 
grups socioprofessionals, prop d’un 58 % 
dels obrers no quali�cats (gairebé el 70 % 
si hi sumem els barris confrontants) va 
contreure matrimoni en l’esfera del seu 
barri. La correlació entre classe social 
i endogàmia de barri era, doncs, molt 
clara: com més fortuna i quali�cació, 
menys sentiment de barri i uns horitzons 
urbans més amplis; en canvi, com menys 
fortuna, molt més marcat per la proximi-
tat l’horitzó matrimonial. El món obrer, 
i més en concret el món jornaler, era un 
món de barri per antonomàsia. 

L’examen dels nivells d’endogàmia de 
barri en relació amb les regions d’origen 
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Enllaços entre nuvis i núvies

Del mateix 
carrer

Del mateix
barri

Del mateix 
barri o barris 

contigus De Nou Barris

Un contraent 
de fora de Nou 

Barris

Guineueta 15,6 25 43,7 50 40,6

Prosperitat 20,9 51,2 67,4 69,8 20,9

Verdum 12,7 46,6 56,6 60,2 32,2

Roquetes 16,6 50 58,3 65 23,3

Trinitat Nova 23,4 43,3 56,7 62,7 28,3

Torre Baró 25 43,8 62,5 62,5 25

Mitjana sector nord 17,3 46,1 58,6 64 27,8

Porta - Pi Molist 14,7 29,4 45,6 54,4 29,4

Turó de la Peira 11,9 38,1 40,5 45,2 30,9

Vilapicina 11,5 23,1 30,8 50 26,9

Fabra i Puig 7,1 25 42,8 42,8 39,3

Can Peguera 0 31,3 50 50 31,2

Mitjana sector sud 11,3 33,7 44,1 50,9

Classes I i II 0 0 0 0 100

Classe III 7,2 22,9 34,9 44,6 39,8

Classe IV 11 36,3 46,4 54,4 20,9

Classe V 22,4 57,8 69 72,4 20,7

Mitjana Nou Barris 14,9 41,2 52,9 58,8

Figura 4.8. 
Localització dels en-
llaços matrimonials de 
Nou Barris per barris i 
classe social, 1966, en 
percentatges.

Font: Elaboració pròpia 
d’actes matrimonials, 
Arxiu del Registre Civil de 
Barcelona.

Nuvis o núvies
implicats

Nuvis o núvies
de Nou Barris

Contraents del
mateix barri 

respecte
al total de la regió

Contraents del 
mateix barri 

respecte al total
de la regió a Nou 

Barris)

Catalunya 25,2 22,9 28,6 40,9

Andalusia 31,7 34,2 45 53,6

Castella i Lleó 9 9,1 30,6 37,5

Castella la Nova 7,3 7,3 27,8 36,1

Aragó 6,6 6,6 27,6 37,5

Galícia 6,4 6,5 42,6 53,7

Extremadura 5,5 5 39,7 54,8

Múrcia 3,4 3,8 50 61,2

País Valencià 2,5 2,3 48,1 72

Resta províncies i 
estranger 2,4 2,3 42,3 50

Mitjana 33,6 43,5

Figura 4.9. 
Localització dels con-
traents de Nou Barris 
per regions, 1966, en 
percentatges.

Font: Elaboració pròpia 
d’actes matrimonials, 
Arxiu del Registre Civil de 
Barcelona.



155 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

Figura 4.10. 
Localització dels en-
llaços matrimonials de 
Nou Barris per barris i 
classe social, 1976, en 
percentatges.

Font: Elaboració pròpia 
d’actes matrimonials, 
Arxiu del Registre Civil de 
Barcelona.

Figura 4.11. 
Localització dels con-
traents de Nou Barris 
per regions, 1976, en 
percentatges.

Font: Elaboració pròpia 
d’actes matrimonials, 
Arxiu del Registre Civil de 
Barcelona.

Nuvis o núvies
implicats

Nuvis o núvies
de Nou Barris

Contraents del
mateix barri 

respecte
al total de la regió

Contraents del 
mateix barri 

respecte al total
de la regió a Nou 

Barris

Catalunya 39,5 41,7 17,9 23,7

Andalusia 27,7 28,2 18,7 25,7

Castella i Lleó 7,6 7,7 20,6 28,6

Castella la Nova 5,1 4,9 10,8 15,6

Extremadura 4,9 4,9 16,1 22,2

Galícia 4,9 4,2 19,4 31,6

Aragó 4 3,2 13,7 24,1

Múrcia 1,9 1,8 16,6 25

País Valencià 1,8 1 21,4 18,8

Resta províncies i 
estranger 2,6 2,3 39,3 52,3

Mitjana 17,3 25,3

Enllaços entre nuvis i núvies

Del mateix 
carrer

Del mateix
barri

Del mateix 
barri o barris 

contigus De Nou Barris

Un contraent 
de fora de Nou 

Barris

Guineueta 0 20 42,5 50 40

Prosperitat 3,6 17,9 42,8 50 30,4

Verdum 4 23,2 40,4 47 48,3

Roquetes 3,8 13,2 43,4 52,8 53,4

Trinitat Nova 6 30,3 39,4 42,4 37,9

Torre Baró - Vallbona 9,1 18,2 63,6 90,1 0

Canyelles 9,1 36,3 63,6 27,3

Ciutat Meridiana 10 20 80 20

Mitjana sector nord 3,8 21,3 41,2 49,9 38,3

Porta - Pi Molist 6 19 39 42 46

Turó de la Peira 1,7 15,5 27,6 61,1 16,6

Vilapicina 5,5 5,5 30,8 50 26,9

Fabra i Puig 2,7 13,5 21,6 40,5 37,8

Can Peguera 0 7,7 46,5 53,8 23,1

Can Ensenya 0 22,2 55,5 55,5 22,2

Mitjana sector sud 3,8 16,1 35,7 46,3 41,7

Classes I i II 0 10 20 30 60

Classe III 1,9 16,8 29,7 38,7 42,6

Classe IV 2,3 14,2 36,7 44,8 40,5

Classe V 9,9 38,8 61,1 69,4 19,8

Mitjana Nou Barris 3,8 19,1 39,2 48,6 39,4
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dels contraents mostra també un biaix 
clar en determinades comunitats (�gura 
4.9). Quatre comunitats amb represen-
tació estadísticament representativa a 
la mostra tenien nivells d’endogàmia 
superiors a la mitjana: Andalusia, Galí-
cia, Extremadura i Múrcia. Per ser amb 
diferència la comunitat més ben repre-
sentada entre els nuvis i núvies analitzats 
(més d’un 34 % del total de contraents 
de la mostra), destaca, en gran manera, la 
comunitat andalusa. Enfront de la mitja-
na d’un 43,5 % de nuvis i núvies de Nou 
Barris que van trobar parella en el seu 
mateix barri de residència, les parelles 
andaluses ho van fer en un 53,6 %, clara-
ment per sobre de les parelles catalanes, 
castellanolleoneses, castellanomanxegues 
i aragoneses, i al mateix nivell que les 
parelles gallegues i extremenyes, menys 
nombroses però ben representades a la 
mostra. Es va seguir mantenint �nalment 
el biaix de gènere: quan es tractava de 
parelles amb un contraent allunyat del 
districte, les núvies de Nou Barris ho ere-
nen una proporció que aproximadament 
doblava la dels nuvis.

El segon gran moment de canvi en 
el comportament de les xarxes ma-
trimonials va tenir lloc durant la crisi 
dels anys setanta i el procés de relativa 
desproletarització que la va acompan-
yar. La diversitat creixent d’ocupacions, 
no estrictament manuals, i la dispersió 
de la població cap a la corona metro-
politana va inÇuir en una indiscutible 
dilatació de les distàncies dels domi-
cilis dels contraents. Però la causa im-
mediata més clara va ser la revolució en 
la mobilitat mecanitzada. Les millores 
del transport i una mobilitat ampliada 
van portar com a conseqüència un aug-
ment generalitzat de les distàncies a la 
feina i, sobretot, l’ampliació dels espais 
de l’oci de la joventut. Van dilatar els 
espais de festeig de Nou Barris a àrees 
de la ciutat tradicionalment allunyades 
�ns llavors de la seva àrea d’inÇuència. 

La �gura adjunta (�gura 4.10) 
expressa clarament que deu anys més 
tard, el 1976, el conjunt d’enllaços 

matrimonials entre contraents del 
mateix barri es va reduir més de la 
meitat, i per tant es va retornar en certa 
manera als percentatges del 1950. Es 
va passar d’un 41,2 % dintre del barri 
(un 43,5 % comptant només els nuvis i 
núvies residents a Nou Barris) a només 
un 19,1 %, un 25,3 % si comptem 
estrictament els nuvis i núvies. És a 
dir, només una persona de cada quatre 
que va contraure matrimoni el 1976 a 
Nou Barris ho va fer amb una parella 
del seu mateix barri. La mitjana del 
sector nord va aconseguir només un 
21,3 %, força menys de la meitat de les 
xifres de deu anys abans, i, encara que 
s’hi van seguir registrant els índexs més 
alts d’endogàmia, només un dels seus 
barris, la Trinitat Nova, va arribar a 
aconseguir el 30 %. Els índexs d’endo-
gàmia per barris i sectors només es van 
semblar als del 1966 en englobar cada 
barri al costat dels barris confrontants 
en una unitat superior. O, el que és 
el mateix, només es conserva el nivell 
d’endogàmia prop del 40 % en conside-
rar unitats espacials de grandària i po-
blació superiors: del barri a la fusió de 
barris o, si es vol, del barri al petit dis-
tricte. En qualsevol cas, els espais del 
festeig es van tornar molt més urbans 
i metropolitans. El nombre de parelles 
que es van formar entre contraents de 
districte i barris allunyats de Barce-
lona va ascendir amb molta claredat. 
Per primera vegada, més de la meitat 
de les parelles joves van traspassar les 
fronteres de Nou Barris. Prop del 40 % 
van ser enllaços amb joves residents 
en barris relativament allunyats del 
districte. Entre aquests enllaços, el per-
centatge amb joves residents a ciutats 
de la corona metropolitana barcelonina 
més propera gairebé es va triplicar en 
situar-se ja en un 14 %. En de�nitiva, 
el món de barri relativament tancat que 
es va con�gurar en els anys seixanta es 
començava a erosionar seriosament en 
les albors de la transició.

L’endogàmia matrimonial del barri 
va seguir depenent de la centralitat, 
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però en menys mesura que deu anys 
abans. La taxa d’endogàmia del sec-
tor nord es va mantenir superior a 
la mitjana del districte, però les di-
ferències respecte al sector sud es van 
atenuar: 21,3 % enfront del 16,1 %. Els 
enllaços entre contraents del mateix 
carrer a Nou Barris pràcticament es 
van convertir en testimonials i els dos 
sectors mostren percentatges idèntics: 
un 3,8 % del total d’enllaços. Encara 
que van conservar molta de la seva 
rellevància, les diferències per classe 
social també es van anar atenuant. Les 
distàncies respecte a l’endogàmia del 
barri entre colls blancs i treballadors 
amb quali�cació van desaparèixer, 
i només es van manifestar a l’escala 
del petit districte o conjunt de barris 
adjacents. Només la classe socioprofes-
sional dels treballadors sense quali�car 
va seguir manifestant taxes de lligam 
amb el barri molt destacables: gairebé 
un 40 % de matrimonis dins del mateix 
barri i més del 60 % a escala del petit 
districte. En tot el cas, les parelles amb 
algun contraent de fora del districte no 
van arribar al 20 %. Molt marcat per la 
seva procedència emigratòria, el món 
jornaler va seguir sent en gran manera 
el món de barri per antonomàsia. 

L’examen de l’endogàmia del barri 
per regions d’origen amb prou feines ja 
mostra biaixos per comunitats (�gura 
4.11). Entre les comunitats amb repre-
sentació estadísticament representativa, 
només la gallega sembla tenir nivells una 
mica superiors a la mitjana d’un de cada 
quatre matrimonis amb contraents al 
mateix barri. Les diferències marcades 
entre comunitats observables el 1966 
han desaparegut. La comunitat catalana, 
la millor representada entre els nuvis 
i núvies analitzats (més d’un 41 % del 
total de contraents de la mostra), amb 
prou feines ja contrasta amb comunitats 
immigrants com l’andalusa, la segona 
millor representada. (�gura 4.11)

4.5. Els focus de sociabilitat secundària: 
de les petites botigues d’alimentació 
d’escala veïnal als mercats d’escala 
suprabarrial

L’estudi de la sociabilitat de Nou Barris 
ha d’incloure per força els focus de so-
ciabilitat secundària, una sociabilitat més 
elaborada que passava per la reunió en 
locals estables on treballadors i treba-
lladores tenien ocasió de compartir les 
seves preocupacions fora de l’esfera prò-
piament laboral o estrictament domèsti-
ca. Considerarem, en primer lloc, aquells 
llocs que, complint unes funcions espe-
cí�ques no associatives per se, eren llocs 
principals de  xerrada, trobada o petita 
reunió a causa de la seva extrema acces-
sibilitat, la seva ubiqüitat, més veïnal que 
barrial. La matrícula industrial permet 
situar al mapa de Nou Barris centenars 
d’aquests locals en diferents moments de 
la seva història durant el franquisme. La 
consulta i mapació d’aquesta font s’ha 
fet per al 1952 i el 1963, i s’han gra�at 
també les dades digitalitzades de radica-
ció per secció censal per al 1977. 

Si el safareig constituïa des del segle 
xix, i encara durant el primer terç de 
segle xx (prop de 300 safareigs els anys 
1932-1933), un nucli elemental de la so-
ciabilitat de les dones de les classes més 
pobres, sembla que la situació havia can-
viat a principis dels anys cinquanta, al-
menys pel que fa a espais perifèrics com 
el nostre districte. Fora dels dos safareigs 
construïts en inaugurar les Cases del Go-
vernador el 1952 i de les notícies disper-
ses respecte a les àrees d’autoconstrucció 
que no disposaven d’aigua corrent i es 
veien forçades a rentar a les fonts —casos 
en els quals es devia mantenir en alguna 
mesura aquesta forma tradicional de so-
ciabilitat—, la veritat és que la matrícula 
industrial no reÇecteix ni un sol safareig 
públic de pagament. Els plànols de lli-
cències d’obres d’algunes cases dels anys 
trenta a l’àrea de Nou Barris ja incloïen 
espai d’habitatge dedicat a safareig. 
Aquestes casetes de planta baixa utilit-
zaven, a més, les peces humides i el pati 
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del darrere per rentar i assecar la roba. El 
projecte del primer polígon de districte, 
Torre Llobeta, incorporava també un 
espai especí�c en cada habitatge per a 
safareig. Tot fa pensar que l’absència de 
safareigs a la matrícula el 1952 no fa sinó 
reÇectir una disponibilitat creixent d’ai-
gua (segurament aigua de mina) a cada 
habitatge i l’ús dels patis i peces humides 
per a la funció de rentar sense necessitat 
d’acudir a un safareig proper, com havia 
estat la norma �ns a la Guerra.

Si aquest important espai de sociabili-
tat femenina va desaparèixer en els barris 
del districte, no va passar el mateix amb 
un altre important lloc de sociabilitat 
diària, que eren els comerços de prime-
ra necessitat per a la vida domèstica, 
especialment les botigues d’alimenta-
ció: botigues de queviures, ultramarins, 
carnisseries, peixateries de pesca fresca o 
salada, lleteries i, �nalment, les carbo-
neries que facilitaven el combustible 
diari per cuinar els aliments adquirits 
(�gures 4.13 i 4.14). Durant els anys 
d’entreguerres tots aquests comerços 
modestos s’havien adaptat molt més que 
els safareigs al ritme de la urbanitza-
ció, i complien perfectament la funció 

d’equipament de proximitat a escala veï-
nal. En els anys del franquisme la seva 
trajectòria es va adaptar al seu ritme 
creixent, especialment en uns barris com 
els d’un districte on l’ascens de població 
va ser meteòric.17 Donat el seu elevat 
nombre, aquests petits locals d’aprovi-
sionament diari tenien una distribució 
tremendament repartida a l’espai urbà i 
complien no només les funcions d’apro-
visionament estricte, sinó també les 
d’aglutinador veïnal. La gent parroquia-
na, especialment dones i nenes «recade-
ras», passaven gairebé diàriament per la 
botiga, on de vegades es �ava i s’apunta-
ven rigorosament els noms en els llibres 
de l’amo. El tracte diari amb la clientela 
podia generar relacions d’amistat entre 
dones, mentre que tavernes, bars i bode-
gons constituïen els nuclis elementals de 
la sociabilitat veïnal masculina. Per a un 
important nombre d’obrers voluntària-
ment allunyats de la vida domèstica i 
familiar, eren, sens dubte, llocs de reunió 
quotidians. Des dels anys d’entreguerres 
�ns i tot a les perifèries més allunyades 

17   Oyón, La quiebra de la ciudad popular...

Figura 4.12.
Carrer Mina de la 
Ciutat als anys seixan-
ta.  Al fons, el carrer 
Cantera. 

Font: Col·lecció Carles
Cardoner.
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Figura 4.13.
Establiments
d’alimentació i de
proximitat el 1952

Font: Elaboració pròpia a 
partir de matrícula indus-
trial del 1952 (ACA).

• Comestibles

• Carnissers

• Pesca fresca

• Pesca salada

• Carboneries

• Bars

• Tavernes

• Lleteries sense estable

Figura 4.14. 
Establiments
d’alimentació i de
proximitat el 1963 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de matrícula indus-
trial del 1963 (ACA).

• Comestibles
Supermercats

Mercats

• Venda al detall de carbó

• Cafès i bars

• Tavernes
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com la Trinitat hi havia un parell de peti-
tes tavernes.18

La primera consideració en con-
templar els plànols del 1952 i el 1963 
es refereix a aquest repartiment veïnal, 
proper, d’unes botigues d’alimentació 
distribuïdes gairebé sense excepció 
per tots els barris i al seu increment 
progressiu. El 1952, s’havia triplicat 
el nombre d’aquestes botigues d’ali-
mentació en relació amb la matrícula 
industrial de vint anys abans (quan la 
població no s’havia arribat a doblar).19

És signi�catiu, però, que el nombre de 
carnisseries, el comerç de queviures més 
indicatiu del canvi de la dieta associat 
al nivell de vida, es mantingués pràcti-
cament idèntic. De tota manera, la pràc-
tica totalitat de barriades del districte, 
�ns i tot les menys accessibles i de 
caseriu més precari, disposaven ara de 
la seva petita botiga d’alimentació sense 
caminar massa des de casa: 77 establi-
ments en total, incloses les carboneries. 
Amb l’excepció de petits barris d’auto-
construcció molt allunyats, com Torre 
Baró i la Guineueta Vella —i malgrat 
la pobresa regnant a l’època—, hi havia 
pocs barris on els habitants no tingues-
sin a mà almenys un parell de petits lo-
cals d’aprovisionament bàsic, a vegades 
al seu mateix carrer o en un de proper; 
en tot cas, gairebé mai gaire lluny. Tot 
i que el nombre de bars o tavernes no 
era inferior —només 30 locals—, no 
hi havia tampoc barri (si exceptuem la 
Guineueta Vella i Vallbona) sense un 
establiment de consum de begudes, no 
gaire allunyat, on la parròquia prin-
cipalment masculina podia reunir-se. 
S’identi�ca també amb molta claredat 
sobre el plànol del 1952 el cor original 
de tots els barris nascuts en el període 

18   Oyón, La quiebra de la ciudad popular..., pàg. 329-330.

19   Per a les dades dels anys 1932-1933, vegeu Sergi 
Garriga, Nadia Fava, Manuel Guàrdia i José Luis 
Oyón, «Barcelona food retaliling and public markets, 
1876-1936», Urban History, vol. 43, part 3 (agost 2016), 
pàg. 454-475, i «Meat consumption and nutrition 
transition in Barcelona, 1709-1935», Urban History, vol. 
45, part 2 (maig 2018), pàg. 193-213.

anterior que van créixer �ns llavors per 
extensió dels teixits urbans preexistents: 
Fabra i Puig, Vilapicina, Porta - Pi Mo-
list, Can Peguera i Can Borràs al sud; 
Prosperitat, Charlot, Verdum, Roquetes 
i Vallbona al nord. Només la localització 
de botigues en l’important eix urbà del 
passeig Maragall dibuixa un eix co-
mercial nou a l’extrem sud del districte. 
Eixos comercials similars s’esbossen 
al passeig Fabra i Puig, al carrer Pi i 
Molist i al carrer Joaquim Valls i la Via 
Júlia al Verdum. El més destacable és, 
però, que la fusió de la xarxa viària i de 
l’edi�cació dels barris d’entreguerres ori-
ginals, constatada en capítols anteriors 
i que semblava consolidada a principis 
dels anys cinquanta (com ara del barri 
de Charlot amb Verdum, i d’aquest 
amb Prosperitat), no s’havia plasmat 
encara en el pla d’un comerç de primera 
necessitat: els focus seguien centrats en 
cada un dels trams de carrer d’origen i 
la desconnexió comercial entre ells era 
molt manifesta. 

El 1963 havia augmentat, 
lògicament, el nombre de les botigues 
d’alimentació en relació amb la matrí-
cula industrial d’onze anys abans: 156 
locals, incloses les carboneries. Aquest 
creixement va suposar duplicar el parc 
de comerços d’alimentació, però no 
va cobrir l’espectacular increment de po-
blació en els onze anys transcorreguts, 
una població que s’havia quadruplicat. 
Va començar a aparèixer molt tímida-
ment algun autoservei o supermercat, 
però la gran transformació i el que va 
convertir tots els antics semisuburbis 
en barris dotats d’una gran varietat de 
comerços d’alimentació va ser l’apari-
ció dels primers mercats coberts. El de 
Montserrat, en els descampats lliu-
res de la part nord de Nou Barris, on 
conÇuïen la Trinitat Nova, Roquetes, la 
Prosperitat i el Verdum, es va inaugurar 
el 1960. Tenia una superfície coberta de 
més de 3.000 metres quadrats, amb prop 
de 200 parades (112 establiments). El 
de la Mercè, a la part sud al costat de la 
parada de metro de Virrei Amat, inaugu-
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rada feia poc, es va obrir un any després 
i tenia una superfície i un nombre de 
parades similar. Si sumem aquests locals 
als d’alimentació dispersos pels diferents 
barris, podem estimar que el nombre de 
locals d’alimentació per habitant s’havia 
incrementat més d’un 50 % respecte al 
1952 �ns a arribar aproximadament a 
un establiment per cada 350 habitants. 
Menys dubtes hi ha encara de l’augment 
impressionant del nombre de bars, un 
altre signe inequívoc de l’ascens del nivell 
de vida, i de la nova dimensió i possibili-
tats d’una sociabilitat predominantment 
masculina. El seu nombre, 127 (82 cafès 
i bars i 45 tavernes), va més que quadru-
plicar la trentena existent el 1952, que 
superava l’ascens esperable per la pujada 
de població. 

La segona consideració es refereix al 
repartiment desigual del nombre i de la 

qualitat dels comerços d’alimentació en 
els grans agregats espacials del districte. 
El 1952, tot just s’apreciaven desequili-
bris entre la corona interior del districte 
(la zona sud) i la corona exterior. S’ob-
serva, en to cas, una apreciable sobrere-
presentació de carnisseries en aquesta 
part. La situació en algun dels barris 
d’autoconstrucció, els més allunyats de 
la corona exterior, era, però, particular-
ment angoixant. A la Guineueta Vella 
no hi havia botigues d’alimentació de 
cap tipus, ni bar ni carboneria; a Torre 
Baró no constaven tampoc botigues i 
amb prou feines una petita taverna; a 
Vallbona, on sí que n’hi havia, faltaven, 
en canvi, els bars o tavernes; a Roque-
tes Altes, on ja s’havien consolidat les 
construccions informals, també  hi havia 
una absència de locals de tot tipus. Res 
a veure amb els barris més ben servits 

Figura 4.15. 
El turó de la Peira i
Vilapicina, amb el
mercat de la Mercè a
primer terme, c. 1961. 

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons TAF.
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d’aquesta mateixa corona nord, com 
Verdum, on constaven 21 locals: 6 
botigues de queviures, 4 carnisseries, 2 
peixateries, una lleteria, 3 carboneries, 
2 bars i 3 tavernes. Els desequilibris 
esdevindrian, però, molt manifestos 
el 1963. Tot i que la part sud tenia en 
aquell moment una població inferior 
a la de la corona nord, el nombre de 
locals d’alimentació era superior, cosa 
que significava un 60 % més de boti-
gues del que s’esperava en relació amb 
la població servida. És significatiu que 
els negocis més modestos de la corona 
nord, com les botigues de venda de ci-
grons, arròs i llegums o les carboneries, 
superessin els de la zona sud. El 1963, 
el nombre de locals a la part sud supe-
rava els de la part nord en un 50 % en 
termes relatius sumant les parades dels 
mercats, les botigues d’alimentació i 
els bars dels barris.

La tercera observació fa referència 
al repartiment diferenciat dels bars i 
comerços d’alimentació a escala del 
barri. Si el 1952 el comerç d’alimenta-
ció i els locals de begudes es concen-
traven amb claredat en els nuclis de les 
diferents barriades sorgides en els anys 
d’entreguerres, el 1963 ja s’havia pro-
duït una fusió del comerç dels barris i 
un repartiment més homogeni, isòtrop, 
a l’espai. Com ja passava amb la xarxa 
viària i amb l’edificació, el comerç no 
permet distingir com abans cesures 
espacials entre els barris: el comerç 
unifica ara barris abans separats en la 
seva xarxa de botigues d’alimentació.

Com s’ha dit, aquest comerç repartit 
homogèniament va tenir des de l’inici 
dels anys seixanta dos pols alimentaris 
importants que alterarien aquesta lògica: 
els mercats. Els mercats de la Mercè i 
de Montserrat, inaugurats només inicia-
da la dècada, aportaven prop del 60 % 
del total d’establiments d’alimentació i 
polaritzaven l’estructura del comerç al 
seu voltant: dos nous focus potents que 
contribuïen a reunir quotidianament 
barris abans separats (el primer dels 
mercats es preveia que donaria servei a 

80.000 habitants).20 Aquests pols alimen-
taris alteraven, així mateix, la lògica de la 
petita botiga d’alimentació de proximitat 
�ns llavors dominant i la substituïen per 
la de desplaçament quotidià al mercat, 
un recorregut que podria suposar salvar 
de vegades distàncies de més d’un quilò-
metre. En qualsevol cas, no hi ha dubte 
que la imatge d’un petit comerç de barri 
repartit i la d’un gran mercat al voltant 
de qual girava el comerç d’alimentació de 
tot un conjunt de barris signi�cava una 
gran transformació espacial, funcional i 
de la vida quotidiana de moltes dones. 
Perquè els mercats es convertirien a Nou 
Barris, com ja ho havien fet en els vells 
suburbis populars des de l’últim quart de 
segle xix, en un gran espai de visibilit-
zació, concentració i socialització de les 
dones. Segurament, no hi ha una demos-
tració millor del pas del suburbi al barri 
que l’entrada en funcionament d’aquests 
dos nous mercats.21

A mitjan anys seixanta, �nalment hi 
havia dues excepcions més que altera-
ven la lògica isòtropa de repartiment 
del comerç alimentari. Els apartats 
barris d’autoconstrucció de l’extrem 
nord seguien oferint un teixit comer-
cial escàs i espacialment dispers. L’altra 
excepció, encara més important, la 
constitueixen els polígons d’habitatges. 
El comerç d’alimentació o els bars i 
tavernes eren en aquestes dates molt 
escassos en els polígons d’habitatges 
del Governador o del Verdum, i pobres 
en les diferents peces que integraven 
la massiva operació residencial de la 
Trinitat Nova. Limitats, doncs, els 
punts de sociabilitat que representaven 
per a les dones les botigues de comes-
tible o per als homes els bars i tavernes, 

20   Ricard Valentí i Fernández, «Els mercats de Nou 
Barris» (I), L’Arxiu (Arxiu Històric de Roquetes - Nou 
Barris), 76 (juliol  2019), pàg. 15-16.

21   Nadia Fava, Manuel Guàrdia i José Luis Oyón,
«Public versus private: Barcelona’s markets systems, 
1868-1975», Planning Perspectives, vol. 25, part 1 (gener 
2010), pàg. 5-27; «El sistema de mercados de Barcelona», 
dins Manel Guardia, José Luis Oyón (ed.), Hacer ciudad 
a través de los mercados. Europa, siglos xix y xx, Barcelona, 
Museu d’Història de Barcelona, 2010, pàg. 263-298.
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només el gran polígon privat del Turó 
de la Peira escapava de la norma. Allà, 
una multitud de locals d’alimentació 
poblaven les plantes baixes d’unes 
edi�cacions ordenades en carrers, 
especialment en eixos com el del carrer 
Cadí. Però aquesta orfandat de mercats 
als polígons de districte es va alterar 
radicalment amb la inauguració del 
mercat de la Guineueta, dels mateixos 
arquitectes (Anglada, Gelabert i Ribas) 
que els dos mercats anteriors, el 1965, 
un any després que les primeres famí-
lies joves s’instal·lessin en els blocs. 
Les seves 236 parades es van convertir 
des del principi en el pol econòmic de 
barri, per anar atraient després gent 
compradora dels barris de Can Pegue-
ra, Verdum i Canyelles.22 L’any següent 
va obrir les portes el mercat de Núria 
a Ciutat Meridiana, completat dos 
anys més tard —donades les di�cultats 
orogrà�ques del barri— amb el mercat 
més petit de Ciutat Meridiana. A més 

22   Valentí i Fernández, «Els mercats de Nou 
Barris»..., pàg. 15-16.

Figura 4.16. 
La polaritat comercial 
del sud, 1977. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de l’impost de 
radicació.
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d’atendre la població del polígon, co-
bria la demanda dels barris de Vallbona 
i Torre Baró (sobretot quan es va inau-
gurar, ja el 1982, un servei especial de 
microbusos per a usuaris i usuàries en 
dies de mercat). L’obertura del mercat 
de la Trinitat Nova el 1977, amb més 
d’un centenar de parades i aire condi-
cionat incorporat, tanca la fase de nous 
mercats als polígons. La seva localit-
zació en un lloc «on el comerç de barri 
sempre havia estat escàs» el va perme-
tre actuar com a «motor comercial [...] 
no només com a espai de compra, sinó 
també com a important punt de troba-
da i de relacions socials».23

La informació �scal posterior dis-
ponible no permet seguir tan detalla-
dament l’evolució del comerç d’alimen-
tació com amb la matrícula industrial. 
Les dades sobre radicació en el mo-
ment �nal de tot el període estudiat, el 
1977, sí que con�rmen que el comerç 

23   Ricard Valentí i Fernández, «Els mercats de Nou 
Barris» (II), L’Arxiu (Arxiu Històric de Roquetes - Nou 
Barris), 79 (desembre 2020), pàg. 7-9.
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al detall, un comerç que inclourà ara els 
béns que no són d’estricta necessitat, 
s’anirà concentrant cada vegada més al 
voltant d’algunes polaritats comercials 
dins el districte (�gura 4.16). El plànol 
adjunt mostra les seccions censals amb 
més quota mitjana de comerç al detall, 
incloent-hi el que no és estrictament 
alimentari. Diverses seccions censals 
semblen concentrar aquest comerç en 
punts separats de l’espai urbà: Fabra i 
Puig - Virrei Amat - Pi i Molist, Can 
Ensenya, Via Júlia, Ciutat Meridiana. 
Però el més indicatiu és l’extrema con-
centració de la major part de seccions 
censals, amb taxes més altes al voltant 
del primer dels pols esmentats i, en 
concret, a les rodalies de l’estació del 
metro i de les terminals d’autobusos a 
la plaça Virrei Amat, autèntic centre 
comercial del districte i manifestació 
clara de la de�nitiva decantació dels 
valors de centralitat cap al sector sud. 

4.6. Els focus de sociabilitat secundària 
d’oci: el cinemes i els camps de futbol

Al costat de l’associacionisme més 
apolític o el més explícitament polític 
—absent per de�nició durant la dictadu-
ra franquista—, no es pot passar per alt 
un camp important de la cultura asso-
ciativa obrera i popular relacionada més 
directament amb el món lúdic i de l’es-
pectacle. Tot i la força d’alguns elements 
de concentració de l’oci en llocs centrals 
de la ciutat, com és el cas del Paral·lel, el 
nou tipus d’oci comercialitzat sorgit en 
els anys d’entreguerres no va abandonar 
del tot el patró del localisme de barri. Els 
nous tipus d’oci popular que el període 
d’entreguerres va difondre a Barcelona 
van ser l’excursionisme, l’esport, sobretot 
el futbol, i el cinema. Malgrat la seva 
indiscutible empenta com a diversions de 
masses, especialment els dos últims, van 
seguir conservant el seu lligam amb el 

Figura 4.17. 
Els cinemes de Nou 
Barris cap al 1970 i 
els camps de futbol el 
1974. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de Roberto LAHUERTA

MELERO, Los cines de Nou 
Barris, i cartografia del 
1974.
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barri durant aquests anys.24 El cinema era 
des d’aleshores la gran passió del món 
obrer barceloní. En vigílies de la Guerra 
Civil, el nombre de cinemes de la ciutat 
es podia acostar a 130 sales estables.25

Poc o molt, gairebé totes les memòries 
obreres d’aquesta època, ja siguin homes 
o dones, treballadors quali�cats o simples 
jornalers, parlen del cinema com d’un 
passatge fonamental de les seves vides. 
La distribució a l’espai urbà de les sales 
denota que el cinema era un fenomen 
molt estès per la geogra�a barcelonina. 
Tot i que les grans sales de més de mil 
butaques es localitzaven fonamentalment 
a l’Eixample, en particular a l’Eixample 
central (52 sales de projecció, les més 
vastes i monumentals de la ciutat), no 
per això es pot oblidar el cinema als 
barris obrers. Perquè hi havia desenes de 
milers de places repartides per aquests 
barris. El més signi�catiu del nou mapa 
de cinemes de la ciutat era, en efecte, la 
seva distribució molt repartida pels nom-
brosos barris obrers de la ciutat. El gran 
escenari de desplegament dels cinemes 
va ser el dels suburbis populars, on es 
comptaven gairebé tants cinemes com a 
l’Eixample: 47 sales, un 35 % de totes les 
sales barcelonines. No hi havia suburbi 
popular on faltés una sala de cinema: sis 
sales al Poble-sec, set al barri de Sants, 
nou a Gràcia, cinc al Poble Nou, qua-
tre sales als barris de Sant Andreu i el 
Camp de l’Arpa, i quantitats més petites 
a la resta de suburbis populars. Aquests 
cinemes de barri, cinemes de dissabte, 
diumenge i dijous, eren modestos: quatre 
parets, butaques de fusta, una panta-
lla d’escassa lluminositat i una cabina 
rudimentària. Gairebé tota la gent obrera 
començava a anar als cinemes de barri 
des de petits. Com que eren cinemes 
barats, molts mantenen la seva �delitat 
durant els anys de l’adolescència i joven-
tut. Els cinemes de barri eren, en general, 

24   Oyón, La quiebra de la ciudad popular...

25   J. Munsó Cabús, Els cinemes de Barcelona, Proa - 
Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 395-398.

de petites dimensions, però no faltaven 
les sales de mida respectable. Un nombre 
no menyspreable de locals s’acostava a les 
mil localitats.

Una història molt diferent, una 
història tot just marcada pel cinema, va 
ser la de les barriades perifèriques. De 
població encara moderada i més dispersa 
geogrà�cament, la majoria d’aquests 
barris havien quedat orfes de cinema 
durant els anys d’entreguerres. Consta 
l’existència d’una sala a les barriades 
del Carmel, Can Baró, Vallcarca i a 
l’àrea oriental de Sant Martí. Eren 
possiblement cinemes de dissabte i 
diumenge com el que va funcionar en el 
grup de Cases Barates Eduard Aunós, el 
cinema Carmen, durant els anys trenta. 
Però la gran majoria de barris perifèrics, 
�ns i tot barris grans com la Torrassa, 
van dependre durant una bona part dels 
anys vint i trenta de l’oferta de cinemes 
dels suburbis populars més propers. 
Aquest va ser el cas dels diferents barris 
que componen l’actual districte de Nou 
Barris, on, amb uns 23.000 habitants 
en acabar la Guerra Civil, la població 
havia de desplaçar-se �ns als diversos 
cinemes de Sant Andreu o d’Horta per 
tenir l’oportunitat de gaudir d’alguna 
pel·lícula.

L’absència de cinemes a les barria-
des perifèriques havia caracteritzat, en 
efecte, les diferents barriades originals 
de l’actual districte de Nou Barris. Però 
tot això va canviar d’arrel durant els 
anys del franquisme amb l’eclosió dels 
cinemes de barri, com ha mostrat amb 
tot detall Roberto Lahuerta en els seus 
llibres (�gura 4.17).26 La primera sala de 
cinema de Nou Barris, el Cinema Roser 
del carrer Molí del Verdum, es va obrir a 
mitjan anys quaranta. Fins al 1948 no es 
va obrir una altra sala, El Barco, a la zona 
de Can Borràs. Els anys cinquanta van 
ser els de l’autèntic enlairament del ci-

26   Roberto Lahuerta Melero, Los cines de Nou 
Barris, Barcelona, Arxiu Històric de Roquetes, 2012; 
Roberto Lahuerta Melero, Barcelona tuvo cines de 
barrio, Barcelona, Temporae, 2015.
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nema amb l’obertura de les sales Cana-
dà, Roquetas, Turó i Astor Palace. En 
total, més de 4.000 butaques (gairebé 
les mateixes que places escolars creades 
en aquesta dècada)o, si es vol, una 
plaça per cada 3,5 llars. Gairebé tots 
els cinemes de dimensió més petita es 
van situar en el teixit urbà preexistent 
de casetes del sector nord en l’agregat 
Verdum - Prosperitat - Charlot - Can 
Borràs, que en aquest moment formava 
espacialment una sola unitat. Les dues 
úniques sales que superaven mil buta-
ques, el cinema Turó i Astor Palace, es 
van situar, en canvi, en el sector sud, 
no tan obrer. El primer, a la massiva 
operació d’habitatge del constructor 
Sanahuja, al Turó de la Peira, i el se-
gon, en l’important eix viari del passeig 
Fabra i Puig. Per descomptat, nombro-
sos barris quedaven aïllats de qualsevol 
sala de cinema, com era el cas de tot 
el nucli de Vilapicina, de la part més 
alta de Roquetes, dels diferents grups 
d’habitatge de la Trinitat Nova i, per 
descomptat, de Torre Baró i Vallbona.

La dècada de 1960 va ser la de la 
consolidació i l’apogeu dels cinemes de 
barri. Es van obrir més de 7.000 places 
noves, la qual cosa va permetre el 1969 
mantenir una oferta relativa de buta-
ques similar a la del 1960 tot i la for-
midable explosió demogrà�ca dels anys 
seixanta. Cinc de les vuit noves sales 
construïdes ja s’acostaven a mil buta-
ques i la mitjana va ascendir de 700 a 
900 butaques. Es va reforçar de manera 
molt clara la centralitat del sector de la 
zona de Fabra i Puig amb l’obertura del 
cinema Diamant i, sobretot, del Virrey 
Amat, una important sala de 1.500 
butaques. Però la màxima novetat va 
ser l’obertura de sales de mida no men-
yspreable, en general edi�cis exempts, 
que van servir als polígons de la 
Trinitat Nova —els cinemes Favència i 
Trinitat, tots dos a la Via Favència— i 
de la Guineueta —el Palladium Cine-
ma. Fins l’allunyat polígon de Ciutat 
Meridiana va poder comptar �nal-
ment amb una sala, el Palace Cinema, 

inaugurada el 1969. Habitualment, els 
cinemes oferien sessions diàries des de 
les quatre de la tarda �ns a mitjanit. 
Amb un dia de descans setmanal, les 
sessions contínues —sempre amb dues 
pel·lícules— oferien les pel·lícules de 
reestrena més Çuixes de dilluns a dijous 
i reservaven les estrenes i les pel·lícu-
les més atractives per als diumenges o 
la part �nal de la setmana. Lahuerta 
assenyala l’èxit, en aquests cinemes de 
barri, de les pel·lícules d’acció, de les 
conegudes llavors com a espanyolades, 
com les d’Alfredo Landa, i d’aque-
lles en què apareixien els folklòrics i 
folklòriques de l’època, des del Príncipe 
Gitano �ns a Lola Flores, cosa que no 
sorprèn, donada la naturalesa profun-
dament immigrant d’aquests barris i la 
gran presència de població andalusa.

Ens interessa subratllar sobretot 
el paper de tots aquests cinemes en 
la creació de llaços de comunitat dins 
el mateix barri, el seu paper de focus 
actiu de sociabilitat. Nens, joves i grans 
creaven o recreaven llaços de veïnatge, 
d’amistat i també llaços afectius en el 
camí al cinema o a l’entrada i sortida 
de les sessions. Moltes d’aquestes sales 
disposaven d’un petit bar o cafeteria a 
l’entrada, o n’hi havia de propers a l’ex-
terior, i es creaven així ocasions de tro-
bada, conversa o simple creuament de 
mirades. Com en altres casos, Lahuerta 
assenyala que en el cinema Favència 
el públic habitual era de la barriada 
de la Trinitat Nova, o bé que el Palace 
Cinema a Ciutat Meridiana oferia el 
típic cartell de cinema de barri allunyat 
de la ciutat, amb un públic assidu propi 
«d’aquells barris tan allunyats i mal 
comunicats». Quants dels contactes 
intrabarrials entre parelles, estudiats a 
les actes matrimonials dels anys seixan-
ta, no es devien iniciar o consolidar a les 
nits de cinema d’aquests barris. Potser 
els nombrosos enllaços entre barris 
confrontants, com els observats entre 
nuvis i núvies de la Trinitat Nova i de 
la Prosperitat, per exemple, van tenir 
alguna connexió amb cinemes com el 
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Favència i el Trinitat, que actuaven de 
frontissa d’unió entre els dos barris. Tan 
important com aquesta funció relacional 
més informal dels cinemes de barri era 
el seu paper de sales obertes al barri 
per a altres usos que reforçaven la 
trobada grupal organitzada, l’assemblea 
de discussió o reivindicació de barri, 
o que permetien simplement celebrar 
—reservant-los prèviament— sessions 
de teatre i actes diversos de les escoles 
i col·legis de barri (o, en el cas de sales 
més perifèriques, com el Palace Ci-
nema a Ciutat Meridiana, sessions de 
cinefòrum). Lahuerta ens recorda, per 
exemple, que en el Favència es va cele-
brar, quan es va tancar, un gran concert 
de Serrat i un homenatge a Durruti, 
organitzat pel sindicat de barri de la 
CNT, únic de la seva classe, per cert, a 
Barcelona, i amb seu a Nou Pins, 112. 
Cal destacar especialment la funció 
exercida per les grans sales de cinema a 
les principals assemblees i als mítings 
de les associacions de veïns de Nou 
Barris. L’Astor Palace, el «millor local 
de districte», va ser seu de la impor-
tant assemblea d’octubre de 1974 que 
va reivindicar un institut per a Nou 
Barris. En el Virrey Cinema, la sala 
amb un nombre més alt de butaques, 
va tenir lloc, el novembre de 1976, la 
famosa assemblea de les associacions 
de veïns per reivindicar un hospital de 
zona al Mental. Al costat del cinema 
Cristall, a Viladrosa, l’anomenat «carrer 
dels cinemes» al Verdum, va tenir lloc, 
el 22 de juny de 1974, una important 
assemblea de l’Associació de Veïns de 
Nou Barris sobre el pla comarcal. 

Amb tota la seva modèstia, els 
camps de futbol constituïen per a 
molta gent d’aquests barris, espe-
cialment per als joves, un important 
pol d’activitats d’oci i de sociabilitat. 
Parlem dels temps heroics del futbol 
de barri, on «n’hi havia prou amb un 
terreny erm de terra, unes porteries, un 
recinte pròxim que servís de vestuari 
per als jugadors (amb sort proveït de 
dutxa d’aigua freda) i un local (gene-

ralment un bar) per reunir-se i portar 
l’organització del club».27 Els primers 
clubs de districte van néixer amb els 
mateixos barris. Lahuerta i Babí ens 
informen del naixement, entre el 1927 
i el 1929, dels quatre primers clubs: 
el CF Montañesa, el Torre Baró, la 
UD Roquetas i el CD Santa Engràcia. 
Esmenten també el nom, i en algun cas 
la data de naixement, de prop d’una 
cinquantena de clubs i una dotzena de 
camps de joc. Alguns d’aquests camps 
van anar desapareixent —com és el cas 
del terreny de joc de la BLOC—, però 
és signi�catiu que els anys cinquanta 
i sobretot els seixanta fossin els de 
més fecunditat en l’aparició de nous 
equips, com el Turó de la Peira, fun-
dat el 1951, el CF DAMM, fundat el 
1954, l’Atlètic Dragó, el 1962, la Penya 
Elx i l’Horitzontal, fundats ambdós el 
1966, l’Atlètic Piferrer, també el 1966, 
o l’Sporting Verdun, el 1969. Més in-
teressant per al nostre objectiu és situar 
els diferents clubs en els camps en què 
es reunien, i intentar identi�car aquests 
focus de vida d’oci de la comunitat 
de barri que van consolidar el pas de 
suburbi a barri. El 1974 existien nou 
camps de futbol en el  districte actual 
(�gura 4.17). Els diferents camps eren 
seu d’un o diversos equips que porta-
ven el nom del barri o d’algun dels seus 
carrers o penyes de paisans, com és lò-
gic. Així, el camp de futbol del Turó de 
la Peira acollia l’equip del mateix nom i 
també el Montsant (un dels carrers del 
barri); el camp de futbol de la Penya 
Elx de la Trinitat Nova acollia l’equip 
de l’esmentada penya i el CF S’Agaró 
(un dels carrers del polígon d’habitat-
ges), i el camp de futbol de Vallbona 
acollia l’equip del mateix nom. En el 
camp de la BLOC, a més de l’equip 
del mateix nom, hi jugaven el Club 
Esportiu Can Dragó —amb seu al bar 

27   Roberto Lahuerta i Josep Maria Babí, «Museo del 
fútbol, el primer museo de Nou Barris», L’Arxiu (Arxiu 
Històric de Roquetes - Nou Barris), núm. 63 (desembre 
2012), pàg. 18- 21.
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Navarro al proper carrer Argullós— i 
el Formentera —amb seu al carrer del 
mateix nom—, tots dos a la barriada de 
la Prosperitat.

Però el més habitual era que, en estar 
situats en els límits encara no edi�cats 
dels barris o al costat de les grans vies 
de frontera amb altres barris —els únics 
solars on aleshores era possible trobar les 
grans superfícies per instal·lar el camp—, 
els diferents camps fossin seu no només 
dels equips del mateix barri, sinó també 
d’altres equips de barris adjacents. El cas 
més exemplar és el del camp de Ro-
quetes, autèntic pol multibarrial (i avui 
dia camp de futbol de Nou Barris). Ha 
estat seu de la UD Roquetes i del CF 
Montañesa, l’equip de més tradició de 
Nou Barris i que representa força més 
que l’esfera del barri. Aquest camp ho és 
no només dels clubs originats en zones i 
amics del mateix barri de Roquetes, sinó 
també del Verdum i de la Prosperitat. En 
aquest camp al costat de la Via Favència, 
relleu de terreny de joc abandonat per 
alçar les Cases de Governador, hi jugaven 
o hi havien jugat cap al 1974 clubs dels 
barris del Verdum, de la Prosperitat i de 
les Roquetes: l’Atlético Construcciones, 

el CF Juve, el Nacional, la Peña Bètica, el 
Peña Granada, el Peña Reyes, la Unión 
Deportiva Roquetas i l’Sporting Verdum.

4.7. Els equipaments de salut i 
d’ensenyament: de les farmàcies i els 
dispensaris a les escoles

Com en el cas de les botigues 
d’alimentació o dels establiments de 
begudes, la dècada de 1960 va ser la 
més decisiva en el desenvolupament de 
les farmàcies d’aquells barris. Segons 
la matrícula industrial del 1952, quan 
Nou Barris tenia prop de 35.000 
habitants tot just hi havia quatre 
farmàcies (�gura 4.19). Aquesta quota 
de només una farmàcia per prop de 
9.000 habitants estava, a més, repar-
tida molt desigualment pels diferents 
barris. Les dues úniques farmàcies de 
la zona sud estaven situades al passeig 
Fabra i Puig, a poc més de cent metres 
l’una de l’altra. Ni les Cases Barates 
de Can Peguera, ni Santa Eulàlia de 
Vilapicina, ni el Turó de la Peira, ni 
la gran extensió de la zona de Porta 

Figura 4.18.
El camp de futbol de
la BLOC a Can Dragó, 
tocant a la Meridiana.

Font: Arxiu de Roquetes 
- Nou Barris.
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- Can Borràs estaven dotats d’aquest 
equipament elemental de barri. Més 
dramàtica encara era la situació de 
tota la zona nord del futur districte. 
Les dues úniques farmàcies, igualment 
separades poc més de cent metres, se 
situaven als barris del Verdum —a l’eix 
Joaquim Valls— i Charlot, dos barris 
en aquell moment pràcticament fusi-
onats. La resta de barris propers, com 
la Prosperitat, Roquetes o els naixents 
pisos de la Trinitat Nova, quedaven 
orfes d’aquest equipament sanitari-
ocomercial bàsic. La situació pel que 
fa als allunyats barris de Torre Baró 
i Vallbona era literalment dramàtica: 
proveir-se de medicaments a la 
farmàcia més propera comportava no 
desplaçar-se uns centenars de metres, 
sinó salvar distàncies de quilòmetres.

L’augment del nombre d’establi-
ments, segons la matrícula industrial 
de 1963, havia estat molt destacable: 
25 farmàcies en total (�gura 4.19). Tot 
i l’augment espectacular de la població 
—que ja s’acostaria a 130.000 habi-
tants—, la situació també havia millo-
rat respecte a la quota de farmàcies per 
habitant: una farmàcia per cada 5.200 
habitants. Molt més destacable era la 
millora respecte a l’accessibilitat. Poca 
gent havia de desplaçar-se més de cent 
metres per anar a la farmàcia a la zona 
sud, on a Vilapicina, Fabra i Puig, Por-
ta - Pi Molist, Turó de la Peira i Can 
Peguera podien disposar d’un local 
sense caminar gaire des de casa. No era 
el cas de molts dels barris de la zona 
nord, amb una població ja superior 
a la de la zona sud i només la meitat 
d’establiments. Les seves set farmàcies 
cobrien només la població del Verdum, 
de la part alta de la Prosperitat i de la 
part baixa de Roquetes, però deixaven 
desateses les Roquetes Altes i la zona 
originària de la Prosperitat. Més peno-
sa encara era la situació dels diferents 
grups d’habitatges de la Trinitat Nova. 
Els 15.000 habitants del barri havien 
de travessar els descampats de la futura 
Via Favència i caminar de vegades 

més d’un quilòmetre �ns a arribar a 
la primera d’aquelles farmàcies. La 
situació assolia límits insospitats en 
els casos de Vallbona i Torre Baró, on, 
sense cap farmàcia a mà, la situació es 
feia ara calamitosa per a la seva crescuda 
població.

Només durant la resta de la dèca-
da de 1960 es van començar a revertir 
aquests problemes de desequilibri i d’ac-
cessibilitat. Segons dades recollides a 
La Vanguardia de 1971, en aquesta data 
seguien persistint les desigualtats sud - 
nord —una farmàcia per cada 7.500 ha-
bitants al nord enfront d’una cada 4.500 
al sud—, però la falta d’accessibilitat a 
les farmàcies en els polígons d’habitatge 
semblava resolt. Ja observem un parell 
de farmàcies noves a la Trinitat Nova, 
en el nou polígon de la Guineueta i a 
l’encara més jove de Ciutat Meridiana 
(�gura 4.20). La dècada de 1970 serà la 
de la consolidació de�nitiva de l’equi-
pament farmacèutic. S’arriba al nivell 
d’una farmàcia per cada 4.000 habitants 
i les diferències sud - nord s’atenuen 
(una farmàcia per cada 3.300 habitants 
al sud davant d’una per cada 4.800 
al nord). Tots els barris, inclosos els 
nous polígons com Canyelles, disposen 
d’una o diverses farmàcies. No s’obser-
ven àrees habitades a més de 300-400 
metres d’una farmàcia. L’única excepció 
segueixen sent els barris de Torre Baró 
i Vallbona, on la població no té més 
remei que anar a les farmàcies de Ciutat 
Meridiana, un recorregut llarg, amb 
di�cultats topogrà�ques i importants 
barreres viàries.

En comparació amb el desenvolupa-
ment de la xarxa de farmàcies, la creació 
de dispensaris i ambulatoris mèdics va 
ser, en canvi, molt tardana. Cap al 1962, 
la cartogra�a municipal sobre equipa-
ments ens informa de l’absència total de 
dispensaris a la zona de Nou Barris.28

Fins a la inauguració dels primers 

28   Barcelona, 1962: plànol de localització de mercats, 
hospitals dispensaris, cementiris, escoles, museus i edi�cis 
de propietat municipal (AMC, R.0473, 7-D-3/18).
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Figura 4.19. 
Les farmàcies el 1952 i 
el 1963.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de la matrícula 
industrial (ACA).

 Farmàcies

1952

1963

dispensaris, doncs, no hi havia més 
remei que desplaçar-se fora de Nou 
Barris a hospitals molt allunyats, als 
dispensaris públics de Sant Andreu o 
d’Horta, o tjançant pagament, posar-se 
en mans d’un metge o d’un practicant. 
Un plànol també municipal del gener 

de 1968 (�gura 4.21 ) ens informa, en 
canvi, que en aquestes dates ja existien 
quatre petits dispensaris a Nou Barris: 
un a Torre Llobeta, un altre a la Tri-
nitat Nova, al carrer de S’Agarò - Via 
Favència, un altre al carrer Góngora, al 
polígon de Verdum, i un al polígon de 
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1980

Figura 4.20. 
Les farmàcies el 1971 i 
el 1980, i els consul-
toris, dispensaris i 
ambulatoris el 1976. 

Font: Elaboració pròpia a 
través de La Vanguardia 
i FABRE i HUERTAS CLAVERIA, 
Tots els barris de Barcelo-
na, vol. VII, 1976.

Farmàcies

Consultoris, 
dispensaris 
i ambulatoris, 
1976

1971

la Guineueta. Els primers dispensaris 
no van ser, doncs, fruit de la reivindica-
ció veïnal, més aviat aquesta va ajudar 
a accelerar un procés ja en marxa. Amb 
la reivindicació d’un ambulatori per 
al barri, van començar precisament 
algunes de les primeres associacions de 

veïns, com la de Roquetes a principis 
dels anys setanta i les vocalies de sani-
tat a Verdum. El primer consultori de 
la Seguretat Social de Roquetes es va 
situar al número 59 del carrer Cante-
ras. Cap al 1976, segons Huertas Cla-
veria i Fabre, Ciutat Meridiana dispo-
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sava també de consultori a l’avinguda 
Rasos de Peguera, tocant la via de tren, 
que servia també les barriades pròxi-
mes de Torre Baró i Vallbona. El barri 
del Verdum seguia amb el seu consul-
tori, però aleshores en el 86 del carrer 
Artesania. La Trinitat Nova seguia 
amb un dispensari municipal al carrer 
S’Agaró. El polígon de la Guineueta 
continuava també amb un ambulatori, 
però aleshores al passeig Valldaura, 
135; tota la zona sud de Nou Barris se 
servia d’aquest ambulatori i del dis-

pensari de Torre Llobeta, situat ara a 
Maragall - Amilcar. Però la lluita per 
un hospital de zona en els terrenys de 
l’Hospital Mental, que va unir tots els 
barris en una reivindicació comuna des 
del 1976, no va acabar de fructi�car.29  

L’anàlisi cartogrà�ca del detalla-
díssim llibre de Roser Solà30 sobre 

29   Fabre i Huertas Claveria, Tots els barris de 
Barcelona..., pàg. 139-150.

30   Roser Solà i Montserrat, L’ensenyament a 
Nou Barris, 1933-1990 (Verdum, Prosperitat, Roquetes, 

Figura 4.21. 
Plànol (H) de situació 
de serveis municipals 
de Barcelona, [sense 
nom], 1968.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q162 
Planimetria, R.0471 de 
1968.
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l’evolució de l’ensenyament als barris 
de Verdum, Prosperitat, Roquetes, 
Trinitat Nova i Guineueta —l’essencial 
del sector nord i el més obrer de Nou 
Barris— i la informació complemen-
tària que excepcionalment aporta el 
padró de 1960 mostren que les escoles 
i els centres d’ensenyament del barri —
com les farmàcies i els consultoris— no 
van començar a revertir els dè�cits de 
l’escolaritat en aquests barris i a consti-
tuir-se en autèntics centres aglutinadors 
de la quasi totalitat dels nens i nenes de 
barri a escala del barri �ns a la dècada 
de 1960 (�gures 4.23 i 4.24).

La situació de partida de l’equipament 
escolar en els anys de formació d’aquests 
barris era d’una precarietat absoluta. Fins 
al 1932 i el 1937 no es van construir les 
dues primeres escoles, que van seguir el 
model d’escola laica i republicana. La 
primera escola de l’Ajuntament, l’ano-
menat Pavelló de les Roquetes —a la  
Via Júlia actual, entre els carrers Batllori 
i Argullós—, una escola mixta i amb 
capacitat per a 160 alumnes, no es va 
inaugurar �ns a �nals del 1932; i el Grup 
Escolar Arnau de Vilanova del CENU, 
resultat de l’ocupació de la rectoria de 
l’església de Santa Engràcia a la Pros-
peritat —incendiada i con�scada per la 
CNT el 1936—, s’inauguraria a �nals del 
1937 amb uns 300 alumnes. Les quatre 
escoletes privades en cases particulars 
que es recorden d’aquells anys eren de 
molt poc alumnat, i amb prou feines 
s’hi aprenia a llegir i escriure i les quatre 
regles. Totes se situaven a la zona de 
Verdum - Roquetes i difícilment podien 
ajudar a solucionar el dè�cit de partida.

Si d’alguna cosa es pot parlar sobre la 
situació escolar en el primer franquisme 
és de deteriorament. No només perquè 
l’escola catolicofranquista va suprimir 
les escoles mixtes, va depurar el personal 
docent i va implantar l’obligatorietat de 

Trinitat Nova, Guineueta), Barcelona, Arxiu Històric 
de Roquetes, 2017. És interessant també la consulta de 
L’escola Ton i Guida. Quan la pedagogia activa va anar 
al suburbi (Barcelona, 1962-1994), Barcelona, Llibres a 
l’Abast / Edicions 62, 2003.

l’ensenyament en castellà, sinó perquè la 
construcció d’escoles no va avançar per 
pal·liar l’increment de població de les 
cinc barriades, que no es va aturar. Es va 
reiniciar l’ensenyament a l’escola de Santa 
Engràcia, ara com a escola parroquial i 
amb menys alumnat. L’antic pavelló de 
les Roquetes, �ns llavors quali�cat com 
a Grup Escolar, va passar a dependre del 
Ministeri, va perdre aquesta quali�cació i 
va acollir dues escoles unitàries de nens i 
dues de nenes més una escola de pàrvuls. 
Realment, la situació de dè�cit no va 
parar d’agreujar-se �ns al 1954, i això 
que ja des del primer franquisme es feia 
notar cada vegada amb més força l’allau 
d’immigrants cap a aquests barris. Amb 
una oferta de places semblant a la dels 
anys republicans, la població servida era 
el 1940, aproximadament, d’una plaça 
escolar per cada 64 habitants. El 1950, 
la situació era encara pitjor: una plaça 
escolar per cada 86 habitants. La situació 
encara empitjoraria �ns a mitjan anys 
cinquanta, ja que a més de reiniciar-se 
la construcció de casetes i els remunta-
ments de pisos als carrers ja existents, es 
van inaugurar els primers polígons de la 
zona —més de 900 pisos a les Cases del 
Governador i més d’un miler als primers 
blocs del Patronat Municipal de l’Ha-
bitatge a la Trinitat Nova. En vigílies de 
la inauguració del primer grup escolar 
franquista, el 1954, la situació era més 
que angoixant. Si l’estimació la fem de 
manera més precisa sobre la població es-
colar, els resultats són igualment descora-
tjadors. Segons una mostra del 5 % dels 
padrons de 1940 i de 1950, la població 
en edat escolar d’aquests barris va ser 
durant la primera dècada del franquisme 
de 1.040 a 1.280 nens i nenes entre sis 
i dotze anys (l’edat �ns a 14 que �xaven 
llavors les autoritats del règim en la Llei 
d’ampliació escolar de 1964). i de 1.400 a 
1.580 de quatre a dotze anys. Si compa-
rem aquest nombre de nens i nenes en 
edat escolar amb les menys de 400 places 
ofertes en els dos centres escolars durant 
aquesta dècada, ens trobem que entre el 
65 % i el 72 % no va poder trobar lloc a 
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les dues escoles d’aquests barris (entre 
el 72 % i el 74 % de la població entre  
quatre i dotze anys). Això vol dir que 
aquesta gran majoria de nens i nenes es 
va enfrontar a l’alternativa de no esco-
laritzar-se, a desplaçar-se a peu a barris 
allunyats del seu lloc de residència o bé 
a amuntegar-se literalment a les poques 
escoletes privades que encara pervivien 
als barris. Aquesta situació arribaria al 
punt més dramàtic en els quatre primers 
anys de la dècada de 1950. 

El gir necessari de la situació d’in-
sofrible dè�cit de places escolars no es 
va produir �ns a la meitat d’aquesta dè-
cada, quan, arran de la reorganització el 
1954 del Patronat Escolar dels Suburbis 
de Barcelona, es van inaugurar els grups 
escolars Agustina d’Aragó (l’any 1954, 
amb 225 places per a nenes), Sant Josep 
Oriol (el 1956, amb 90 places per a nens 
i nenes segregats) i els grups escolars 
més grans de Sant Antoni Maria Claret, 
Sant Jordi i Onésimo Redondo (els anys 
1959 i 1960, amb 600 places cadas-
cun). L’obertura d’acadèmies i escoles 
privades d’entre 70 i 200 alumnes) i de 
col·legis religiosos (alguns com el Luz 
Casanova de �ns a 1.000 places esco-

lars) va multiplicar l’oferta de places 
escolars, ja que tenien una dimensió ben 
superior a les de les petites escoles d’an-
ys anteriors. Però malgrat tot l’esforç 
públic per revertir la situació angoixant, 
el dè�cit escolar dels barris cap al 1960 
estava lluny d’e ser solucionat. Els barris 
havien crescut en la segona meitat dels 
anys cinquanta de manera explosiva. No 
es va aconseguir revertir la situació de 
dè�cit heretada. L’oferta de places esco-
lars va permetre arribar a 4.280 places i 
sextuplicar així el nombre de places per 
habitant de feia deu anys: una plaça per 
cada 13,2 habitants. Però la població 
de la part estudiada superava, segons el 
padró d’aquell any, 56.000 habitants i, 
en concret, la població escolar entre sis i 
dotze anys se situava en uns 7.600 nens i 
nenes. El 1960, doncs, encara un 43,7 % 
de la població en edat escolar quedava 
òrfena d’escoles properes, i s’enfrontaven 
de nou a l’alternativa de la no escolarit-
zació o d’un desplaçament més llarg a 
barris de la zona sud de Nou Barris, de 
Sant Andreu o llocs més allunyats. El 
padró permet certificar, perquè reque-
reix fins i tot l’escola a la qual anaven 
nens i nenes, que a la Prosperitat els 

Fig. 4.22. 
Grup Escolar Onésimo 
Redondo a les Roque-
tes, inaugurat el 1960. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.
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Figura 4.23. 
Les escoles públiques i 
privades el 1960.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de Roser SOLÀ I

MONTSERRAT, L’ensenyament 
a Nou Barris, 1933-1990 
(Verdum, Prosperitat, 
Roquetes, Trinitat Nova, 
Guineueta).

Nombre d’alumnes

100

250

500

750

1.000

1.250

Escola pública

Escola privada

1. CN Les Roquetes 
2. Escola Parròquia Santa Engràcia (abans Escola 

del CENU) 
3. CN Agustina d’Aragó 
4. Col·legi Luz Casanova (Dames Apostòliques), 

després Escola Pia 
5. Col·legi de la Santa Cruz (Hospitalàrias de la 

Santa Cruz) 
6. Taller de Natzaret 
7. Acadèmia Avellaneda (Cañameras) 
8. CN Sant Josep Oriol 
9. Acadèmia Vint-i-tres d’Abril 
10. Prínceps des del 1960 (Cooperativa) 
11. Grup Escolar Sant Antoni Maria Claret 
12. CN Sant Jordi 
13. Col·legi Sant Lluís 
14. Llar d’infants Els Nans 
15. CN Onésimo Redondo (Gaudí)  

1. CN Les Roquetes 
2. Escola Parròquia Santa Engràcia (abans Escola 

del CENU) 
3. CN Agustina d’Aragó 
4. Col·legi Luz Casanova (Dames Apostòliques), 

després Escola Pia
5. Col·legi de la Santa Cruz (Hospitalàrias de la 

Santa Cruz) 
6. Taller de Natzaret 
7. Acadèmia Avellaneda (Cañameras) 
8. CN Sant Josep Oriol 
9. Acadèmia Vint-i-tres d’Abril 
10. Prínceps des del 1960 (Cooperativa) 
11. Grup Escolar Sant Antoni Maria Claret 
12. CN Sant Jordi 
13. Col·legi Sant Lluís 

Figura 4.24. Les esco-
les públiques i privades 
el 1970.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de Roser SOLÀ I

MONTSERRAT, L’ensenyament 
a Nou Barris, 1933-1990 
(Verdum, Prosperitat, 
Roquetes, Trinitat Nova, 
Guineueta).

Nombre d’alumnes

100

250

500

750

1.000

1.250

Escola pública

Escola privada

14. Guarderia Els Nans 
15. CN Onésimo Rodó (Gaudí) 
16. Escola de Formació Professional 
17. CN Ramiro Ledesma 
18. Col·legi Sant Josep Obrer 
19. Llar Infantil San José Obrer (Escola Benjamí) 
20. Ton i Guida 
21. Acom 
22. Acadèmia Magar 
23. Liceu París 
24. Institució Fides 
25. Liceu Europa 
26. Liceu Europa 
27. Acadèmia Molina 
28. Acadèmia Trinidad 
29. Acadèmia Moya Clúa 
30. Escola Ginesta 
31. Pla de Fornells 
32. CN Francisco Franco (Marinada) 
33. Acadèmia Almansa 
34. Acadèmia Sant Ferran 
35. Acadèmia Martí 
36. Col·legi Jesús María, Claudina Thevenet 
37. Escola de Formació Professional 
38. Acadèmia Avellaneda (Vidal i Guasch) 
39. Acadèmia Avellaneda (Nou Pins) 
40. Acadèmia Cirera 
41. Col·legi Acadèmia Belmar 
42. Col·legi Acadèmia Closa 
43. Col·legi Cervantes 
44. Acadèmia Vargas 
45. Acadèmia Roquetas 
46. Acadèmia Belmar 
47. Centre Escolar Valldaura 
48. Col·legi Liceu Espanya 
49. Acadèmia Verdum 
50. CN Tibidabo 
51. Acadèmia Cano 
52. Col·legi Acadèmia Fleming 
53. Col·legi Rocamonti 
54. CN Mio Cid (Aiguamarina) 
55. CN Víctor Català 
56. Acadèmia Mundial 
57. Col·legi Politècnic Sant Jordi 
58. Centre Escolar Ramat 
59. CN Roger de Flor
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no escolaritzats s’apropaven al 40 %, al 
34 % al Verdum, al 32 % a Roquetes i 
al 26 % a la Trinitat Nova. En els petits 
barris d’autoconstrucció encara més 
allunyats la població escolaritzada amb 
prou feines superava el 58 %. El plànol 
de les escoles d’aquest any (�gura 4.23) 
ja mostra el pes dels nous grups esco-
lars del franquisme en relació amb e ls 
col·legis i acadèmies privats, en general 
més petits però força nombrosos, que ja 
eren un 45 % de totes les places esco-
lars. Àrees com la Guineueta, Trinitat 
Nova o la part oriental de Prosperitat 
i Roquetes apareixien particularment 
mal dotades. 

Malgrat que la població va tornar 
a ascendir a la dècada de 1960 �ns 
a superar 90.000 habitants —fona-
mentalment per la densi�cació dels 
barris existents i per l’aparició dels 
més de 2.000 habitatges del polígon 
de la Guineueta—, l’oferta de places va 
millorar de manera clara. Es pot dir que 
la dècada de 1960 va ser la més decisiva 
de tot el franquisme a l’hora de superar 
els dè�cits de partida i el marasme dels 
anys de postguerra i de principis dels 
anys cinquanta. La construcció de grans 
centres escolars —Ramiro Ledesma, 
Francisco Franco, Tibidabo, Mio Cid, 
Víctor Català i Roger de Flor, molts 
dels quals tenien prop de 800 places—
va prendre un impuls innegable. Però 
el més rellevant va ser l’aportació de les 
acadèmies i escoles privades. Els gairebé 
40 centres privats d’ensenyament, de 
petita dimensió en comparació amb els 
grans centres públics, van salvar en gran 
manera el dè�cit escolar que ampliava 
l’espectacular increment de població. 
La major part es van situar als baixos 
d’edi�cis existents o en petites cons-
truccions ex novo en els carrers conso-
lidats i sense altre espai públic d’esbarjo 
i esplai que els carrers existents. No 
només van representar la major part de 
places aportades durant la dècada, sinó 
que van revertir la situació de la dècada 
anterior en oferir el 1970 prop del 60 % 
del total de places. El plànol ens mos-

tra uns barris molt més ben servits on 
nou grans centres públics repartits per 
tots els barris es complementen amb 
les nombrosíssimes acadèmies privades 
que pul·lulen per molts dels carrers dels 
diferents barris (�gura 4.24). No es pot 
dir que l’acceleració de l’oferta escolar 
solucionés de�nitivament els dè�cits 
heretats, però sí que va reconduir la 
situació de�citària. El 1970 ja s’oferien 
prop de 19.000 places escolars, de mane-
ra que es quadruplicava l’oferta de places 
en relació aamb la del 1960. L’oferta 
més gran havia signi�cat un increment 
relatiu de places del 150 %, i va passar 
d’uns índexs d’una plaça per cada 13,2 
habitants a una per cada 5 habitants. 
Aquestes xifres optimistes poden alterar 
alguna cosa a la baixa quan l’anàlisi del 
padró de 1970 llanci llum sobre l’im-
portant baby boom d’aquests anys, però 
per les dades sobre el nombre més baix 
de nens i nens que es donen per al 1975 
ja s’estava molt a prop de solucionar el 
dè�cit de places. Es pot dir, doncs, que 
els anys seixanta van ser transcendentals 
en el pas de suburbis, on una gran part 
de nens i nenes havien d’anar a la recerca 
d’ensenyament més enllà de l’esfera de 
proximitat o quedar-se sense escola-
ritzar, a autèntics barris autosu�cients 
o almenys amb la major part de les 
necessitats escolars cobertes. L’evolució 
�ns al 1975, amb l’obertura de tres grans 
centres públics i quan els barris estudiats 
ja havien aconseguit 105.000 habitants, 
va permetre millorar molt lleugerament 
l’estàndard assolit (una plaça escolar per 
cada 4,8 habitants): el nou edi�ci del 
Col·legi Nacional Sant Josep Oriol a la 
Trinitat Nova, el 1971 amb 800 alumnes, 
el Felip II a la Guineueta, l’any següent 
també amb 800, i el Cardenal Cisne-
ros, inaugurat a la Prosperitat, el 1974 
amb capacitat per a 1.500 alumnes. Les 
21.800 places disponibles el 1975 ja 
cobrien la demanda dels prop de 20.000 
nens i nenes entre sis i catorze anys dels 
barris del nord del districte.

A ulls dels pares i mares de les barria-
des, quedaven, no obstant això, moltes 
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qüestions importants per solucionar. Poc 
abans de l’obertura del CN Cardenal 
Cisneros el 1974, els de les barriades 
de Verdum, Roquetes i Prosperitat es 
queixaven dels problemes d’escolaritat de 
la zona, i assenyalaven «la gran despro-
porció entre l’increment de nens en edat 
escolar i el nombre de places disponi-
bles», i que a causa d’això «hi ha allà més 
de 60 acadèmies particulars que perceben 
elevades mensualitats».31En un informe 
estudiat per Huertas Claveria sobre dè�-
cits escolars el 1975, s’al·ludeix al fet que 
un 6 % dels 17.000 nenes i nenes d’EGB 
(de sis a tretze ans) dels barris del nord 
estaven sense escolaritzar i que més del 
20 % estaven mal escolaritzats: proporció 
alta d’escoles amb més alumnat per classe 
del que era permès, acadèmies privades 
de reduïdes proporcions, amb falta de 
patis i serveis, una quarta part del perso-
nal docent sense contractes estables...32

Els dè�cits més evidents eren, però, els 
de l’ensenyament preescolar: més del 

31  Roser Solà i Montserrat, L’ensenyament a Nou 
Barris, 1933-1990..., pàg. 96.

32   Fabre i Huertas Claveria, Tots els barris de 
Barcelona...

70 % dels nens i nenes de dos a cinc 
anys no podien assistir a cap llar d’in-
fants o centre preescolar per la simple 
inexistència d’aquests centres (segons 
, eren necessàries 145 llars d’infants i 
escoles bressol). Faltaven també quatre 
centres d’ensenyament professional i 
un institut. 

Les mancances pendents de resoldre 
es van posar de manifest en els últims 
anys del franquisme i en els primers 
de la democràcia —després d’un llarg 
pols entre les associacions de veïns, 
l’Ajuntament i el Ministeri d’Educa-
ció— en la pressió veïnal per l’obertura 
del Col·legi Nacional Santiago Rusiñol 
(inaugurat el 1979) i, sobretot, en la 
llarga lluita per la dotació d’un institut, 
el futur Institut de Batxillerat Sant 
Andreu-Valldaura,33 en els terrenys de 
l’empresa Harry Walker. Les lluites 
veïnals iniciades el 1971 van quedar 
rematades el 1976 i van ser sonades.34

33   Roser Solà i Montserrat, L’Institut Sant Andreu 
Valldaura: Els fruits d’una llarga lluita. I. B. Sant Andreu-
Valldaura, Barcelona, 1994.

34   Diversos autors, Harry Walker: lluita obrera, victòria 
veïnal, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2019.

Figura 4.25. 
Els dotze tramvies amb 
funció d’escola a la 
Font de l’Eucaliptus de 
Torre Baró, instal·lats 
el 1967. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.
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El moviment veïnal també va poder 
aconseguir activar les obres per substi-
tuir els antics barracons i inaugurar els 
edi�cis nous de l’Institut de Formació 
Professional Guineueta el 1978. Cal 
no oblidar, �nalment, que persistien 
també desigualtats de dotació i deter-
minats dè�cits escolars per zones. El 
1976, per exemple, amb les primeres 
xifres molt detallades d’un informe de 
la Coordinadora de Mestres, Psicòlegs 
i Assistents Socials per a la zona de 
Verdum-Roquetes (xifres corregides 
per Roser Solà), es pot observar que les 
4.175 places d’ensenyament disponibles 
en aquesta zona signi�caven només 
0,116 places per habitant, quan la 
mitjana de la zona en aquesta data ja se 
situava en 0,199 places per habitant o, 
si es vol, una plaça per cada 2 habitat-
ges, enfront d’una plaça per cada 0,86 
habitatges de mitjana de tota la zona 
de Nou Barris considerada.

4.8. Conclusió: del suburbi al barri 

La vida associativa al districte de Nou 
Barris era més aviat pobra segons la 
conclusió de l’Enquesta metropolitana 
de Barcelona de 1986. Aquesta manca 
de vida associativa venia de lluny. El 
franquisme, especialment el primer 
franquisme, havia estat gairebé un 
desert per a les entitats associatives. 
Les dades de què disposem per a Nou 
Barris són particularment sorprenents 
pel que fa a la pobresa de l’associacio-
nisme formal de tot tipus, sobretot si 
els comparem amb altres barris po-
pulars de més llarga història, com el 
mateix nucli de Sant Andreu. Si allà 
molt poques entitats associatives «van 
resistir i van superar la Guerra Civil», 
amb molta més raó va passar això en 
unes barriades joves i disperses on 
l’associacionisme dels anys d’entre-
guerres havia deixat relativament po-
ques traces. Com assenyala Pere Solà, 
citant Bonal i Costa, «els quaranta 

anys de pau franquista van constituir 
un període important de clandestini-
tats associatives».35

Les dades d’associacions regis-
trades al Govern Civil de Barcelona, 
estudiades per Pere Solà entre el 1939 
i el 1966, ens mostren, en efecte, que 
tan sols una quinzena d’entitats es va 
registrar en el que seria el futur dis-
tricte de Nou Barris.36 Cap d’aquestes 
entitats era de tipus obrer o polític, per 
descomptat. La immensa majoria esta-
ven dedicades a les activitats de lleure: 
un parell de corals (l’Agrupació Coral 
Verdunenca L’Ideal de Clavé, 1946, i 
la Societat Coral Torre Llobeta, 1963); 
dues societats recreatives (la Societat 
Recreativa Bonanova, 1953, i la So-
cietat Recreativa de la Cooperativa de 
Consum l’Esperança, 1955); tres d’es-
portives (la Penya Ciclista Eulalienca, 
1954, el Garbí Club de Natació, 1964, 
i la Unió Esportiva Turó de la Pei-
ra, 1960); dos clubs d’escacs (el Club 
d’Escacs Santa Engràcia, 1956, i el 
Peira, 1958); dues societats colombò�-
les (la Societat de Colombicultura La 
Roqueta i Els Coloms Esportius Sant 
Francesc Xavier, 1958); una associació 
d’amics de Vimbodí (1960), i una altra 
de propietaris. Tan sols hi havia una 
entitat pròpiament veïnal, l’Associació 
de Veïns Torre Llobeta, fundada el 
1963. La �gura 4.27 mostra la distri-
bució de totes aquestes societats en 
l’espai urbà i la clara preeminència del 
sector sud sobre el nord en l’associa-
cionisme de Nou Barris. Només un de 
cada cinc locals associatius registrats 
al Govern Civil es va situar al nord del 
passeig Valldaura, cap al nord de la Via 
Favència.

Un nou associacionisme va brollar 
en els anys seixanta. No es disposa en-

35   Pere Solà i Gussinyer, «Moviment associatiu i 
espai cultural a Sant Andreu, 1898-1936», Finestrelles, 
núm. 9. (1998), pàg. 323-354.

36   Pere Solà i Gussinyer, Història de l ’associacionisme 
català contemporani, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 
1993. 
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cara d’una història completa d’aquest 
associacionisme, que va precedir i va 
estar a la base de l’eclosió posterior del 
moviment veïnal des del 1970. Dispo-
sem, però, d’alguns relats interessants 
que permeten fer-ne un esbós en barris 
com la Trinitat Nova. El relat breu 
però molt informatiu de Josep Coll, 
una de les persones més implicades en 
el seu dia en aquest associacionisme de 
barri, ens informa que el nou movi-
ment associatiu va començar el 1961-
1962 amb la fundació de tres entitats: 
el Grup de Joventut, el Club Deportivo 
Trinidense i el Centro de Vida Comu-
nitaria para Todos. Més tard, el 1966, 
es fundaria el Centre Social Trinitat. 
Gairebé tots els grups —alguns van 
arribar a assolir 364 socis— tenien 
com a motor les inquietuds culturals i 
esportives de la gent jove: organització 
de «xerrades, col·loquis i conferèn-
cies, excursions i activitats esportives i 
culturals».37 Amb les seves diferències 
internes, uns més centrats en les activi-

37   Josep Coll, Històries dels 60. Un relat de Josep Coll, 
Barcelona, Arxiu de Roquetes - Nou Barris, col·lecció 
Petit Arxiu, núm. 135, 2020, pàg. 6.

tats culturals i altres en les esportives, 
tots semblen combinar les conferèn-
cies culturals, el teatre i els concursos 
fotogrà�cs amb el muntanyisme i les 
excursions al camp, els escacs. La cele-
bració de les festes de barri va ser im-
pulsada el 1965 des del Centre Social, 
que va muntar un envelat que va acollir 
destacades �gures de la música lleugera 
de l’època. És destacada la presència 
de l’Església. El Grup de Joventut 
estava acollit a la parròquia de Sant 
Josep Obrer. Des del 1966, la parrò-
quia de Sant Tarcisi, gràcies a mossèn 
Sayrach, es va convertir en punt de 
trobada i relació dels veïns de la zona, 
i va impulsar la fundació del Centro 
Social Trinidad i d’una biblioteca. Mi-
litants de la Joventut Obrera Cristiana 
( JOC) van participar d’inici en alguns 
d’aquests centres. A la � dels anys 
seixanta es van produir, al Centre de la 
Vida Comunitària, canvis de dirigents 
amb una junta directiva totalment 
formada per joves sensibilitzats políti-
cament. Hi participaven veïns de barri 
i alguns vinguts de fora amb diferents 
tendències polítiques que es van anar 
fent ressò de les diferents reivindica-

Fig. 4.26. 
Reunió de joves de la 
parròquia de Santa 
Magdalena, anys 
seixanta. 

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.
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1. Agrupació coral verdumenca L’ideal de Clavé 
(1946) 

2. Societat Recreativa Bonanova (1953) 
3. Penya Ciclista Eulalienca (1954) 
4. Societat Colombicultura La Roqueta 
5. Societat Recreativa de la Cooperativa de 

Consum L’Esperança (1955)
6. Club d’Escacs Santa Engràcia (1956) 
7. Club d’Escacs Peira (1958) 
8. Els Coloms Esportius Sant Francesc Xavier 

(1958) 
9. Amics de Vimbodí (1960) 
10. Societat Coral Torre Llobeta (1961) 
11. Associació de Veïns Torre Llobeta (1963) 
12. Societat de Propietaris i Contribuents de Can 

Carreres (1964) 
13. Garbí Club de Natació (1964) 
14. Casal Familiar de Sant Antoni de Pàdua (1959) 
15. Unió Esportiva Turó de la Peira (1960)

1. Agrupació coral verdumenca L’ideal de Clavé 
(1946) 

2. Societat Recreativa Bonanova (1953) 
3. Penya Ciclista Eulalienca (1954) 
4. Societat Colombicultura La Roqueta 
5. Societat Recreativa de la Cooperativa de 

Consum L’Esperança (1955) 
6. Club d’Escacs Santa Engràcia (1956) 
7. Club d’Escacs Peira (1958) 
8. Els Coloms Esportius Sant Francesc Xavier 

(1958)
9. Amics de Vimbodí (1960) 
10. Societat Coral Torre Llobeta (1961) 
11. Associació de Veïns Torre Llobeta (1963) 
12. Societat de Propietaris i Contribuents de Can 

Carreres (1964) 
13. Garbí Club de Natació (1964)
14. Casal Familiar de Sant Antoni de Pàdua (1959) 
15. Unió Esportiva Turó de la Peira (1960)

Els caps de família del Turó de la Peira i Santa 
Eulalia no tenen local social propi.

Figura 4.27. 
Associacions formals 
els anys 1939-1966 i 
associacions veïnals, 
centres socials i locals 
de reunió associativa el 
1976.

Fonts: Pere SOLÀ I GUSSINYER, 
Història de l’associacionis-
me català contemporani, 
1993, i Pere SOLÀ I GUSSINYER, 
Història de l’associacio-
nisme català contempo-
rani, 1993. FABRE i HUERTAS

CLAVERIA, Tots els barris de 
Barcelona, vol. II i VII, 1976.

1939-1966

1976
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cions sorgides al barri i van impulsar 
des del 1970 —juntament amb altres 
barris— l’Associació de Veïns de Nou 
Barris. Culminava, així, el llarg camí de 
l’associacionisme prohibit a l’associa-
cionisme reivindicatiu. Dominada �ns 
llavors pels barris del sud, a mitjan anys 
setanta, la xarxa associativa havia girat 
absolutament cap al sector nord: quatre 
de cada cinc locals se situaven al nord 
del passeig Valldaura, vuit per sobre de 
la Via Favència (�gura 4.27). 

El paper angular de les parròquies 
com a llocs d’acollida del nou asso-
ciacionisme el podem veure també en 
altres relats de vida, com el recent de 
Luis Cabrera, del Verdum, a La vida 
regalada. El protagonista recorda que a 
la parròquia de Sant Sebastià, al carrer 
Viladrosa, 100, es donaven cita el 1970 
el Centre Social Roquetes, l’Asocia-
ción de Vecinos del Verdún, el Grup 
de Joves Excursionistes i el Col·lec-
tiu Cristià de Base. Mossèn Manel 
Folch Ribas «facilitava el local a qui 
ho sol·licités».38 Amb la iniciativa del 
mateix Cabrera, va néixer l’any següent 
la coneguda penya Çamenca Enrique 
Morente. El mateix es pot dir una 
mica més tard de la parròquia de Santa 
Magdalena, on el rector cedia espais a 
l’Associació de Veïns i a altres iniciati-
ves grupals del barri de Roquetes. 

Com s’ha pogut comprovar, enca-
ra hi ha molta feina empírica per fer 
quant als diferents apartats d’estudi 
de la sociabilitat. Dur a terme mi-
croestudis de xarxes de sociabilitat 
primària, durant tot el franquisme, 
com els que s’estan iniciant a partir de 
les fonts censals i de les fonts escrites 
i orals, hi aportarà, sens dubte, nova 
llum. Malgrat els nombrosos buits que 
queden encara per omplir —l’estudi 
de les xarxes d’amistat i de paisanatge, 

38   Luis Cabrera, La vida regalada, Barcelona, Roca 
editorial, 2021, pàg. 138.

l’estudi de les de veïnat—, el recorregut 
per diferents apartats de la sociabilitat 
primària i secundària ens ha esbossat la 
imatge d’uns barris perifèrics, durant el 
segon franquisme, molt més cohesio-
nats en les seves xarxes de sociabilitat 
primària i en els seus focus de socia-
bilitat secundària no organitzada molt 
més densos de possibilitats de contacte 
i relació que en els anys d’entreguerres 
i del primer franquisme. Reconstruir 
íntegrament, i aprofundir-hi, aquestes 
noves xarxes i pols de sociabilitat que 
només hem desenvolupat aquí a fons 
amb l’estudi dels espais del festeig 
serà una tasca d’estudis vinents. Tot i 
que la major part de la població jove i 
adulta —sobretot la masculina— tre-
ballava fora dels barris i el barri fos una 
realitat aliena a la vida laboral durant 
llargues hores del dia per a molta de la 
població adulta, algunes de les pistes 
explorades aquí apunten que en els anys 
seixanta algunes xarxes primàries com 
les que permetien la formació de futures 
parelles van passar de ser laxes o inexis-
tents a convertir-se en molt més denses 
i estructurades a escala del barri. Es 
va produir la conformació d’autèntics 
barris i ja no de simples perifèries. 
L’accés revolucionari a la propietat des 
dels anys seixanta va comportar la dis-
minució de la mobilitat residencial i una 
permanència inusitada al mateix barri i 
a la mateixa casa durant un llarg perío-
de de temps. Va constituir l’autèntica 
condició de possibilitat per a la creació 
de nous lligams de barri.

També en aquests anys seixanta, les 
nombroses botigues d’alimentació i els 
mercats o l’obertura de nous bars i ce-
llers van multiplicar per a dones i ho-
mes els pols de trobada i la sociabilitat 
secundària no reglamentada, cosa que 
reforça unes estructures de relació �ns 
llavors bastant menys denses i variades. 
L’oci comercial que hem considerat 
a través del desenvolupament de les 
sales de cinema i dels camps de futbol 
va contribuir a vigoritzar nombrosos 
centres de trobada, contacte i reunió a 
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escala del barri. La xarxa de farmàcies 
i els dispensaris mèdics van revertir en 
els anys seixanta les enormes mancan-
ces heretades. Si les escoles de barri 
eren gairebé una raresa, i obligaven 
al desplaçament a barris allunyats o a 
la inassistència escolar, des de �nals 
dels anys cinquanta els grans centres 
públics d’ensenyament primari com els 
nombrosos col·legis i acadèmies privats 
es van convertir per a nens i nenes en 
pols d’atracció i d’activitat que van ca-
talitzar i van reforçar les estructures de 
la seva vida quotidiana també a escala 
del barri. Tot això va fer que cap al 
1970, més enllà dels nombrosos dè�cits 
encara per solucionar, ja no es pogués 
parlar de cap manera de simples peri-
fèries com les dels anys d’entreguerres 
o com les tractades com a «suburbis» 
en els anys cinquanta.

Als anys vuitanta, poca gent de Nou 
Barris pertanyia a associacions profes-
sionals, culturals o religioses. Signi�ca-
tivament, només l’a�liació a les asso-
ciacions de veïns o sindicats semblava 
superar una mica la mitjana de l’àrea 
metropolitana en conjunt.39 Als anys 
�nals del franquisme, amb més raó, 
devien ser barris força diferents de 
la resta, amb formes organitzades de 
vida associativocultural particularment 
limitades. La llarga marxa des d’un as-
sociacionisme feble i gairebé inexistent 
�ns entrada la dècada de 1960 només 
es va poder desplegar al refugi clandes-
tí de les parròquies i d’algunes associa-
cions, on alguns grups de gent jove van 
poder expressar les seves inquietuds 
d’oci i cultura. Tot i el potentíssim re-
lleu del moviment associatiu veïnal des 
del 1970, no es va aconseguir recuperar 
les dècades perdudes en el llarg desert 
associatiu del franquisme ni recobrar 
de manera concloent l’associacionisme 
formal a escala del barri que hauria 
tingut el seu apogeu en barris propers 
com Sant Andreu i altres barris popu-

39   Izquierdo, Miguélez i Subirats (dir.), Enquesta 
metropolitana 1986…, pàg. 62 i seg.

lars de la Barcelona del primer terç del 
segle xx. I, com en molts altres barris 
obrers i populars, la televisió, el cotxe i 
la parcel·la als afores van anar minant 
des dels anys setanta el vell món asso-
ciatiu de barri. A la segona meitat dels 
anys setanta, els horitzons relacionals 
començaven també a eixamplar-se a 
altres barris i districtes de la ciutat, �ns 
i tot a d’altres ciutats metropolitanes, 
com ens ha mostrat l’estudi de les actes 
matrimonials de 1976. En qualsevol 
cas, molt més important en les seves 
estructures de sociabilitat primària que 
en les de la sociabilitat secundària or-
ganitzada, la trajectòria de la sociabili-
tat de les diferents comunitats del barri 
de Nou Barris, especialment les del seu 
cor obrer al nord del passeig Valldaura, 
devia coincidir en els any seixanta amb 
aquest «pas del suburbi al barri» de què 
ha parlat Xavier Domènech40 per als 
barris perifèrics de ciutats del cinturó 
metropolità durant el segon franquis-
me, com Sabadell. Segurament cap al 
1980, amb el trànsit del barri a la fusió 
de barris s’anava també cap a una rela-
ció més Çuida amb la resta de la ciutat.

40   Xavier Domènech Sampere, Quan el carrer va 
deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi 
polític. Sabadell (1966-1976), Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 135-137; 
Angelina Puig i Valls, «De Pedro Martínez a Sabadell: 
l’emigració una realitat no exclusivament econòmica 
(1920-1975), dins Angelina Puig i Valls i Teresa M. 
Ortega López, Andalucía y Catalunya: Dictadura y 
emigración, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2020.
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Quan el 1990 Colin Ward, centrant-se en 
el Regne Unit, examinava l’evolució en les 
condicions de l’habitatge durant els cent 
anys anteriors, detectava tres grans re-
volucions que afectaven el conjunt de la 
població.1 Dues revolucions implicaven 
una millora indiscutible de les condicions 
de vida: l’expansió de les xarxes tècniques 
que proveïen de serveis l’espai domèstic, 
amb una particular repercussió a les vi-
des de les dones, i l’augment important 
de la superfície d’habitatge disponible 
per habitant, que va resultar alhora d’un 
creixement en la dimensió dels habitatges 
i d’una reducció en el nombre de mem-
bres de les famílies que els habitaven. Fi-
nalment, una tercera revolució, que l’au-
tor situava en primer lloc, es concretava 
en la tinença de l’habitatge. L’estudi que 
presentem, focalitzat en un sector perifè-
ric popular i obrer durant el franquisme, 
mostra diferències interessants pel que fa 
a la tinença i avança canvis que seran clau 
per entendre la situació actual. Aques-
tes tres grans revolucions són també tres 
canvis clau que ens serviran com a guia; 
les dues primeres les desenvoluparem en 

1.  Colin Ward, Talking Houses. Ten lectures by Colin 
Ward, Londres, Freedom Press, 1990, pàg. 7 i seg. i 38 
i seg.

aquest capítol i la de la tinença, en el se-
güent, també com a argument fonamental 
en l’arrelament i les transformacions de 
Nou Barris.

A Barcelona, com en el cas brità-
nic, els canvis comencen a �nals del 
segle xix. Des del 1891 �ns al 1958 es 
van actualitzant molt gradualment les 
normes higièniques de les ordenances, 
que mostren una transició que s’experi-
menta primer als habitatges més benes-
tants però que només molt tardanament 
s’aniran imposant als habitatges de les 
capes més populars, de manera que, a la 
immediata postguerra, la revolució en les 
condicions de l’habitatge estava encara 
a mig fer. L’accés a l’aigua corrent, la 
instal·lació de water closet i la millora de 
les condiciones de confort eren conques-
tes consolidades en les capes més benes-
tants de la societat, però molt absents 
en els habitatges de les classes populars. 
L’extrema escassesa de la postguerra 
accentuava la di�cultat d’actualitzar un 
parc d’habitatges heretat d’altres èpoques 
amb mínims paràmetres higiènics i de 
confort, un parc d’habitatges totalment 
envellit després dels llargs anys de crisi i 
de guerra. A la precarietat i escasseses del 
parc d’habitatge disponible s’hi afegia la 
brutal pressió de la immigració. 

CAPÍTOL 5
TRANSFORMACIONS EN L’ESPAI DOMÈSTIC I ELS 
CANVIS EN LES FORMES DE VIURE
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Les ordenances de 1947 van introduir 
algunes millores dintre de la mateixa 
estructura de les del 1891 i del 1923. 
Però, com hem vist, una part signi�-
cativa dels habitatges encara no tenia 
accés a la xarxa de clavegueram, i molts 
no estaven dotats d’aigua corrent. Cal 
afegir-hi que, als anys quaranta, quan ja 
ho estaven, van estar sotmesos a llargs 
períodes de restriccions, cosa que feia 
il·lusòria la previsió d’un consum de 250 
litres per habitatge, aigua necessària per 
al bon funcionament del prescrit inodor 
amb sifó per a cada casa, únic requeri-
ment higiènic obligat. Havia de quedar 
desvinculat de la cuina o cuina menjador, 
però aquestes ordenances no exigien ni 
dutxa ni espai per a bany. En les urba-
nitzacions més perifèriques, mancades 
de clavegueram i amb escassa dotació 
d’aigua corrent, es podia recórrer, com 
hem vist, a les fosses sèptiques sempre 
que els pous d’aigua neta fossin a més de 
5 metres del pou absorbent. Pel que fa a 
les condicions de l’habitatge, dedicaven
una atenció especial a la il·luminació i a 
la ventilació de les estances, amb pro-
hibició de les alcoves i dels espais sense 
ventilació directa. Encara que �xaven que 
els habitatges havien de tenir almenys 
una habitació per a dos llits, no establien 
encara les superfícies mínimes. També 
s’exigia que cada habitatge disposés d’un 
safareig independent.

Molts dels articles de les ordenances 
de 1958 eren coincidents amb els de les 
de 1947, però en conjunt eren molt més 
extenses i explícites pel que fa a les con-
dicions higièniques de l’habitatge. Les 
condicions de ventilació i il·luminació de 
les estances eren les mateixes, però esta-
blien les superfícies mínimes que havien 
de tenir cada una de les dependències 
de l’habitatge que �ns a aquella data 
no estaven �xades. S’introdueix també 
l’obligatorietat de la cambra de bany, 
que havia de tenir com a mínim dutxa, 
lavabo i inodor. És a dir, que la dutxa a 
partir del 1958 és prescriptiva per a tots 
els habitatges nous siguin quines siguin 

les xarxes tècniques a l’abast. També són 
signi�catives les regulacions referides a 
la construcció dels edi�cis d’habitatges. 
Prescrivien que les façanes i les mitgeres 
havien de tenir almenys 15 centímetres 
de gruix, cosa que revelava la baixa qua-
litat constructiva tolerada �ns aleshores. 
D’altra banda, també es �xava la neces-
sitat de cambra d’aire sota el terrat i es 
prohibien habitatges sota teulades. Tam-
bé s’imposava que els pous per a aigua 
de boca requerien una analítica munici-
pal. El consum d’aigua diari se segueix 
estipulant en 250 litres per habitatge i 
dia. En aquestes ordenances es �xen les 
alçàriess dels edi�cis en els teixits urbans, 
la possibilitat de fer àtics i sobreàtics, 
així com de fer semisoterranis que 
incideixen notablement en les zones de 
densi�cació. Aquests han d’estar almenys 
a 20 centímetres per sobre del nivell de 
carrer o pati. Es permet fer habitatges 
en soterranis sempre que sigui en un 
terreny costerut i que almenys una façana 
de l’habitatge sigui exterior. Aquesta 
possibilitat ens mostra el moment de 
creixement de la ciutat a les faldes de 
Collserola o als diferents turons.

Finalment, pel que fa a la cuina, tant a 
les ordenances de 1947 com a les de 1958 
només es regula la necessitat d’una xeme-
neia de fums separada per a cada habitat-
ge, la dimensió de la cuina, il·luminació i 
ventilació i que no pot tenir un vàter que hi 
doni directament. L’atenció a les canonades 
de gas és molt parca, per la qual cosa es 
desprèn que és un aspecte que no ha variat 
en moltes dècades.  

Ara bé, les noves exigències higiè-
niques i en general els nous serveis als 
habitatges no van afavorir les classes 
més necessitades. Acabada la Guerra, les 
limitacions econòmiques extremes i la 
ideologia dominant van portar a menys-
tenir el problema de l’habitatge per a les 
classes obreres. Com es defensava oberta-
ment i com es pot constatar en la política 
d’habitatge implementada, «el confort 
exigido por los tiempos modernos y la 
anómala situación del mercado encarecían 
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la construcción de tal forma que sólo era 
accesible al gran capital».2 En aquelles 
circumstàncies abordar el problema de 
l’habitatge més popular no semblava tan 
prioritari com resoldre la manca d’habi-
tatge per a la classe mitjana, un esforç que 
podia afavorir la lluita contra l’atur, que es 
considerava el més urgent. Així, durant 
les dècades de 1940 i 1950, van conviure 
dos processos totalment contradicto-
ris. Un era la dramàtica ampliació dels 
dè�cits higiènics en el parc d’habitatges 
aparegut pels efectes de la cohabitació i 
pels processos d’autoconstrucció de nous 
habitatges mancats de qualsevol servei. 
L'altre era un procés d’experimentació 
del nou habitatge popular en les primeres 
operacions d’habitatge massiu que, enca-
ra que molt insu�cients, tanta incidència 
van tenir a l’àrea de Nou Barris.

Perquè, encara que entre el 1940 i el 
1980 els requeriments higiènics i d’ha-
bitabilitat van anar esdevenint accessi-
bles per als habitatges dels barris obrers 
i populars, i que un ventall social molt 
més ampli accedís a equipaments de la 
llar �ns llavors inassolibles, la millora no 
és en absolut homogènia en els dife-
rents processos de creació d’habitatge 
ni tampoc dins de cada un. Les zones 
d’autoconstrucció en queden al marge, i 
hi ha diferències signi�catives entre els 
polígons i entre els diferents barris de 
densi�cació. Les condicions dels polí-
gons residencials estan marcades per les 
característiques concretes de cada pro-
moció. Així, entre els construïts durant 
els anys cinquanta es donen forts con-
trastos: alguns tenen unes condicions 
homologables als habitatges mitjans de 
la ciutat i en altres aquestes són mise-
rables, per sota dels mínims requerits 
per les ordenances municipals. Aquesta 
situació s’homogeneïtza a partir dels 
anys seixanta quan els grans conjunts 
residencials exerceixen d’introductors 
dels canvis i incorporen béns i equipa-

2.  M. Vidal Andolz, «El problema de la vivienda y 
sus perspectivas de solución», La Vanguardia, 12 de 
desembre de 1945. 

ments que suposen la transformació de 
la vida i el treball als habitatges. 

El que és interessant del cas de 
Nou Barris és justament que els diver-
sos processos de creació d’habitatge hi 
con�guren un mosaic que re´ecteix bé 
les especi�citats i els ritmes diversos, i 
ofereix la possibilitat d’abordar aquesta 
heterogeneïtat en les transformacions 
dels habitatges populars. Convé dis-
tingir les dinàmiques i les lògiques de 
l’autoconstrucció, de la conformació de 
polígons i de les zones de densi�cació. 
Hi ha diferències apreciables entre els 
barris del sud i els del nord; els primers 
accedeixen abans a les xarxes tècniques i 
tenen una millor imbricació en la ciutat. 
Les zones d’autoconstrucció en queden 
al marge, als llimbs urbanístics en què 
queden molts d’aquests barris després 
del Pla comarcal de 1953, i es perpetua 
el caràcter precari dels seus habitatges. 
Comparant les condicions de Torre Baró 
el 1955 amb les de Vallbona el 1973 
constatem que les condicions segueixen 
sent les mateixes i que en pràcticament 
vint anys aquests barris han quedat al 
marge de les transformacions de la ciutat.

5.1. Les zones d’autoconstrucció: 
l’aixopluc com a habitatge bàsic

Hi havia tot un parc d’habitatge popular 
ja construït, en molts casos pels mateixos 
usuaris, que no encaixava amb la nor-
mativa, a diferència dels habitatges que 
trobem als expedients municipals, que s'hi 
van adaptant necessàriament. A més, les 
carències d’aigua i de clavegueram eren 
encara més evidents en les construccions 
fora d’ordenació de les zones d’auto-
construcció. Per exemple, les ordenances 
de 1958 prohibien explícitament beure 
l’aigua extreta dels pous, fet habitual en-
cara als anys setanta a Torre Baró segons 
l’enquesta publicada el 1972.3 La distància 

3.  Laboratorio de Urbanismo, La urbanización 
marginal, monogra�a núm. 0.13, Barcelona, ETSAB, 
1976, pàg. 102
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entre les normes prescrites i la realitat era 
en aquests casos dramàtica. És el cas de la 
part alta de Roquetes, mancada d’aigua i 
clavegueram �ns als anys 1964-1968, o els 
casos de Torre Baró i Vallbona, que encara 
a la dècada de 1970 necessitaven camions 
cisterna per abastir-se d’aigua. L’autocons-
trucció és l’expressió de totes les limita-
cions de la primera època, però les seves 
conseqüències duraran tot el període. La 
majoria de construccions eren il·legals i no 
han deixat documentació, però ens hi hem 
pogut aproximar indirectament a través de 
diversos expedients i de les descripcions 
d’alguns testimonis.

La documentació ja esmentada4 sobre 
el procés de legalització engegat a Torre 
Baró el 1955 ens reporta les condicions 
dels habitatges a mitjan anys cinquanta, 
unes condicions que podem corroborar 
amb el treball fet a Vallbona per Rosa 
Barba i Ricard Pié entre el 1973 i el 1978: 
Vallbona. Elements d’informació per a una 
proposta d’habitatge popular.5 Aquests 
documents evidencien el buit legal en 
què es troben aquests dos barris, confor-
mats a partir dels anys vint com a resultat 
d’una sèrie de parcel·lacions inspirades 
en el model de ciutat jardí6 i que creixen 
als anys quaranta i cinquanta a partir de 
l’autoconstrucció, cosa que els deixa al 
marge de les millores higièniques i d’habi-
tabilitat. Durant les dues dècades que 
transcorren entre un document i l’altre els 
habitatges només han assumit les estrictes 
condicions d’aixopluc.

El 1955 només un 10 % de les cons-
truccions de Torre Baró, les que correspo-
nen al període inicial, estan legalitzades. 
El 90 % restant, tal com s’apunta d’una 
manera molt precisa en un dels informes 
redactats per part de l’Ajuntament, són 

4.  Arxiu Municipal Contemporani, «Expediente de 
permiso Sociedad Cooperativa Torre Baró para construir 
casas en la Torre Baró, Vallbona», expedient 41.837 
(1955).

5.  Rosa Barba i Ricard Pié entre 1973 i 1978, 
«Vallbona. Elements d’informació per a una proposta 
d’habitatge popular», Ajuntament de Barcelona.

6.  Joan Busquets, Urbanización marginal, Barcelona, 
Edicions UPC, 1999.

venudes de manera fraudulenta per part 
dels hereus de Sivatte en un context greu 
de mancança d’habitatge i amb l’expecta-
tiva per als compradors de poder disposar 
d’una caseta construïda a poc a poc durant 
els festius i millorar-la progressivament. 
En un informe recollit a l’expedient, el re-
dactat per l’arquitecte en cap del Servicio 
de Edi�cación, queden ben re´ectits el 
procés d’accés a l’habitatge de les famílies 
que adquirien les parcel·les i les caracterís-
tiques de les construccions: 

Del examen de la relación anterior, 
se desprende que, buena parte de las 
obras de construcción, son simples
barracas, tanto por sus dimensiones 
como por carecer de las más elemen-
tales características de vivienda, tales 
como retrete, cocina, agua corriente e 
instalación eléctrica. Asimismo, pue-
de observarse que otra parte cons-
tituyen la ampliación de pequeñas 
construcciones o barracas existentes 
que, lenta y progresivamente, van 
siendo transformadas en edi�ca-
ciones de mayor volumen y mejores 
condiciones. Solo una pequeña parte 
puede cali�carse como construccio-
nes de viviendas. […]
Todo ello da clara idea del proceso 
seguido en la construcción de tales 
edi�caciones, que se inician como 
pequeñas barracas, algunas veces con 
materiales de derribos, o materiales 
ligeros, madera, cartón cuero o tabi-
quería, instalándose inmediatamente a 
vivir las familias que, previamente y en 
forma de compra de parcela, con es-
critura pública o contrato privado, han 
adquirido el terreno. Una vez iniciado 
este primer período (algunas de las 
barracas están registradas como tales), 
se procede, en especial los domingos 
y horas no laborables, a consolidar la 
barraca con muretes y cubierta de teja, 
y añadir a la pequeña edi�cación suce-
sivas ampliaciones; todo ello perma-
neciendo ocupada la edi�cación.7

7.  Informe Servicio de Edi�cación particular, Barcelona, 
27 de octubre de 1956.
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La sol·licitud presentada per la Socie-
dad Cooperativa Torre Baró té la �nalitat 
de legalitzar 163 construccions exis-
tents, unes construccions que es volen 
reformar i ampliar per adaptar-les a les 
exigències mínimes d’habitatge exigides 
a les ordenances de 1947. La Sociedad 
presenta per a cada una de les casetes 
una sol·licitud que consta d’una memòria 
de mínims que és pràcticament idèntica 
per a totes les edi�cacions (vegeu-ne la 
transcripció a la �gura 5.1) i un plànol 
amb la planta, l’alçat i la secció respectius 
(�gura 5.2). Aquesta documentació ens 
permet analitzar aquests habitatges se-
guint el criteri emprat en les altres zones.

Cooperativa de propietarios 
de Torre Baró
Memoria 

Motiva la formulación del presente ex-
pediente la legalización de una casa si-
tuada en la Barriada de Torre del Baró, 
ya construida desde antes de la actual 
ordenación.

En la misma se ha previsto la adapta-
ción de las habitaciones que no cum-
plían los mínimos exigidos en las Or-
denanzas Municipales, hasta dejarlas 
en las condiciones requeridas, habién-
dose adicionado la parte grafiada, a los 
mismos efectos.

El sistema constructivo, como los de-
más de la misma barriada, es el co-
rriente en la zona para esta clase de 
edificaciones de tipo sencillo.

Barcelona, septiembre 1954

En la majoria dels casos analitzats, el 
procés de legalització implica una ampliació 
per assolir els mínims d’habitabilitat. Com 
s’ha comentat, la superfície mitjana de les 
construccions originals és de 27 m2, i a 
partir de les diferents sol·licituds es passa 
a 43,8 m2. De manera general, es transfor-
ma l’espai central únic i amb una sola habi-
tació en un habitatge de dues habitacions, 

una petita cambra per a l’inodor, un espai 
central a manera de menjador i una cuina. 
En diversos casos, la cuina i el menjador 
conformen un únic espai. En tots els casos, 
s’assegura l’habitació doble exigida per les 
ordenances.

Els requeriments higiènics muni-
cipals comporten, sobretot, la inclusió 
d’un petit espai higiènic, �ns aleshores 
inexistent, amb l’inodor connectat a la 
fossa sèptica i el pou d’absorció, que ara 
s’incorporen com a exigència normativa. 
També es canalitzen les aigües de la pica 
de la cuina. Hi ha molt poca informació 
de les característiques de la cuina (només 
s’hi gra�a la pica), i l’espai per rentar 
només el trobem puntualment a alguna 
de les cases. 

Totes les sol·licituds topen amb la 
negativa administrativa perquè no hi 
ha un pla parcial que concreti les ca-
racterístiques de les urbanitzacions. El 
Pla comarcal, amb el Pla d’ordenació 
de Barcelona que en deriva, quali�ca 
els terrenys que conformen la zona de 
Torre Baró i Vallbona com a parc urbà o 
bé com a ciutat jardí semiintensiva, i no 
s’ha redactat un pla parcial que ordeni 
la zona, cosa que comporta l’obstrucció 
sistemàtica de les llicències d’obres i la 
possibilitat de legalització. De fet, en el 
mateix expedient es recullen resolucions 
en què l’Ajuntament demana als propie-
taris que l'elaborin, però no s’arriba a fer. 
En conseqüència, la situació d’aquests 
habitatges es perpetua per la mancança 
d’un pla que ordeni la zona i en permeti 
l’adequació. Després de moltes gestions, 
el 1957 l’alcalde decreta l’enderroc de les 
noves construccions, cosa que deixa les 
existents en un buit administratiu que 
perllongarà les característiques d’aquests 
barris �ns a dues dècades més tard. 
Aquesta decisió comporta passar de la 
tolerància a la congelació, u   na congela-
ció que s’evidencia a partir del treball ja 
mencionat Vallbona. Elements d’informa-
ció per a una proposta d’habitatge popular, 
que ens permet completar les condicions 
d’habitabilitat d’aquests barris al �nal 
del període d’estudi. El treball aporta un 

Figura 5.1. 
Memòria tipus. 

Font: AMCB, exp. 41837, 
1955.
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aixecament tant arquitectònic com social 
de l’estat de barri, que serveix de base 
per al Pla especial de millora urbana de 
Vallbona de 1979. Aquest Pla desenvo-
lupa accions de rehabilitació tant pel que 
fa a l’edi�cació com a l’estructura urbana 
previstes pel Pla general metropolità, en el 
qual la quali�cació de Vallbona era de la 
zona de renovació urbana.

Vallbona està situada al vessant 
sud del que es coneix com a turó de la 
Bateria, a l’oest del riu Besòs, i sepa-
rada originàriament de l’àrea de Torre 

Baró per la carretera de Ribas. Pel barri 
transcorren el torrent de Tapioles i el 
Rec Comtal, cosa que, juntament amb 
la topogra�a, genera una ocupació del 
territori descentralitzada. Mentre que 
a l’àrea de Torre Baró s’articula amb 
l’agrupació en cooperativa dels veïns, a 
la zona de Vallbona les circumstàncies 
físiques propiciarian una ocupació molt 
més desordenada. Les primeres edi�ca-
cions s’inicien en l’àrea de contacte amb 
Torre Baró coneguda com Quadra de 
Vallbona. Es tracta de l’àrea més plana 

Figura 5.2. 
Plànol de legalització de 
la casa de Juan Pradal al 
carrer Llerona [20]. Félix 
Mestre Sala, arquitecte. 
Octubre de 1954. I plà-
nol de legalització de la 
casa d’Alberto Julià al ca-
rrer Llerona [155]. Félix 
Mestre Sala, arquitecte. 
Octubre de 1954. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres Majors, exp. 41837 
de 1955. 
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del barri, on es trobaven la carretera de 
Ribas i el baixador. Allà van aparèixer les 
primeres �leres de cases, juntament amb 
algun habitatge al turó de Can Sant Joan. 
Als anys cinquanta es va construir una 
via fèrria, al costat de la riera de Tapioles, 
que va dividir el barri en dues zones (la 
més plana al sud i la zona en pendent al 
nord). La quali�cació de la zona com a 
bosc del Pla comarcal de 1953 va portar 
al llavors propietari, Fidel Puig, a vendre 
el sòl en petites parcel·les. A la dècada de 
1960 el barri va patir una nova segrega-
ció amb la construcció de l’autopista de 
Granollers, que va obligar a moure sobre 
el barri la carretera de Ribas eliminant la 
línia de construccions de la part baixa.8

Moltes de les parcel·les de la zona nord-
est són estretes i ocupades amb cons-
truccions molt precàries. A la zona de 
l’àmbit sud, les parcel·les són més grans, 
però les construccions properes a la riera 
són també especialment precàries. L’àrea 
nord-oest és la que té parcel·les millor 
dimensionades i construccions amb ca-
pacitat per ser rehabilitades i créixer.

8.  El Laboratori d’Urbanisme de l’ETSAB i la tesi 
doctoral de Joan Busquets van estudiar el fenomen, 
que van de�nir com a urbanització marginal de l ’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, utilitzant Vallbona com a cas 
d’estudi.

L’estudi re´ecteix algunes condicions 
dels habitatges i ens ofereix un retrat que 
completa el del 1955 de Torre Baró. S’in-
sisteix en la mala qualitat constructiva de 
les edi�cacions. La superfície edi�cada 
per persona és reduïda i està per sota 
dels mínims exigits. Més del 50 % de 
les famílies són d’entre quatre i sis mem-
bres, i pràcticament tres quartes parts del 
conjunt d’habitatges tenen una superfície 
inferior a 60 m2 (la superfície mitjana 
dels habitatges és de 56,43 m2) i en molts 
casos no hi ha sòl per ampliar-los. Moltes 
de les edi�cacions segueixen sent insalu-
bres i gairebé hi ha una mancança total 
d’urbanització de sector (�gura 5.3). 

A partir de l’anàlisi del Pla especial 
de millora urbana de Vallbona sabem que 
el 1979 un 24,7 % dels habitatges estan 
buits (111 de 449), la qual cosa indica 
un procés clar de degradació. Un 67,7 % 
disposa de cuina com a espai, però en 
desconeixem l’equipament; només un 
34,7 % té inodor i un 31 % té bany, cosa 
que ens evidencia que les condicions 
d’higiene encara són majoritàriament 
a precari. A més, la situació legal dels 
habitants ho agreuja. A l’estudi es diag-
nostica l’estructura de la propietat i la 
situació jurídica dels veïns. Més del 50 % 
de la superfície és propietat de quatre

Figura 5.3. 
Vallbona.

Font: Fotografia extreta 
del treball de Rosa Barba 
i Ricard Pié, Vallbona. 
Elements d’informació per 
a una proposta d’habitatge 
popular. Ajuntament de 
Barcelona, 1973-1978.
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grans propietaris. Entorn del 60 % dels 
habitants hi viuen en règim de lloguer. 
Més del 50 % dels petits propietaris no 
disposen de la documentació legal per 
acreditar-ho i més del 50 % dels inqui-
lins desconeixen la situació legal del seu 
contracte. Més del 75 % de les famílies 
ingressaven menys de 25.000 pessetes al 
mes, cosa que feia difícil que aquestes fa-
mílies poguessin �nançar la compra d’un 
habitatge o rehabilitar l’existent. En de�-
nitiva, com hem dit inicialment, aquests 
barris queden congelats i al marge de 
les millores higièniques i d’habitabilitat 
durant tot el període d’estudi. 

5.2. Els polígons residencials: 
laboratoris de l’habitatge mínim

A les dècades justament anteriors a 
la Guerra, la re´exió a escala internacional 
sobre l’habitatge mínim havia aconseguit 
un grau molt reconegut de maduresa, i, 
durant la reconstrucció de la postguerra 
europea, totes aquestes experiències havien 
adquirit amplitud i desenvolupament 
operatiu i formaven part del bagatge dels 
arquitectes. En el cas espanyol, els polígons 
d’habitatge són la millor pedra de toc per 
estudiar l’aproximació des de l’arquitectura, 
ja que van ser els camps privilegiats d’expe-
rimentació del nou habitatge popular, espe-
cialment a partir de �nals de la dècada de 
1950, quan es van anar imposant els nous 
paràmetres que s’estaven aplicant a Europa. 
En aquestes operacions d’habitatge massiu, 
en general, la cèl·lula de l’habitatge és el 
punt de partida i esdevé el nucli genera-
dor del projecte a través d’estratègies de 
repetició i d’agregació. En tenir sempre una 
component més política i una projecció 
més mediàtica, es convertien en aparadors 
de l’e�càcia i de la modernitat de la gestió 
de l'Administració. Eren la principal res-
posta «pública» a la necessitat d’actualitzar 
el parc d’habitatges.

A Nou Barris hi ha una gran diver-
sitat de polígons (�gura 2.28). Els de la 
dècada de 1950 són força diversos perquè 
obeeixen circumstàncies i requeriments 

molt diferenciats en funció de cada promo-
ció. Malgrat aquesta diversitat i les limita-
cions de la informació, l’anàlisi dels habi-
tatges dels expedients és força aclaridora. 
En una ordenació cronològica no és difícil 
veure una evolució resultant propera a la 
plantejada per Colin Ward, especialment 
a partir de la dècada de 1960. 

Els polígons residencials són, tant per 
a l’Administració com per als promotors 
privats, laboratoris d’experimentació 
d’habitatges amb les condicions higiè-
niques i d’habitabilitat mínimes exigi-
des. L’única experiència pública prèvia 
als anys quaranta són les cases barates 
promogudes per l’entitat municipal del 
Patronat de l’Habitació, que havien com-
portat la construcció de quatre conjunts 
d’habitatges, entre els quals hi havia 
el de Ramon Albó, ara anomenat Can 
Peguera. Aquestes propostes basades en 
la construcció de casetes unifamiliars en 
�lera (�gura 5.4), tot i tenir fortes coin-
cidències amb les primeres promocions 
dels inicis dels anys quaranta realitzades 
per l’OSH, com l'Urbanització Meridia-
na o el barri del Carme, ja a �nals dels 
anys quaranta es deixen de banda davant 
propostes d’edi�cis amb molta més capa-
citat habitacional. 

L’experimentació de les iniciatives 
de postguerra se centra, sobretot, en els 
requeriments dels habitatges: la superfície, 
els equipaments, l’accés a xarxes tècniques, 
etc. Les primeres promocions d’edi�cis 
d’habitatges es completen a inicis dels 
anys cinquanta i mostren criteris molt di-
vergents en els mínims d’habitabilitat. Les 
promocions públiques i privades d’aquests 
anys se cenyeixen als mínims exigits (i en 
alguns casos per sota) des d’una posició 
quasi de bene�cència. A partir de l’estu-
di sistematitzat dels polígons construïts
durant els anys cinquanta, com el de 
Torre Llobeta, les Cases del Governador, 
Trinitat Nova, les fases 1 i 2 del Patronat 
Municipal de l’Habitatge i el Turó de 
la Peira (fases A, B i C), constatem les 
diferències entre unes promocions i altres 
en funció de la seva ubicació a la ciutat i a 
qui van destinats. Les superfícies són molt 
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desiguals, però també ho és l’organització 
i l’equipament de la llar. Entorn dels anys 
seixanta, en un context de canvis polítics 
i econòmics i arran del Plan de urgencia 
social de 1958, es constata un canvi re-
llevant en el plantejament dels polígons.9
L’Administració i la mateixa disciplina ar-
quitectònica ja hi treballaven des del 1949 
arran del concurs d’habitatges socials10 i 
són conscients dels debats internacionals, 
cosa que comportarà l’assumpció d’alguns 
dels seus postulats. Polígons com els de la 
Guineueta, Ciutat Meridiana i algunes de 
les fases de Trinitat Nova que analitzarem 
més endavant, re´ecteixen els canvis de 

9.  Amador Ferrer, Els polígons de Barcelona, Barcelona, 
Edicions UPC, 1996.

10.  Àurea Lesan, El Problema de la vivienda económica 
en los años 50: el concurso de Barcelona, Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya, 2016, http://hdl.
handle.net/2117/88064.

criteri i l’avançament en les millores de les 
condicions dels habitatges, tant pel que fa 
a superfícies com a equipaments.  

Torre Llobeta (1947-1956)11 és una 
promoció que s’insereix en la trama 
urbana fent façana al passeig Maragall 
i a l’avinguda dels Quinze, una situació 
rellevant en la con�guració de la ciutat, 

11.  L’arquitecte encarregat de les obres i que signa tots 
els documents previs és Ramon Raventós i Solà. No es 
descarta que també intervinguessin en les obres Pere 
Ricard Biot i J. Jiménez i Solà com a col·laboradors o 
ajudants. En qualsevol cas, era el Patronat Municipal 
de l’Habitatge qui designava les obres a l’arquitecte, i 
en molts dels plànols originals no hi consta cap nom 
que identi�qui concretament una persona, simplement 
apareix la signatura següent: «El arquitecto del Instituto 
Municipal de la Vivienda (IMV)». El projecte és de 
1946-1947 i la construcció es porta a terme entre el 
1947 i el 1956. D’altra banda, l’empresa constructora a 
qui es van encarregar les obres al complet del conjunt 
fou ECISA, Compañía Constructora, SA. Ara bé, és 
possible la col·laboració de l’empresa Construcciones 
Riera, SA, com a empresa subcontractada.

Figura 5.4. 
Can Peguera. 

Font: Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona, 1929.



192 LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU BARRIS: 1939-1980

cosa que suposa una atenció més gran 
al conjunt. Són 53 escales, agrupades en 
11 blocs, amb un total de 769 habitat-
ges. Una part dels edi�cis conformen 
el perímetre de l’illa i constitueixen la 
façana urbana del conjunt amb un trac-
tament formal amb voluntat representa-
tiva (�gura 5.5). Els altres s’organitzen 
a manera de blocs lineals paral·lels entre 
ells ubicats a l’interior de l’illa amb un 
tractament de façana molt més senzill. 
La majoria dels blocs interiors són de 
quatre habitatges per replà i de plan-
ta baixa més tres pisos. L’alçària dels 
exteriors varia en funció del pendent 
del terreny i pot arribar a ser de planta 
baixa més sis pisos i àtic.

 Pel que fa als habitatges, la superfí-
cie mitjana és de 72,6 m2, notablement 
superior a totes les altres promocions 
estudiades. L’organització dels espais 
segueix la lògica habitual dels habitat-
ges populars d’aquest moment (�gura 
5.6). El menjador és el centre de la casa, 
i la taula lloc de trobada de múltiples 
activitats quotidianes. Tres habitacions 

de mitjana, dues de dobles, permeten un 
raonable encaix amb la dimensió de les 
famílies (cinc habitants per habitatge 
en l’estadística de 1947). Les condicions 
d’habitabilitat són força favorables.

Pel que fa a la higiene i a la cura 
personal, tots els habitatges disposen 
d’un lavabo amb una dutxa d’obra, 
pica i inodor, és a dir, s’avancen a les 
exigències de les ordenances de 1958. 
Aquestes condicions, com veurem més 
endavant, només les trobem al 50 % dels 
habitatges de les zones de densi�cació 
dels barris del sud. Les tasques domèsti-
ques com cuinar i rentar estan molt més 
ateses que en cap altra de les promo-
cions públiques d’aquests anys. Cada 
casa disposa de cuina econòmica amb 
forn, la qual cosa suposa condicions 
molt millors que les de molts habitatges 
que només disposaran de fogons oberts 
de carbó. A més, ja des del projecte, la 
cuina s’equipa amb dues lleixes i dos 
armaris (un de 70 centímetres d’alt i 
l’altre de 210). Cada habitatge també 
disposa d’un espai per rentar: una petita 
estança en la qual s’encaixa un safareig 
de formigó armat. 

Figura 5.5. 
Façana del conjunt al 
xamfrà del passeig Ma-
ragall amb l’avinguda 
dels Quinze. Any 1949. 

Font: Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.
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Paral·lelament a la construcció de 
Torre Llobeta, als barris del nord del dis-
tricte, s’aixequen dues grans promocions: 
una portada a terme pel governador civil, 
Felipe Acedo Colunga, les esmentades 
Cases del Governador,12 i l’altra, el polí-
gon de Trinitat Nova, portada a terme per 
tres entitats de promoció pública (INV, 
OSH i PMH).13 Ambdues presenten unes 

12.  Maribel Rosselló, «Les cases del Governador», 
dins Pere Hereu i Payet et al., Les Vivendes del Congrés 
Eucarístic de Barcelona, 1952-1962, Barcelona, Iniciativa 
Digital Politècnica, 2011, ISBN 978-84-7653-892.

13.  Maribel Rosselló, «Two neighbourhoods created 
in Barcelona in the 1950s: two models of a city, 
two models of society», dins Proceedings of the 13th 
International Conference on Urban History: reinterpreting 
cities: Helsinki from the 24th to the 27th August 2016, 
International Conference on Urban History, 2016, pàg. 1-9.

condicions de precarietat en alguns casos 
extremes que constaten que són mera-
ment contenidors de barraquistes des-
plaçats. La justesa de les condicions de les 
Cases del Governador fa que, �ns i tot en 
el moment de la construcció, s’alcin veus 
crítiques per la seva mala qualitat.14

Les Cases del Governador es cons-
trueixen el 1953 (projecte de 1952) i són 
un total de 906 habitatges (�gura 5.7). Se 
situen en cinc illes de cases del barri del 
Verdum a tocar de la Via Favència. Es 
con�guren a partir de blocs lineals de 
diferents longituds ubicats en els perí-
metres de les illes i entorn d’una plaça 

14.  Lluís Marsillach, a l’article publicat el 17 de juliol 
de 1953 a Solidaridad Nacional, les anomena casas de 
papel per la mala qualitat constructiva.

Figura 5.6. 
Plànol de planta pisos 
del grup d’habitatges 
de Torre Llobeta. Pere 
Ricart Biot, arquitecte. 
1946.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres, expedient 41849 
de 1946.
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Figura 5.7. 
Cases del Governador
als anys seixanta

Font: Col·lecció Carles 
Cardoner.

Figura 5.8. 
Les Cases del Gover-
nador (1952). Plantes 
del bloc tipus, emplaça-
ment i secció. 

Font: Plànols fets per 
Blanca Viñas. https://up-
commons.upc.edu/hand-
le/2099.1/134614.

Planta tercera

Plantes primera i segona

Planta baixa
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central. A cada un dels blocs s’hi accedeix 
per una escala exterior ubicada al tester, 
escala que en alguns casos es compar-
teix amb un bloc contigu (�gura 5.8). 
Cada un dels edi�cis s’organitza a partir 
d’un passadís central que dona accés als 
habitatges disposats a banda i banda. Al 
passadís, a més, hi ventilen, a través d’uns 
patis interiors, la petita cambra higiènica 
i una de les dues habitacions dels habi-
tatges, cosa que ens mostra la promiscuï-
tat dels espais i les pèssimes condicions 
d’habitabilitat.

La superfície mitjana dels habitatges 
de les Cases del Governador és de 21,05 
m2, que amb prou feines permet un 
espai central d’uns 9,7 m2. Aquest espai 
és alhora cuina, menjador i vestíbul, des 
del qual s’accedeix a dues habitacions 
(de 5 i 6,7 m2 aprox.) i a una petita 
cambra higiènica d’1,4 m2 (�gura 5.9). 
A més d’aquestes condicions tan par-
ques dels habitatges, l’organització dels 
edi�cis a partir d’una bateria d’habitat-

ges que poden ser �ns a deu, a banda i 
banda del passadís central de només un 
metre, fan que l’habitabilitat sigui ne-
fasta. L’espai per a la higiene als habitat-
ges només permet la cabuda de l’inodor, 
la qual cosa suposa que les dutxes, així 
com l’espai per a la bugada, hagin de ser 
públics. Aquest és l’únic dels polígons 
en què es fan safareigs públics. La tasca 
de cuinar també és a precari: dos fogons 
de carbó i una pica en l’espai central és 
l’únic equipament de la casa, cosa que 
constata les di�cultats de viure i treba-
llar en aquests habitatges. 

L’altre polígon, el de Trinitat Nova, 
promogut pel Patronat Municipal de 
l’Habitatge, l'OSH i l'Instituto Nacio-
nal de la Vivienda (�gura 5.10), també 
té unes condicions molt austeres en-
cara que millors que les de les Cases 
del Governador. Les promocions que 
hem analitzat són les del Patronat. La 
primera fase, la del 1953, comporta la 
construcció de 597 habitatges amb una 

Figura 5.9. Les Cases 
del Governador (1952). 
Plantes d’habitatges. 

Font: Plànols fets per 
Blanca Viñas. https://up-
commons.upc.edu/hand-
le/2099.1/134614.

Dormitori I
Sup: 7 m2

Dormitori II
Sup: 4,9 m2
Dormitori II
Sup: 4,9 m2

Cuina menjador
Sup: 9,7 m2

Cuina menjador
Sup: 9,7 m2

Dormitori I
Sup: 6,8 m2

Dormitori II
Sup: 5,4 m2

Bany
Sup:1,4 m2

HABITATGE TIPUS 1

HABITATGE TIPUS 2

Bany
Sup:1,4 m2
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Figura 5.10. 
Entitats promoto-
res que intervenen a 
Trinitat Nova i nombre 
d’habitatges construïts.

Font: Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

Figura 5.11. 
Edi�cis d’habitatges 
de la primera fase de 
Trinitat Nova. 

Font: Patronat Municipal 
de l’Habitatge.

Figura 5.12. 
Planta d’habitatge de 
Trinitat Nova de la 
primera fase (1953).

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q152 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge, expedient 567, 
UI 75336.

OSH

– 1a fase. 1954-1955 
276 habitatges

– 2a fase. 1954-1955 
434 habitatges

– 3a fase. 1954-1955 
444 habitatges

PMH

– 1a fase. 1953 
597 habitatges

– 2a fase. 1959 
176 habitatges

– 3a fase. 1959 
75 + 22 habitatges amb botiga

– 4a fase. 1963
156 habitatges

– 5a fase. 1970 
50 habitatges (bloc amb soterrani)

INV

– 1a fase. 1955
464 habitatges. Amb pressupost 
inicial de 25.890.000 ptes., posterior-
ment ampliat a 33.371.894 ptes.

– 2a fase. 1963
673 habitatges + 34 botigues. Amb 
pressupost inicial de 50.233.148 
ptes. Va acabar costant 76.998.772 
ptes.



197 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

superfície mitjana de 47,21 m2 i tres 
dormitoris (�gures 5.11 i 5.12). L’espai 
central de la casa (18,99 m2) és també 
cuina, menjador i vestíbul i dona accés a 
les habitacions i a la cambra higiènica, un 
model de cuina integrada que respon a 
arguments d’estalvi i de migradesa de les 
operacions. No és una opció de moderni-
tat, com proposa C. Clarisse a França,15

sinó una solució per als habitatges més 
precaris i per optimitzar superfícies. Els 
edi�cis també estan plantejats com una 
bateria d’habitatges als quals s’accedeix 
des d’un passadís, però en aquest cas 
només a una banda i és obert. Dues de 
les habitacions s’obren al passadís. Les 
condicions higièniques es concreten amb 
una petita cambra (1,62 m2) amb lavabo 
i inodor. En un 53,6 % d’habitatges hi ha 
dutxa, però per encaixar-la cal suprimir 
un fogó de la cuina.

La cuina és de fogons de carbó, cosa 
que implica que tot l’habitatge estigui 
impregnat d’olors i fums durant moltes 
hores del dia. Cuinar segueix sent una 
activitat lenta, feixuga i condiciona tota 
la casa. Com a les Cases del Governador, 
tampoc hi ha un espai per a la bugada i no 
tenim constància de safareigs públics, la 
qual cosa suposa que es fa o bé a la pica de 
la cuina a l’espai central, a la petita eixida a 
façana o a la cambra higiènica de dimen-
sions molt reduïdes. Són unes solucions 
molt properes a les proposades per l’OSH 
als edi�cis que construeix al mateix polí-
gon a partir del 1954 (�gura 5.13).

Paral·lelament als dos polígons men-
cionats de promoció pública, s’inicia la 
construcció de la promoció privada del 
Turó de la Peira (�gura 5.14). Són edi-
�cis d’habitatges pràcticament idèntics 
entre si que ressegueixen la parcel·lació 
dels carrers entorn del turó. Els blocs 
estudiats són els anomenats A, B i C i 
representen 678 habitatges (150, 242 i 
285 respectivament). El 1953 la Inmobi-
liaria Sanahuja, SA, amb projecte de José 
Canela (blocs A i B, el C és del 1957) 

15.  Catherine Clarisse, Cuisine, recettes d’architecture, 
Besançon, Les Éditions de l’Imprimeur, 2004.

presenta el projecte de les dues primeres 
illes del conjunt del Turó de la Peira. una 
promoció que es diferencia de les altres 
perquè està concebuda des de l’articu-
lació del carrer. Però, tot i que sigui una 
operació molt propera a l’ordenació de 
vial, l’habitatge és clarament la cèl·lula 
generadora. No es tracta d’una operació 
que ocupa un solar més o menys aïllat, 
sinó que la urbanització forma part de la 
trama urbana. Un dels fets que remarca 
aquesta diferència és que tots els blocs 
tenen dues botigues a la planta baixa. 

La memòria constata que el projec-
te, tot i ser modest, vol marcar les seves 
millores respecte als polígons, com els 
dos que acabem de comentar. Alhora, ens 
permet copsar perfectament el programa 
d’aquests habitatges (50 m2) i els valors 
que s’hi reconeixen. L’organització de 
l’habitatge es concreta amb aquestes 
paraules: «El estudio de la planta tipo se 
desenvuelve alrededor de las exigencias 
que deben satisfacer a una familia de las 
conceptuadas como numerosa, mínima 
y simétrica. Es decir, compuesta por los 
padres, dos hijos y dos hijas, para lo cual 
además de comedor, cada vivienda debe 
constar de tres dormitorios completa-
mente independientes capaces para dos 
camas cada uno. […] El dormitorio de 
matrimonio de 10 m2 capaz de una cama 
de matrimonio, un armario, una cuna, 
etc. Dos dormitorios independientes 
para hijos e hijas de 6 m2».

La planta és molt semblant a la de 
Torre Llobeta, però amb una diferèn-
cia notable de superfície: ara són 50 m2

enfront dels 72,26 m2 de mitjana del 
primer, la qual cosa suposa que, malgrat 
el discurs dels promotors, l’habitatge és 
molt limitat. El menjador constitueix 
l’espai central i, com a allà, i a diferència 
de les Cases del Governador i Trinitat 
Nova, no s’hi accedeix directament. S’es-
peci�ca a la memòria, com volent deixar 
clares les bonances d’aquest projecte, 
amb aquestes paraules: «En el desarrollo 
de la planta se ha tenido en cuenta ade-
más que la entrada de las viviendas no se 
realice directamente al comedor, solución 
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adoptada en la mayoría de los proyec-
tos de la misma categoría, sino a través 
de un pequeño vestíbulo de 1,4 m2».  

Les condicions per a la higiene i 
la cura personal són molt semblants 
a les de Torre Llobeta, amb menys 
superfície. Tots els habitatges tenen 
un «lavabo»  de 2,64 m2 amb dutxa, 
pica  i inodor (les ordenances de 1947 
només exigeixen l’inodor). Es descriu 
l’espai de la cuina separat com un valor 
respecte a les cuines integrades al 
menjador: «La cocina se sitúa en una 
dependencia aislada sin formar parte 
del conjunto del comedor, detalle que 
consideramos más en consonancia 
con la forma de vida de la ciudad». 
També les condicions de cuinar són 
menys feixugues que en altres pro-
mocions coetànies, ja que es preveu la 
cuina econòmica «de hierro fundido y 
plancha de 55 cm provista de su horno 
correspondiente» en tots els habitatges.

En la majoria dels habitatges s’hi 
incorpora un safareig vinculat a la cui-
na o al lavabo i, només en els casos dels 
habitatges de les cantonades, s’ubica 
al terrat o a la planta baixa. De fet, hi 
ha una consciència clara de l’e�ciència 
si totes les zones humides estan con-
centrades: «En un radio de 1,5 m se ha 
proyectado instalar lavadero, el plató de 
ducha, wc, lavabo y tabique por medio 
la fregadora de la cocina. Esta situación 
adaptable a la mayoría de las viviendas 
nos favorece el desagüe».

L’any 1959, el Patronat de l’Habi-
tatge engega la segona fase de Trinitat 
Nova.16 Es tracta de 251 habitatges 
organitzats en quatre blocs (els ano-
menats dobles —�gures 5.15 i 5.16— i 
un altre de separat) amb una superfície 
mitjana de 39,41m2. Les exigències de 
les ordenances de 1958 milloren alguns 

16.  Maribel Rosselló, «El Polígono de Trinitat Nova 
en Barcelona. Primeros ensayos de modernidad en la 
vivienda social de los años cincuenta», dins Congreso 
Internacional de la Asociación de Historiadores de la 
Arquitectura y del Urbanismo, Los años CIAM en España: 
la otra modernidad, Madrid, 2017, pàg. 1-12, http://hdl.
handle.net/2117/109441.

Figura 5.13.
Plantes tipus d’habi-
tatges proposats per 
l’OSH a la Trinitat 
Nova.

Font: Cuadernos de Arqui-
tectura, núm. 105 (1974).

TIPO 1

TIPO 4

TIPO 3

TIPO 2
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Figura 5.14. 
Plànol de planta del 
grup d’habitatges del 
Turó de la Peira (C). 
José Canela, arquitecte. 
1954.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres majors, expedient 
32073 bis de 1954. 
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dels requeriments higiènics respecte a 
la primera fase.

L’organització és molt semblant a 
la de la primera però amb més atenció 
als aspectes d’habitabilitat tot i que 
segueixen sent parcs. Un espai central 
és també menjador, cuina i vestíbul, des 
del qual s’accedeix a dues habitacions, 
a la cambra higiènica i al safareig. A 
l’espai central s’hi de�neix, a més del 
menjador, una petita zona d’estar, no-

vetat respecte als anteriors. Un moble 
fa de separador entre l’entrada i el banc 
de cuina, i hi ha un cert equipament, 
més enllà del llit, a les habitacions.
Totes les cambres higièniques tenen 
dutxa amb els laterals enrajolats, inodor 
i lavabo, cosa que iguala aquest servei a 
la majoria de les promocions semblants. 
L’espai per cuinar segueix sent extraor-
dinàriament precari. Un banc amb una 
pica i un fogonet de carbó constitueixen 

Figura 5.15. 
Edi�cis dobles de la se-
gona fase del Patronat 
Municipal de l’Habi-
tatge.

Font: Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.

Figura 5.16. 
Plànol de planta del 
projecte de 240 habi-
tatges de la Trinitat 
Nova, [sense nom], 
desembre de 1958. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q152 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge, expedient 563 
UI 75339.
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tot l’equipament, la qual cosa representa 
unes condicions pèssimes en unes dates 
molt avançades (�gura 5.17). Comple-
ten l’equipament de la casa l’espai de 
rentar, que inclou una pica de formigó, i, 
en absència de cap eixida, hi ha previst 
un estenedor de roba vinculat a l’habita-
ció doble.  

En de�nitiva, com hem apuntat a 
l’inici d’aquest apartat, les condicions 
de les promocions públiques són molt 
diferents en funció dels destinataris dels 
habitatges, i això genera forts contrastos 
i fa que el primer dels polígons (Torre 
Llobeta), com que és més cèntric i té 
unes intencions socials concretes, estigui 
molt més ben atès que els altres. D’al-
tra banda, la promoció privada també 
s’ajusta a mínims tot i fer veure que els 
paràmetres són millors.

Com hem esmentat, el Plan de 
urgencia social i els polígons que se’n 
deriven, entre els quals hi ha el de la 
Guineueta, comporten un canvi de 
plantejament molt radical de les se-
ves condicions tant formalment com 
pel que fa a equipament de la llar. La 
coincidència amb l’obertura als plante-
jaments arquitectònics internacionals 
dona lloc a uns conjunts residencials 
decididament alineats amb les propostes 
de la modernitat tot i que, aquí, amb 

recursos molt més limitats. El projecte 
de l’OSH de�nitiu de la Guineueta és 
del 1960, de Julio Chinchilla, i com-
porta la creació de 1.517 habitatges. Un 
ventall de deu tipus de blocs aïllats força 
diferenciats es van repartint i organit-
zant per les cinc illes que conformen 
el polígon i de�neixen una �sonomia 
completament nova i impactant. Dues 
promocions més, de la Immobiliària 
DARSA i la Cooperativa La Puntual, 
completen l’operació (�gura 5.18). 

Els blocs d’habitatges més comuns 
són els lineals de quatre alçàries i de 
dues, tres o quatre escales i dos ha-
bitatges per replà. La in´uència dels 
postulats internacionals, i més con-
cretament de la Interbau,17 suposen la 
incorporació, en llocs estratègics, de 
torres i blocs quadrangulars. Aquesta és 
una diferenciació de blocs que permet 
proposar diferents estàndards d’ha-
bitatges: ja no es planteja el polígon 
només com una acumulació d’habitat-
ges iguals, sinó que hi ha la voluntat de 
singularitzar i donar cabuda a diferents 
per�ls familiars. Les superfícies dels 

17. Chinchilla ho diu especí�cament a la memòria. 
Alejandro Montes, Estudi del teixit residencial del 
Polígon de la Guineueta (1956-1963), treball �nal de 
grau, Escola Politècnica Superior de Barcelona, 2013, 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371.

Figura 5.17. 
Plànol de detall del 
bany i cuina del pro-
jecte de 240 habitatges 
de la Trinitat Nova, 
[sense nom], desembre 
de 1958. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q152 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge, expedient 563 
UI 75339.



202 LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU BARRIS: 1939-1980

habitatges van des de 49,71 m2 �ns 
85,38 m2, encara que els més habituals 
són entre 49,71 m2 (33,21 %) i 60,19 
m2 (20,05 %). Entre 75 i 80 m2 hi ha 
un 19,19 %, i entre 80 i 86 un 27,55 % 
(�gura 5.19). 

El tipus d’habitatges més modest 
(tipus A) s’organitza, a escala de projec-
te, a l’entorn d’un menjador sala d’estar 
obert a la cuina des del qual s’accedeix a 

les dues habitacions i cambra higiènica 
(�gura 5.20). Es juga amb la versatilitat 
de la zona d’estar, que pot ser trans-
formable fàcilment en una habitació, 
i llavors només hi hauria el menjador 
com a espai central. Per tant, hi ha, 
per una banda, la voluntat del projecte 
de reforçar la sala d’estar i les noves 
maneres de viure, però, per l’altra, la 
justesa del programa i la realitat de les 

Figura 5.18. 
Plànol del Pla parcial 
d’ordenació de la Gui-
neueta redactat per la 
Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, [il·legi-
ble], abril de 1962. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q118 
Gestió urbanística, expe-
dient 12155 de 1962.

Tipus m2 % Alçària i habitatges per replà Característiques

A4 49,71 33,21 % PS + 4PP (2 hab./replà) 2 hab., sala menjador convertible

B4 60,19 20,05 % PS + 4PP (2 hab/replà) 3 hab., no està clar espai sala

C7 80,05 7,38 % PS + 7PP (4 hab./replà) 3 hab. Referència Aalto Interbau. Menjador dins cuina i 
sala

D9 76,84 13,05 % PS + 9PP (2 hab./replà) 3 hab., menjador espai clarament definit sala

T-D-8 76,84 2,12 % PB (locals) + 8PP (2 hab./replà) 3 hab., menjador espai clarament definit sala

T2-D-8 76,84 1,05 % PB (locals) + 8PP (2 hab./replà) 3 hab., menjador espai clarament definit sala

E9 A 86 7,12 % PS + 9PP (4 hab./replà) 3 hab. Referència Aalto Interbau. Menjador dins cuina i sala

E9 B 84 7,12 % PS + 9PP (4 hab./replà) 3 hab.,  menjador espai separat

T-F-15 A 85,38 5,93 % PB (locals) + 15PP (3 hab./replà) 4 hab., sala menjador (xemeneia)

T-F-15 B 78,22 2,97 % PB (locals) + 15PP (3 hab./replà) 3 hab., sala menjador (xemeneia)

100,00 %

Figura 5.19. 
Característiques dels 
tipus d’habitatges del 
polígon de la Guineu-
eta.

Font: Elaboració pròpia.
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famílies força a una opció reversible. 
En el cas del tipus B, el més repetit, 
també s’organitza l’habitatge a partir 
d’un espai central en què, tot i que no 
s’especi�ca com ha d'estar i menjador, 
les superfícies ho permeten i propor-
cionen un espai social i de trobada que 
en els habitatges de promoció pública 
no és gens freqüent �ns ara (només 
puntualment i de manera molt força-
da). Aquesta solució es palesa amb 
molta més claredat als tipus més grans. 
El tipus C, D, E i F tenen ben de�nit 
un espai social central d’estar �ns i tot 
en algun exemple reforçat amb una 
xemeneia, la qual cosa remarca el valor 
jeràrquic de la sala d’estar. És espe-
cialment signi�catiu el tipus C, ja que 
el mateix autor del projecte esmenta 
en la memòria que s’ha inspirat en el 
projecte d’Alvar Aalto a la Interbau de 
Berlín. De fet, l’organització dels espais 
és quasi calcada.

L’existència del rebedor també 
és una qüestió jeràrquica i només el 
trobem als habitatges grans. La majoria 
dels habitatges tenen tres habitacions; 
només el tipus A, com hem comentat, 
en té dues, i un tipus de les torres (F) 
en té quatre.

L’espai per a la higiene també està 
clarament diferenciat per categories. 
Els tipus més comuns i petits (A i 
B) tenen una cambra higiènica amb 
lavabo, pica i dutxa no gaire diferent 
dels precedents. El canvi més singu-
lar és en el 37,84 % que té banyera de 
seient (poliban o mitja banyera), amb 
una superfície de bany una mica més 
generosa. Només a les torres on hi ha 
els habitatges més valorats (8,9 %) hi 
ha banyera completa. En aquests dos 
darrers casos sí que l’equipament és, 
per a un habitatge de promoció social i 
el 1960, singular. 

Pel que fa a l’espai per cuinar, en 
el tipus A es manté, encara que amb 
zones clarament diferenciades, l’ober-
tura de la cuina al menjador. Aquesta 
solució no es dona a cap més tipus: tots 
els altres tenen un espai separat amb 

Figura 5.20. 
Plantes d’habitatges del 
polígon de la Guineue-
ta (1960). 

Font: Hogar y Arquitectura, 
núm. 36.

Tipus A

Tipus B

Tipus C

Tipus D
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envà i porta i, a més, en el tipus C1, 
inspirat en la proposta d’Aalto (�gura 
5.20), la cuina integra el menjador, 
que es vincula alhora amb la terrassa. 
Aquesta solució de valoració de la cui-
na amb una clara obertura a la façana i 
com a únic lloc de menjar, també social, 
és absolutament nova i singular i no la 
trobem en cap més promoció. Una altra 
particularitat de la promoció, sembla 
que només a les torres, és la inclusió 
de mobles integrats a la cuina (revista 
Arquitectura y Hogar, �gura 5.55). Ara bé, 
encara es col·loca la cuina econòmica a 
tots els habitatges; el que havia estat la 
solució «bona» dels habitatges populars 
dels anys cinquanta es veia superada per 
la novetat recent de la cuina de butà, 
comercialitzada des del 1959. És cert que 
els terminis són molts justos, però, com 
veurem a continuació, a la tercera fase 
de Trinitat Nova, també del 1960, sí que 
hi és. D’altra banda, tots els habitatges 
tenen una eixida exterior amb el safa-
reig, excepte els inspirats en l’Interbau, 
que, segurament degut al referent propi 
d’altres entorns on devia ser més habitual 
ubicar la tasca de rentar dins l’habitatge, 
no n’hi ha.

La in´exió el 1960 en la de�nició dels 
equipaments dels habitatges dels polí-
gons públics es constata molt clarament 

en estudiar la tercera fase del polígon 
de Trinitat Nova. Contemporàniament 
a la Guineueta, el Patronat Municipal 
de l’Habitatge promou la tercera fase de 
Trinitat Nova (1960); Manuel Dargallo 
i Luis Jara en són els arquitectes. És una 
fase molt reduïda, de només 44 habitat-
ges de 50 m2, però és interessant veure 
un canvi notable a escala de projecte per 
part del Patronat en la qualitat d’aquests 
habitatges. És signi�catiu que en la 
memòria es digui: «Se procura además 
que los edi�cios a construir tengan 
mayor categoría que otros edi�cios exis-
tentes, a tono con la avenida Meridiana, 
vía de penetración de la Ciudad». Hi ha 
plena consciència de la migradesa de les 
promocions anteriors, però, com que no 
es veien, no tenia importància; ara, en 
tenir una vinculació amb les expectatives 
de la ciutat (com passava a Torre Llobe-
ta), se li dona més atenció.

A més, també, s’és conscient dels 
mínims serveis de la zona i es proposen 
alguns locals comercials. «Se trata de crear 
un grupo de viviendas con una zona co-
mercial que ayude a solucionar la di�cultad 
de abastecimiento del barrio existente».

Als 50m2 s’hi encaixen un espai men-
jador estar central, quatre habitacions, la 
cuina separada, la cambra higiènica, un 
petit vestíbul i el safareig (�gura 5.22). 

Figura 5.21. 
Carrer interior del po-
lígon de la Guineueta. 

Font: Foto Oriol Maspons. 
Arxiu Històric COAC.
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És a dir, es parteix d’un programa d’ha-
bitatge força ambiciós, però l’extraor-
dinària justesa de la superfície evidencia 
les grans limitacions. Els espais per a la 
higiene i per rentar són com els vistos 
en una bona part de les promocions, 
amb dutxa i una eixida per al safareig, 
tal com requerien les ordenances de 
1958. La novetat més rellevant d’aques-
ta promoció és que les cuines són de 
gas butà. El Patronat, que només sis 
anys abans proposava fogons de carbó, 
aquí assumeix plenament la novetat del 
mercat i la incorpora als habitatges. 

Molt a prop de Trinitat Nova, a la 
zona més allunyada del municipi de 
Barcelona, el 1964 es comença a cons-
truir el polígon anomenat inicialment 
de Font d’en Magues i després Ciutat 
Meridiana. Es tracta d’una iniciativa de 
l’empresa Urbanizaciones Torre Baró, 
SA, que basteix un total de 75 edi�cis 
i 3.767 habitatges entre el 1964 i el 
1974 i que assumeix de ple el llenguatge 
arquitectònic internacional de blocs li-
neals i torres. És un conjunt aïllat ubicat 
en terrenys de fort pendent en el coll de 
Montcada que queda desvinculat de la 
ciutat durant dècades (�gura 5.23), una 
ubicació que impacta amb la comple-
xitat de les infraestructures que ser-
veixen la ciutat de Barcelona, autopistes, 

ferrocarrils, canalitzacions diverses que 
delimiten i encerclen el polígon. Però, 
en canvi, és vist com una oportunitat 
pels promotors: «El solar donde se van 
a edi�car dichos bloques es una zona 
de unión entre importantes núcleos 
Industriales, San Andrés y Montcada, y 
por consiguiente tiene completamente 
resuelto el problema de comunicaciones, 
tanto por carretera con los autobuses 
de línea T como por ferrocarril o metro 
[en realitat no hi arribarà �ns al 2000] 
con San Andrés; la estación de ferroca-
rril Torre Baró está situada al pie de la 
urbanización».  

Els edi�cis d’habitatges són majori-
tàriament lineals, de quatre escales amb dos 
habitatges per replà. Alhora, com també 
hem vist a la Guineueta, s’incorporen 
edi�cis torre i alguns de quadrangulars que 
diversi�quen el conjunt. Dels tipus d’ha-
bitatges proposats, hem estudiat, a partir 
dels projectes de 1963, el tipus A, quali�-
cats com a «viviendas subvencionadas» de 
49,4 m2 (�gura 5.24) i el tipus G de «renta 
limitada» de 64,2 m2 (�gura 5.25). L’edi-
�ci analitzat del primer tipus és l’A1, bloc 
lineal de planta baixa més 5 plantes amb 
52 habitatges en total. Les intencions del 
projecte recullen les preocupacions d’as-
solellament i ventilació de la modernitat, i 
així s’especi�ca en la memòria: «Todas las 

Figura 5.22. 
Plànol de planta pis del 
grup de 44 habitatges 
de la Trinitat Nova. 
Manuel Dargallo i 
Luís Jara, arquitecte. 
Desembre de 1960.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q152 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge, expedient 567, 
UI 75336.



206 LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU BARRIS: 1939-1980

viviendas están orientadas a dos vientos y 
tienen insolación óptima». 

L’organització de la casa és a l’entorn 
d’un espai central que inclou el menja-
dor, una petita sala d’estar i la cuina, que 
aquí també és oberta, com passa en molts 
dels habitatges més econòmics, però 
amb una clara diferenciació de les zones. 
Des d’aquest espai, s’accedeix a un petit 
vestíbul que s’obre als tres dormitoris i a 
la cambra higiènica, en un dels primers 
casos de clara zoni�cació de funcions. 
Els espais per a la higiene personal i per 

rentar la roba són pràcticament idèn-
tics als que hem vist en les promocions 
anteriors, cosa que ens constata que 
durant els seixanta el lavabo amb dutxa, 
pica i inodor, així com una eixida amb un 
safareig vinculat a la cuina, estan plena-
ment normalitzats per a aquests tipus 
d’habitatge (75,5 %). Aquesta és una 
organització molt tipi�cada als polígons 
que, com veurem, costa més de trobar a 
les zones de densi�cació.

La gran novetat d’aquests habitat-
ges econòmics és la incorporació de la 

Figura 5.23. 
Vista aèria de Ciutat
Meridiana. A primer
pla, algunes de les
cases de Torre Baró. 

Font: Arxiu Nacional de 
Catalunya. Fons TAF. 
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xarxa de gas, cosa que transforma com-
pletament l’activitat de cuinar i dona 
accés generalitzat a l’aigua calenta, un fet 
que té a veure, justament, amb l’emplaça-
ment del polígon, tal com s’esmenta en la 
memòria: «Las líneas de agua, luz, gas y 
teléfono llegan al pie de la urbanización». 

L’altre tipus estudiat és la torre G1, 
edifici de planta baixa més 15 plantes 
pis, bloc aïllat de planta en creu. Els 

habitatges són de renda limitada, més 
grans (64,2 m2) i amb una millor or-
ganització. L’espai central és el menja-
dor estar amb terrassa que dona accés, 
per una banda, a la cuina i al safareig 
i, per l’altra, a quatre dormitoris i una 
cambra higiènica. Són habitatges més 
ben dotats des del punt de vista higiè-
nic, els més valorats, i això comporta 
la incorporació de la banyera (només 

Figura 5.24. 
Plànol de planta tipus 
del bloc d’habitatges 
A2 del polígon Font 
Magués. Samuel Mañá, 
arquitecte. 1964.

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 79137.

Figura 5.25. 
Plànols de planta tipus 
i façana del bloc d’ha-
bitatges G1 del polígon 
Font Magués. Samuel 
Mañá, arquitecte. 1964. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 79137.
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són un 3,3 % d’habitatges). Com en el 
cas de la Guineueta, es deixa un per-
centatge d’habitatges que van més enllà 
del model bàsic i econòmic i, com allà, 
s’ubiquen a les torres. Una altra diferèn-
cia signi�cativa és la cuina separada, en 
aquest cas assumint les propostes de 
l’arquitectura internacional i generant 
zones clarament diferenciades.

Les solucions apuntades en els 
habitatges de més categoria a Ciutat 
Meridiana esdevenen norma al polí-
gon de Canyelles del 1974, promogut 
pel Patronat Municipal de l’Habitat-
ge; són autors del projecte Guillermo 
Giráldez, Xavier Subias i Pedro López. 
És en aquest polígon on es palesa, de 
manera generalitzada, que s’ha assolit
un nivell de confort difícilment assu-
mible deu anys abans, com evidencien 
les promocions del mateix Patronat 

a Trinitat Nova i a altres indrets. 
S’aixeca en el que ha estat �ns llavors 
la Guineueta Vella, just per sobre 
del polígon de la Guineueta i la Via 
Favència (�gura 5.26). Es conforma 
a partir de torres d’habitatges de deu 
i catorze plantes d’alçària agrupades 
de manera intercalada en les diferents 
illes. Són 2.432 habitatges de 80 m2 de 
superfície mitjana; només la primera 
de les promocions que hem estudiat 
(Torre Llobeta) s’hi atansa, permet una 
organització dels espais més folgada i 
assumeix moltes de les propostes del 
debat arquitectònic internacional i 
els serveis i equipaments de confort 
estàndards en els habitatges mitjans. 
L’habitatge social deixa de ser aquí una 
proposta de mínims per passar a ser 
com un habitatge convencional dels 
barris centrals de la ciutat. Milloren 

Figura 5.26. 
Imatge del polígon de 
Canyelles en la fase 
�nal de la construcció.  

Font: Patronat Municipal 
de l’Habitatge. 
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tots els indicadors. El menjador estar 
és un espai central al qual s’accedeix 
des d’un vestíbul que el desvincula de 
l’accés a l’habitatge (�gura 5.27). Tres 
habitacions i un bany, ara amb una 
superfície una mica més generosa (3,6 
m2), s’articulen entorn d’un passadís, 
i es diferencia clarament la zona de 
nit. La cuina, amb un accés directe des 
del vestíbul, i el safareig constitueixen 
un bloc unitari que recull alguns dels 
equipaments del treball domèstic que 
no havíem vist �ns ara.

Les condicions higièniques són les 
més completes que s’han donat �ns 
ara. Cada habitatge té un bany complet 
amb les peces que llavors es considera-
ven necessàries: lavabo, inodor, bidet i 
banyera. I, sobretot, hi ha accés univer-
sal a l’aigua calenta. és un equipament 
homologable als habitatges mitjans 
d’aquests anys. Un altre equipament 

que constitueix una millora del treball 
domèstic és, ja des del projecte, un es-
pai per a la nevera, a més de la disponi-
bilitat de xarxa de gas i, per primera ve-
gada en un polígon, la disponibilitat d'un 
lloc i instal·lacions per a la rentadora. En 
cap altre polígon hi ha hagut previsió per 
a aquest electrodomèstic. Tot i amb això, 
malgrat les condicions dels habitatges, hi 
ha grans mancances pel que fa a serveis i 
equipaments al barri.

En de�nitiva, els anys seixanta van 
ser uns anys de transformació i d’in-
corporació progressiva de millores 
en els habitatges. Però l’homologació
dels habitatges socials als convencio-
nals amb uns equipaments universals 
ja irrenunciables no es dona �ns a la 
primera meitat dels anys setanta.

Figura 5.27. 
Plànol de planta pisos 
del grup d’habitatges del 
polígon de Canyelles. 
Guillermo Giráldez i 
Javier Subías, arquitec-
tes. 1974.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres majors, expedient 
763017.
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Planta tipus Operació Data
Superfície 
mitjana

Equipaments 
higiènics

Equipament 
de la cuina Espai de bugada

Torre Llobeta
[Institut 
Municipal de 
l’Habitatge]

1946-1947 72,6 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina econòmica 
amb forn

Safareig interior

Cases del 
Governador
[Delegació del 
Govern]

1952 21,05 m2 Inodor sense 
dutxa

Fogons de carbó Zona comuna

Trinitat Nova. 
Fase I
[Patronat 
Municipal de 
l’Habitatge]

1953 47,21 m2 Lavabo i inodor 
(dutxa al 53,6 % 
dels habitatges)

Fogons de carbó No

Conjunt del Turó 
de la Peira 
[Immobiliària 
Sanahuja, SA]

1953-1957 50 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina econòmica 
amb forn

Safareig exterior

Trinitat Nova. 
Fase II 
[Patronat 
Municipal de 
l’Habitatge]

1959 39,41 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Fogons de carbó Safareig interior

Figura 5.28. 
Quadre resum.

Font: Elaboració pròpia.

Quadre resum de plantes i serveis als polígons  
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Planta tipus Operació Data
Superfície 
mitjana

Equipaments 
higiènics

Equipament 
de la cuina Espai de bugada

Polígon de la 
Guineueta
[Obra Sindical del 
Hogar]

1960 49,71 m2 Lavabo, inodor i 
dutxa (banyera 
de seient al 
37,84 % dels 
habitatges)

Cuina econòmica 
amb forn

Safareig exterior

Trinitat Nova. 
Fase III
[Patronat 
Municipal de 
l’Habitatge]

1960 50 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Ciutat Meridiana. 
Bloc tipus A
[Urbanizaciones 
Torre Baró, SA]

1964-1974 49,4 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa.
ACS.

Cuina amb gas 
de xarxa

Safareig exterior

Ciutat Meridiana. 
Bloc tipus G
[Urbanizaciones 
Torre Baró, SA]

1964-1974 64,2 m2 Lavabo, inodor 
i banyera. 
ACS.

Cuina amb gas 
de xarxa

Safareig exterior

Polígon Canyelles 1974 80 m2 Lavabo, inodor, 
bidet i banyera. 
ACS.

Cuina amb gas 
de xarxa. Espai 
per a la nevera.

Safareig exterior
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5.3. L’habitatge en els processos de 
densi�cació

Els habitatges dels nous immobles a les 
zones de densi�cació no podien tenir la 
claredat de plantejament dels habitat-
ges dels blocs aïllats de les operacions 
d’habitatge massiu. Havien d’adaptar-se 
a les prescripcions de les ordenances i 
sobretot a les limitacions de les parcel·les 
que sovint de�nien un volum edi�cable 
difícil de gestionar. Però, des d’un punt de 
vista quantitatiu, el nombre d’habitatges 
construïts a través del que hem anomenat 
processos de densi�cació són equiparables 
o superiors als construïts en els polígons. 
Són el producte d’actuacions molt més 
atomitzades que segueixen més clarament 
lògiques de mercat. Els condicionants 

porten a distribucions sovint més forçades 
i complexes, però l’evolució resultant no 
difereix substancialment del que revela 
l’estudi dels habitatges del polígons.

Les preexistències de�neixen i 
condicionen les zones de densi�cació. 
La parcel·lació dels anys vint de Mas 
Garrigó i Can Sitjà a Fabra i Puig, així 
com de Can Dragó al que serà Prospe-
ritat (�gura 5.29) determinen l’evolució 
d’aquests barris a partir dels anys quaran-
ta. Les parcel·les de 4,5 a 5 m o bé de 6 
m de�neixen els habitatges entre mitge-
res, inicialment casetes, unes casetes que, 
com s’ha indicat en descriure el pas de 
la ciutat horitzontal a la vertical, primer 
s’han anat transformant i ampliant, i des-
prés substituint. Aquestes herències, com 
veurem de manera especí�ca a través 

Figura 5.29. 
Plànol de Martorell, 
1931. Full corres-
ponent a la zona del 
passeig Valldaura entre 
l'Institut Mental de la 
Santa Creu i el barri de 
Prosperitat.

Font: Ajuntament de 
Barcelona.  
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dels dos casos d’estudi, el carrer Jota i el 
carrer Joaquim Valls, marquen l’evolució 
de les edi�cacions, una evolució que està 
determinada per l’amplada de la parcel·la 
i per les possibilitats que ofereixen en 
cada moment les ordenances. Aquestes 
ordenances des del 1958 permeten, se-
gons l’amplada del carrer, alçàries de �ns 
a sis pisos.

El condicionant de les parcel·les 
desapareix en les illes que delimiten les 
vies principals que es van traçant al llarg 
de tot el període per donar continuïtat 
entre barris. Així, com es pot veure en la 
�gura 5.30, les edi�cacions construïdes 
a banda i banda del passeig Valldaura, 
entre la plaça de la República i el carrer 
Rio de Janeiro, no responen a la lògica 
parcel·lària preexistent, sinó que són 
parcel·les més grans que ocupen trams 
rellevants del carrer i confereixen la pos-
sibilitat d’edi�cis més grans. Són edi�cis 
que no estan condicionats per preexis-
tències i es construeixen molt compac-
tament just després de les obertures dels 
vials. Es tracta d’edi�cis de nova planta, 
més homogenis i regulars.

La varietat de teixit i la superposició 
de trames que condicionen l’envergadura 
i les característiques dels edi�cis d’habi-
tatges la podem apreciar a la �gura 2.33, 
on estan de�nides les zones d’autocons-
trucció, les de polígons, les de densi�-
cació i les anomenades operacions sobre 
grans solars, que són, majoritàriament, els 
fronts dels carrers i vies principals.

La regularitat tipològica dels polígons 
contrasta amb les contínues reformes, 
ampliacions i substitucions de les zones 
de densi�cació. Les casetes inicials es 
transformen en edi�cis afegint plantes de 
manera progressiva i, �nalment, subs-
tituint-les. Aquest procés proporciona, 
d’entrada, un ventall tipològic més ampli, 
però, al �nal del període d’estudi, les 
nombroses substitucions van conformant 
un tipus d’edi�ci d’habitatges que acaba 
sent molt sistemàtic i coincident amb els 
edi�cis dels grans vials, només que en 
parcel·les més estretes. 

La diversitat d’aquest teixit residen-
cial l’abordem a partir dels dos casos 
d’estudi desenvolupats, el carrer Jota, a 
Fabra i Puig, i el carrer Joaquim Valls, 

DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius

Portal d’Informació Urbanística

50m

Escala: 1:2.000
Data: 14/07/2021

Figura 5.30. 
Parcel·lari del tram del 
passeig Valldaura entre 
la plaça de la Repú-
blica i el carrer Rio de 
Janeiro. 

Font: Punt d’Informació 
Cartogràfica. Ajuntament 
de Barcelona. 
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a Prosperitat (�gura 5.31).18 El carrer 
Jota és paral·lel al passeig de Fabra i 
Puig (originàriament passeig de Santa 
Eulàlia), i s’obre el primer tram des del 
Ferrocarril del Nord (després avinguda 
Meridiana) amb la urbanització dels te-
rrenys del Mas Garrigó el 1901 i es per-
llonga �ns al carrer Espronceda el 1927. 
És una urbanització de caire residencial 

18.  Hem treballat amb 178 llicències del carrer Jota i 
137 del carrer Joaquim Valls. Des del 1920 �ns al 1980, 
només al carrer Jota hi ha dos expedients anteriors, 
una franja cronològica àmplia que mostra l’activitat 
constructiva d’aquests anys amb dos moments de 
descens: al carrer Jota baixa notablement l’activitat 
entre el 1931 i el 1940, però no s’atura del tot; en canvi, 
al carrer Joaquim Valls queda interrompuda entre el 
1936 i el 1945. D’altra banda, al tram �nal del període, 
entre el 1975 i el 1980, també hi ha un descens notable 
d’activitat.

característica de les perifèries del primer 
terç de segle. El procés d’edi�cació del 
carrer (�gura 5.32) té un moment molt 
intens en la dècada de 1920 amb la 
construcció de la majoria de les cases 
d’abans de la Guerra. Són majoritària-
ment cases unifamiliars de planta baixa 
que de�neixen la �sonomia del carrer 
(�gura 5.34). L’activitat constructiva 
d’aquests anys es constata si tenim en 
compte que algunes de les cases, ja abans 
de la Guerra i només deu o quinze anys 
després d’haver-se construït, es reformen 
i s’amplien. Entre el 1931 i el 1935, cinc 
de sis expedients de llicència d’obres 
són de reforma i ampliació, la qual cosa 
apunta una forta vitalitat d’aquests barris 
abans de la Guerra. Entre el 1920 i el 
1935 es construeixen 51 habitatges.

Figura 5.31. 
Zones de densi�cació 
que assenyalen els 
carrers Jota (Fabra i 
Puig) i Joaquim Valls 
(Prosperitat). 

Font: Elaboració pròpia.

Zona de densificació

Carrers estudiats
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Figura 5.32. 
Carrer Jota: relació 
entre els expedients de 
reforma i/o ampliació i 
els de nova planta des 
de l’inici de la urbanit-
zació del carrer.  
Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades dels 
expedients de l’AMCB.
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Figura 5.34. 
Plànol general de l’habi-
tatge propietat d’Antonio 
Costa al carrer de la Jota, 
120. Luís G. Colomer, 
arquitecte. 1930.  
Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres majors, expedient 
Fo-1581 de 1930. 

Figura 5.33. 
Carrer Joaquim Valls: 
relació entre els expe-
dients de reforma i/o 
ampliació i els de nova 
planta des de l’inici de la 
urbanització del carrer.  
Font: Elaboració pròpia a 
partir de les dades dels 
expedients de l’AMCB.
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Passada la Guerra, durant la dècada 
de 1940, hi ha una aturada en sec de 
l’activitat al conjunt de la ciutat. Les 
edi�cacions que s’hi fan reprenen el 
model constructiu de cases unifami-
liars i algun edi�ci de dos habitatges, i 
només molt puntualment algun de més 
de dues alçades.19 A partir de la dèca-
da de 1950, es concreta el primer gran 
moment de densi�cació: es reactiva el 
procés d’ampliació i reforma de les cases 
existents per transformar-les en edi�cis 
de veïns (�gura 5.36). Entre el 1951 i el 
1955 es fan 11 reformes i 4 edi�cis nous 
amb un total de 51 habitatges, quantitat 
signi�cativa si tenim en compte que 
des d’inici de segle se n’havien fet 56, 
cosa que con�rma que la dinàmica de 
densi�cació del sud s’avança als anys 
cinquanta. En aquest moment les addi-
cions són relativament modestes, d’un 
pis o a vegades de dos i, molt puntual-
ment, de més alçària. L’alçària mitjana
dels edi�cis d’habitatges passa d’1,6 
plantes als anys quaranta a 2,4 plantes 
als anys cinquanta (�gura 5.39). És a 
dir, es tracta d’una transformació molt 
orgànica i alhora molt estesa que va 
mutant a poc a poc el barri. En el segon 
lustre dels anys cinquanta, entre el 1956 

19.  Els anys 1941-1945, 3 edi�cis, 6 habitatges. Els anys 
1946-1950, 6 edi�cis, 16 habitatges.

i el 1960, no hi ha cap edi�ci nou i sí 13 
reformes dels existents, la qual cosa crea 
un total de 23 habitatges nous. 

Aquesta dinàmica persisteix i conviu 
amb els edi�cis de nova planta a inicis 
dels anys seixanta (entre el 1961 i el  
es fan 6 reformes i 6 edi�cis nous). Si 
ens �xem en els habitatges nous (145), 
constatem un creixement marcadíssim 
degut a l’operació de l’edi�ci d’habitat-
ges de la plaça Garrigó en un solar �ns 
llavors industrial, que per si sola té 84 
habitatges. La resta d’edi�cis són majo-
ritàriament de planta baixa, dues plantes 
pis i àtic i corresponen per igual a pro-
mocions tant de reforma com de nova 
construcció. A partir del 1966 es dona
un canvi molt signi�catiu en la trans-
formació del carrer: cada vegada són 
més habituals les substitucions de cases 
unifamiliars petites (�gura 5.37). Els 
edi�cis nous impliquen l’enderroc d’una 
edi�cació existent. Les obres deixen de 
tenir el caràcter orgànic que caracterit-
zava els anys cinquanta i amb promotors 
quasi familiars, per donar lloc a petites 
promotores i immobiliàries que busquen 
el màxim rendiment als solars i exhaurir 
l’edi�cabilitat en un intens procés de 
densi�cació. La mitjana d’alçàries entre 
el 1966 i el 1970 és de 4,3 plantes. Tot 
i així, persisteixen algunes reformes �ns 
al �nal del període d’estudi (1980). En-

Figura 5.35. 
Plànol general de 
l’habitatge, propietat 
de Fernando Serras, 
al carrer Joaquin Valls 
(Can Dragó).  J Gra-
ner, arquitecte. Març 
de 1924. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres majors, expedient 
Fo-1851 de 1924.
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Figura 5.36. 
Plànols d’alçat i 
plantes del projecte 
d’ampliació de la �nca 
del carrer de la Jota, 
53. Carlos Martínez, 
arquitecte. 1 de juliol 
de 1959.   

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 40311.
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Figura 5.37. 
Plànols de la planta 
entresol, pisos 1r i 2n, 
alçats i secció de la �n-
ca del carrer de la Jota, 
97. Juan Roca Ribera, 
arquitecte. Desembre 
de 1968. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 87830.
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tre el 1966 i el 1970 es fan 2 reformes i 4 
edi�cis nous; 21 habitatges nous en total. 
Els edi�cis incorporen habitualment 4 
habitatges, un per replà. Entre el 1971 i 
el 1975 és quan es donen més substitu-
cions, i això comporta edi�cis més grans, 
alguns de 15, 10, 6, 5 i 4 habitatges (es 
fan 4 reformes i 5 edi�cis nous, es creen 
50 habitatges en total). El prototip 
d’edi�ci és de planta baixa (a vegades 
referida com a semisoterrani), entresol i 
4 pisos. En alguns casos, els últims són 
àtics; també són habituals els de 2 pisos 
més àtic i sobreàtic. La mitjana és de 4,7 
plantes i 5,5 habitatges per edi�ci. Del 
1976 al 1980 l’activitat constructiva baixa 
notablement; és probable que hi hagi di-
versos factors conjunturals, però també el 
rebliment de la capacitat constructiva del 
carrer. Els expedients localitzats només 
ens permeten parlar d’un edi�ci nou de 
3 habitatges i d’una ampliació d’un àtic i 
un sobreàtic (també de 3 habitatges).

Un altre element que caracteritza 
el procés de densi�cació del carrer Jota 
és la desaparició progressiva de l’ús 
industrial. Abans de la Guerra trobem 
alguns espais per al treball: coberts que 
podrien ser tallers, alguns magatzems 
a planta baixa i habitatge al primer. 
Als anys quaranta, cinquanta i inicis 
dels seixanta hi ha diverses sol·licituds 
de llicència per a magatzems o locals 
industrials.20 Aquest tipus d’activitat va 

20.  1945: magatzem a manera de petita nau industrial a 
Jota, 124-134, i també a Jota, 29, després del 1947.
Anys cinquanta i �ns a mitjans dels anys seixanta: és 
quan hi ha més activitat de creació i transformació de 
tallers (altells).
Del 1951 al 1955: un nou local industrial; se’n 
modi�quen dos (un amb altell i l’altre afegint-hi pis 
industrial). 
Entre el 1955 i el 1960: es fan dos naus més i se’n 
reformem dues. Tres casos de magatzem sobre els quals 
s’addicionen habitatges. Un dels altells modi�cats és un 
taller d’electricitat d’automòbils ( Jota, 62). Un dels locals 
industrials ( Jota, 144-146,) es proposarà només dos anys 
després reconvertir-lo en cinema...
Es dona el cas que a la nau construïda el 1951 ( Jota, 66), 
s’hi afegeix un pis amb un habitatge el 1959.
1961-1965: es mantenen algunes reformes (dos altells) i 
el 1963 CECOSA fa un edi�ci industrial de nova planta 
( Jota, 31-39) de dos soterranis, planta baixa i dos pisos, a 
manera dels edi�cis industrials que es fan a altres zones 
de la ciutat.

desapareixent als anys seixanta i setanta 
i, tal com ja hem apuntat en comentar 
la plaça Garrigó, es van substituint per 
edi�cis residencials.21

D’altra banda, la con�guració edilícia 
del carrer Joaquim Valls (�gura 5.33) 
s’inicia als anys vint amb la urbanitza-
ció dels terrenys de Can Dragó. Durant 
els anys vint i trenta s’hi basteixen una 
trentena de casetes unifamiliars de planta 
baixa entre mitgeres (50 habitatges en 
total). En general, les casetes són simi-
lars a les construïdes al carrer Jota, però 
aquí les característiques d’algunes, més 
petites i modestes, evidencien el caràcter 
extraordinàriament perifèric de la zona 
(�gura 5.35). En alguns casos en una 
sola parcel·la es fa més d’un habitatge de 
dimensions molt reduïdes (s’ha localitzat 
una parcel·la amb cinc casetes de 19,8 
m2). Només puntualment hi ha alguna 
reforma, que tots els casos es concreta en 
l’addició d’un pis. A part, s’hi fan alguns 
coberts i l’activitat industrial només es 
concreta en un magatzem. 

Després del parèntesi de la Guerra i 
dels primers anys quaranta, a partir del 
1946 es reprèn l’activitat constructiva. 
Fins al 1955 és una activitat sostinguda 
amb unes xifres més modestes que les 
dels anys vint. Es presenten 6 llicències 
de reforma (totes d’addició d’un sol pis) 
i 11 de cases noves de planta baixa, que 
fan un total de només 17 habitatges 
nous en deu anys. No hi ha encara una 
dinàmica de densi�cació; de fet, l’alçària 
mitjana dels edi�cis nous d’aquests anys 
és d’1,4 plantes. A partir del 1955 es 
dinamitza l’activitat constructiva. S’entra 
en el procés de creixement orgànic que 
hem vist que es donava ja des del 1950 al 
carrer Jota. En cinc anys es fan 50 habitat-
ges nous a partir de 12 llicències de refor-

21.  El anys posteriors (1965-1980) es van substituint 
naus per edi�cis d’habitatges:
1965: enderroc de la nau de Jota, 92, per construir un 
edi�ci de planta baixa, tres pisos i àtic.
El 1966 s’enderroca un magatzem ( Jota, 29) per fer 
un edi�ci de planta baixa comercial i pis (intervenció 
modesta). El 1966 també hem identi�cat una reforma 
d’altell a Jota, 81, i el 1972 una altra a les obertures de 
façana del taller d’electricitat de Jota, 62. Són les últimes.
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Figura 5.38. 
Plànols de planta 
pisos i de façana dels 
habitatges de la Coo-
perativa Inmaculada 
Concepción al carrer 
Joaquin Valls, 7. Juan 
Antonio Sánchez Ga-
llego, arquitecte. 1972.   

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q127 
Obres majors, expedient 
723779.
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ma i addicció (un o dos pisos) i 12 de nova 
planta. És una transformació progressiva 
que representa un increment de l’alçària 
mitjana dels edi�cis �ns a 2,2 plantes, 
però encara molt orgànica, tot i que ja 
s’han localitzat dues llicències d’edi�cis 
de planta baixa més tres pisos i àtic que 
anuncien la transformació que tindrà lloc a 
inicis dels anys seixanta (�gura 5.39).

Al primer lustre dels anys seixanta es 
dona un procés de densi�cació impactant. 
Es presenten 26 llicències d’obres (10 de 
reforma i addició i 16 de nova planta), 
que representen 272 habitatges nous. 
Aquí, a diferència del que passa al carrer 
Jota, no hi ha una sola promoció que 
aboqui un elevat nombre d’habitatges, 
sinó que hi ha molts edi�cis que eixuguen 
l’edi�cabilitat (planta baixa, entresol, dos 
o tres pisos i àtic) aportant de deu a vint 
habitatges. L’alçària mitjana dels edi�cis 
(4,2 plantes) apunta el canvi radical del 
per�l del barri a partir d’inicis dels anys 
seixanta. Aquesta transformació continua 
en la segona part dels anys seixanta amb 
menys nombre de llicències i s’intensi-
�ca entre el 1971 i el 1975. Del 1966 al 
1970 es presenten 13 llicències noves (7 
de reforma i addició i 6 de nova planta), 
que representen 77 habitatges nous i un 
increment de l’alçària dels edi�cis �ns a 
4,5 plantes. En molts dels edi�cis nous 

ara s’hi basteixen sobreàtics remarcant la 
verticalitat que va assolint. Els primers 
anys setanta representen, una altra ve-
gada, un increment exponencial d’habi-
tatges (277). Ara, però, a diferència dels 
inicis dels anys seixanta, es tracta de grans 
promocions algunes de les quals inclouen 
98 i 67 habitatges respectivament. Són 
promocions o cooperatives d’habitatges 
que irrompen en el paisatge residencial 
del carrer, ja que s’ubiquen en els extrems 
del carrer amb connexió als grans vials 
(�gura 5.38). Alhora persisteixen les 
promocions de substitució de cases unifa-
miliars per edi�cis d’habitatges de quatre 
i cinc alçàries que reblen la densitat del 
carrer (l’alçària mitjana és de 5,2). A par-
tir del 1975, decau l’activitat constructiva, 
com també passa al carrer Jota, i només 
hem pogut referenciar tres llicències que 
de manera puntual continuen la dinàmica 
de substitució i addició que caracteritza 
aquests anys.

A partir dels dos casos estudiats veiem 
que el procés de transformació s’avança 
en el temps als barris del sud respecte 
als del nord aproximadament un quin-
quenni. També veiem que hi incideixen 
els condicionants de les preexistències 
que persisteixen en tot el període. Les 
darreres operacions, ja als anys setanta, 
en parcel·les regulars i generoses que 

Figura 5.39. 
Grà�c d’alçàries 
comparades per any 
dels nous edi�cis dels 
carrers Jota i Joaquim 
Valls.  

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades de 
l’AMCB.
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s’ubiquen als solars propers als grans vials, 
proporcionen edi�cis signi�cativament 
més grans i regulars amb les mateixes 
característiques tipològiques que els 
situats en altres vials semblants que estan 
con�gurant el districte.

L’organització dels habitatges i les 
formes de vida són pràcticament idèn-
tiques des d’inicis de segle �ns als anys 
seixanta encara que hi hagi la transfor-
mació de cases unifamiliars a edi�cis 

d’habitatges. A les casetes construïdes 
durant els anys vint i trenta el menjador 
és un espai social únic i central de la casa 
(�gures 5.34 i 5.35). Al lloc de trobada 
familiar, on es menja i es treballa, els 
infants hi fan els deures i és l’únic lloc 
amb una certa vinculació social. Les 
habitacions ocupen la resta de la planta, 
i es jerarquitza la del cap de família; la 
cuina i el petit servei s’ubiquen a l’espai 
posterior. Aquestes formes continuen 

Figura 5.40. 
Plànol del projecte 
d’habitatges del carrer 
de la Jota, 91 bis. José 
Yáñez Gay, arquitecte. 
Gener de 1968.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 43923.

Figura 5.41. 
Fotogra�a interior amb 
televisió.  

Font: Col·lecció particular, 
Alejandro Montes, «Estudi 
del teixit residencial del 
polígon de la Guineueta 
(1956-1963)», treball 
final de grau, Escola 
Politècnica Superior de 
Barcelona, 2013, https://
upcommons.upc.edu/
handle/2099.1/20371. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
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�ns als anys seixanta.22 A mitjan anys 
seixanta comencen a aparèixer nous 
valors als habitatges. Entre el 1961 i el 
1965 el menjador segueix sent l’espai 
central, però ja es dona la sala menjador, 
que ens indica una nova manera d’«estar» 
a casa. La idea de seure tranquil·lament 
en una butaca o sofà s’incorpora per 
primera vegada, la qual cosa ens indica la 
transformació progressiva del barri i l’ac-
cés a formes «burgeses» que no s’havien 
donat �ns ara. En el cas de l’edi�ci de la 
plaça Garrigó, hi apareix la sala menja-
dor només en els tipus d’habitatges més 
grans, cosa que mostra de nou que la sala 

22.  Al carrer Jota, només un habitatge construït en la 
dècada de 1950, d’unes dimensions diferents de les que 
caracteritzen el carrer (123 m2), té un espai reconegut 
com a sala en una clara vinculació d’aquest espai a un 
estatus social més alt.

menjador és una qüestió d’estatus. Entre 
el 1966 i el 1970, el menjador estar es 
�xa en els habitatges més grans amb més 
incidència al carrer Jota que al de Joa-
quim Valls i està vinculat a un fenomen 
que és clau en la transformació de l’espai 
social de la casa, l’aparició de la televisió 
(�gures 5.40 i 5.41). Alhora, segueix vi-
gent el menjador com a espai central als 
altres expedients, tot i que la taula i les 
cadires no tenen la presència tan central 
com s’havia donat �ns llavors, s’anuncien 
transformacions i es fan provatures. Dins 
d’aquests canvis, ja sigui per di�cultats 
de superfície o de ventilació, també es 
proposa la cuina integrada al menjador, 
amb més presència a Joaquim Valls. Ja 
n’hi havia als anys vint i trenta, però sig-
ni�cativament en els anys cinquanta n’hi 
ha força exemples, una solució només 

Figura 5.42. 
Plànol general del 
projecte de construcció 
de la �nca del carrer 
Joaquín Valls, 20. Jacin-
to Ballester, arquitecte. 
Juliol de 1961.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 70399.
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emprada als habitatges més petits o 
amb la distribució més forçada. Els anys 
1970-1975 es consolida la sala d’estar 
com a espai social i de lleure, i als habi-
tatges construïts entre el 1976 i el 1980 
hi és perfectament de�nida. En aquest 
moment, els casos que hem estudiat són 
pisos més grans amb les mateixes habi-
tacions; el creixement de la superfície és 
per fer els espais comuns més generosos, 
principalment el menjador estar.

L’evolució de l’organització dels 
habitatges i de la valoració de les estan-
ces centrals entre un carrer i l’altre ens 
indica una certa diferenciació entre els 
barris del sud i del nord que constata la 
diferent valoració del barri. Alhora, en 
ambdós casos es va de�nint una orga-
nització d’habitatge producte que es va 
�xant com a estàndard.

Els espais per a la higiene i la cura 
personal s’incorporen a partir dels anys 
cinquanta. Les casetes construïdes als 
anys vint, més ben equipades, només 
disposen d’una petita cambra per a 
l’inodor (�gura 5.34 i 5.35). Durant 
aquests anys se substitueix la comuna 
pel water closet, sobretot a partir del 
1925, quan, per exigències normati-
ves, es generalitza la fossa sèptica.23

En aquests moments l’inodor s’ubica 
en una cambra petita, tal com era la 
comuna, amb una única peça i normal-
ment a la galeria o al pati. Al carrer 
Joaquim Valls no trobem inodor a tots 
els habitatges �ns als anys trenta; du-
rant els anys vint la comuna encara és 
present entre el 20 % i el 50 %. Entre 
el 1920 i el 1935, només el 8 % d’ha-
bitatges del carrer Jota i cap al carrer 
Joaquim Valls tenen una cambra higiè-
nica. En un sol cas, el 1927, trobem un 
bany de�nit de la mateixa manera que 
els habitatges del centre de la ciutat, 
com podria ser la zona del Clínic, on 
en aquests anys s’hi conforma un habi-
tatge «producte» amb uns equipaments 

23.  Del 1920 al 1925 hem localitzat 7 comunes i 15 
water closet. A partir del 1925, hi ha una generalització 
de la fossa sèptica; tots els habitatges tenen water closet.

i confort que a la perifèria no trobem 
�ns als anys seixanta.24

Just després de la Guerra, hi ha 
poca activitat i segueix vigent el model 
anterior. A partir del 1946 s’incorpora 
el lavabo  amb pica  i dutxa al 50 % dels 
habitatges del carrer Jota i al 33 % dels 
del carrer Joaquim Valls. És un espai ge-
neralment molt reduït, de prop de 2,5-3 
m2, que s’incorpora a l’interior de l’habi-
tatge normalment vinculat a un cel obert. 
Els percentatges es mantenen entre el 
1951 i el 1955. A partir del 1956 creix 
l’accés a les instal·lacions higièniques;25

a les ordenances de 1958 la cambra de 
bany amb dutxa és prescriptiva (�gura 
5.42). El 81,8 % d’habitatges del carrer 
Jota tenen dutxa (33 %), que es popu-
laritza durant els anys seixanta; entre 
el 1961 i el 1965 es donen un 50 % de 
banyeres de seient i un 40 % de dutxes, 
i entre el 1971 i el 1975 es generalitza 
la cambra de bany amb banyera (85 %).
En canvi, al carrer Joaquim Valls triga 
més a imposar-se el bany encara que 
sigui amb banyera de seient. Signi�cati-
vament, la dutxa perdura com a majori-
tària a l’inici dels anys setanta. Els anys 
1971-1975 hi ha un destacable 70 % de 
dutxes enfront d’un 30 % de cambres 
amb banyera i de dimensions una mica 
més generoses. Però, en tots els casos, 
�ns ben entrats els anys setanta, no es 
disposa d’aigua calenta. 

L’accés a l’espai higiènic no va 
acompanyat de la disponibilitat d’aigua 
calenta, que, en aquest període i per a 
aquest nivell d’habitatges, és excepcio-
nal. A �nals dels anys seixanta molts 
projectes disposen les peces humides 
agrupades, cosa que facilita a partir 
d’ara la instal·lació d’aigua calenta. Però, 
tal com apunta l’enquesta de 1970, el 
percentatge d’habitatges amb aigua ca-

24.  Pere Hereu, El teixit residencial en la formació de 
la metròpolis moderna: el cas de Barcelona (1840-1936),
vol. 2, Les operacions de creació d’habitatge dins l ’Eixample 
(1860-1936), Universitat Politècnica de Catalunya, 
Iniciativa Digital Politècnica, 2014.

25.  Cal tenir en compte que el projecte de clavegueram 
del carrer Jota és del 1958. Exp. 714, 1958, AMCB.
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Figura 5.43. 
Plànols de fonaments, 
planta semisoterra-
ni, planta entresol i 
pisos de l'1 al 4, alçats, 
estructura i coberta de 
la �nca del carrer de 
la Jota, 101. Juan Roca 
Ribera, arquitecte. 
Gener de 1971.  

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 34066.
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lenta és del 39 % als barris més centrals 
del districte, com és Fabra i Puig, i només 
del 26,4 % als més perifèrics (�gura 
5.49).26 Els anys 1971-1975 només en el 
43 % i el 41 % d’expedients, respectiva-
ment, s’especi�ca que es disposa d’aigua 
calenta. És a partir del 1976 quan trobem, 
en aquesta zona, la instal·lació d’aigua 
calenta normalitzada (des de projecte). Els 
expedients mostren el canvi d’estàndard i 
a partir del 1980 es de�neixen molt més 
clarament des de projecte tant les caracte-
rístiques tècniques, constructives, estruc-
turals i d’instal·lacions, com els acabats, 
etc. És ara quan, �nalment, i en unes dates 
molt avançades, queda completament 
de�nit el bany estàndard: inodor, pica, 
banyera i bidet. 

Les condicions de treball a la cuina 
són precàries �ns a la irrupció del gas 
butà entorn del 1960. La cuina de les 
cases unifamiliars dels anys vint i trenta 
és un espai petit i subsidiari, vinculat a 
la petita eixida, que permet compensar 

26.  Cens d’habitatges de Barcelona, 1970. Departament 
d’Estadística i Difusió de Dades (O�cina Municipal de 
Dades, Ajuntament de Barcelona).

Figura 5.44. 
Plànol de planta de la 
�nca del carrer de la 
Jota, 100-102. Rafael T. 
Gutiérrez, arquitecte. 
Abril de 1976. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 66212.

algunes funcions. Es cuina amb fogo-
nets de carbó, la qual cosa implica una 
tasca carregosa i lenta. La introducció 
de la cuina econòmica, habitual als ha-
bitatges dels barris centrals de la ciutat, 
és puntual i només es dona en un 11 % 
dels expedients del carrer Jota entre el 
1920 i el 1935 i excepcionalment als 
anys trenta al carrer Joaquim Valls. La 
primera la trobem el 1927 al mateix ha-
bitatge que hem denominat producte, en 
el sentit que té els mateixos estàndards 
del centre de la ciutat. 

Als anys quaranta es comença a in-
troduir la cuina econòmica de manera 
progressiva als expedients del carrer 
Jota, i al �nal dels anys cinquanta un 
50 % dels habitatges nous la incorpo-
ren.27 Implica una millora signi�cativa 
en e�ciència i s’obtenen altres funcio-
nalitats com el forn; a més, la con-

27.  1940-1945: dels 3 habitatges estudiats, un té cuina 
econòmica.
1946-1950: 5 de 10 cuines són econòmiques, una de 
fogonets, i les altres no ho sabem (1 al terrat).
1951-1955: 3 dels 12 habitatges tenen cuina econòmica, i 
els altres sense especi�car.
1956-1960: 5 de les 11 cuines són econòmiques, i altres sense 
especi�car. És simptomàtic que ja no es dibuixin fogons.
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ducció dels fums proporciona millors 
condicions higièniques (�gura 5.36). 
En canvi, i de manera signi�cativa, 
la cuina de fogonets de carbó segueix 
sent als expedients de Joaquim Valls 
la més habitual �ns a �nals dels anys 
cinquanta (80 %). La comercialització 
de gas butà a partir del 1959 suposa la 
seva irrupció a la cuina. Entre el 1961 i 
el 1965, és al 60 % dels expedients del 
carrer Jota i al 35 % dels de Joaquim 
Valls, i en pocs anys es generalitza. És 
a dir, en deu anys es passa de tendir 
cap a la cuina econòmica a la plena 
implementació de la de gas butà. El 
gas queda associat a la cuina de manera 
de�nitiva, cosa que suposa una reduc-
ció important del temps, rapidesa d’ob-
tenció del foc i de cocció, emmascara 
menys els estris de cuina, i això redueix 
el temps de netejar. En de�nitiva, és un 
salt qualitatiu importantíssim en el dia 
a dia de moltíssimes dones dels barris 
populars.

L’altre equipament al qual s’aspira 
durant aquests anys és la nevera, que 
no serà habitual en els projectes �ns als 
anys setanta (�gura 5.44). Al carrer Jota 
es comença a introduir a inicis dels anys 
seixanta però de manera excepcional. 
Per la seva banda, al carrer Joaquim 
Valls no la trobem �ns a �nals dels 
anys seixanta; com passa amb altres 
equipaments, els canvis als barris del 
nord es donen una mica més tard. La 
lògica de la cuina compacta i integrada 
amb els electrodomèstics bàsics com la 
nevera, habituals en altres indrets, aquí 
encara trigarà �ns ben entrats els anys 
setanta. És a dir, el treball quotidià de 
cuinar exigeix també l’assortiment de 
productes frescos, i anar a comprar és 
encara una tasca quasi quotidiana. Entre 
el 1971 i el  la nevera esdevé habitual a 
ambdós barris (80 %), i a partir del 1976 
està plenament incorporada. Pel que fa a 
l’equipament de la cuina, des de pro-
jecte segueix sent molt limitat: marbre 
blanc, doble pica i cuina de gas. No hem 
trobat cap cas en què als plànols o a la 
memòria s’especi�quin mobles integrats.

Durant aquests anys es va de�nint 
també el lloc de la bugada. Rentar la 
roba a mà és una activitat quotidiana 
costosa i té una consideració subsi-
diària en la de�nició del programa dels 
habitatges. Als expedients dels anys 
vint és quasi inexistent (6,5 % al carrer 
Jota i cap al carrer Joaquim Valls). La 
lògica de cases de planta baixa o planta 
baixa i pis amb un petit pati o eixida fa 
que no s’atengui l’espai per a la bugada; 
probablement es fa amb ribells a fora o 
a les galeries posteriors. Als habitatges 
del carrer Jota comença a aparèixer 
més o menys habitualment a partir 
dels anys trenta (50 %). A Joaquim 
Valls la tasca de rentar no té un lloc 
especí�c �ns a �nals dels anys quaran-
ta. Després de la Guerra, de mica en 
mica es va de�nint un espai especí�c 
dins de l’habitatge popular i es deixa 
de banda la idea de safareig públic. Als 
anys quaranta, les ordenances de 1947 
ho exigeixen i més de dos terços dels 
habitatges en tenen, ja sigui al mateix 
habitatge o bé al terrat en un quartet 
especí�c,28 cosa que implica l’esforç 
d’haver d’anar amb la roba bruta al 
terrat, dedicar una bona estona a rentar 
i estendre i, més tard, anar a recollir 
la roba seca, encara que també suposa 
un lloc de socialització i d’eixida. A 
partir de �nals dels anys cinquanta, 
els habitatges ja tenen majoritària-
ment el safareig a dins.29 S’incorpora 
com a peça estàndard de l’habitatge, 
però en va canviant la ubicació sense 
un criteri de funcionalitat del treba-
ll. Probablement el que mana és la 
facilitat de conduir les aigües grises. 
En alguns casos se situa en una eixida 
a la façana posterior en un petit balcó 
o sortida des d’una habitació (�gura 
5.40). Només a �nals dels anys seixanta 

28.  1940-1945: 3 de 3 tenen safareig.
1946-1950: 6 de 10, 1 al terrat.
1951-1955: 8 de 12, 2 al terrat.

29.  1961-1965: hi ha safareig en 8 dels 10 edi�cis 
estudiats. No hi és en els habitatges més petits que es fan 
a partir d’una ampliació o reforma. 
1966-1970: tots els habitatges tenen safareig.
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Planta tipus Operació Data
Superfície 
mitjana

Equipaments 
higiènics

Equipament 
de la cuina Espai de bugada

Carrer Jota, 53
(addició)

1959 69,79 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina econòmica 
amb forn

Safareig exterior

Carrer Jota, 91 1968 49,08 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Carrer Jota, 97
(sustitució)

1969 62,68 m2 Lavabo, inodor 
i banyera de 
seient

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Carrer Jota, 100 1976 77,13 m2 Lavabo, inodor, 
bidet i banyera. 

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Figura 5.45. 
Quadre resum.
Font: Elaboració pròpia a 
partir dels expedients de 
l'AMCB.

Quadre resum de plantes i serveis als habitatges dels processos de 
densificació
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Planta tipus Operació Data
Superfície 
mitjana

Equipaments 
higiènics

Equipament 
de la cuina Espai de bugada

Carrer Joaquim 
Valls, 20

1961 40,56 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Fogons de carbó Safareig exterior

Carrer Joaquim 
Valls, 57

1963 58,14 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Carrer Joaquim 
Valls, 7

1972 69,82 m2 Lavabo, inodor 
i dutxa

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior

Carrer Joaquim 
Valls, 73

1975 68,81 m2 Lavabo, inodor, 
bidet i banyera. 

Cuina de gas 
butà

Safareig exterior
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i, sobretot, entre el 1971 i el 1975, es 
vincula com una eixida estructurada 
amb la cuina, i es racionalitzen les ins-
tal·lacions (�gures 5.44 i 5.45). Entorn 
del 60 % dels casos, la cuina, el bany i 
el safareig conformen un bloc. Entre 
el 1976 i el 1980 s’incorpora des del 
projecte l’escalfador al safareig. No és 
�ns en aquest moment que es comença 
a preveure un espai per a la rentadora; 
�ns ara el safareig només és estricta-
ment la pica. De ben segur que les pri-
meres rentadores es devien incorporar 
de manera forçada o bé substituint les 
piques. Entre el 1975 i el 1980 trobem 
al carrer Jota els primers projectes 
que ja incorporen la rentadora com un 
electrodomèstic propi de l’habitatge (�-
gura 5.44), però als expedients del carrer 
Joaquim Valls no n’hi ha cap de gra�ada, 
ni als anys setanta i en la majoria dels 
casos sense la possibilitat que hi càpiga. 
Això no vol dir que ningú en tingués, 
però sí que deixa clar quin és el programa 
de l’habitatge i que els promotors o els 
mateixos autors del projecte menystenen 
la incomoditat de rentar a mà, a més, 
tenint en compte, que només a partir del 
1971 hi ha aigua calenta en un nombre 
signi�catiu de cases (45 %).

5.4. L’accés als requeriments higiènics 
i d’habitabilitat dels habitatges 
populars: a la dècada de 1960 
s’apunten els canvis, a la de 1970 
s’universalitzen 

Com hem anat apuntant, els canvis ex-
perimentats en els espais i equipaments 
dels habitatges populars del període 
són extraordinaris. Són uns canvis que 
emergeixen en els anys seixanta però 
que no s’universalitzen entre les classes 
populars �ns als anys setanta. En funció 
de la promoció i de la centralitat de les 
operacions de creació d’habitatge, s’ac-
cedeix abans als requeriments higiènics 
i a les millores d’habitabilitat. Els tipus 
d’habitatges més valorats en alguns dels 

polígons residencials, les promocions 
particulars més singulars de les zones de 
densi�cació o bé les noves operacions 
privades que es fan al centre del distric-
te accedeixen durant els anys seixanta a 
unes prestacions habitacionals que els 
seus veïns no tindran �ns ben entrats 
els anys setanta. Són uns canvis deter-
minats per les lògiques dels diferents 
processos de creació d’habitatge, polí-
gons i densi�cació. El primer és dirigit 
des de dalt i té pautes generalitzables i 
el segon depèn d’un mosaic de petites 
promocions més sotmeses a les inèrcies 
culturals i de les modes, normalment 
més conservadores. Tot i amb aques-
tes precaucions, podem anar apuntant 
alguns dels canvis que revolucionen 
l’habitatge popular.

Als anys seixanta s’inicia la revo-
lució de l’equipament de l’oci familiar 
a l’interior de la casa, que es genera-
litzarà als anys setanta, i això contri-
buirà poderosament a l’ancoratge dels 
individus a la llar i al progressiu declivi 
de la vella sociabilitat veïnal i de barri, 
de la caixa d’escales i del portal, del 
carrer i del bar de la cantonada. La sala 
menjador, que es comença a introduir 
als anys seixanta als habitatges po-
pulars més grans i més valorats, tant 
als polígons com a les zones de den-
si�cació, i que es generalitza als anys 
setanta, és el centre d’aquest canvi en la 
manera d’estar a casa, i el televisor en 
serà el protagonista. El televisor can-
viarà, de�nitivament, la manera d'estar 
a casa. Si el 196830 entre un 54 % i un 
67 % d’aquestes llars de Barcelona en 
gaudeix, set anys més tard (1976)31 la 
totalitat dels treballadors quali�cats en 
tenen i és molt estrany el qui encara no 
l’ha comprat entre els no quali�cats. 
L’estar menjador esdevé un lloc clau 

30.  Institut Nacional d’Estadística, Encuesta de 
equipamiento y nivel cultural de la familia, vol. II. Madrid, 
1968.

31.  Institut Nacional d’Estadística, Encuesta 
de equipamiento y nivel cultural de las familias. Abril 
1975, vol. II, Equipamiento y condiciones de las viviendas 
familiares, Madrid, maig 1976. 
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per a aquest entreteniment i les buta-
ques i el sofà s’incorporen de manera 
decidida al mobiliari de la llar. La ràdio 
i el telèfon també contribueixen a la 
transformació de la sociabilitat. La 
possessió de ràdio o telèfon passa en 
pocs anys de ser una absoluta raresa al 
món obrer barceloní a convertir-se en 
un fenomen absolutament massiu. Si 
al 195032 només un testimonial 3 % de 
pisos obrers gaudia de telèfon, gairebé 
tots els nous habitatges obrers l’aniran 
instal·lant en els anys seixanta i princi-
pis dels anys setanta. El 1968, un 87-
88 % de totes les llars de treballadors 
urbans de la província de Barcelona, 
tant quali�cats com no quali�cats, en 
disposa. L’equipament cultural dels 
habitatges és, no obstant això, extre-
mament precari. El 1968 la majoria de 
les llars jornaleres tenen menys de deu 
llibres a casa i només un 35 % en té 
entre 10 i 50, majoritàriament llars de 
treballadors quali�cats.

L’accés a la higiene als habitat-
ges d’aquests barris, majoritàriament 
transformats o construïts de nou entre 
el 1945 i el 1980, és superior a la 
mitjana de Barcelona. El 1950 només 
un 27 % dels habitatges de Barcelona 

32. Institut Nacional d’Estadística, Censo de 
edi�cios y viviendas de 1950, tom I, Madrid, Hijos de E. 
Minuesa, 1953.

disposava d’una cambra de bany amb 
dutxa o bany complet; en canvi, els 
anys 1946-1950 a les zones de densi-
�cació del sud un 50 % dels habitatges 
nous incorpora la dutxa i a les del nord 
un 33 %, un percentatge que a partir 
del 1956-1960 puja �ns al 82 % (33 % 
són banyeres de seient, �gures 5.47 i  
5.48) i �ns al 66 % (14 % són banyeres 
de seient) respectivament. Als primers 
polígons l’accés a la higiene depèn, 
com hem anat dient, de les caracterís-
tiques de les promocions;33 en algunes 
ja s’hi de�neixen des de �nals dels anys 
quaranta i, en d’altres, a mitjans dels 
anys cinquanta, només hi ha inodor. 
Aquesta situació es regularitza amb les 
ordenances de 1958 quan la cambra hi-
giènica mínima és prescriptiva. L’obli-
gatorietat i el canvi de plantejament 
dels polígons suposen que a partir del 
1960 tots els habitatges nous almenys 
tinguin dutxa, i s’introdueix la mitja 

33.  Al cens d’habitatges de 1970, a la secció censal de 
les Cases del Governador, un 48,5 % dels domicilis 
consten sense aigua. Això sorprèn perquè segons el 
projecte tenien dotació, i en devien tenir en el moment 
de la construcció. Potser per incapacitat econòmica 
havien deixat de pagar els rebuts. Hi havia un safareig 
públic i fonts que podien donar el servei bàsic. A la 
secció censal adjacent, entre Via Favència i Via Júlia, 
el 20,7 % dels domicilis tampoc tenien aigua. Si no hi 
ha error (i sembla que no n’hi ha), pot ser interessant 
remarcar la diferència entre el que estava previst al 
projecte i l’ús posterior.

Figura 5.46. 
Interior d’habitatge a 
la Guineueta, gener de 
1971. 

Font: Col·lecció particular, 
Alejandro Montes. Estudi 
del teixit residencial del 
polígon de la Guineueta 
(1956-1963), treball final 
de grau. Escola Politècnica 
Superior de Barcelona, 
2013, https://upcom-
mons.upc.edu/hand-
le/2099.1/20371.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/20371
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banyera als més valorats. També a les 
zones de densi�cació, entre el 1961 i 
el 1965 tots els habitatges nous incor-
poren una cambra higiènica; al sud un 
40 % tenen mitja banyera i al nord la 
tenen només un 10 %. Als barris del 
nord les millores són més modestes 
però signi�catives respecte al conjunt 
de la ciutat; al cens d’habitatges de 
Barcelona de 1960 la xifra d’habitatges 
amb dutxa és del 24,5 %, i amb bany del 
22,8 %. 

Deu anys més tard, el 1970, el bany 
amb banyera o dutxa és utilitzat per un 

majoritari 61 % de llars. Les xifres dels 
districtes obrers de la perifèria, a di-
ferència dels districtes del centre històric 
clarament infradotats, segueixen mostrant 
proporcions superiors, com passa amb 
el districte novè. La proporció de pisos 
amb banyera o dutxa d’aquest districte, 
un 68 %, és superior a la mitjana de la 
ciutat. Aquests percentatges se superen de 
vegades en alguns polígons dormitori del 
cinturó obrer metropolità. Però malgrat 
que es disposa aviat de cambra higièni-
ca, l’accés a l’aigua calenta és molt més 
tardana. El 1970, el percentatge de pisos 

Figura 5.47. 
Publicitat del Bañaseo 
de la casa Roca, anys 
cinquanta. 

Font: Roca.

Figura 5.48. 
Plànol general de re-
forma i ampliació de la 
�nca del carrer Joaquin 
Valls, 57. Joaquín M. 
Casamor de Espona, 
arquitecte. Gener de 
1963.   

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 74777.



233 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

amb instal·lació d’aigua calenta d’aquest 
districte (36 %) no s’allunya gaire del de la 
mitjana de la ciutat (37 %), i, tot i que la 
xarxa de gas dista de ser majoritària, el que 
regna, sens dubte, és la bombona de butà. 
Triplica folgadament la proporció de llars 
obreres de la ciutat que en disposaven el 
1950.34 De tota manera, una anàlisi de les 
dades per barris matisa els resultats: els bar-
ris perifèrics dels anys d’entreguerres, com 
les Cases Barates, i els d’autoconstrucció, 
com Torre Baró i Vallbona, s’allunyen de 
la mitjana de la ciutat si examinem l’aigua 
calenta, instal·lacions sanitàries i calefac-
ció conjuntament.35

Com s’ha dit, la irrupció del gas butà 
a partir de 1959 és probablement l’ele-
ment d’in´exió més destacat i abrupte. 

34. Consorci d’Informació i Documentació de 
Catalunya i Institut Nacional d’Estadística, Cens 
d´habitatge 1970.

35.  J. Roca i Cladera, Los precios del suelo en el ámbito 
metropolitano, Barcelona, Corporación Metropolitana de 
Barcelona, 1986.

70 - 99 %

55 - 70 %

40 - 55 %

< 40 %

Figura 5.49. 
Percentatge d’habitat-
ges amb aigua calenta 
per seccions censals, 
1970. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir del cens d’habitatges 
de Barcelona, Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades (Oficina Municipal 
de Dades, Ajuntament de 
Barcelona).   

Figura 5.50. 
Publicitat d'escalfadors 
d'aigua, 1959.  

Font: Revista Cuadernos de 
arquitectura, nº 37, 1959.
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La cuina de fogons de carbó (�gu-
ra 5.51) és l’habitual �ns llavors als 
habitatges obrers i només en els més 
valorats hi ha la cuina econòmica. La 
comercialització del gas butà canvia 
radicalment aquesta situació i, encara 
més, en el districte novè, on es concen-
tra la nova construcció, un canvi que 
encara no s’incorpora al polígon de la 
Guineueta iniciat el 1960, tot i ser el 
polígon que marca el punt d’in´exió en 
altres aspectes de l’habitatge. En canvi, 
per la seva posició estratègica, el de 
Ciutat Meridiana està servit directa-
ment per xarxa de gas, i també ho estan 
les promocions més centrals al distric-
te, com Can Ensenya o altres grans 
edi�cis construïts en els vials princi-
pals que tenen un estàndard més alt i 
encapçalen la transformació del centre 
del districte en un barri equivalent a les 
zones mitjanes del centre de la ciutat. 
Aquest és el cas d’algunes promocions 
del carrer Artesania (�gura 5.54) en 
un moment, la segona meitat dels anys 
seixanta, en què està previst fer el parc 
de la Guineueta, s’està urbanitzant 
el tram inferior del carrer, s’inicia la 
xarxa del clavegueram entre la plaça 

Figura 5.51. 
Cuina de fogons oberts 
de carbó, vigents �ns 
al 1960.   

Font: Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.

Figura 5.52. 
Cocinas Far, publici-
tat a inicis dels anys 
seixanta.   

Font: Fullet publicitari.
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Ciutat Meridiana
76,12 %

Torre Baró
0,00 %

Vallbona
0,00 %

Canyelles
0,00 %

Roquetes
0,32 %

Trinitat Nova
0,00 %

Guineueta
20 % Verdum

7,78 %

Prosperitat
5,97 %

Porta
27,01 %

CanCanCanCanCanCan
Ensenya
70,58 %70,58 %70,58 %70,58 %

Can  Peguera 
0,78 %

Turó de la Peira
23,51 %

Vilapicina
48,72 %

Fabra i Puig
52,18 %

Figura 5.53. 
Plànol i quadre: percen-
tatge d’habitatges amb 
xarxa de gas el 1970 
(nord - sud i per barri).  

Font: Elaboració pròpia a 
partir del cens d’habitatges 
de Barcelona, Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades (Oficina Municipal 
de Dades, Ajuntament de 
Barcelona). 

< 1,0 %

1,0 % - 10 %

10 % - 30 %

30 % - 70 %

> 70 %

Nord de Nou Barris
12,9 %

Sud de Nou Barris
35,7 %

Figura 5.54. 
Habitatges de l'arqui-
tecte Sen Tato, 1968, 
carrer Artesania. 

Font: AMCB. 
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Llucmajor i Ponce de León el 1966 i es 
pavimenta el 1967. 

D’altra banda, als edi�cis nous de 
les zones de densi�cació, tot i que el gas 
butà s’incorpora de manera immediata, 
el xarxa de gas arriba més tard en funció 
de l’accés a la xarxa. El 1970 arriba a un 
signi�catiu 70 % en alguns barris del sud; 
en canvi, als del nord, excepte als polí-
gons, és quasi inexistent (�gura 5.53). A 
escala de Barcelona, el 1968, la cuina de 
llenya o carbó encara s’usa en un terç de 
les llars populars urbanes de treballadors
quali�cats i en dos terços dels no quali�-
cats, una situació que només set anys més 
tard ja és una relíquia del passat.36

Paral·lelament, la nevera entra a 
les cuines. Anar al mercat a comprar 
aliments frescos diverses vegades per 
setmana es va deixant de banda perquè 
es disposa de frigorí�c: dos de cada tres 
pisos d’obrers quali�cats i més de la 
meitat dels no quali�cats el fan servir 
ja el 1968, una tendència que també 

36.  Roca i Cladera, Los precios del suelo...

trobem als casos estudiats. L’electrodo-
mèstic s’incorpora al polígon de Ciutat 
Meridiana del 1964, i a partir de la 
segona meitat dels anys seixanta es 
comença a incorporar, puntualment, als 
barris de densi�cació. La diferència en-
tre el cas estudiat del sud i el del nord 
és destacable entre el 1966 i el 1970 
un 33 % i un 0,1 % respectivament. 
El gran canvi és al lustre següent: es 
passa al 71 % i 82 % respectivament. El 
1976, la gran transformació s’ha consu-
mat: com la mitjana de famílies urba-
nes de la província, totes les llars dels 
treballadors quali�cats utilitzen sense 
excepció la nevera, i només un 5 % de 
les dels quali�cats no en tenen.

Aquestes novetats, a escala de projec-
te, no queda clar si van acompanyades de 
la de�nició del mobiliari de la cuina més 
enllà de pica, fogons, nevera i marbre. 
La cuina amb els mobles integrats que 
la publicitat posa al davant no la trobem 
explicitada als casos estudiats. Només 
a través de les fotogra�es d'Hogar y Ar-
quitectura de l’OSH (�gura 5.55) tenim 

Figura 5.55. 
Interior de les cuines 
de les torres a la Gui-
neueta.  

Font: Hogar y Arquitectura, 
núm. 36. 

Figura 5.56. 
Publicitat de la marca 
de frigorí�cs Edesa 
dels anys seixanta. 

Font: Fullet publicitari. 

Figura 5.57. 
Publicitat de les renta-
dores Clavell. 

Font: Arte y Hogar (1948). 
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referències de l’existència de mobles als 
habitatges més valorats de les torres de la 
Guineueta. En paral·lel, l’increment de 
superfície mitjana fa que la cuina sigui 
més gran i que s’incorpori, en alguns dels 
casos, una taula per menjar diàriament, 
cosa que permet atorgar a la sala menja-
dor un rol marcadament social.

La mecanització de la bugada, es 
visualitza molt tard a escala de projec-
te. Tots els polígons, tant els primers 
com els de després del 1960, tenen un 
espai destinat a rentar majoritàriament 
a l’interior dels habitatges, encara que 
en alguns casos se situa al terrat. En 
canvi, la incorporació de la rentadora és 
molt més tardana. Només la trobem al 
polígon de Canyelles el 1974. Aquesta 
és una situació molt semblant a la dels 
barris de densi�cació; l’obligatorietat que 
imposen les ordenances de 1947 �xen el 
safareig als habitatges, a dins o al terrat 
(solució que trobem als anys cinquanta 

i inicis dels anys seixanta). Com en el 
cas dels polígons, els projectes només 
incorporen la rentadora als anys setanta, 
situació que no mostra una realitat més 
àmplia: segons les dades estadístiques, el 
1968 dos de cada tres habitatges d’obrers 
quali�cats ja l’han comprada, la majoria 
a terminis. En canvi, no en tenen més de 
la meitat dels obrers no quali�cats, que 
també la compren a terminis. El 1975 
el 83 % dels primers tenen rentadora 
(el 40 % automàtica), i en tenen entorn 
del 70 % dels no quali�cats (només el 
25 % automàtica), una taxa inferior a la 
mitjana de les classes urbanes. Aquestes 
dades indiquen que la «revolució» de 
rentar l'encapçalen les usuàries (�gura 
5.67) incorporant la rentadora a la casa, 
que probablement substitueix la pica 
del safareig, i des del punt de vista de la 
disciplina i el mercat immobiliari és una 
revolució més tardana (�gura 5.58). 

En de�nitiva, als anys vuitanta es 

Figura 5.58. 
Plànol de la planta en-
tresol, tipus i àtic (amb 
espai per a rentadora) 
de la �nca del carrer 
Joaquín Valls, 73. Al-
fonso Ortiz, arquitecte. 
Abril de 1975. 

Font: AMCB. Fons Ajunta-
ment de Barcelona: Q132 
Antecedents permisos 
d’obres 23377.
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consuma la revolució de l’espai domès-
tic. Les condicions de l’habitatge obrer 
al districte barceloní de Nou Barris deu 
anys després (1986)37 mostren la con-
solidació d’una situació, si no pròspera en 
termes relatius, sí de�nitivament allunya-
da de la precarietat pròpia dels anys del 
primer franquisme.38 Segueix sent eleva-
díssima la proporció d’habitatges petits 
(un 60 % de pisos més petits de 70 m2 i 
un 28 % entre 70 i 100 m2), una situació 
inferior a la mitjana de la ciutat i de l’àrea 
metropolitana. Tot just hi ha habitatges 
amb més d’una dutxa o bany, encara que el 
telèfon continua com un equipament mas-
siu (un 92 %). La rentadora automàtica ja 
sembla massivament implantada. Gairebé 
tothom disposa de televisor en color, tot i 
que els indicadors baixen apreciablement 
respecte a la mitjana de la ciutat en parlar 
de vídeos, tocadiscs o �lmadores, llibres 
(encara que en termes comparatius amb les 
dades provincials del 1975 s’observa una 
apreciable millora en el nombre de llibres 
de les petites biblioteques) o els primers 
ordinadors personals. En canvi, els indi-
cadors de l’equipament domèstic són molt 
inferiors si parlem de congeladors, renta-
plats o aspiradores.

5.5. Un indicador signi�catiu: 
l’increment de la superfície disponible 
per habitant

Una de les millores signi�catives dels 
habitatges per als individus des dels anys 
quaranta �ns als vuitanta, que con�rma el 
que hem apuntat a inicis del capítol, és la 
progressiva desaparició de la cohabitació 
i la vinculació de l’habitatge a la família 
nuclear, cosa que proporciona intimitat i 
espai, encara que sigui reduït, per al des-

37.  Maria Jesús Izquierdo, Fausto Miguélez i Marina 
Subirats (dir.), Enquesta metropolitana 1986. Condicions 
de vida i hàbits de la població de l ’àrea metropolitana de 
Barcelona, vol. 9, Nou Barris, Barcelona, Mancomunitat 
de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, 1988.

38. Izquierdo, Miguélez i Subirats (dir.), Enquesta 
metropolitana 1986..., pàg. 52-61.

envolupament personal sense la interacció 
de més de dues generacions o un parentiu 
més allunyat. A partir dels censos de 1947 
i 1970 podem constatar una diferència
notable de les condicions de cohabitació i 
del nombre d’individus per habitatge. Als 
anys quaranta la mitjana d’habitants per 
habitatge és de 4,9 (�gura 5.59), amb unes 
condicions de cohabitació al barri d’1,1 
famílies per habitatge (�gura 5.60) i amb 
un habitatge mitjà de tres habitacions. En 
canvi, el 1970, la millora de les condicions 
redueix les situacions de més d’una unitat 
familiar per habitatge, i la mitjana és entre 
3,5 i 3,9 habitants per habitatge segons 
el barri. De famílies extenses i múltiples 
es passa a la família nuclear en habitatges 
més grans.

L’anàlisi de les dades obtingudes a par-
tir del buidatge dels padrons municipals 
d’habitatge39 ens permet veure els canvis 
que es van anar produint a Nou Barris 
entre els anys quaranta i els anys setanta 
quant a cohabitació, tipus de famílies i 
mitjana de persones per habitatge. L’any 
1940 les famílies, tant les nuclears com 
les extenses, representaven gairebé el 
90 % del total i la mitjana d’habitants per 
llar era de 4,5.40 Aquesta situació, però, 
va canviar de manera important amb 
l’arribada massiva de persones migrades, 
acompanyada d’una manca de plani�cació 
inicial a l’hora de donar-los una solució 
habitacional digna. Així, durant la dèca-
da de 1950 i una part de la de 1960, el 
nombre de famílies múltiples i la coha-
bitació van augmentar signi�cativament, 
especialment a barris del nord del districte 
com Roquetes, on va arribar-se a la mitja-
na de 5,5 habitants per llar i a gairebé un 
quart dels habitatges amb més d’un nucli 

39.  Aquest buidatge s’ha portat a terme com a part 
de la investigació de la tesi doctoral en curs de Joan 
Roger, desenvolupada en el marc del projecte competitiu 
d'R+D+I «La revolución del entorno cotidiano obrero y 
popular: vivienda y espacio urbano en el distrito de Nou 
Barris de Barcelona, 1950-1975» (HAR2017-82965-R).

40.  El 1940 el percentatge de famílies nuclears al 
conjunt de Nou Barris era del 63,3 % i el d’habitatges 
amb famílies extenses representava un 26,2 %, mentre 
que el nombre de llars amb més d’un nucli familiar era 
del 8,6 %.
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familiar convivent.41 Aquesta situació, com 
hem esmentat abans a partir de les dades 
estadístiques, canvia radicalment el 1970, 
quan es passa a una mitjana d'entre 3,5 i 
3,9. La construcció massiva d’habitatges a 
la dècada de 1960 elimina la cohabitació.

Les transformacions de les unitats 
familiars coincideixen amb el pro-
cés força generalitzat d’increment de 
superfícies dels habitatges entre el 
1947 i el 1970 o, si més no, la reducció 
del nombre de membres en les famí-
lies augmenta la superfície disponible 
per habitant en tots els processos de 
creació d’habitatges. Entre un procés 

41.  Entre el 1950 i el 1960 el percentatge de famílies 
nuclears i extenses va decaure �ns al 75 %, el nombre 
d’habitatges amb més d’un nucli va augmentar el 19,9 % 
i el nombre d’habitants per llar va passar del 4,51 % del 
1940 al 4,77 % l’any 1960; i a Roquetes va augmentar 
�ns gairebé a les cinc persones i mitja a cada llar. 

i l’altre hi ha algunes diferències que 
poden ser signi�catives.

Els barris generats a partir de 
processos d’autoconstrucció són, per la 
seva idiosincràsia, són els més variables 
i els que s’han anat transformant més. 
Zones d’autoconstrucció com Torre 
Baró i Vallbona segueixen durant tot el 
període les lògiques de ciutat informal. 
Des dels anys vint emergeixen nuclis 
d’habitatges autoconstruïts en sòl rural 
parcel·lat o bé en terrenys a l’espe-
ra de transformacions urbanístiques. 
Torre Baró i Vallbona, a diferència 
dels altres barris, es mantenen amb la 
lògica d’autoconstrucció durant tot el 
període d’estudi. La informació que ens 
aporta l’expedient de 1955 conforme se 
sol·licita la legalització de les casetes 
construïdes a Torre Baró i la memòria 
del Pla especial de millora urbana 

Figura 5.59. 
Habitants per habitat-
ge el 1947 i el 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de l’estadística 
municipal.
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Figura 5.60. 
Famílies per habitatge 
el 1947 i el 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de l’estadística 
municipal.
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de Vallbona de 1979 ens permeten
conèixer les superfícies mitjanes dels 
habitatges en cada un dels moments.

Si partim de les dades que propor-
ciona l’expedient de 1955, són habitat-
ges que aspiren a poder aconseguir els 
mínims d’habitabilitat. En la majoria 
dels casos, el procés de legalització que 
s’engega el 1955 implica una ampliació 
per assolir la superfície mínima exigida. 
La superfície mitjana de les construc-
cions originals és de 27 m2, i a partir 
de les diferents sol·licituds es passa a 
43,8 m2. La dinàmica de construcció 
d’aquests habitatges n’implica una 
transformació permanent i una am-
pliació i transformació successives; això 
comporta que, malgrat la justesa de su-
perfícies que evidencien les sol·licituds 
de legalització del 1955 en analitzar les 
superfícies actuals a partir de les dades 
del Cadastre, siguin signi�cativament 
superiors (�gura 5.61).

Quant als polígons, també és re-
llevant l’increment progressiu de les 
superfícies mitjanes, amb dues parti-
cularitats que cal mencionar: per una 
banda, la reducció signi�cativa de la 
superfície en la segona meitat dels anys 
cinquanta, quan s’incorporen al Cadas-
tre molts polígons construïts per acollir 
barraquistes amb una habitabilitat de 
mínims; per l’altra, l’augment molt 
signi�catiu de les superfícies a partir 
dels anys setanta, ja que s’incorporen 
moltes promocions privades en l’àrea 
central de Nou Barris que tenen des-
tinataris molt diferents dels habitants
dels primers polígons. Per la seva ban-
da, les superfícies dels habitatges dels 
polígons residencials, a partir dels anys 
seixanta, s’homologuen amb les de la 
resta del districte. Aquestes diferències 
queden perfectament re´ectides a par-
tir de les mitjanes de les superfícies de 
tots els polígons existents (�gura 5.62). 
Entre el 1951 i el 1960, la mitjana 
oscil·la entre 44 m2 i 60 m2, i del 1960 
al 1980 entre 70 m2 i 95 m2, la qual 
cosa indica un canvi molt signi�catiu 
de qualitat de l’habitatge. Si concretem 

entre els casos estudiats i establim una 
diferenciació clara entre els primers 
polígons, els construïts durant les dèca-
des de 1940 i 1950, i els que es cons-
trueixen a partir del Plan de urgencia 
social de 1958, podem apreciar una 
evolució clara en la superfície mitjana 
dels habitatges (�gura 5.63). En les 
dues primeres dècades veiem el forts 
contrastos. Per exemple, la superfície 
mitjana de Torre Llobeta és de 72,6 
m2 i la de les Cases del Governador, de 
21,05 m2. En canvi, a partir dels anys 
seixanta, la mitjana és més homogènia i 
augmenta signi�cativament.

Els processos de densi�cació també 
suposen un creixement sostingut de les 
superfícies durant tot el període. La 
conformació del districte a partir de 
les herències i dels processos de creació 
d’habitatge dibuixen una densi�cació, 
com ja s’ha dit, en dos ritmes i expec-
tatives: els de la zona del sud (Vilapi-
cina i Fabra i Puig), més primerenca i 
més ben connectada amb el centre de 
la ciutat, i els de la del nord (Prospe-
ritat i Verdum), més tardana, amb més 
carències de serveis i més perifèrica. La 
zona sud sempre és més ben valorada 
i això repercuteix en la qualitat dels 
habitatges i les seves superfícies. Si 
observem els quadres de les superfícies 
mitjanes del nord i del sud (�gures 
5.64 i 5.65), podem veure que les su-
perfícies dels habitatges dels barris del 
sud sempre són més grans tot i que les 
diferències varien molt, des de només 
un 2 % entre el 1939 i el 1945 �ns al 
23 % entre el 1961 i el 1965, cosa que 
indica que just després de la Guerra 
les dinàmiques d’un lloc i de l’altre 
seran molt semblants, però en el pic de 
creixement, a inicis dels anys seixanta, 
són divergents, una in´exió a inicis 
dels anys seixanta que coincideix amb 
l’augment sobtat del parc d’habitatges. 
A la dècada de 1970, als barris del sud 
a inicis i als del nord al �nal, s’incre-
menten substancialment les superfícies 
coincidint amb la valoració i millora 
d’aquests barris.  
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Si concretem l’anàlisi de les su-
perfícies dels habitatges als dos casos 
d’estudi que hem desenvolupat, podem 
de�nir encara més les diferències entre 
una zona i l’altra (�gura 5.66). Les 
superfícies mitjanes dels habitatges del 
carrer Jota entre el 1900 i el 1935 van 

de 65 m2 a 75 m2, unes superfícies que 
pràcticament es mantenen �ns al 1970, 
quan la valoració i centralitat del barri 
farà que entre el 1970 i el 1980 siguin 
una mica més grans. Per la seva banda, 
els habitatges del carrer Joaquim Valls 
són sensiblement més petits durant 

Polígons 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980

Superfície mitjana de l’habitatge 60,7 44,4 73 71,8 86,5 95,3

Habitatges nous 1.161 506 4.029 4.831 5.483 583

Edificis nous 65 15 174 113 134 16

Superfícies 70.471 22.487 294.192 346.631 474.421 55.556

Figura 5.62. 
Superfície mitjana 
dels habitatges dels 
polígons de Nou 
Barris segons l’any de 
la seva construcció.

Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades obtingudes 
del Cadastre. 

Figura 5.61. 
Superfície mitjana dels
habitatges de Torre
Baró i Vallbona segons
l’any de la seva
construcció. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades obtingudes 
del Cadastre. 

Torre Baró i Vallbona 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980

Superfície mitjana de l’habitatge 60,9 66,1 71,8 72,1 75,1 76,4

Habitatges nous 204 353 172 71 175 143

Edificis nous 122 212 103 76 74 41

Superfícies 12.420 23.328 12.352 337 13.140 10.930

Figura 5.63. 
Superfície mitjana dels 
habitatges dels diversos 
polígons estudiats (sup. 
útil). 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
obtingudes del expedients 
de l’AMCB.
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tot el període estudiat. Algunes de les 
casetes inicials són molt precàries, amb 
habitatges de prop de 20 m2 forma de 
passadís o en bateria, que mostren, en 
alguns casos, condicions extremes. La 
superfície mitjana entre el 1920 i el 
1940 passa de 44 m2 a 55 m2 en un clar 
procés de creixement, i a partir del 1946 
i �ns al 1960 són entorn de 57-59m2, 
encara que si ho mirem amb deteni-
ment podem identi�car fortes diferèn-
cies entre habitatges, des de 30 m2 �ns 
a 80 m2. Amb la primera densi�cació 
augmenta la superfície dels habitat-
ges. Els habitatges construïts als anys 
seixanta, encara amb una densi�cació 
sostinguda, oscil·len entre 65 m2 i 70 
m2 de mitjana. Als anys setanta, quan 
el procés de densi�cació és més sever 
(sobretot entre el 1971 i wl 1975), la 
superfície dels habitatges es manté 
entorn de 70 m2 i tendeix a igualar-se 
amb la del carrer Jota. 

En de�nitiva, la dinàmica del dis-
tricte és coincident amb la de la ciutat 
i l’àrea metropolitana. Els anys seixanta 

són els que van permetre trencar a la 
baixa la corba d’amuntegament de l’ha-
bitatge obrer, en creixement constant 
des dels anys d’entreguerres i en especial 
durant les dures dècades de 1940 i 1950. 
Si el 1960 s’havia arribat a l’alarmant 
xifra de prop de sis persones en cada 
habitatge principal, deu anys després 
s’havia baixat a menys de quatre, la més 
violenta in´exió de la corba de tota la 
centúria. Les dades del cens d’habitat-
ges de 1970 permeten també descobrir 
que, en termes relatius, els districtes i 
municipis obrers de la metròpoli barce-
lonina comentats són aquells on domina 
l’habitatge petit en superfície (inferior 
a la mitjana de la ciutat), però ja no 
ín�ma (41-47 % d’habitatges entre 31 
m2 i 60 m2, 43-48 % entre 61 m2 i 90 m2

en els districtes novè i desè de la ciutat), i 
superiors en qualsevol cas a les de les se-
gones perifèries dels anys d’entreguerres 
i a les de la cohabitació del primer fran-
quisme. Si examinem les dades del cens 
de 1970 per barris, comprovarem que, 
a excepció dels barris històrics com la 

Densificació sud 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980

Superfície mitjana de l’habitatge 67 71,3 68,5 73,3 78,2 83,9

Habitatges nous 3.030 5.245 344 4.989 5.391 1.348

Edificis nous 316 287 287 190 83 262

Superfícies 293.016 373.780 366.072 365.640 421.759 113.138

Figura 5.64.
Superfície mitjana dels
habitatges de densi�-
cació de l'àrea nord de 
Nou Barris segons l’any 
de la seva construcció. 

Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades obtingudes 
del Cadastre. 

Densificació nord 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980

Superfície mitjana de l’habitatge 62,7 66,1 55,6 68,9 70,7 75,6

Habitatges nous 7 1.770 6.193 7.524 2.985 1.379

Edificis nous 78 302 524 612 270 100

Superfícies 21.120 16.914 344.333 518.651 210.960 104.281

Figura 5.65.
Superfície mitjana dels
habitatges de densi�-
cació de l'àrea sud de 
Nou Barris segons l’any 
de la seva construcció

Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades obtingudes 
del Cadastre. 
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Barceloneta o el Raval, la distribució de 
l’habitatge més petit es concentra a les 
perifèries obreres de la ciutat: a la Zona 
Franca, Montjuïc, Bon Pastor, Besòs, 
Vallbona, Torre Baró i Verdum, un 
66 % del parc d’habitatges no arribava 
als 60 m2, quan la mitjana barcelonina 
era d’una mica més del 40 %.42 Sembla 
que les diferències són apreciables entre 
obrers d’o�ci i obrers no quali�cats. Si 
mirem les dades d’actius urbans per a 
la província de Barcelona el 1968, per 
als primers els habitatges més petits de 
65 m2 representaven només un 39 %, 
mentre que els compresos entre 65 m2 i 
110 m2 representaven un 55 % (una mi-
tjana de 73 m2 per habitatge i 21 m2 per 
persona). Per als obrers no quali�cats, 
la relació s’invertia: el 63 % d’habitatges 
mínims i el 36 % dels més grans (62 m2

de mitjana i 17 m2 per persona).43 El 
canvi s’està duent a terme de manera 
molt ràpida, i set anys més tard només 
un 30 % dels obrers no quali�cats viuen 
en els habitatges mínims, mentre que 

42.  Roca i Cladera, Los precios del suelo..., pàg. 112-113.

43.  Institut Nacional d’Estadística, Encuesta de 
equipamiento..., 1968.

un 54 % ho fa ja en els més grans. La 
situació s’havia equilibrat, ja que en el 
cas dels no quali�cats gairebé un de 
cada dos vivia ara en un pis de més de 
65 m2. Si seguim l’estadística per als ac-
tius urbans de la província de Barcelona, 
s’observa una disminució de l’índex 
d’amuntegament mesurat en percentat-
ge d’habitatges amb més d’una persona 
per habitació: si en el cas de treballadors 
no quali�cats un 54 % vivien amunte-
gats en els seus pisos el 1968 —38 % en 
el cas dels quali�cats—, set anys després 
la proporció havia baixat �ns al 40 % 
(28 % en els quali�cats).44 L’Enquesta 
metropolitana con�rmaria a mitjan anys 
vuitanta que la cohabitació i l’amun-
tegament als habitatges, especialment 
als obrers, ja era una cosa del passat a 
les perifèries barcelonines. Al districte 
obrer de Nou Barris el tipus de llar més 
freqüent, com s’ha vist, és el de la parella 
amb �lls. També és inferior el de famí-
lies extenses. I els percentatges s’alteren 
molt poc si mirem les llars estrictament 
de treballadors del districte. 

44.  Institut Nacional d’Estadística, Encuesta de 
equipamiento..., 1975.

Figura 5.66. 
Superfícies comparades 
per quinquennis dels 
nous habitatges dels 
carrers Jota i Joaquim 
Valls. 

Font: Elaboració pròpia.
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5.6. A manera de conclusió: Nou 
Barris, un cas paradigmàtic de les 
millores de l’espai domèstic popular

Nou Barris és un cas extraordinari per 
resseguir les transformacions de l’ha-
bitatge popular entre el 1940 i el 1980. 
Encara que les preexistències condicionen 
i determinen les zones ja urbanitzades 
als anys vint, la profunda transformació 
d’aquestes zones, a més de les nombroses 
promocions d’obra nova (pública i priva-
da), el converteixen en un cas paradigmà-
tic i referencial per entendre els canvis en 
els habitatges populars en moltes de les 
seves vessants.

Als anys quaranta i cinquanta els 
polígons residencials, de promoció 
pública i privada, es fan només des de 
la lògica de grans contenidors d’habi-
tatges econòmics. La majoria de pro-
mocions es resolen a partir de replicar 
blocs idèntics d’habitatges sense cap 
valoració formal que contenen el màxim 
d’habitatges de mínims, que cobreixen 
estrictament les necessitats bàsiques. 
Aquesta precarietat a vegades també és 
constructiva, amb habitatges, en alguns 
casos, extremament petits i en tots els 
casos amb un programa arquitectònic 
molt gasiu, també a les promocions 

privades, en els quals, tot i saber les 
prioritats dels futurs residents, la migra-
desa de la superfície els fa molt precaris. 
Durant aquests anys, a les zones de 
densi�cació s’inicia el procés de reforma 
i ampliació de les casetes existents. Les 
condicions d’aquests processos, quasi 
orgànics, estan marcades per les preexis-
tències. Als barris del sud els habitatges 
són més grans (entorn dels 70 m2 de 
mitjana), com també ho eren els solars 
originals. Els del nord tenen entorn de 
55 m2 i un procés de transformació men-
ys sistematitzat; no tots els creixements 
són per fer habitatges de les mateixes 
condicions dels existents: hi ha més casos 
de microhabitatges al terrat o de divisió 
dels existents. Són uns habitatges petits, 
a les zones de densi�cació una mica més 
grans, en els quals conviuen una mitjana 
de cinc persones, en alguns casos lite-
ralment amuntegades, i en els quals és 
freqüent la cohabitació (1,2 famílies per 
habitatge), cosa que encara complica més 
la convivència quotidiana en unes con-
dicions molt justes i austeres. L’atenció 
a la higiene i a les condicions de treball 
a la llar són, en el millor dels casos, les 
mínimes que pauten les ordenances de 
1947. En paral·lel, creixen les zones 
d’autoconstrucció amb unes condicions 

Figura 5.67. 
Comparació entre 
l’habitatge original 
proposat per al polígon 
de l’OSH a Trinitat 
Nova (inicis dels anys 
cinquanta) i com els 
usuaris havien anat 
introduint canvis en els 
espais, equipaments i 
béns de consum (com 
ara rentadora, nevera, 
televisió, etc.) vint anys 
més tard en publicar-se 
l’article. 

Font: Cuadernos de Arqui-
tectura, núm. 105 (1974). 
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d’habitatge molt precàries i, en algunes 
zones, sense solució de continuïtat.

A partir dels anys seixanta, s’inicien 
canvis a diferents nivells que posen les 
bases de la gran transformació de les 
condicions dels habitatges que s’univer-
salitzen als anys setanta. D'una banda, les 
grans promocions públiques i privades 
canvien la seva con�guració. La mirada 
cap a l’exterior permet incorporar for-
mes de l’arquitectura internacional que 
proporcionen una con�guració moderna 
que les valora. Se supera la repetició dels 
edi�cis anodins per una certa intenció 
formal que també comporta diferents 
estàndards d’habitatges; es va cap a una 
conformació social més variada. En 
paral·lel, entorn de l’Institut Mental, cada 
vegada més ben comunicat, s’hi edi�quen 
conjunts residencials dirigits a classes 
mitjanes que aniran transformant el per�l 
del barri. A les zones de densi�cació, la 
transformació esdevé molt activa, i en 
molts casos s’opta directament per la 
substitució. Ara són freqüents els edi�cis 
d’almenys dos o quatre habitatges per 
replà (segons l’amplada de la parcel·la), 
de planta baixa i �ns a quatre pisos, àtic
i sobreàtic. D’altra banda, algunes de les 
zones d’autoconstrucció (com Roquetes) 
s’incorporen a la dinàmica de densi�cació 
i altres, com Torre Baró i Vallbona, que-
den congelades en el temps a l’espera de 
la regularització urbanística. Les superfí-
cies de les grans promocions públiques i 
privades s’incrementen. També són més 
grans els habitatges de les zones de den-
si�cació, tot i que continua la diferència 
entre els barris del nord i del sud. Aquest 
increment de superfície coincideix amb 
el decreixement familiar i la desapari-
ció de la cohabitació, unes millores de 
la convivència que van acompanyades 
de més equipament a la llar. Podem dir 
que durant els anys seixanta i setanta 
s’igualen les condicions dels polígons i 
les zones de densi�cació. Als habitat-
ges més petits de totes les promocions, 
que són normalment els majoritaris, es 
van incorporant algunes millores en la 
con�guració dels espais: petits vestíbuls 

d’entrada, separació de la cuina de l’espai 
central i progressiva aparició d’un espai 
per estar, que als anys seixanta encara són 
dubtosos, però que queden perfectament 
de�nits als anys setanta. Les condicions 
higièniques durant els anys seixanta, per 
als habitatges més senzills, no varien gaire 
respecte al moment anterior. Només en 
els habitatges més valorats hi trobem les 
mitges banyeres i ocasionalment banyeres 
senceres. En canvi, als anys setanta l’accés 
al bany complet esdevé universal, i al �nal 
d’aquesta dècada, a més, es disposa d’ai-
gua calenta. La incorporació del gas butà, 
que permet passar de cop dels fogonets 
de carbó a la cuina de gas, es generalitza 
molt ràpidament. En canvi, la incorpora-
ció de la nevera és més lenta i, sobretot, 
costa molt que des del projecte se li faci 
espai. En moltes llars, malgrat que l’edi�ci 
és dels anys seixanta, si s’adquireix la 
nevera s’ha de col·locar al menjador o a 
llocs de pas. Aquesta circumstància també 
es dona amb la rentadora: els usuaris la 
van incorporant als anys seixanta hi han 
de substituir la pica en espais molt forçats; 
només és un requeriment de projecte i per 
aquests estàndards dels anys setanta. 

Els nombrosos canvis en les condi-
cions de l’habitatge que es van precipitar 
durant aquests quaranta anys re´ecteixen 
la transformació completa de la vida quo-
tidiana. Encara que va afectar totes les 
capes socials de la majoria dels països oc-
cidentals, va resultar especialment abrup-
ta en aquestes perifèries populars habi-
tades per una població majoritàriament 
immigrada que havia iniciat la seva vida 
urbana en unes penosíssimes condicions 
d’habitatge i amb di�cultats econòmiques 
permanents. Aquests canvis ens permeten 
constatar una autèntica mutació en la cul-
tura de l’habitar i s’inscriuen en les dues 
primeres revolucions que observava Colin 
Ward a partir de l’exemple del Regne 
Unit. La tercera revolució, que Colin 
Ward situava en primer lloc i que afec-
tava la tinença de l’habitatge, té un grau 
tan alt de singularitat, en el nostre cas, i 
desperta tants interrogants que mereix un 
capítol a part.
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La gran transformació de l’habitatge, 
l’urbanisme i les relacions socials que va 
suposar l’explosió dels barris obrers peri-
fèrics del 1950 a mitjan 1970 va ser de-
cisiva per a les grans ciutats espanyoles. 
Els resultats de la investigació amb fonts 
primàries han conrmat a la Barcelona 
del districte de Nou Barris aquest gran 
canvi que va recongurar d’arrel la ciutat 
i va revolucionar per complet la vida 
quotidiana de les classes treballadores en 
perifèria. 

Hem comprovat, en primer lloc, que 
des del punt de vista de l’urbanisme i 
les formes urbanes aquest període va ser 
testimoni de noves maneres de fer ciutat 
materialment com l’autoconstrucció, 
poc rellevants ns llavors a la perifèria. 
Més important encara, els grans polí-
gons d’habitatge van modicar d’arrel 
el vell paisatge residencial horitzontal 
de casetes nascut als anys d’entreguerres 
i encara ben visible el 1950. En aquest 
tumultuós pas de la ciutat horitzontal a 
la ciutat vertical, s’ha posat de manifest 
particularment la transcendència d’uns 
processos de densicació dels teixits exis-
tents ns ara no estudiats, processos que 

van permetre no només la multiplicació 
de les densitats, sinó també la creació 
de locals de comerç bàsic, oci i activitats 
variades, amb el consegüent augment 
de la vida i activitat als carrers. Aquests 
processos de densicació van aportar per 
si mateixos un 60 % del nou parc d’habi-
tatges construït.

En segon lloc, s’ha pogut fer una 
avaluació conjunta de totes aquestes 
transformacions del paisatge residencial 
considerant també les infraestructures 
que van fer possible aquest canvi, es-
pecialment les d’aigua, clavegueram i 
transport, unes infraestructures que, tot 
i que van trigar a implementar-se i van 
deixar de banda els barris d’autocons-
trucció, van constituir la precondició 
bàsica —al costat del Pla comarcal de 
1953 i la contundent alteració de moltes 
de les seves qualicacions urbanístiques 
el 1958— dels mateixos processos de 
densicació. El Pla d’urgència social de 
1958 va comportar nombroses actuacions 
a tot el districte. En acabar la dècada de 
1950, es va obrir, en efecte, una fase molt 
més activa en la dotació d’infraestructu-
res i d’urbanització en tota la zona, amb 

CAPÍTOL 6
HABITATGE, PROPIETAT I MOVIMENTS VEÏNALS: 
UN EPÍLEG A MANERA D’HIPÒTESI CONCLUSIVA
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un paper angular dels polígons com a 
àrees més ben equipades i generadores 
d’infraestructures en la seva proximitat. 
Es va crear el clavegueram que verte-
braria la Prosperitat i el Verdum i es 
va anar completant el de molts altres 
carrers, tot i que la manca de pavimen-
tacions i il·luminació va caracteritzar el 
seu paisatge durant tot el període.

La investigació ha constatat, en tercer 
lloc, el pas decisiu de perifèries amb pau-
tes de sociabilitat precàries a autèntics 
barris de xarxes socials molt més riques 
i estructurades, sobretot en les àrees 
més obreres del districte. Els barris de 
principis dels setanta no eren mers barris 
dormitori absents de sociabilitat. La 
congelació dels lloguers i la propietat de 
l’habitatge van signicar d’entrada taxes 
més altes de permanència residencial de 
les famílies treballadores, autèntica pre-
condició de la creació de barris estables i 
estructurats. Es van reforçar segurament 
xarxes de sociabilitat primària més es-
tretes. En particular, l’estudi dels espais 
del festeig ens ha mostrat la formació 
de barris estables en les seves relacions 
socials durant els anys seixanta i d’agru-
pacions de barris contigus igualment 
estables i denses just acabada la dictadu-
ra. El mateix va passar amb els espais i 
xarxes de sociabilitat secundària vehicu-
lats als nous espais d’oci i trobada casual 
masculins (bars i tavernes) i femenins 
(botigues d’alimentació i nous mercats). 
Els espais de trobada social de l’oci, com 
els cinemes i el futbol,   o els equipaments 
més bàsics, com les farmàcies o les esco-
les, van canviar en profunditat la xarxa 
relacional i d’equipaments dels barris 
durant el segon franquisme.

Finalment, es constata una trans-
formació absoluta de les condicions de 
l’habitatge: un augment sostingut de la 
superfície habitable de les famílies, una 
reducció progressiva de l’amuntegament 
i la cohabitació, canvis substancials en la 
distribució interior de l’habitatge, una re-
volució de l’equipament domèstic, espe-
cialment en cuines i banys, però també la 
introducció dels primers electrodomès-

tics. En el paràgraf que segueix, l’estudi 
de les formes de tinença de l’habitatge 
ens mostrarà una expansió inusitada 
de la propietat en aquestes perifèries 
obreres a partir del 1960 i es veurà com 
la classe treballadora de Nou Barris es va 
convertir pels volts del 1970 en la punta 
de llança de la revolució de la propietat 
a la Barcelona del segon franquisme. La 
propietat del pis es convertiria en un 
factor absolutament clau en la conforma-
ció d’aquestes perifèries com a autèntics 
barris.

Les repercussions sobre les mobilit-
zacions veïnals de nals del règim de tots 
aquests canvis en l’habitatge, l’urbanisme 
i les relacions socials estan pendents 
encara d’una avaluació seriosa. Però la 
constatació a partir de les fonts maneja-
des en la investigació de l’enorme canvi 
en les condicions de vida, especialment 
durant la dècada de 1960 i principis de 
la de 1970, ens sembla prou sòlida per 
no passar-la per alt. La nostra hipòtesi 
és que totes aquestes millores, especial-
ment la propietat del pis i l’arrelament a 
un barri més estable i travat en les seves 
xarxes socials, van ser elements decisius 
en la formació i l’empenta dels movi-
ments veïnals del segon franquisme, uns 
moviments que paradoxalment es van fer 
més patents i estesos quan les condicions 
materials de vida, especialment de l’ha-
bitatge, havien millorat substancialment. 
Cercar l’origen i el signicat d’aquestes 
lluites menys en la misèria i els esgarrifo-
sos dècits dels anys quaranta i cinquanta 
i més en la precarietat parcial d’unes con-
dicions de vida relativament acceptables 
de principis dels anys setanta ens perme-
tria potser orientar millor la interpretació 
dels moviments urbans de districte.

6.1. Els canvis en la tinença: el cas 
espanyol

De les tres revolucions que, segons Colin 
Ward, van modicar radicalment la pro-
blemàtica de l’habitatge al Regne Unit, 
des de nals del segle xix, destacaven 
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de manera molt particular els canvis en 
les formes de tinença. En el cas britànic, 
abans de la Primera Guerra Mundial un 
90 % de les famílies, tant les més benes-
tants com les més pobres, vivien de llo-
guer. Cap al 1990 més d’un 65 % vivia en 
un habitatge de propietat. Amb poques 
variacions, aquesta observació es pot fer 
extensiva a un gran nombre de països si 
s’observen els percentatges del 1990:

circa 1990

España 77,8

Bèlgica 67,7

Regne Unit 67,5

 Austràlia 71,4

Luxemburg 71,6

Canadà 61,3

Estats Units 66,2

Itàlia 64,2

Finlàndia 65,4

Holanda 47,5

França 55,3

Àustria 46,3

Dinamarca 51

Alemanya 36,3

Com es pot veure, Espanya destacava 
cap al 1990 pel seu altíssim percentatge 
i, com podrem comprovar en el cas de 
Barcelona, aquesta revolució es pre-
cipita abruptament en el curt període 
que estem estudiant, encara que és una 
revolució, com veurem, força diferent 
de la d’altres països occidentals. En un 
llibre recent s’estimava que cap al 1920 
hi havia prop d’un 20 % d’habitatge 
urbà de propietat, mentre que el 1960 ja 
era del 43 % i el 1970 del 70 %. La tesi 
més destacada d’aquest llibre es resumia 

1.  Dan Andrews i Aida Caldera Sánchez, «·e 
Evolution of Homeownership Rates in Selected OECD 
Countries: Demographic and Public Policy In»uences», 
OECD Journal: Economic Studies Volume 2011, https://
www.oecd.org/economy/growth/evolution%20of%20
homeownership%20rates.pdf.

en el seu subtítol: «La herencia cultural 
falangista de la vivienda en propiedad, 
1939-1959».2

No hi ha dubte del caràcter decisiu 
de les dues primeres dècades del règim 
franquista i de l’absoluta hegemonia 
ideològica falangista durant aquest 
període. Però el creixement de la pro-
pietat de l’habitatge propi a la segona 
postguerra no va ser, en absolut, priva-
tiu d’Espanya. De fet, van ser molts els 
països amb un fort augment del per-
centatge d’habitatges en propietat i una 
disminució correlativa dels habitatges de 
lloguer.3 Els percentatges espanyols eren, 
però, especialment signicatius perquè 
en la majoria dels països europeus aquest 
augment es va combinar amb una deci-
dida política de construcció d’habitatges 
de renda social, mentre que a Espanya la 
construcció d’habitatge social de renda 
va tenir un abast molt limitat, de manera 
que al nostre país presenta dues singu-
laritats fonamentals: una intensitat en 
l’increment d’habitatges de propietat, 

2  José Candela Ochotorena, Del pisito a la burbuja 
inmobiliaria. La herencia cultural falangista de la vivienda 
en propiedad, 1939-1959, València, Universitat de 
València, 2019.

3  Colin Ward, 1990. Talking Houses. Ten lectures 
by Colin Ward, Freedom Press, London, 1990; Bruno 
Bonomo, 2019. Politiche abitative e proprietà della casa 
in Italia nel secondo dopoguerra (Sapienza Univ. Roma), 
https://www.sissco.it/wp-content/uploads/2019/07/
Bonomo_Cantieri-di-storia-Sissco-2019-1.pdf 
(consulta: 23/12/2020); Matthew Chambers, 
Carlos Garriga, Donald E. Schalgenhauf,
2011, «·e Post-War Boom in Homeownership: 
An Exercise in Quantitative History», https://
editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.
cgi?db_name=mmm2011&paper_id=62 (consulta: 
23/12/2020); William J. Collins, Robert A. Margo, 
2010, «Race and Home Ownership from the End of 
the Civil War to the Present», https://www.bu.edu/
econ/les/2013/03/101122_sem777_Robert-Margo-
Paper-1.pdf (consulta: 23/12/2020); Daniel K. Fetter, 
2011, «·e twentieth-Century Increases in US Home 
Ownership: Facts ans Hypothesis», https://www.nber.
org/system/les/chapters/c12801/c12801.pdf (consulta: 
23/12/2020); Peter Saunders, 2016, «Restoring a 
Nation of Home Owners. What went wrong with home 
ownership in Britain, and how to start putting it right», 
Civitas, London; Tom Woodin, David Crook, Vincent 
Carpentier., 2010, «Chapter heading Community and 
mutual ownership. A historical review», https://www.jrf.
org.uk/sites/default/les/jrf/migrated/les/community-
mutual-ownership-full.pdf (consulta: 23/12/2020).

Figura 6.1. 
Percentatges de pro-
pietat privada segons 
països, circa 1990. 

Font: Dan ANDREWS i Aida 
CALDERA SÁNCHEZ, The Evo-
lution of Homeownership 
Rates in Selected OECD 
Countries: Demographic 
and Public Policy Influen-
ces, 2011.1
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que supera aquells anys el d’altres països 
occidentals, i un biaix paradoxal d’aquest 
increment, perquè seran justament les 
perifèries obreres els espais on es regis-
trarà aquesta autèntica mutació cultural. 
Aquesta és la diferència més signica-
tiva respecte a altres països en els quals 
l’augment de la propietat de l’habitatge 
serà propi de les classes altes i mitjanes. 
El cas de Barcelona no només mostra 
la correlació clara entre perifèries obre-
res i de proporció més gran de població 
immigrada amb les taxes de propietat 
més altes, sinó també les taxes baixes de 
propietat als barris més acomodats. 

El primer que cal preguntar-se és si 
aquestes divergències respecte als altres 
països europeus va ser fonamentalment 
una in»uència falangista. És cert que la 
política de l’habitatge va estar en mans 
dels jerarques del falangisme i que la 
Ley de la vivienda protegida de 1939 ja 
exposava clarament la voluntat de pro-
mocionar la possessió en propietat com 
a fórmula d’enquadrament i pacicació 
social en associar-se amb el caràcter con-
servador i estable de la llar tradicional. 
També ho és la culminació del període 
amb la creació el 1957 del nou Minis-
terio de la Vivienda, encapçalat per José 
Luis Arrese, un destacat ideòleg i arqui-
tecte falangista, autor de la molt difosa 
consigna «No queremos una España de 
proletarios sino de propietarios».4 Però 
la comparació amb el cas italià és reve-
ladora. Allà no va ser el feixisme —en 
general no gaire entusiasta de la propie-
tat privada—, el principal impulsor de 
l’habitatge de propietat, sinó la democrà-
cia cristiana de la postguerra, la que va 
construir el discurs més coherent i l’acció 
més consistent i efectiva en defensa de 
l’habitatge de propietat. La fórmula «Non 
«tutti proletari» ma «tutti proprietari»» 
és del 1946 i resumeix la posició de la 
democràcia cristiana italiana liderada per 

4  «Homenaje de los colegios de agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria al ministro de la Vivienda y 
discurso de José Luis Arrese», La Vanguardia, dissabte 2 
de maig de 1959, pàg. 10.

Amintore Fanfani, cosa que converteix el 
ministre Arrese en un epígon més aviat 
tardà.5

Però a Itàlia, en el marc de la consis-
tent i sostinguda política d’habitatge de 
postguerra, les facilitats per accedir a la 
propietat anaven dirigides fonamental-
ment a les classes mitjanes. A Espanya, 
en canvi, no sembla que els resultats de-
rivessin d’una política d’habitatge, de fet 
raquítica i erràtica, sinó de les carències, 
de l’intens i sostingut procés in»acionista 
i, especialment, de la congelació dels llo-
guers per la Llei d’arrendaments urbans 
de 1946. A aquestes circumstàncies s’hi 
ha de sumar les decisions contradictòries 
pròpies dels equilibris i compromisos 
interns de les famílies del franquisme. En 
aquest sentit sembla essencial la in»uèn-
cia catòlica en el falangisme, de la qual 
José Luis Arrese era un bon exponent. 
Els resultats de l’OSH, nascuda el 1939 
amb la missió de solucionar el problema 
de l’habitatge mitjançant la construcció 
i l’administració pública d’habitatges 
assequibles, mostren la distància entre 
els discursos dels jerarques falangistes 
i els fets. En el Congreso Nacional de 
Arquitectos de 1952, es va estimar un 
dècit de 800.000 habitatges, mentre que 
l’OSH només va lliurar, entre el 1942 
i el 1953, 21.737 habitatges.6 Aquestes 
xifres donen la mesura de la irrellevància 
quantitativa de la seva acció, irrellevància 
que també tenien els diversos patronats 
municipals.

La política de l’habitatge depenia del 
Ministeri de Treball, que va supeditar 
completament els seus recursos escas-
sos a activar l’economia per mitigar la 
gravíssima situació de l’atur. El primer 
Plan nacional de la vivienda, del 1944 
al 1954, s’emmarcava en la Ley contra 
el paro obrero en un context fortament 
in»acionari, d’escassesa de materials, 

5  Bruno Bonomo, 2019. Politiche abitative e proprietà 
della casa in Italia nel secondo dopoguerra…

6  Vicente Mortes, 1958. «La vivienda. Ideas sobre 
el problema», (19-26) Madrid: Revista Nacional de 
Arquitectura, 198.
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costos difícils de preveure i greus pro-
blemes de nançament. L’allotjament 
de la classe obrera no era prioritari. Les 
ajudes de l’Estat, a través de la legislació 
de l’habitatge, es van adreçar fonamen-
talment a les classes mitjanes.7 Les lleis 
més signicatives són la de 1944, contra 
l’atur obrer i d’habitatges bonicables 
destinats a l’arrendament, i el Decret de 
1948 contra l’atur obrer, que atorgava 
prioritat a la propietat per amortització. 
Una política econòmica fracassada i una 
política de l’habitatge que oblidava, de 
fet, la «classe productora» van portar a 
una situació crítica les capes més dèbils 
de la societat. Amb l’augment dels preus 
va créixer la bretxa entre salaris i cost de 
l’allotjament; com a resposta es va optar 
per l’aprovació de la Llei d’arrendaments 
urbans de 1946, que va suposar la con-
gelació els lloguers, una mesura reactiva 
i circumstancial que va encarir les noves 
rendes, va penalitzar els propietaris i va 
dissuadir les noves inversions en el sector. 
El bloqueig de les rendes i les taxes d’in-
»ació van agreujar decididament, a llarg 
termini, el problema de l’habitatge en 
minar la via del lloguer, i van estimular la 
propietat horitzontal, que estava progres-
sant a Saragossa, València i que co-
mençava a Madrid. Ja el 1945, un article 
l’oferia com a alternativa a llarg termini 
per mobilitzar l’estalvi privat.8

Aquells anys, amb la represa de les 
migracions a les grans ciutats, el proble-
ma habitacional s’agreujava ràpidament 
i l’estrangulament de l’oferta va impulsar, 
com hem comentat, una nova explosió 
del barraquisme, de la cohabitació i un 
mercat potent de l’habitatge informal 
com el que hem vist a Torre Baró i 
Vallbona. A Barcelona, el deteriorament 
constant de les condicions de vida en un 
context d’inoperància, de racionament 

7  Xavier Tafunell, 1989, «La construcción: una 
gran industria i un gran negocio», Història Econòmica 
de la Catalunya Contemporània. s. XX, vol. 6 (224-230), 
Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

8  Miguel Vidal Andolz, 1945, «El problema de la 
vivienda y sus perspectivas de solución», La Vanguardia, 
dimecres 12 desembre 1945, pàg. 1. 

i d’estraperlo va portar a la màxima 
explosió de malestar social del primer 
franquisme. L’anomenada vaga de tram-
vies de 1951, de fet un boicot d’usuaris 
que es va convertir en una autèntica vaga 
general, va ser, malgrat la dura repressió, 
un autèntic toc d’alerta per al règim. 
La remodelació del Govern de 1951 
va signicar l’entrada de ministres més 
favorables a un cert grau de liberalització 
econòmica. El maig de 1952 va desa-
parèixer ocialment el racionament i la 
qüestió de l’habitatge va passar a primer 
pla com el «primer problema nacional».9

El 1954, en el marc del II Plan de la 
vivienda, la nova llei de «renda limitada» 
oferia exempcions i bonicacions scals, 
subministrament prioritari de materials, 
subvencions i crèdits. Signicava una 
completa redenició del règim de pro-
tecció ocial de promoció privada. Altres 
mesures liberalitzadores complemen-
tàries, com l’aprovació de la Ley del suelo 
de 1956 que pretenia ampliar l’oferta de 
sòl qualicat, i la nova Llei d’arrenda-
ments urbans de 1956, que desbloquejava 
parcialment els lloguers, van ser menys 
efectives.

En la decisiva remodelació de go-
vern de 1957, es va crear el Ministerio 
de la Vivienda, encapçalat per José Luis 
Arrese, falangista d’absoluta delitat a 
Franco. Com defensa Candela, la popular 
consigna «no queremos una España de 
proletarios, sino una España de propieta-
rios» i l’aprovació el 1960 de la Llei de la 
propietat horitzontal semblen culminar 
la in»uència falangista en la política de 
l’habitatge. Però, en gran manera, els vint 
anys previs de política intervencionista 
falangista contradiuen aquesta interpre-
tació. Totes les demandes d’ordenació 
de la propietat horitzontal, vehiculades 
almenys des del 1945 a través de la 
premsa i les cambres de la propietat, van 
ser desateses. Aquesta inacció sorprèn 
si es considera la voluntat de mobilitzar 
l’estalvi de les classes mitjanes per activar 

9  Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, 1951.
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l’economia i per mitigar l’atur. I encara 
més quan s’observa l’experiència peronis-
ta, tan propera al franquisme. A l’Argen-
tina el procés in¦acionari també havia 
portat a la congelació dels lloguers el 
1943.10 En la resposta del règim peronis-
ta al greu problema de l’habitatge, que va 
incloure plans d’habitatge social i crèdits 
hipotecaris, va resultar clau l’aprovació 
de la Ley de la propiedad horizontal de 
1948. Aquesta experiència, que va tenir 
el seu eco a la premsa, no va tenir cap 
incidència a les esferes ocials.

Ordenar la divisió horitzontal de 
la propietat no era tant una aposta per 
una propietat ideal, garant de l’ordre 
moral de la llar com es defensava en els 
discursos falangistes i nacionalcatòlics, 
sinó un instrument que facilitava la 
transmissió i estimulava el mercat de la 
propietat privada quan probablement 
l’intervencionisme del règim recelava 
encara del mercat. Amb aquests prece-
dents, l’actuació d’Arrese com a titular 
del nou Ministerio de la Vivienda, una 
vegada «desterrat» de la Jefatura del 
Movimiento, pot ser la demostració de 
la seva capacitat de verbalització i de 
propaganda per defensar la nova libera-
lització econòmica que estaven imposant 
els tecnòcrates de l’Opus Dei, més que 
l’expressió de l’ideari genuïnament falan-
gista. La nova llei també podia resoldre 
els problemes dels mateixos delegats de 
l’OSH, que ja el 1959, aclaparats per les 
reclamacions dels usuaris, entenien que 
els beneciaris no eren simples llogaters, 
«sino propietarios y sentían la necesidad 
de arraigar esta concepción en escritura 
pública y en obligación (por la garantía 
hipotecaria vigente) de imposición, a 
cargo del titular, de todas aquellas obras 
ordinarias y extraordinarias que exijan 
la conservación de la vivienda».11 Encara 
que la solució d’aquests problemes va 

10  Anahí Ballent, Las huellas de la política: Vivienda, 
ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955, Buenos Aires, 
Prometeo - Universidad Nacional de Quilmes, 2009.

11   Candela, 2019, Del pisito a la burbuja 
Inmobiliaria..., pàg. 238.

trigar a arribar, a nals del franquisme les 
altes taxes de propietat de l’habitatge a 
les perifèries obreres semblen conrmar 
l’èxit de la consigna de José Luis Arrese. 
Però ni eren pròpiament el resultat de 
l’ideari falangista, ni eren expressió de 
justícia social, ni van tenir l’efecte de 
pacicació social esperat. En un sistema 
scal de caràcter netament regressiu, la 
política d’habitatge en realitat portava 
els sectors més dèbils a subvencionar les 
famílies d’ingressos superiors, perquè la 
protecció ocial cobria la construcció 
d’habitatges de renda per a les classes 
acomodades, mentre que les econòmica-
ment dèbils es veien obligades a accedir 
al mercat d’habitatges de propietat, amb 
l’esforç afegit que comportava.12

6.2. La classe obrera de les perifèries, 
punta de llança de la propietat

A diferència de Madrid i d’altres grans 
ciutats espanyoles, a Barcelona es van 
mantenir més temps les altes taxes de 
lloguer i les baixes taxes de propietat. 
Però a nals del franquisme i durant els 
primers anys de la democràcia, l’anàli-
si dels censos d’habitatge de l’Institut 
Nacional d’Estadística dona pistes de 
la ràpida transició de l’arrendament a la 
propietat i també del paper pioner de 
les classes obreres. El 1950 només un 
5,2 % dels habitatges de Barcelona eren 
de propietat, menys del 6,7 % del 1930.13

12  Tafunell, 1989, «La construcción: una gran 
industria i un gran negocio»...

13   José Luis Oyón, José Maldonado i Eulàlia
Gríful, Barcelona 1930: un atlas social, Barcelona, 
Edicions UPC, 2001; Institut Nacional 
d’Estadística, Censo de edi�cios y viviendas de 1950... 
«Esas cifras censales, obtenidas con una muestra del 5 
%, coinciden también con las de una al 2,5 % realizada 
directamente en las hojas familiares del Padrón de 
habitantes de 1950 por Borja Iglesias, que arrojan un 
porcentaje de 6,4 %. En los municipios del cinturón 
obrero y metropolitano de la ciudad las tasas son mayores 
porque seguramente sus centros, en los que habitaban las 
clases medias y acomodadas, y las áreas donde persistía la 
producción agrícola aumentaban los índices de propiedad. 
Las tasas de propiedad eran del orden del 18 al 20 % en 
Badalona y l’Hospitalet y del 37-40 % de Santa Coloma, 
Sant Boi, Terrassa y Sabadell».
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El 1960, quan la cohabitació, l’amunte-
gament i l’autoconstrucció estaven en 
màxims històrics, el lloguer encara repre-
sentava el 84,4 %, mentre que la pro-
pietat es quedava en l’11,2 %.14 Aquest 
percentatge es va triplicar, en canvi, 
en les dècades de 1960-1970 ns a un 
signicatiu 34,2 %, un 18,5 % dels quals 
encara estava pagant i el 15,7 % havia 
acabat de pagar.15 El cens d’habitatges de 
1981 conrmava denitivament aquest 
gran canvi a la ciutat de Barcelona: 52 % 
de les llars de la ciutat ja eren de propie-
tat, mentre que el 46 % eren de lloguer.16

Com ja hem comentat, aquest aug-
ment de la propietat presenta un biaix 
social paradoxal. Els nous barris obrers 
perifèrics seran la punta de llança de la 
propietat a la ciutat. El 1970, quan la 
propietat se situava en l’esmentat 34,2 %, 
els grans districtes 9 i 10, de caràcter 
més obrer i de més creixement urbà, 
mostraven percentatges d’habitatge propi 

14  Institut Nacional d’Estadística, 1962.

15  Institut Nacional d’Estadística, 1976.

16  Institut Nacional d’Estadística, 1981.

entorn del 44 %. En alguns barris del que 
seria el districte de Nou Barris, ja eren 
majoria les famílies que habitaven en 
cases de propietat o que estaven pagant 
les lletres. Malgrat que en aquests dis-
trictes perifèrics, com el 9, ja existien un 
percentatge de propietaris des dels anys 
d’entreguerres, les altes taxes de propietat 
del 1970 eren fonamentalment de «nova 
propietat». Els nous polígons i els edicis 
plurifamiliars entre mitgeres que van 
substituir massivament les velles casetes 
de planta baixa durant els anys seixanta 
i principis dels anys setanta allotjaven 
moltes d’aquestes famílies que pagaven 
religiosament les lletres dels pisos nous. 
En canvi, els districtes 3 i 11, de creixe-
ment recent però d’estatus econòmic més 
alt, tenien percentatges de propietat molt 
més baixos, sempre per sota del 30 % 
(29 % i 22 %). En aquests bons barris 
moltes de les construccions d’habitatges 
eren de renda i s’havien acollit a alguna 
forma de protecció. La diferència de 
percentatges revela que era molt més 
difícil obtenir els avantatges de la pro-
tecció ocial a les perifèries més depri-
mides. L’estudi comparat en les més de 

Figura 6.2. 
Percentatges de propie-
tat per districte el 1965 
i el 1970, i percentatges 
d’obrers qualicats i 
sense qualicar. 

Font: Elaboració pròpia.
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mil seccions censals de les correlacions 
entre classes socials i accés a la propie-
tat (propietat pagada o amb pagaments 
pendents) de les classes treballadores i 
acomodades (un 52 % i un 11,8 %, res-
pectivament, de la població barcelonesa 
el 1970) ens mostra clarament l’especta-
cular entrada del món obrer a la propietat 
durant els anys seixanta. Mentre que el 

1970 la correlació entre propietat i classes 
acomodades era negativa (–0,26), la de las 
classes treballadores era netament positiva 
(+0,32), i arribava a +0,39 en els cinc dis-
trictes perifèrics de la ciutat. Les xifres per 
barris administratius mostren que el ritme 
d’accés a la propietat era, per a la classe 
obrera (0,37 de correlació), superior a la 
mitjana (0,25) de la ciutat entre el 1965 i 

Figura 6.3. 
Percentatges de pro-
pietat per districtes a 
Barcelona, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades d’habitatge 
de 1970 del Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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el 1970. La comparació del mapa temàtic, 
amb els percentatges més alts d’habitatge 
en propietat, amb els mapes socioprofes-
sionals per barris administratius el 1970 
del primer capítol mostra ns a quin punt 
coincideixen amb els de percentatges 
més alts de treballadors a la indústria o 
als serveis i amb els percentatges més alts 
de població immigrada (gura 6.4). Els 
barris més acomodats, amb percentatges 
més elevats de directius, professionals 
liberals i tècnics, són, en canvi, els de taxes 
més baixes de propietat.

Les dades dels municipis del cinturó 
metropolità reforcen encara més aquesta 
associació entre barris obrers perifèrics i 
propietat, i s’han de llegir en una lògica 
de total continuïtat amb els dels grans 
districtes i barris obrers de la perifèria 
barcelonina (gura 6.5). El 1960, la pro-
porció de població treballadora d’aquests 
municipis superava amb claredat la de 
Barcelona, ja que mentre que aquesta 
s’acostava al 60 % de la població activa, 
en els municipis més propers a Barcelo-
na, com l’Hospitalet, Cornellà, Badalona, 
Santa Coloma o Sant Adrià del Besòs, 

se superava àmpliament el 80 %.17 En 
tractar-se de parcs d’habitatges més 
modestos, amb condicions més greus 
que a Barcelona i taxes de propietat ja 
importants el 1950, a la dècada de 1960 
van assolir taxes d’entre el 57 % i el 65 % 
de pisos de propietat.

La imatge que es dibuixa, en deni-
tiva, el 1970 és la d’una oposició entre 
un cor metropolità més ric, i amb barreja 
social i domini encara del lloguer, i un 
cinturó metropolità més homogèniament 
obrer i amb un predomini indiscutible de 
la propietat. Si equiparem les dades de 
tot el món obrer metropolità amb les da-
des provincials de les enquestes de 1968 
i 1975, el salt global és espectacular en 
només set anys: del 20 % al 21 % per als 
treballadors qualicats i sense qualicar 
propietaris el 1968, es passa al 59,2 % i al 
50,1 %, respectivament, el 1975.18 En el 
cens d’habitatges de 1981, el percentatge 

17  Institut Nacional d’Estadística, 1962.

18  Institut Nacional d’Estadística, Encuesta de 
equipamiento…, 1968; Institut Nacional d’Estadística, 
Encuesta de equipamiento..., 1975.

Figura 6.4. 
Percentatges de pro-
pietat pagada o amb 
terminis pendents per 
districtes que remar-
quen el que serà la part 
nord del districte de 
Nou Barris, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades d’habitatge 
de 1970 del Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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de propietat als municipis de la corona 
metropolitana superava ja el 60 %, i a 
l’Hospitalet ja era del 67,4 %.19 A mitjans 
de la dècada de 1980 la situació estava 
plenament consolidada al cinturó obrer 
metropolità: un 73,5 % de la població 
enquestada en els municipis que formen 
el Delta Baix del Llobregat (Cornellà, 
Esplugues, l’Hospitalet, el Prat, Sant Fe-
liu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern), amb una proporció de po-
blació obrera (67 %) —ns i tot superior 
al 54 % de Nou Barris—, és propietària 
del seu habitatge. El mateix es pot dir del 
Delta Occidental (Castelldefels, Gavà, 
Sant Boi, Sant Climent, Santa Coloma 
de Cervelló i Viladecans) o del Besòs 
(Badalona, Montgat, Sant Adrià, Santa 
Coloma de Gramanet i Tiana), amb 
concentracions obreres entorn del 72 % i 
taxes de propietat que es disparen ns al 
81-82 % (gura 6.5).

No hi ha, doncs, dubtes que les fa-
mílies treballadores que es van traslladar 
als nous pisos construïts en perifèries 
al gran cicle residencial entre el 1950 

19  Antonio Algaba, La promoción de la vivienda y
el mercado de la vivienda en l ’Hospitalet. L’Hospitalet: 
Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
l’Hospitalet. 2004

i el 1975 van ser la principal punta de 
llança de l’espectacular gir en el sistema 
de tinença de la casa que es va produir a 
Barcelona i la seva corona de municipis 
circumdants.20 L’impacte de la Llei de 
la propietat horitzontal de 1960 en el 
món obrer estava sent realment extraor-
dinari. I ho era particularment en les 
noves barriades perifèriques: Nou Barris 
n’és un cas exemplar. Segons el buidatge 
del padró de 1950, mantenia índexs de 
propietat del 23 %,21 molt semblants als 
dels anys trenta. Aquest no serà el punt 
de partida de les altes taxes de propietat 
obrera que es van anar imposant durant 
els anys seixanta i setanta. En realitat, 
les altes taxes de propietat en districtes 
proletaris de la ciutat com Nou Barris 
seran de nova propietat, tant de famílies 
traslladades per primera vegada a aquests 

20   José Luis Oyón, Manel Guardia, Maribel 
Rosselló, David H. Falagan i Joan Roger Goncé, «La 
revolución residencial de la periferia en Barcelona, 1939-
1980: Nou Barris como estudio de caso», Geocrítica. 
Scripta Nova, vol. 25, núm. 2 (2021).

21  José Luis Oyón i Carme Garcia Soler, «Las 
segundas periferias, 1918-1936: una geografía 
preliminar», dins José Luis Oyón (ed.), Vida obrera en la 
Barcelona de entreguerras, 1918-1936, Barcelona, CCCB, 
1998, pàg. 47-84; Oyón, Maldonado i Gríful, 
Barcelona 1930: un atlas social..., pàg. 140-141.

Figura 6.5. 
Percentatge d’habi-
tatges propis pagats o 
amb terminis pendents, 
1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades d’habitatge 
de 1970 del Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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districtes per viure als nous polígons 
com de famílies instal·lades a les cases 
de quatre o cinc pisos, que, durant els 
anys seixanta i principis dels setanta, van 
substituir massivament les velles case-
tes de baixos (els promotors d’aquestes 
cases més altes negociaven a vegades la 
permuta de la casa de baixos amb antics 
propietaris per un o dos pisos del nou 
edici en altura). Ja el 1965, els districtes 
obrers perifèrics 9 i 10 estaven al capda-
vant del pis en propietat amb un 28,6 % 
i un 26,6 % respectivament. De taxes a 
l’entorn del 18 % de propietat el 1960, els 
barris administratius del futur districte 
de Nou Barris passen a més del 29 % de 
mitjana el 1965 (32,8 % a Santa Eulàlia 
i 25,3 % a Les Roquetes).22 A Roquetes 
pròpiament dit, un barri de 6.000 per-
sones que combinava la urbanització in-
formal, la densicació de la urbanització 
més formal de casetes dels anys d’entre-
guerres i els nous polígons, un 58 % dels 
habitatges ja eren de propietat el 1964.23

El 1970, el districte novè (gura 6.3) 
presenciaria per primera vegada el sorpas-
so de la propietat sobre el lloguer: 45.113 
llars principals en propietat o en procés 
d’adquirir-la denitivament (un 44,7 %) 
enfront de 43.934 llars de lloguer (un 
43,5 %). Però a Nou Barris l’avanç seria 
encara més gran, amb una taxa d’habitat-
ge en propietat del 48,4 %, vuit punts su-
perior a la de la resta del districte i disset 
respecte a la de Barcelona (gura 6.5). A 
la sortida de la crisi, l’Enquesta metro-
politana de 1986 ho conrmava. En el 
districte acabat d’estrenar (el que tenia 
un percentatge més alt de «categories so-
cioeconòmiques baixes» i una proporció 
més gran d’immigrants) un 69 % de tota 
la població ja havia accedit a l’habitatge 
propi.24 Nou Barris s’havia afermat com 

22  Datos SEDAC estadística Ajuntament.

23  Pere Voltes, «Las Roquetas, un suburbio al margen 
del vivir barcelonés», La Vanguardia, 3 de gener de 1965.

24  Maria Jesús Izquierdo, Fausto Miguélez i Marina 
Subirats (dir.), Enquesta metropolitana 1986. Condicions 
de vida i hàbits de la població de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, vol. 9, Nou Barris, Barcelona, Mancomunitat de 

el districte barceloní més representatiu 
del gran moviment d’accés a la casa en 
propietat de les masses treballadores.

Als anys vuitanta, quan per prime-
ra vegada en la història contemporà-
nia barcelonina les llars amb pisos de 
propietat sobrepassaven les dels pisos 
llogats, els districtes treballadors de la 
ciutat com Nou Barris ja havien fran-
quejat molt clarament aquesta frontera. 
La gran transformació de la propietat 
apareixeria ja denitivament consolida-
da quan, a mitjans dels anys vuitanta, a 
l’Enquesta metropolitana s’interrogarien 
254 famílies del districte de Nou Barris, 
que continuava amb percentatge més alt 
de «categories socioeconòmiques baixes» 
de la ciutat: un 69 % de tota la població 
interrogada ja havia accedit a l’habitatge 
propi, un 67 % en el cas de la dominant 
població obrera, sense que l’origen geo-
gràc fos un factor discriminatori.25 Nou 
Barris, encara aleshores el districte amb 
una proporció més gran d’immigrants, ja 
era indiscutiblement una part de la ciutat 
on la propietat de la casa representava, 
amb prop del 70 %, la gran majoria de la 
població, amb lleus desfasaments interns 
per categoria socioeconòmica. Signica-
tivament, era l’únic districte en el qual la 
cohabitació amb persones sense paren-
tesc tan típica del món obrer del primer 
franquisme ja havia desaparegut comple-
tament i on el tipus de llar més freqüent, 
la parella amb lls, superava clarament, 
amb un 64 %, la mitjana barcelonina del 
57 %.

El repartiment de l’habitatge en 
propietat per barris (gura 6.6) conrma 
també en aquest aspecte les diferències 
entre la corona exterior i la interior de 
Nou Barris que han anat apareixent en 
aquest estudi. El sector nord de Nou 
Barris tenia el 1970 una taxa d’habitatge 
en propietat del 56,1 %, clarament per 
sobre de la mitjana del  districte actual  

Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Institut 
d’Estudis Metropolitans de Barcelona, 1988, pàg. 56-57.

25  Izquierdo, Miguélez i Subirats (dir.), Enquesta 
metropolitana 1986..., pàg. 56-57.
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(48,4 %). El sector sud, en canvi, la tenia 
visiblement per sota, un 39,2 % idèntica 
a la de la resta del districte 9. Destaca 
en l’extrem nord el polígon de Ciutat 
Meridiana, on tres de cada quatre pisos 
són de propietat. Però, en termes quan-

titatius, el que dibuixa el comportament 
mitjà de tot el sector nord és l’agregat 
de barris densicats Prosperitat-Ver-
dum-Roquetes, on s’arriba al 60 % 
d’habitatges amb aquest tipus de tinença. 
L’anàlisi per seccions censals (gura 6.7) 

Figura 6.6. 
Percentatges de propie-
tat per barris i al que 
serà el districte de Nou 
Barris, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades d’habitatge 
de 1970 del Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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Figura 6.7. 
Percentatges de propie-
tat per seccions censals 
al que serà districte de 
Nou Barris, 1970. 

Font: Elaboració pròpia 
a partir de les dades 
digitalitzades d’habitatge 
de 1970 del Departament 
d’Estadística i Difusió de 
Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona.
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ens mostra també alguns dels polígons 
amb altes taxes de propietat, tant al sud 
com al nord. Les veiem a Torre Llobeta 
del PMH, parcialment a la Guineueta 
de l’OSH, sobretot en la segona fase i 
en les promocions privades, al polígon 
de Verdum a Roquetes, a la segona fase 
del PMH a Trinitat Nova, i en una part 
de l’OSH, a més del cas ja esmentat de 
Ciutat Meridiana. En canvi, el Turó de la 
Peira queda clarament per sota. Les ope-
racions privades més tardanes al centre del 
districte també tenen percentatges entre el 
40 % i el 60 %.

Un altre dels trets diferenciadors del 
nord de Nou Barris va ser la presència 
d’un alt percentatge d’habitatges en 
propietat imperfecta. No es tractava 
només de la població dels barris d’ha-
bitatges autoconstruïts, que, com Torre 
Baró, Vallbona i Roquetes Altes, havien 
lluitat des dels anys quaranta per poder 
acreditar amb papers la legalitat dels 
contractes de compra de les seves par-
cel·les i per accedir així al dret a disposar 
d’unes infraestructures i equipaments 
que mai arribaven a causa d’aquesta con-
dició d’il·legalitat. Era, a un altre nivell, 
també el cas dels polígons de propietat 
diferida de l’OSH construïts en els anys 
cinquanta, com la part promoguda a la 
Trinitat Nova. En aquest cas, el règim 
de propietat ajornada acusava defectes 
d’inseguretat jurídica i de manca d’una 
delimitació clara de les obligacions de 
l’ens adjudicador en cas de problemes de 
construcció d’origen.

Als primers anys de la dècada de 
1970, ens trobem efectivament amb uns 
barris perifèrics i un districte de Nou 
Barris on s’ha conrmat denitivament 
la sortida de la precarietat del primer 
franquisme i on nombroses dades sobre 
la propietat, l’interior de l’habitatge i 
l’equipament domèstic ens parlen cla-
rament d’un altre món. Però no podem 
passar per alt que quedaven punts foscos. 
Franquejar la frontera cap a l’alleujament 
de la condició habitacional tant des del 
punt de vista material com cultural va 
comportar per a les famílies treballado-

res nombrosos costos associats. Amb un 
sistema de nançament in¦exible per 
al pagament de les lletres, es va arribar 
a dedicar, en determinades conjuntures, 
ns a un 50 % dels sous per pagar les 
quotes de la hipoteca.26

Les hores extres i el treball a base del 
sistema de primes van ser la pauta habi-
tual i obligatòria per solucionar-ho. Per 
accedir a la propietat no hi va haver més 
remei que treballar de manera extenuant. 
En les situacions de crisi industrial 
momentània o en la més seriosa que va 
començar a forjar-se a partir del 1973 
les circumstàncies van poder esdevenir 
autènticament crítiques. Tampoc hem 
de pensar només en totes les famílies 
obreres del districte que van adquirir el 
seu habitatge. Per incapacitat de pagar 
l’entrada del pis o perquè mai podrien 
sufragar aquestes despeses mensuals, 
algunes famílies van quedar atrapades en 
la pèssima condició habitacional anterior 
o es van veure obligades, en les dècades 
més dures, a entrar en un sistema de pro-
pietat imperfecta que no els garantia le-
galment ni les infraestructures d’aigua ni 
la mateixa permanència al barri. I, nal-
ment —fet sobre el qual des del principi 
van posar l’accent crític alguns usuaris, 
col·legis professionals, institucions apos-
tòliques i l’opinió política antifranquis-
ta—, el producte habitatge que s’adquiria 
després de molts esforços deixava bastant 
a desitjar en alguns dels casos. Els ha-
bitatges barats construïts amb pressa en 
els anys cinquanta pateixen molt aviat 
humitats i greus defectes de construcció 
i ns i tot d’estructura. La qüestió serà 
l’origen d’importants moviments veïnals. 
Alguns barris perifèrics més allunyats 
van esperar anys que hi arribés un auto-
bús. I, tot i que els dècits escolars eren 
bastant inferiors del que es deia a mitjans 
dels anys setanta, faltaven algunes escoles 
i sobretot llars d’infants i ambulatoris 
mèdics públics; els espais verds entre 

26  Joan Angelet, Joan Ràfols Esteve, «La crisis del 
sector y la crisis del modelo de protección ocial», CAU, 
març-abril 1977, pàg. 38-45, 38
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blocs esperaven anys a ser plantats, 
els centres de reunió i de cultura eren 
escassos. Encara que acabaven nalment 
urbanitzant-se, els carrers romanien més 
temps del desitjat sense asfaltar i amb un 
enllumenat decient. Però també hem 
de posar les xifres en context. El 1968, 
el districte novè, que en aquell moment 
ja era essencialment Nou Barris més que 
Sant Andreu, representava segons càlculs 
municipals el 22 % del total del dècit 
de pavimentació dels dotze districtes de 
la ciutat quan representava ja el 20,5 % 
del de Barcelona, situació decitària però 
no escandalosament precària. L’escenari 
era pitjor, sens dubte, que el dels distric-
tes benestants, però també millor, sense 
discussió, que el del segon cinturó obrer 
metropolità, on les principals ciutats 
obreres (en algun cas ns al 90 %) tenien 
més de la meitat dels carrers en mal estat 
i prop del 75 % oferien un enllumenat 
decient.27

6.3. Per una visió substantivista dels 
moviments veïnals

Com passa quan parlem del nou mo-
viment obrer del segon franquisme, hi 
ha pocs dubtes del paper absolutament 
protagonista de les barriades obreres 
perifèriques en el desenvolupament 
del moviment veïnal de l’àrea metro-
politana de Barcelona. De fet, alguns 
historiadors com Xavier Domènech 
entenen el moviment obrer i el veïnal 
en aquestes barriades com una cosa 
essencialment unida i complementària: 
el barri com a lloc essencial en el qual 
el moviment obrer dels anys seixanta i 
setanta trobaria les xarxes prepolítiques 
de conança, les xarxes de comuni-
cació i els recursos organitzatius que 
en facilitarien el desenvolupament. El 
paper decididament protagonista dels 
nous suburbis obrers del franquisme 

27  Joan Angelet, Joan Ràfols Esteve, «La crisis del 
sector y la crisis del modelo de protección ocial», CAU, 
març-abril 1977, pàg. 57-59. 

en els moviments veïnals el conrma 
l’excel·lent tesi d’Iván Bordetas, on s’es-
tudia el cas de la Barcelona metropo-
litana comparativament amb els casos 
madrileny i bilbaí.28

La radicalitat i els èxits de les lluites 
de les associacions de veïns de l’extraradi 
i la seva màxima expansió i incidència en 
el període 1972-1974 han estat posats de 
manifest en les principals investigacions; 
aquest és el cas del documentadíssim 
treball de Marc Andreu.29 El treball 
d’Andreu és rellevant per a aquest estudi 
de Nou Barris perquè, si examinem els 
sis elements que destaca en la derrota 
del projecte de la Gran Barcelona de 
l’alcalde Porcioles i la seva caiguda el 
1973, s’observa que pràcticament totes 
les lluites (les batalles del Pla parcial de 
Torre Baró - Vallbona - Trinitat Vella, 
les lluites de l’habitatge als polígons de 
l’OSH i els nuclis barraquistes, la victòria 
invalidada de Fernando Rodríguez Oca-
ña en les eleccions al terç familiar per al 
districte 9 o les lluites per esmenar els 
dècits educatius) van ser a les barriades 
perifèriques, especialment al districte 
obrer de Nou Barris, que hi va jugar un 
paper destacadíssim.

Els moviments urbans dels últims 
anys del franquisme, el moviment de les 
associacions de veïns, han estat vistos 
com un element prominent de la lluita 
antifranquista al front municipal. En 
posar el focus en els problemes de barri 
(l’organització de l’espai urbà, el con¦icte 
amb el municipi i l’Estat sobre la provi-
sió, l’accés o la defensa de l’habitatge i els 
serveis urbans) i no en les lluites al lloc 
de treball, s’ha assenyalat, en efecte, el 
seu paper transcendental en provocar la 
crisi del franquisme i condicionar l’agen-
da del canvi polític que va fer possible 
la transició a la democràcia i la defensa 

28   Iván Bordetas, Nosotros somos los que hemos hecho 
esta ciudad. Autoorganización y movilización vecinal 
durante el tardofranquismo y el proceso de cambio político, 
tesi doctoral, UAB, 2012.

29  Marc Andreu, Barris, veïns i democràcia. El 
moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-
1986), Barcelona, L’Avenç, 2015.
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dels interessos de les classes subalternes 
en aquest procés. Els moviments veïnals, 
s’ha recordat, van causar el cessament 
de dos alcaldes de Barcelona el 1973 i 
1976 i van forçar la renúncia d’un altre el 
1975.30 En la lluita per obtenir una quota 
justa de l’Estat com a consum col·lec-
tiu (directament o indirectament) van 
obtenir importants conquestes urbanes i 
socials, es van convertir també en escoles 
de democràcia,31 es van avançar en molts 
sentits a la formació dels primers ajun-
taments democràtics i es van constituir 
en una alternativa quan els activistes i 
tècnics que van col·laborar amb ells en 
els últims dies del franquisme i els partits 
d’esquerra on militaven els havien anat 
abandonant a poc a poc a la seva sort.32

Més referides al terreny, una sèrie de 
monograes han intentat recuperar, en el 
desenvolupament del moviment veïnal i 
en determinades barriades perifèriques, 
el sorgiment i la consolidació d’una cul-
tura i una consciència de classe treballa-
dora, una cultura molt vinculada, d’altra 
banda, al fet migratori.33 S’ha destacat en 
aquest sentit la importància de les dife-
rents xarxes en la formació d’una identi-
tat col·lectiva de barri estretament lligada 
a la identitat obrera que també s’estava 
reforçant a través de la lluita de Comis-
sions Obreres.34 S’ha remarcat igualment 

30  Nico Calavita i Amador Ferrer, «Behind 
Barcelona succes story: Citizen Movements and 
Planners’s Power», Journal of Urban History, vol. 26, núm. 
6 (setembre 2000), pàg. 793-807.

31  Carme Molinero i Pere Ysàs (ed.), Construint 
la ciutat democràtica. El moviment veïnal durant el 
tardofranquisme i la transició, Barcelona, Icària, 2010.

32  Albert Recio i Andrés Naya, «Movimiento vecinal. 
Claroscuros de una lucha necesaria», Mientras Tanto, 
91-92 (2004), pàg. 63-81.

33  Martí Marin, «La fàbrica, el barri, la ciutat i el 
país. La integració dels immigrants a Catalunya sota el 
franquisme», dins Jordi Font (dir.), Història i memòria: 
el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, Banyoles, 
Centre d’Estudis Comarcals, 2007.

34  César Ballarín Elcacho, Just Casas i Soriano i 
Manuel Márquez y Berrocal, Ca N’Anglada. Lluita 
d’un barri. Història social de Ca N’Anglada: el Moviment 
Veïnal: 1950-1995; Rafael Guaita Jiménez, Per les 
llibertats i la democràcia. La lluita del moviment associatiu 
a Cornellà de Llobregat, Cornellà, Ajuntament de 
Cornellà del Llobregat, 2008; Grup d’història de José 

la implicació decisiva del món obrer co-
munista a través de les Comissions Obre-
res Juvenils, les Comissions Obreres de 
Barri i les Comissions de Barri, que van 
denunciar obertament l’existència d’un 
camp d’explotació especícament urbà, el 
del barri i no només el de la fàbrica, el del 
salari indirecte i no només el del directe.35

Mentre que alguns enfocaments 
temàtics ja han estat prou desenvolupats, 
com és el cas el paper de l’Església i dels 
centres parroquials de les perifèries per 
gestar els moviments urbans i servir-los 
de suport,36 altres amb prou feines han 
estat esbossats, com el paper de les 
dones. Gairebé tots els estudis teòrics 
coincideixen a presentar aquesta presèn-
cia com un fet especíc del moviment 
veïnal i diferenciador del moviment 
obrer, i alguns treballs han posat de ma-
nifest el seu paper en l’articulació d’espais 
informals a l’interior dels barris com a 
clau en la seva posterior participació més 
activa en els moviments veïnals.37 La vida 
associativa a l’espai del barri permetia la 

Berruezo, Una ciutat dormitori sota el franquisme. Santa 
Coloma de Gramenet 1939-1975, Barcelona, Carena, 
2006; Ricard Martínez i Muntada, «El moviment 
veïnal a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el 
tardofranquisme i la transició: el cas de Sabadell (1966-
1976): “Todos los barrios unidos para conseguir sus 
derechos”, Arraona, 24 (2001), pàg. 65-87.

35  Un bon resum a Bordetas, Nosotros somos los que 
hemos hecho..., pàg. 285-419.

36  José Miguel Cuesta Gómez, El moviment veïnal al 
Barcelonès Nord (1954-1987), tesi doctoral, Bellaterra, 
UAB, 2014, pàg. 43-44.

37  Giuliana Di Febo, «La lucha de las mujeres en 
los barrios en los últimos años del franquismo. Un 
ejemplo de utilización de la “Historia de género”, 
dins J. Tusell, A. Alted i A. Mateos (coord.), “La 
oposición al régimen de Franco: estado de la cuestión 
y metodología de la investigación”, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, tom II, Madrid, UNED, 
1991, pàg. 251-260; Temma Kaplan, «Luchar por la 
democracia: formas de organización de las mujeres 
entre los años cincuenta y los años setenta», dins Anna 
Aguado (ed.), Mujeres, regulación de con�ictos y cultura 
de la paz, València, Universitat de València, 1999; 
Pamela Radcliff, «La construcción de la ciudadanía 
democrática; las Asociaciones de Vecinos en Madrid en 
el último franquismo», dins Actes del congrés “La transició 
de la dictadura franquista a la democràcia”, Barcelona, 
20, 21 i 22 d’octubre de 2005, Barcelona, UAB-CEFID, 
2005; Making democratic citizens in Spain. Civil society 
and the popular origins of the transition, 1960-78, 
Londres, Palgrave-Macmillan, 2011.
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proximitat i la possibilitat de conjugar-la 
amb les tasques domèstiques que es feien 
recaure sobre la dona. La qüestió, amb tot, 
ha estat encara poc desenvolupada, i això 
malgrat l’arrelament i vinculació perma-
nents de la majoria de dones al barri i a 
l’habitatge: llargues hores de treball do-
mèstic al pis, compres en botigues de barri 
properes, sociabilitat amb les dones veïnes 
d’escala o de carrer (factors que la casa en 
propietat de la perifèria va fer augmentar 
a partir dels anys seixanta).

En general, s’ha tendit a posar el focus 
gairebé exclusivament en els anys del 
tardofranquisme i la transició examinant 
molt més la transcendència política del 
moviment veïnal que els seus continguts 
urbans especícs. S’han examinat més les 
conseqüències dels moviments urbans que 
no pròpiament les raons que van portar a 
traslladar a l’espai públic determinades rei-
vindicacions i protestes o a proposar o fer 
determinats canvis urbanístics i els resul-
tats efectivament assolits en aquest àmbit 
material de lluita. Preguntat per quan neix 
i com es va desenvolupant el moviment 
veïnal, Ivan Bordetas ha desenvolupat la 
«hipòtesi d’un primerenca autoorganització 
veïnal als barris obrers i perifèrics forçada 
per les necessitats immediates, en la qual 
van intervenir posteriorment diversos 
factors (organitzacions catòliques de base, 
militants de partits polítics) però destacant 
aquest primer aspecte»,38 tal com armava 
ell mateix: «Inicials pràctiques veïnals no 
tant com assistencials sinó com a mostres 
d’autogestió i autoorganització, base de 
l’empoderament popular que es va viure 
en aquests barris desatesos i que, en última 
instància, ni s’abandonarien completament 
ni es transformarien del tot en exigències 
a les autoritats un cop conscats els drets 
que els havien estat arrabassats, sinó que 
es transformaran en noves pràctiques 
autogestionàries presents en tota la crono-
logia».39 Les primeres reivindicacions i ac-

38  El resum entre cometes és de Cuesta Gómez, El 
moviment veïnal al Barcelonès..., pàg. 62.

39  Bordetas, Nosotros somos los que hemos hecho..., pàg. 68.

cions veïnals durant els anys cinquanta i 
principis dels anys seixanta van permetre 
en denitiva «articular una massa crítica 
i unes primeres estructures organitzati-
ves» que, paral·lelament a les primeres 
lluites veïnals que vorejaven o directa-
ment transgredien la legalitat franquista, 
constituirien la condició de possibilitat del 
moviment veïnal desenvolupat amb gran 
força durant els anys setanta.40 A més de 
la consciència de la situació de dècit en 
què es trobaven aquestes barriades (gai-
rebé totes d’autoconstrucció al principi), 
altres factors contribuirien decisivament 
al procés d’empoderament i presa de 
consciència comunitària dels veïns i a 
l’articulació d’una idea de barri. L’exis-
tència d’una condició comuna creada per 
la mateixa segregació residencial a peri-
fèria i l’existència de xarxes de parentiu 
i paisanatge que reforçarien els llaços 
comunitaris, als quals al·ludeix Bordetas 
(i l’estudi està, en gran manera, per fer), 
les hem abordat en el nostre capítol so-
bre el pas del suburbi al barri al districte 
de Nou Barris. Sense aquests nous barris 
més estretament articulats en xarxes de 
proximitat de tot tipus no hauria estat 
possible el pas a una consciència del 
mateix barri primer i a una reivindicació 
i protesta de barri després.

Ampliar com fa Bordetas l’arc 
cronològic d’observació permet adop-
tar un enfocament més substantivista 
i més arran de terra i arran de temps 
dels moviments urbans. Permet pregun-
tar-nos primer per les raons, el perquè 
dels moviments de barri, i després el què
es buscava en les accions veïnals, quins 
mitjans s’adoptaven i què s’aconseguia 
nalment (igual que en la història del 
moviment obrer ens preguntem per les 
lluites salarials i les condicions de treball, 
per la llibertat de negociació sindical, per 
les diferents formes de protesta, per la 

40  Iván Bordetas Jiménez, «De la supervivència 
a la resistència: la gestació del moviment veïnal a la 
Catalunya franquista», dins Carme Molinero I Pere 
Ysàs (coordinadors), Construint la ciutat democràtica. El 
moviment veïnal durant el tardofranquisme i la transició, 
Barcelona, Icària, 2010). pàg. 78 i 91.
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unió en vaga de tot un sector industrial o 
de tota una ciutat o un país com a mitjà 
de pressió, per les lluites que es guanya-
ven i també les que es perdien, pels fra-
cassos o la mateixa falta de mobilització). 
L’examen en la llarga durada i l’ampliació 
de l’arc temporal d’anàlisi dels movi-
ments veïnals faciliten veure sobretot 
l’absoluta mutació en els objectius i les 
formes de lluita des d’un punt de vista 
diacrònic. Per posar un exemple obvi, la 
comparació amb la situació i el caràcter 
dels moviments urbans d’entreguerres a 
Barcelona és molt il·lustrativa del canvi 
d’enfocament de la reivindicació veïnal. 
La gran vaga de lloguers de l’estiu de 
1931 per l’elevat nivell de l’arrendament 
dels pisos, o la vaga de tramvies de 1951 
amb motiu del sobtat ascens del preu 
del bitllet —que no van ser sinó formes 
d’expressar el descontentament pels greus 
prejudicis que suposaven la renda i el 
desplaçament a la feina en el pressupost 
familiar— deixen de ser durant el segon 
franquisme l’objecte principal de la 
protesta de les famílies obreres per con-
vertir-se en una cosa del passat. Unes 
condicions d’habitatge noves —amb 
l’espectacular accés a la propietat de les 
famílies obreres en perifèria i uns salaris 
reals absolutament diferents dels del 
primer franquisme— donen pas durant 
el segon franquisme a uns objectius en 
les lluites i a unes formes de protesta 
urbana absolutament noves.

Una de les qüestions clau no exami-
nada per la historiograa dels movi-
ments urbans ha estat la del possible 
paper que va tenir la propietat de 
l’habitatge en el seu desenvolupament 
i en el seu mateix contingut.41 Una 
hipòtesi que caldria comprovar seria 
que hi ha una relació entre la impli-
cació d’individus especícs en aquests 
moviments veïnals i les altes taxes de 

41  Vegeu, no obstant això, els suggerimentsi de la 
Jornada «Accés a l’habitatge, veïns i ciutat, 1945-1993», 
Fábrica Oliva Artés, amb la participació de Joan Roca, 
Carme Trilla, Amador Ferrer i Marc Andreu, Barcelona, 
22 de març de 2017, i el llibre recent de Candela 
Ochotorena, Del pisito a la burbuja Inmobiliaria...

propietat en el món obrer dels barris 
perifèrics. Els episodis d’acció directa 
per construir el clavegueram elemental 
dels anys seixanta o les activitats de les 
primeres associacions de les barriades 
perifèriques d’autoconstrucció no eren 
principalment lluites antifranquistes 
o lluites per un abstracte «dret a la 
ciutat» per aconseguir de l’Estat o del 
municipi la seva quota de ciutat com a 
consum col·lectiu, sinó sobretot movi-
ments per concloure i legalitzar de facto
un habitatge que havia anat creixent 
amb el temps però no tenia encara 
connexió a una xarxa d’aigua i de cla-
vegueram, encara inexistent. La cura i 
les lluites més tardanes per ambulatoris 
i escoles, per un espai públic millorat, 
per línies d’autobusos o zones verdes 
dels primers anys de la dècada de 1970 
eren també l’extensió lògica a l’espai 
del barri i la culminació dels esforços 
dedicats a consolidar una propietat 
després de molts anys de dedicació per 
adquirir el pis que s’acabava de pagar 
(o estava en procés de pagar) en un 
polígon o en un barri de densicació, 
un pis que preveia també l’existència, 
en el moment de compra (almenys 
sobre el paper de l’entitat ocial que els 
adjudicava o sobre el pla de compra de 
l’empresa promotora) d’una bona part 
d’aquests serveis urbans encara incom-
plets. Reforçada per xarxes de solida-
ritat veïnal i xarxes de paisanatge (que 
caldria reconstruir i no simplement 
teoritzar), la presència de la propietat 
va poder continuar exercint d’element 
motor de base des de nals dels anys 
seixanta, no només per als militants 
de partits polítics i sindicats implicats 
en l’associacionisme veïnal, sinó molt 
especialment per als «sectors actius», 
i molt especialment per a la «base po-
tencial» més massiva de residents que 
participaven més o menys activament 
en les reivindicacions d’aquests movi-
ments o hi combregaven, base que en 
molts casos havia pagat o estava pagant 
les quotes d’amortització dels seus 
pisos al polígon o les lletres dels seus 
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pisos de promoció privada.42 La condi-
ció de possibilitat de tota aquesta impli-
cació més (o menys) gran dels habitants 
de les perifèries en propietat que sembla 
constatar-se en els barris perifèrics de 
l’últim franquisme tenia a veure, essen-
cialment, amb una permanència residen-
cial més gran tant en l’habitatge com al 
barri, cosa que va mutar substancialment 
la situació d’extrema volatilitat residen-
cial i associativa dels anys d’entreguerres 
i del primer franquisme. Es miri com es 
miri, des de nals dels anys cinquanta 
la propietat —més o menys precària i 
insegura en els inicis, encara imperfecta 
o «ajornada» després— es va estabilitzar 
i va arrelar durant molts anys als nous 
barris d’un gran nombre de famílies 
obreres, i es va establir així una de les 
bases principals per crear autèntiques 
comunitats articulades per denses xarxes 
estables de parentiu, paisanatge, amistat, 
veïnat i espais de sociabilitat secundària. 
En el capítol 4 hem vist, justament, com 
es consolidaven aquestes comunitats en 
el pas decisiu que hem anomenat «del 
suburbi al barri», unes comunitats de 
barri que són les que acabarien generant 
el moviment veïnal més potent dins el 
municipi de Barcelona.

6.4. De la propietat imperfecta a la 
perfecta: una radicalitat de nord a sud 
en les lluites veïnals

Es podria conjecturar que el cicle sencer 
de lluites i reivindicacions veïnals dels 
anys cinquanta al 1975 està marcat en 
una primera fase per accions i negocia-
cions que buscaven la seguretat de la 
propietat en un habitatge que complís 
uns estàndards mínims d’equipament 
domèstic (abastament d’aigua i clavegue-
ram essencialment), un espai domèstic 
construït de manera progressiva que 

42  Mª Carmen García Nieto, «Marginalidad, 
movimientos sociales, oposición al franquismo. 
Palomeras, un barrio obrero de Madrid, 1950-1980», 
dins Tusell, Alted i Mateos (coord.), La oposición al 
régimen de Franco..., pàg. 269-285.

acabés sent legalment reconegut com a 
tal. Aconseguir aquestes infraestructures 
obligava a una coordinació veïnal i una 
ajuda mútua que estàn en la base de tots 
els moviments d’acció directa empresos, 
especialment el de la realització d’opera-
cions tan complexes com el clavegueram. 
El barri i els seus veïns, units per una 
condició comuna de la propietat encara 
en precari des del punt de vista legal i 
incompleta encara en el seu equipament 
domèstic, s’organitzen per conquerir una 
casa dotada d’un confort mínim. Les 
àrees urbanes d’autoconstrucció sorgi-
des en les dècades de 1940-1960 van 
ser les principals protagonistes d’aquest 
primer moment. En una segona fase, en 
els anys setanta, la sortida a la llum del 
moviment veïnal s’associaria a reivin-
dicacions que passen de la seguretat i 
satisfacció relativa pel mínim confort de 
l’espai domèstic a l’apropiació de l’espai 
extradomèstic com a extensió natural 
de l’habitatge: transport, urbanització 
(enllumenat, seguretat viària i pavimen-
tació), escoles, ambulatoris mèdics, espais 
verds i altres equipaments de barri de 
caràcter associativocultural, és a dir, de la 
casa al barri. Els polígons d’habitatge i 
els barris densicats més obrers d’habi-
tatge en propietat del sector nord de Nou 
Barris seran els protagonistes principals 
d’aquest segon moment. Finalment, la 
resta de polígons i àrees densicades de 
la zona sud, no tan obrers i amb índexs 
més baixos de propietat, seran els últims 
a incorporar-se a les lluites —ja a les 
acaballes del franquisme—, o bé mantin-
dran nivells de reivindicació veïnal baixos 
o molt tènues.

La primera fase del moviment veïnal 
—la que Arnaldo anomena de lluites 
primàries a l’Arxiu Històric de Roque-
tes - Nou Barris—43 està dominada 
majoritàriament per les reivindicacions 
dels barris d’autoconstrucció. Busquen 
la legalització de les seves propietats per 
consolidar les fases nals d’un procés on, 

43  Conversa mantinguda a l’Arxiu Històric de 
Roquetes - Nou Barris el 25 de març de 2021.



265 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

al costat de la seguretat de l’habitatge i la 
nalització de la fase de construcció de 
l’allotjament, falta l’aigua corrent i el cla-
vegueram, que permeten que es consolidi 
amb unes mínimes condicions higièni-
ques. L’autoorganització en aquests barris 
és la més antiga, i des dels anys quaranta 
ja es detecten els primers moviments or-
ganitzatius en les anomenades corees. La 
Societat Cooperativa de Petits Propieta-
ris de Torre Baró, creada com a Associa-
ció de Petits Propietaris de la Urbanit-
zació Torre Baró el 1941, va aconseguir 
que RENFE construís el 1949 —any de 
creació de la Cooperativa Vallbona— un 
baixador de tren. Després de la constitu-
ció de la Societat Cooperativa Torre Baró 
per fusió de l’Associació de Petits Propie-
taris i de la Cooperativa Vallbona, el 1954 
es va fer un intent de legalització de les 
cases més antigues de les dues barriades. 
Però la sol·licitud de legalització de 1953 
va topar amb l’obligació de redactar un 
pla parcial que permetés la construcció 
posterior de les infraestructures d’aigua i 
l’intent quedaria lamentablement avortat 
el 1957.44 Més èxit tindrien altres opera-
cions en què es va combinar l’autocons-
trucció directa d’aquestes infraestructures 
amb l’assessoria d’activistes i tècnics 
vinguts de fora o de la mateixa Adminis-
tració per facilitar un procés que resultava 
molt onerós en termes econòmics per als 
veïns. El pas d’un habitatge en propietat 
completat constructivament però encara 
sense clavegueram ni aigua corrent exigia 
una planicació tècnica, una forta inversió 
i treball en comú per estalviar costos. És 
el cas de la complexa operació d’auto-
construcció del clavegueram realitzada 
comunitàriament els dies festius de l’estiu 
de 1964 a la primavera de 1965 i de la 
xarxa de proveïment d’aigua dos anys més 
tard protagonitzades pels veïns de l’àrea 
autoconstruïda de Roquetes Altes i analit-
zada en el capítol 3. L’«operació» aigua va 
ser un èxit no només perquè va aconseguir 
dotar d’aigua els habitatges, sinó perquè 

44  Arxiu Municipal Contemporani, expedient 41.837 
(1955).

va generar un superàvit que va ser el punt 
de partida de la formació del Centre So-
cial de les Roquetes, constituït el juliol de 
1968, una associació autònoma del veïnat 
sense la tutela ni del jesuïta Þió ni dels 
voluntaris. Veiem precedents i paral·le-
lismes amb aquest tipus de processos en 
altres contextos metropolitans.45

A Nou Barris, el tipus d’acció col·lec-
tiva més radical que culminarà aquesta 
primera fase del moviment veïnal traslla-
dant-la a l’estadi superior de la protesta 
s’ha d’expressar en les lluites davant l’ame-
naça del possible desallotjament de la 
propietat als barris d’autoconstrucció per 
causa del planejament urbanístic munici-
pal. Torre Baró i Vallbona, «corees» de fa-
mílies obreres d’origen aclaparadorament 
obrer i immigrant, eren barris de propietat 
imperfecta, expectant o no reconeguda en 
la seva integritat legal. Juntament amb la 
Trinitat Vella, s’aixecaran de manera molt 
irada contra el municipi barceloní entre el 
1969 i el 1973 en veure que el pla parcial 
guanyador del concurs municipal de 1969, 
que ordena urbanísticament els barris 
afectats per la sortida de la Meridiana cap 
al Besòs, amenaça el seu habitatge.46 El 
Pla parcial dels barris del nord, de l’arqui-
tecte Sen Tato, proposava la reforma de 
grans vies com la Meridiana o el cinturó 
de Ronda, i comportava l’afectació de 
535 hectàrees i la possible destrucció de 

45  Entre el 1958 i el 1960, els veïns del Torrent 
de la Maurina, a Terrassa, s’havien autoconstruït 
el clavegueram, i els de Cerdanyola a Mataró van 
pavimentar alguns dels carrers (Bordetas Jiménez, 
«De la supervivència a la resistència...»,  pàg. 208); José 
Miguel Cuesta documenta als barris d’autoconstrucció 
de Badalona treballs d’autoconstrucció de clavegueram 
i negociacions més o menys obertes amb l’Ajuntament 
des de la dècada de 1950, quan es van constituir les 
primeres associacions de veïns més o menys legalitzades 
entre el 1954 i el 1963 als barris d’autoconstrucció 
de Lloreda, Sant Antoni de Lleà, Puigfred, Sistrells, 
Sant Joan de Lleà, Bachs-Bufalà i Bonavista (Cuesta 
Gómez, El moviment veïnal al Barcelonès Nord..., pàg. 
142 i seg.). Un altre barri d’autoconstrucció a Sabadell, 
Ca n’Oriach, va construir també el clavegueram de 
manera autoorganitzada gràcies a l’associació de veïns 
creada en aquelles mateixes dates (Xavier Domènech 
Sampere, Quan el carrer va deixar de ser seu, pàg. 137-
139).

46  El que segueix segons Andreu, Barris, veïns i 
democràcia..., pàg. 51-52.
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4.370 habitatges sense una alternativa 
de reallotjament (gura 6.8). La propos-
ta de pla parcial alternatiu que quedarà 
segona en el concurs va marcar l’inici de 
la col·laboració de joves professionals i 
militants comunistes que treballaven a 
l’Ajuntament de Barcelona amb dirigents 
veïnals i sindicalistes com Manuel Vital a 
Torre Baró i Cirilo Poblador a Vallbona 
i va ser la llavor de l’oposició popular al 
pla parcial aprovat per l’Ajuntament (són 
els anys dels grups obrers de les Comis-
sions Obreres, de les Comissions Obreres 
Juvenils, de les Comissions de Barris, i 
de seguida els militants polítics del Partit 
Socialista Unicat de Catalunya i Ban-
dera Roja, principalment, comencen a 
transcendir en les reivindicacions veïnals 
i a obrir a poc a poc un front de barris). 
La discussió del pla portada a terme el 
14 de febrer de 1970 al Centre de Vida 
Comunitària de Trinitat Nova va iniciar 
la col·laboració de veïns de Roquetes, Tri-
nitat Vella i Nova, Torre Baró i Vallbona, 
i la creació de l’associació de veïns legalit-
zada l’11 d’abril de 1970, l’Associació de 
Veïns del Sector, coneguda popularment 
com a Associació Setembre Barris. La llarga 
lluita contra el pla parcial de l’Ajunta-
ment va culminar amb una assemblea 
multitudinària al cinema Trinitat, on 
es van presentar 3.000 impugnacions i 
on els veïns van portar, l’11 de maig de 
1973, la seva protesta al Ple municipal 
que havia d’aprovar el pla. En paraules 
de Marc Andreu, «centenars de veïns de 
Nou Barris van irrompre a l’Ajuntament 
amb pancartes —acompanyats de veïns 
del Carmel afectats per les obres del túnel 
de la Rovira i el greuge del barraquis-
me— i després van boicotejar el ple, es 
van manifestar pel centre de Barcelona 
ns que la policia els va dissoldre. Da-
vant de l’escàndol, l’endemà mateix va 
ser destituït l’alcalde Porcioles i el pla 
parcial es va retirar».47 Les manifestacions 
i invasions del Ple municipal no eren sinó 
la culminació d’una llarga lluita pel reco-

47  Andreu, Barris, veïns i democràcia..., pàg. 52.

neixement legal i la solució a problemes 
que tenien essencialment a veure amb el 
dret a romandre legalment als habitatges 
i a veure’ls acabats i equipats amb aigua 
i clavegueram al més aviat possible. Els 
veïns de Torre Baró i Vallbona ja havien 
ocupat l’autopista Barcelona-Granollers a 
la  del 1969 i el 1971 pels problemes de 
falta de comunicació entre els dos barris. 
Es tallaria de nou la Meridiana el 25 i el 
29 de juliol de 1972 i es reclamaria l’aigua 
i el clavegueram al novembre. Nous talls 
el 1974 demanarien l’arribada de l’aigua 
sobre la qual sembla que hi havia un 
acord inicial aquell mateix any.

Encara que coincidint amb aquest 
moment durant els primers anys, és una 
altra vegada l’habitatge i els termes de la 
propietat el protagonista de l’altra sèrie de 
lluites que delimiten un segon moment 
d’aquesta fase de lluites veïnals primàries 
a Nou Barris. Apareixen ara com a prin-
cipals protagonistes els polígons d’habi-
tatge ocials aixecats amb urgència i mol-
tes deciències constructives en la dècada 
de 1950. Les vagues pel pagament de 
quotes en els polígons de l’OSH de l’àrea 
metropolitana entre el 1969 i el 1973 i el 
tipus d’accions de protesta desplegades 
—denúncia a les autoritats, assemblees 
massives, campanyes de premsa, accions 
públiques al carrer...— exempliquen 
aquest tipus d’acció col·lectiva, aïllada al 
principi però coordinada després amb 
altres polígons de l’àrea metropolitana i 
que tindrà expressió en els polígons de 
Trinitat Nova del districte i, amb menys 
importància, en els del Verdum.48

Les famílies propietàries —molts treba-
lladors i treballadores immigrants, proce-
dents a vegades de barris de barraques— 
ho eren en règim de propietat ajornada o 
diferida («venda en règim d’amortització»), 
però amb l’obligació per part de l’Estat de 

48  José Antonio Dols, «La OSH y el usuario. Los 
barrios de la OSH: crónica de un con¦icto», Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanismo, 105 (1974), pàg. 74-81, 
Vegeu també els dos informes elaborats per Autors 
diversos, «Informe barrios Obra Sindical del Hogar», 
1973, i «Dos años de lucha contra la OSH: abril 1973 - 
abril 1975», separata de Nou Barris, abril 1975.
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mantenir l’habitatge i els espais comuns. 
Aquest règim de propietat diferida acu-
sava defectes d’inseguretat jurídica perquè 
no delimitava bé les obligacions de l’ens 
adjudicador en cas de problemes de la 
construcció d’origen. No es posa en qüestió 
la propietat per si mateixa ni el dret de la 
família al pis on viu, sinó els termes del 
procés d’accés a la propietat de l’habitatge 
i la responsabilitat del seu manteniment 
ns a la transmissió denitiva a la família 
adquirent. El que està a l’aire és la durada 
del període d’amortització dels terminis 
pendents de pagament i la responsabilitat 
dels costos de reparació d’un producte des-
valorat pels greus defectes de construcció 
de partida i l’escàs manteniment poste-
rior. Les respostes del veïnat seran menys 
radicals que les d’uns veïns de corees que 
poden perdre la seva casa o, en cas contrari, 
no saben ni on ni quan la veuran «inter-
canviada» en forma de pis. En el cas de 
l’entitat sindical d’habitatge, es van lliurar 
els pisos a famílies beneciàries en règim 

d’amortització, amb una quota mensual 
per l’import corresponent al reintegrament 
de les aportacions fetes per l’Estat i l’OSH 
més un reduït percentatge destinat a les 
reparacions per desperfectes derivats de l’ús 
dels habitatges.49 El problema va sorgir l’es-
tiu de 1969 quan, en alguns polígons (les 
anomenades Unitats Veïnals d’Absorció de la 
Comarca de Barcelona: Cinc Roses a Sant 
Boi, Sant Cosme al Prat de Llobregat i Po-
mar a Badalona), l’OSH va decidir unilate-
ralment i sobtadament augmentar aquestes 
quotes mensuals pagades de conservació i 
manteniment, ja que la mala qualitat mate-
rial dels habitatges havia dut a «un sensible 
deterioro cuya reparación (iba) a superar 
con mucho la cuantía de las cuotas esta-
blecidas».50 La resposta veïnal va consistir 
primer a negar-se a pagar durant més de sis 

49  Juan Jubert (Seminari de Política Urbana), 
«Características de la gestión de la OSH», Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, 105 (1974), pàg. 37-41.

50  José Antonio Dols, pàg. 75

El arquitecto don José Maria Sen Tato, se adjudicó 
el concurso convocado por el Ayuntamiento para la 
ordenación urbana del plan parcial del sector Vall-
bona-Torre Baró-Trinidad. Su proyecto fue el mejor 
de los tres presentados, A los diez años de graduarse 
en la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de 
Barcelona, el señor Sen Tato tiene hondas inquietu-
des profesionales. Su preocupación profesional va 
acompañada de un sentido de superación social y sin 
renunciar a los conceptos creativos actuales, sus ideas 
se proyectan con clara visión de futuro.

—¿Qué interés le movió a participar a este concurso 
le preguntamos,

—Básicamente el intentar participar en la orde-
nación de un suelo urbano y de la ciudad. Pero es 
que además el sector tenía un gran interés social 
porque era, o es, una zona muy discutida, con 
barrios que han planteado problemas claros de 
paisajo y soldadura arquitectónica.

—Si bien los problemas parecían claros, los cri-
terios sobre los caminos de solución ya no eran tan 
coincidentes. ¿Tuvo muchas dudas al planificar el 
proyecto?

—Precisamente porque se exigía una solución a 
los problemas, el estímulo a participar en el con-
curso fue mayor y abandoné otras convocatorias. 
Desde aquel momento, llevado por el entusiasmo, 
ya no tuve ninguna duda. He de manifestar que 
ha sido una labor de equipo y que han colabo-
rado cuatro estudiantes del penúltimo curso de 
Arquitectura, don Fernando Anguita, don José de 
Llorens, don José Luis Martínez García, don Félix 
Sen y don José Luis Pascual y un economista, don 
Fernando Riba. No nos dio tiempo a incorporar 
a un sociólogo. Tres meses de trabajo intensivo.

—El concurso tenía mucho interés comenta el 
estudiante José Luis Martínez— por la problemá-
tica resolución y a medida que íbamos esbozando 
el proyecto nos animábamos más.

Nos comenta el señor Sen que durante tres meses 
se trabajó intensamerte, dedicándose muchas horas 
a recorrer el terreno y a pulsar el ambiente. El sec-
tor no deja de ser actualmente un suburbio y a la 
solución urbanística de la topografia del terreno y 
su soldadura con los barrios circundantes, se debía 
amoldar la idiosincrasia de los habitantes. Los pro-
blemas que se presentaron y que debían influir en el 
trazado del proyecto fueron varios, aunque de una 
manera concreta se orientan hacia una infraestructu-

ra que proporcione todos los factores para incorpo-
rar el sector al desarrollo urbanístico de la cludad a 
nivel de gran barrio.

El proyecto traza un esquema general de ubica-
ción de viviendas, cuya distribución seria objeto 
de un estudio posterior, perfilando calidad de vida 
humana, con delimitaciones de tránsito y respetando 
la tradición de la plaza o plazas, que acostumbran 
a ser centros de vida activa y preponderante de ba-
rrios y sectores.

Los terrenos a ordenar en este sector relacionado 
con el proyecto alcanza la superficie de 535,08 hectá-

reas, en la que se asientan nueve barrios popularmente 
conocidos. A la remodelación parcial de algunos de 
ellos las zonas nuevas proyectadas se esparcen por 
153,5 hectáreas y se respetan 100 hectáreas para zo-
nas verdes. Los centros cívicos, recreativos y deporti-
vos completarán en total 61,8 hectáreas y los viales y 
aparcamientos, 105 hectáreas, estando incluidas aquí 
37 hectáreas de autopistas y 27 de vías de conexión:

La textura urbana del proyecto queda definida en 
una ordenación de los trazados urbanísticos, que 
permite una unión con variada gama en la promo-
ción de edificaciones: iniciativa a nivel individual en 
Torre Baró y Vallbona o casi individual en Roquetas; 
grupos intermedios de tipologia popular en el Cerro 
de la Trinidad y otros similares en los barrios de la 
Prosperidad y Verdún. Existen ya las unidades veci-

Carecen de alcantarillado y en la mayoria de las casas
no hay ni aseos

DOMINGO,  28  SEPTBRE. 1969 LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Vista parcial del proyecto, que refleja el tipo de construcciones en las zonas 
donde se inician las estribaciones montañosas de los barrios de aquel sector 

objeto de la nueva ordenación urbanística

Ordenación de quinientas
hectáreas

Figura 6.8. 
Notícia a La Vanguar-
dia, de 28 de setem-
bre de 1969, sobre 
l’adjudicació del Pla 
parcial d’ordenació 
de Vallbona - Torre 
Baró - Trinitat, i plànol 
núm. 42 de l’ordena-
ció de volums del Pla 
parcial d’ordenació de 
Vallbona, Torre Baró 
i Trinitat. José Maria 
Sen Tato, arquitecte. 
Desembre de 1971, s’hi 
veu bé l’impacte sobre 
l’habitatge existent. 

Font: La Vanguardia, 28 de 
setembre de 1969, pàg. 27, 
i AMCB. Fons Ajuntament 
de Barcelona: Q103 Plans 
generals d’ordenació 
urbana, UI 76136.
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mesos els augments de les quotes i després 
a pagar-les, encara que nalment l’OSH 
es va avenir a mantenir-les però allargant 
el termini d’amortització. Des del gener 
de 1970 el polígon Espronceda de Saba-
dell va declarar també la vaga unànime de 
pagament de mensualitats (va ser la segona 
gran ta del moviment veïnal a Sabadell 
després de Ca n’Oriach) i va iniciar una 
sèrie de reivindicacions sobre contractes i 
reparacions amb les formes d’actuació més 
variades. Aquestes respostes dels diferents 
polígons de l’àrea metropolitana es van 
donar de manera aïllada, però les formes de 
protesta serien després exportades i coordi-
nades en una sola lluita, cosa que permetria 
la revitalització del moviment.51

El març de 1972 l’OSH va proposar als 
veïns de Trinitat Nova diverses possibilitats 
d’amortització immediata de la propietat 
dels seus habitatges (i per tant de la seva 
reparació). En cas de no acceptar-les, 
s’imposava la regularització de les quotes 
de manteniment amb un augment de més 
d’un 250 %. Amb l’experiència prèvia de 
la mobilització al Pla parcial dels barris 
del nord, l’assemblea de veïns va decidir 
rebutjar totes les alternatives i deixar de 
pagar les quotes mensuals ns a no veure 
feta la reparació dels seus habitatges, i així 
es va iniciar, segons el relat detallat de José 
Antonio Dols, «la fase més important de 
la lluita» en l’àmbit politicoorganitzatiu. 
El veïnat va demandar l’OSH per la via 
judicial i es van organitzar grups «a l’ocina 
de cobrament de l’OSH per explicar a 
la resta les decisions de l’assemblea, es 
crearen grups de treball, com el dedicat a la 
redacció de la revista, el d’ajuda al peritatge 
tècnic, el de la recaptació de quotes (els 
veïns paguen al centre social les antigues 
mensualitats, per a més tard dipositar 
davant notari)».52 L’ajuda dels tècnics «pasó 
de ser un mero instrumento informativo 
externo, como ocurrió en la primera fase, 
a cumplir funciones más articuladas con la 
propia acción de los vecinos […]: informes 

51  Dols, «La OSH y el usuario...», pàg. 76.

52  Dols, «La OSH y el usuario...», pàg. 76.

sobre desperfectos en las viviendas o sobre 
las condiciones de peritajes sobre costes de 
construcción, desperfectos y reparaciones; 
interpretación de la legislación o normati-
va; asesoría legal frente a amenazas de des-
ahucio o para realizar demandas judiciales 
contra la OSH; exposiciones de informes». 
A més d’aquest paper estrictament de su-
port material, els tècnics tindrien un paper 
polític, «concretant i ajudant les reivindica-
cions, ajudant a protegir i ampliar la mobi-
lització [...] i a desenvolupar l’organització 
dels barris». Al començament del 1973, el 
con¦icte havia variat de signe i va tendir a 
estabilitzar-se, i a la tardor es van anunciar 
importants quantitats destinades a repara-
cions. La campanya de divulgació sobre les 
causes i els objectius del moviment es va 
estendre i es va coordinar amb altres grups, 
mentre que la inquietud i la protesta per la 
condició dels habitatges van arribar a prin-
cipis del 1974 al polígon del Verdum.53 

La segona fase dels moviments veï-
nals és la més coneguda, ns al punt que 
gairebé s’ha tendit a identicar amb la seva 
totalitat. Però és molt diferent de l’anterior 
perquè el focus d’atenció de la protesta i 
la reivindicació es desplaça clarament de 
l’habitatge al barri. Les lluites no reclamen 
qüestions primàries, referents a l’habitatge, 
qüestions sobre l’allotjament bàsic per si 
mateix, sinó «secundàries», sobretot el que 
envolta l’habitatge en el context del barri. 
Aquesta segona fase dels moviments de 
barri va tenir com a escenari no només 
els polígons, on els termes del contracte 
sobre la propietat de l’habitatge ja no eren 
l’objecte central de la discussió, sinó també 
i sobretot els barris de densicació. Resolt 
el problema domèstic bàsic —un recer 
estable i equipat pel que fa a infraestruc-
tures d’aigua i llum i unes condicions de 
reconeixement legal de la casa o un preu 
d’amortització de la propietat denitiu 

53  Dols ens informa nalment que «una vez iniciadas 
las reparaciones, los vecinos se plantearon la necesidad 
de participar por medio de sus asociaciones para 
controlar las obras y propugnaron la formación de 
comisiones mixtas con la OSH», tot i que en acabar l’any 
només s’havia aplicat «en contadas ocasiones» (Dols, 
«La OSH y el usuario...», pàg. 79).
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amb la responsabilitat econòmica del 
manteniment clarament establertes durant 
el període de pagament ajornat en el cas 
de les promocions massives de pisos—, és 
l’àmbit extradomèstic el que pren la da-
vantera de manera generalitzada: reclama-
cions sobre el transport i la seguretat viària 
(semàfors, passos de vianants...), sobre la 
qualitat de la pavimentació i la il·lumina-
ció dels carrers, i molt especialment sobre 
equipaments escolars i preescolars, ambu-
latoris mèdics i espais verds. És el tipus de 
reivindicacions que, apuntades només el 
1972, es generalitzaran sobretot a partir del 
1974 en gairebé tots els barris de densi-
cació i en els polígons dels anys seixanta 
de la part nord de Nou Barris: Roquetes, 
Prosperitat, Verdum, Guineueta, Ciutat 
Meridiana. L’origen conceptual d’aquest 
tipus de moviments a Barcelona podria 
quedar exemplicat en un context molt 
similar a Nou Barris, al districte 10, en un 
breu escrit dels joves promotors del Centre 
Social Besòs, fundat amb l’ajuda d’un 
seminarista i assistents socials de Càritas 
al polígon Besòs el 1964 com a Centre Jo-
ventut i considerat per Iván Bordetas com 
un dels espais associatius «que comenzaron 
a dar forma a lo que poco después sería el 
movimiento vecinal».54

Però les reivindicacions pròpiament 
de barri d’aquesta segona fase dels mo-
viments veïnals no van ser tan primeren-
ques i ns al 1974 no es pot parlar d’una 
decantació denitiva d’aquesta segona 
fase del moviment veïnal a Nou Barris 
de la qual parlem. Va ser l’època en què, 

54  El 1966, amb el nom ja denitiu, obria el primer 
número del seu butlletí El Besós armant: «En nuestro 
Barrio hay muchas cosas que nos gustan, […] son 
un poco nuestras, como los muebles o el televisor, o 
los cuadros que pusimos por primera vez en el piso. 
Precisamente porque nos gustan algunas cosas del 
Barrio, nos agrada que pudieran gustarnos también 
muchas otras, […] que los barracones provisionales 
de las escuelas […] puedan albergar a todos los niños 
del Barrio en edad escolar […], que fuera de todos los 
bares no hay ningún local donde se pueda reunir alguna 
organización cuyos miembros pretendan una cierta 
elevación de la cultura […], que las comunicaciones con 
Barcelona-centro nos van a resultar bastante calurosas 
cuando desparezca el invierno […], ni nuestras calles ni 
el alumbrado reciben sucientes cuidados» (Bordetas, 
Nosotros somos los que hemos hecho..., pàg. 87-91 i 94-97).

ja oblidades les iniciatives i les lluites per 
assolir un habitatge equipat, el moviment 
de barris es concentraria gairebé exclu-
sivament en les reivindicacions sobre 
la quantitat i la qualitat d’equipaments, 
serveis, àrees verdes, transport i obra ur-
banitzadora. Com diuen alguns veïns de 
Prosperitat en recordar aquestes lluites, 
el que faltaven ara eren les altres coses: 
«l’autobús, les escoles i l’institut». Eren 
reivindicacions sobre la quantitat dels 
equipaments i serveis: «Necessitàvem 
més: més ambulatoris, més escoles...»,55

el que faltava per completar un habitat-
ge amb el qual la gent sembla sentir-se 
satisfeta en línies generals. Alguns grans 
polígons d’habitatge, aquest cop d’inicia-
tiva privada —i on l’empresa constructo-
ra disposava d’ocines en el mateix barri 
i la protesta sobre les condicions d’espais 
públics i equipaments es reclamava ba-
sant-se en el pla d’adquisició—, s’havien 
incorporat a aquest tipus de demanda 
veïnal cap al 1972.56

És el cas de Ciutat Meridiana, on 
aquell any no només se celebra una as-
semblea per protestar a la promotora per 
les humitats dels pisos (el procurador a 
corts Eduardo Tarragona, present a l’acte, 
va prometre fer de mediador amb l’Ad-
ministració), sinó que també s’expressa 
la «necesidad que tienen muchas madres 
de dejar a sus hijos en un lugar donde los 
cuiden y estén debidamente atendidos 
mientras ellas van a trabajar para poder 
cubrir junto con el marido las necesi-
dades del hogar».57 En un escrit breu, 
un veí contesta punt per punt el que 
havia promès la constructora i encara 
no havia completat: parades d’autobús 
sense bancs, simples dispensaris en 

55  Taula rodona, «Nou Barris: la dignitat de la lluita des 
del nord de la ciutat», 19 de setembre de 2019, Centre 
Social Can Bastè. 

56   Ja hi va haver des del 1969 grups juvenils 
comunistes minoritaris en grans polígons com la Ciutat 
Satèl·lit a Cornellà que denunciaven la greu situació 
de manca de places escolars, guarderies, serveis públics 
i espais verds: vegeu Bordetas Jiménez, «De la 
supervivència a la resistència...», pàg. 110-111.

57  9 Barrios, sección Meridiana (juny-juliol 1972).
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comptes d’ambulatoris, més telèfons 
públics, un restaurant situat en un solar 
promès com a zona verda, una piscina 
sense ús...58 Un any i mig després, una 
manifestació per tot el barri exigirà 
una clínica-ambulatori. (Al polígon 
continuaran les protestes per diverses 
causes: després de l’atropellament d’un 
nen el 1976 es lluitarà, per exemple, a 
Ciutat Meridiana, per la implantació 
de semàfors, i l’any següent un seguit 
d’accions veïnals intentaran aconseguir 
el que seria la futura escola Ferrer i 
Guàrdia.)

L’any 1974 és, diem, el de l’arrencada 
de l’intens període de reclamació veïnal 
als barris de densicació. Després de 
la celebració de l’Olimpíada Popular a 
Roquetes per reclamar terrenys espor-
tius i la demanda de semàfors a Via 
Favència del veïnat del Verdum, aquesta 
segona fase del moviment veïnal a Nou 
Barris pren, en efecte, el seu impuls 
decisiu a partir d’aquell any, i sempre 
amb el protagonisme dels barris del 
nord. Com s’ha assenyalat en el capítol 
4, en acabar l’any anterior els pares de 
les barriades de Verdum, Roquetes i 
Prosperitat ja es queixaven dels pro-
blemes d’escolaritat de la zona i del 
pes de l’ensenyament de pagament en 
acadèmies. El 1974 seria també l’any 
d’impuls de l’enèrgica reclamació d’un 
institut d’ensenyament mitjà en aquests 
barris. Aquell mateix any, el 26 de 
maig, se segresta a Roquetes l’autobús 
de la línia 11 des de Via Favència ns a 
Mina de la Ciutat, i hi ha altres segres-
tos i assemblees al carrer el 23 de juny i 
el 7 de juliol. A mitjans d’aquell mes es 
prolongaran ocialment els autobusos 
11 i 112. Un any i mig després, una 
part del veïnat es tanca a l’escola Pla de 
Fornells en defensa de la guarderia, i es 
demana, així mateix, un centre de salut. 
La Prosperitat iniciarà també el 1974 
la lluita per un parc amb la inaugura-
ció simbòlica de la plaça de la Zona 

58  Roser Solà.

Verda. L’abril de 1976, les dones de 
barri van tallar el trànsit durant 28 dies 
per reclamar un semàfor que evités més 
accidents després de la tercera víctima 
mortal a la cantonada Vinyar-Argullós 
el 2 d’abril, i es van tancar els accessos 
a Via Favència. El 10 d’abril, l’Asso-
ciació de Veïns de Nou Barris es va 
manifestar a la plaça de Sant Jaume 
amb un lema molt clar: «Muerte NO, 
semáforos SÍ». 

No van trigar gaire a inaugurar els 
nous semàfors (i també la plaça de 
la Zona Verda.) El 1977, Prosperi-
tat segueix reivindicant equipaments 
escolars i és testimoni de la lluita per 
erradicar les barraques de Santa Engrà-
cia, amb talls a la Meridiana i segrestos 
d’autobusos. A la zona sud, tan sols 
Porta serà testimoni de destacables re-
clamacions de barri. El 1974 s’iniciarà 
la demanda de l’espai de la futura plaça 
Sóller per part de l’Associació de Veïns 
Ramon Albó - Turó i Vilapicina. Dos 
anys després, i després d’una assemblea 
de barri, s’ocuparan uns locals comer-
cials buits per demanar una escola, i el 
1977 es col·locarà un envelat a l’espai 
de la futura plaça Sóller amb motiu de 
les primeres festes del barri.

Els treballs de revisió del Pla co-
marcal entre el 1974 i el 1976 seran 
l’ocasió d’aglutinar totes aquestes de-
mandes. Les reclamacions i els èxits de 
les lluites urbanes es van fer creixents 
en el trienni de 1975 a 1977, sense cap 
dubte el moment de màxima expan-
sió del moviment veïnal a Barcelona 
i en què, com assenyala Bordetas, no 
només es va enfrontar al franquisme en 
l’àmbit urbà, sinó que es va combinar 
amb altres lluites a l’espai públic ns a 
fer de les organitzacions veïnals «nodes 
centrals» d’assemblees, manifestacions, 
concentracions, ocupacions i actes 
festius i culturals. L’ocupació a la zona 
nord de Nou Barris d’una fàbrica de 
brociment per veïns i veïnes de les 
barriades de Trinitat Nova, Roquetes 
i Verdum marcarà nalment el punt 
àlgid de les lluites veïnals del districte 



271 MUHBA, DOCUMENTS, NÚM. 15

sempre de la zona nord, cal insistir. 
El 9 de gener de 1977, veïns i veïnes 
d’aquests barris entren a la fàbrica de 
brociment de nova creació al carrer 
Port Lligat (Trinitat Nova), paren les 
màquines i ocupen l’espai per fer acti-
vitats culturals. La fàbrica ocupada serà 
el lloc de la instal·lació de l’Ateneu 
Popular de Nou Barris, una ta absolu-
tament referencial del moviment asso-
ciatiu popular autogestionat de Barce-
lona ns avui dia. L’auge generalitzat 
de la reclamació i de la protesta de 
barri a partir del 1974 i en els primers 
anys després de la mort del dictador 
s’hauria d’analitzar també en relació 
amb els efectes d’una crisi econòmica 
i un augment de l’atur en sectors com 
la construcció que començaven a posar 
en crisi el model de societat de consum 
a què tantes famílies obreres havien 
accedit nalment i que començava a 
comprometre el pagament de les lletres 
en què tantes llars obreres s’havien em-
barcat. (És interessant fullejar l’article 
«La sociedad de consumo y yo» del 
número d’abril de 1974 de la revista 9 
Barrios.)

Vist en conjunt l’arc cronològic 
sencer de les lluites veïnals de Nou Ba-
rris, sorprèn que la mobilització veïnal 
esclatés en els anys setanta, just quan 
les condicions de l’habitatge, de la so-
ciabilitat del barri i ns i tot de l’equi-
pament i la urbanització dels barris que 
s’havien transformat a gran velocitat 
des del 1960 estaven força arrelades. 
Mentrestant, quasi res va ocórrer en les 
duríssimes dècades de 1940 i 1950. Al 
nostre entendre, l’explicació és que, més 
enllà de la conjuntura política i dels 
desitjos de la gent d’enderrocar el fran-
quisme, del paper de la jove militància 
política a l’hora d’activar i intensicar 
les lluites de barri, els moviments veï-
nals es produeixen justament quan les 
coses milloren amb claredat en relació 
amb la situació dels anys cinquanta; 
quan s’enlen sobre una onada de grans 
transformacions en la vida quotidia-
na quant a habitatge, urbanització, 

equipaments i cohesió i riquesa de la 
sociabilitat del barri. Tendim a lluitar 
per alguna cosa quan ho veiem al nos-
tre abast. És llavors quan val la pena 
arriscar-se i lluitar.

I tampoc cal menysprear l’anàlisi 
dels moviments veïnals que desfermen 
generalitzadament en totes les peri-
fèries durant aquests anys la radicalitat 
inferior de la protesta o la reclamació, 
ns i tot la mateixa absència de lluita 
de determinats barris. Això també suc-
ceeix a Nou Barris. Com es pot veure al 
cronograma de les pàgines següents, en 
els polígons menys obrers, en els nous 
polígons d’iniciativa privada de l’últim 
franquisme o en barris de densicació 
de dominància obrera menys marcada, 
de millors estàndards habitacionals i 
urbanístics des d’un principi (Torre 
Llobeta, Vilapicina i Fabra i Puig, Turó 
de la Peira, Can Ensenya i Canyelles), 
hi va haver poca mobilització veïnal 
d’una certa importància i radicalitat 
(com les d’oposició al tancament de 
l’Institut Mental per part de l’Asso-
ciació de Veïns de Turó de la Peira o 
la reivindicació de l’espai de la plaça 
Sóller per part de la de Porta) o es van 
produir reclamacions més atenuades. 
I això malgrat que les associacions 
veïnals no van faltar. La realitat és que 
en aquesta corona perifèrica interior 
de districte, millor connectada amb el 
centre i millor equipada, socialment 
més diversicada, les famílies van 
trobar segurament menys pertinent la 
demanda o la protesta. O simplement 
la van veure utilitària sense més ni 
més. Eren barriades, recordem, on les 
famílies obreres i propietàries dels seus 
pisos representaven una gran proporció 
però no tenien absoluta hegemonia 
com a la zona nord del districte. Els 
seus habitants mai van veure l’habitat-
ge dels seus barris tan amenaçat com 
els de les perifèries extremes de l’au-
toconstrucció o tan inestable com en 
les cases de l’OSH a la Trinitat Nova. 
Tampoc van veure els seus barris tan 
mancats de transport i urbanització 
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o d’equipaments sanitaris i escolars. 
En un districte com Nou Barris on la 
pobresa «anava de nord a sud», el que 
es conclou en el moment actual de la 
investigació és que l’origen i la radicali-
tat de les lluites veïnals i del moviment 
del barri durant el segon franquisme 
va ser en aquesta mateixa direcció. És a 
dir, dels barris relativament més preca-
ris als més acomodats i millor servits: 
dels d’índexs més alts de propietat als 
més baixos. O, millor dit, dels barris de 
propietat imperfecta als de propietat 
perfecta.59

59  Voldríem acabar recordant que una periodització 
seriosa dels moviments veïnals, de les seves 
reivindicacions i de les seves lluites no ha de passar per 
alt l’anàlisi de les persones participants. Serà necessària, 
en efecte, una identicació dels individus implicats 
en les lluites, des dels més militants ns als simples 
cooperadors ocasionals (l’anomenada base potencial), 
dels insiders i els outsiders. De nou aquí, si volem fer 
història social urbana seriosa, serà inevitable obrir-se a 
un estudi de la societat de barri des de baix, des de les 
fonts censals i orals, per intentar relacionar les seves 
condicions d’habitatge i vida quotidiana amb la seva 
implicació en les accions i en les associacions. Caldrà 
identicar els participants no només en la seva condició 
(o no) de propietaris d’habitatge, sinó també en la 
seva adscripció generacional (no és rara la presència de 
pares i mares de barri que no s’involucren en la primera 
línia de la protesta i de lls més radicalitzats que fan 
servir directament la lluita de barri com a instrument 
d’actuació política), el seu oci i nivell d’estudis dins 
la seva trajectòria de mobilitat social ascendent (o 
bloquejada), la seva estabilitat residencial al barri, les 
xarxes de parentiu i paisanatge establertes, moltes 
vegades importades dels llocs d’origen. Els estudis 
microbarrials en profunditat i l’entrevista oral, la veu dels 
participants o absents en els moviments demostraran ser 
de nou aquí un element d’estudi fonamental.
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1941 Torre Baró Estatuts de l’Associació de Petits Propietaris de la Urbanització Torre Baró .

1949 Torre Baró La Societat Cooperativa Torre Baró aconsegueix que RENFE instal·li el baixador del tren.

Vallbona Es crea la Cooperativa Vallbona.

1953 Vallbona Constitució de la Societat Cooperativa Torre Baró per fusió de l’Associació de Petits Propietaris de la Urbanització Torre 
Baró  i de la Cooperativa Vallbona.

1954 Torre Baró Sol·licitud negociada amb l'Ajuntament de l'Associació de Petits Propietaris de la Urbanització Torre Baró i Vallbona per a 
legalitzar la situació de la part més antigua de la barriada. 

Vallbona Sol·licitud negociada amb l'Ajuntament de l'Associació de Petits Propietaris de la Urbanització Torre Baró i Vallbona per 
a legalitzar la situació de la part més antigua de la barriada. 

1963 Torre Baró Estudis CEDEC sobre Torre Baró.

Roquetes Estudis CEDEC sobre Roquetes.

Torre Llobeta Es crea l’Associació de Veïns més antiga del districte, el grup de pares de família. 

1964 Torre Baró Intent de manifestació per la inseguretat viària i demanda urgent de semàfors al pas de la Meridiana a la Trinitat. Recla-
mació aconseguida després de l'informe policial i la gestió del governador civil. Informació a la premsa. 

Vallbona Intent de manifestació per la inseguretat viària i demanda urgent de semàfors al pas de la Meridiana a la Trinitat. Recla-
mació aconseguida després de l'informe policial i la gestió del governador civil. Informació a la premsa. 

Roquetes "Urbanizar en domingo", durant l'estiu i principis del 1965. 

Trinitat Nova Intent de manifestació per la inseguretat vial i demanda urgent de semàfors al pas de la Meridiana a la Trinitat. Recla-
mació aconseguida després de l'informe policial i la gestió del governador civil. Informació a la premsa. 

1965 Roquetes «Urbanizar en domingo», durant l’estiu i principis del 1965. 

Roquetes «Operació aigua» del 1965 al 1968.

1968 Roquetes Final de l’«operació aigua» i creació del Centre Social Les Roquetes en el marc de Càritas, el juliol.

1969 Torre Baró Pla parcial alternatiu de Torre Baró - Vallbona - Trinitat: contacte de joves professionals de l'urbanisme i militants amb 
dirigents veïnals i sindicalistes com Manuel Vital i Cirilo Poblador. 

Vallbona Pla parcial alternatiu de Torre Baró - Vallbona - Trinitat: contacte de joves professionals de l’urbanisme i militants amb 
dirigents veïnals i sindicalistes com Manuel Vital i Cirilo Poblador. 

Roquetes Demanda col·lectiva (405 signatures) perquè arribin els autobusos. Veïns del carrer Alcántara es neguen a pagar les 
contribucions especials per l'asfaltatge dels carrers .

Ramon Albó Creació de l'Associació de Veïns de Vilapicina - Ramó Albó - Turó de la Peira. 

Turó de la Peira Creació de l’Associació de Veïns de Vilapicina - Ramó Albó - Turó de la Peira. 

Vilapicina -
Fabra i Puig

Creació de l’Associació de Veïns de Vilapicina - Ramó Albó - Turó de la Peira. 
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1970 Torre Baró Creació de l'Associació de Veïns contra el Pla parcial al cinema Trinitat (300 socis a Torre Baró entre els poc més de 
2.000 habitants). 

Vallbona Creació de l'Associació de Veïns contra el Pla parcial al cinema Trinitat.

Roquetes Creació de l’Associació de Veïns contra el Pla parcial al cinema Trinitat.

Guineueta Vella Creació de l'Associació de Veïns de Canyelles contra el Pla parcial .

Ciutat
Meridiana

Primera acció contra les humitats dels pisos. Creació de l'Associació de Veïns contra el Pla parcial.

Trinitat Nova Creació de l'Associació de Veïns contra el Pla parcial .

Verdum Creació de l’Associació de Veïns contra el Pla parcial .

Prosperitat Creació de l’Associació de Veïns contra el Pla parcial .

Guineueta Constitució de la secció de Guineueta de l'Associació de Veïns de Nou Barris acabada de fundar. Lluita per aconseguir 
3 semàfors al passeig Valldaura. Primera acció contra les humitats dels pisos.

1971 Torre Baró Ocupació de l'autopista Barcelona-Granollers a finals del 1969 i el 1971 pels veïns  de Torre Baró i Vallbona per la inte-
rrupció de la comunicació entre els dos barris. 

Vallbona Ocupació de l'autopista Barcelona-Granollers a finals del 1969 i el 1971 pels veïns  de Torre Baró i Vallbona per la inte-
rrupció de la comunicació entre els dos barris.

Roquetes Creació de la secció de l'Associació de Veïns de Nou Barris com a vocalia de sanitat de Verdum per reivindicar un ambu-
latori per al barri. Comença la lluita per un institut.

Guineueta Vella Comença la lluita per un institut.

Trinitat Nova Comença la lluita als habitatges de l'OSH: "Nueve Barrios solicita el arreglo de las condiciones de vivienda de la OSH" 
(estiu de 1971).

Verdum Comença la lluita als habitatges de l'OSH: "Nueve Barrios solicita el arreglo de las condiciones de vivienda de la OSH" 
(estiu de 1971).

Prosperitat Comença la lluita per un institut.

1972 Torre Baró Continuació de la lluita contra el Pla parcial.

Vallbona Continuació de la lluita contra el Pla parcial.

Roquetes Talls de Trànsit a la Via Júlia per la recollida de les escombraries. Comença la lluita per un institut.

Guineueta Vella Lluita per aconseguir habitatge al nou polígon: dones paralitzen el trànsit del Segon Cinturó per demanar habitatges al nou 
polígon de Canyelles.

Ciutat Meridiana Assamblees per les humitats dels pisos. Reclamacions d'una guarderia.

Trinitat Nova Inici de les lluites per l'habitatge dels polígons de l'OSH: vagues de pagament de quotes (1972-1973). L’OSH demanava la 
compra anticipada del pis o quotes del 260 % més per a la conservació i manteniment. Primera reunió de l’Associació de Veïns 
de Nou Barris per denunicar el Pla comarcal al barracó del Centre de Vida Comunitària. Comença la lluita per l'institut.

Verdum Inici de les lluites per l'habitatge dels polígons de l'OSH: vagues de pagament de quotes (1972-1973). L'OSH demanava la 
compra anticipada del pis o quotes del 260 % més per a la conservació i manteniment.

Prosperitat Creació de la secció de Prosperitat de l'Associació de Veïns de Nou Barris (local a la parròquia de Santa Engràcia). Co-
mença la lluita per un institut.
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1973 Torre Baró Reclamació d'aigua corrent i clavegueram el novembre: tall de la Meridiana el 25 i 29 de juliol.

Vallbona Reclamació d'aigua corrent i clavegueram el novembre: tall de la Meridiana el 25 i 29 de juliol.

Roquetes Olimpíada popular per evidenciar la manca de terrenys per a esport.

Guineueta Vella S'aconsegueixen les demandes per obtenir nous pisos: al gener, celebració al modest local de l'Associació de Veïns.

Ciutat Meridiana S'exigeix a Catalana de Gas la sustitució de les canonades del gas.

Trinitat Nova Lluites per l'habitatge dels polígons de l'OSH: vagues pel pagament de les quotes (1972-1973) a Trinitat Nova i Verdum.

Verdum Tancament dels accessos per reclamar semàfors a la Via Favència.

Porta Creació de l'Associació de Veïns amb seu al passeig Peira, 38-40, el 5 d’octubre.

Turó de la Peira Creació de l’Associació de Veïns amb seu al passeig Peira, 38-40, el 5 d’octubre.

Vilapicina - Fabra 
i Puig

Creació de l’Associació de Veïns amb seu al passeig Peira, 38-40, el 5 d’octubre.

1974 Torre Baró Tancament de la Meridiana per aconseguir aigua corrent, clavegueram i pavimentació.

Vallbona Tancament de la Meridiana per aconseguir aigua corrent, clavegueram i pavimentació.

Roquetes Segrestaments d'autobusos de la línia 12 des de via Favència fins a Mina de la Ciutat. Prolongació del trajecte dels busos 
11 i 112 fins a aquest carrer.

Ciutat Meridiana Manifestació per tot el barri per exigir una clínica-ambulatori.

Trinitat Nova Comença la lluita per un institut.

Verdum Protesta per les condicions dels habitatges de l'OSH. Comença la lluita per un institut. Local propi de l'Associació de Veïns 
al carrer Artesania, 96.

Prosperitat Inici de la lluita per la zona verda i inauguració simbòlica d'una plaça. Continua la lluita per l'institut.

Porta Inici de la reivindicació de l'espai de la plaça Sòller per l'Associació de Veïns de Vilapicina - Ramón Albó - Turó de la Peira. 

1975 Roquetes Es crea l’Associació de Veïns de Roquetes (amb seu a l’antic CAP). Comença la lluita per l’ambulatori. Lluita per l’asfaltatge 
dels carrers.

1976 Roquetes Tancada al Pla de Fornells en defensa de la guarderia. També es demana un centre de salut. Inauguració de l'institut.

Guineueta Vella  Inauguració de l'institut.

Trinitat Nova Lluita per la instal·lació de semàfors deprés de l'atropellament d'una criatura. Inauguració de l'institut.

Verdum Lluita per la instal·lació de semàfors deprés de l'atropellament d'una criatura. Inauguració de l'institut.

Prosperitat Reclamació de semàfors després de la tercera víctima mortal a la cantonada dels carrers Vinyar - Argullós el 2 d'abril. 
Tancament dels accessos a Via Favència - Prosperitat. Inauguració de nous semàfors. Inauguració de la plaça de la zona 
verda. Manifestació per demanar un institut. 

Porta Ocupació de locals comercials buits per reclamar una escola.
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1977 Roquetes Els veïns enderroquen la fàbrica de fibrociment i l’ocupen per ala instal·lació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Ciutat Meridiana Acció per aconseguir l'Escola Ferrer i Guàrdia.

Trinitat Nova Els veïns enderroquen la fàbrica de fibrociment i l’ocupen per ala instal·lació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Verdum Els veïns enderroquen la fàbrica de fibrociment i l’ocupen per ala instal·lació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Prosperitat Els veïns enderroquen  la fàbrica de fibrociment i l’ocupen per a la instal·lació de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Lluita 
per erardicar el barraquisme de la plaça de Santa Engràcia amb talls a la Meridiana i segrestaments d'autobusos.

Porta Col·locació d'un envelat a la futura plaça Sòller amb motiu de les primeres festes del barri.

Can Peguera Associació Centre Social Ramon Albó.

1978 Roquetes Inauguració de la guarderia El Castell.

Ciutat Meridiana Inauguració de l'Institut de Formació Professional.

Trinitat Nova Inauguració de l'Institut de Formació Professional.

Verdum Talls a la via Júlia contra la brutícia.

Prosperitat Els veïns enderroquen la fàbrica de fibrociment i l’ocupen per a instal·lació de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Talls a la Via 
Júlia contra la brutícia. Reivindicació de guarderies.

Guineueta Inauguració de l'Institut de Formació Professional.

Porta Inauguració de l'Institut de Formació Professional.

1979 Verdum El Segon cinturó es converteix en un punt negre de brutícia: assamblees per la seva neteja. Talls de trànsit per exigir 
l'asfaltatge del carrer Artesania.

Prosperitat El Segon cinturó es converteix en un punt negre de brutícia: assamblees per la seva neteja. Primera festa major de la 
Prosperitat.

Fonts: Revista 9 Barrios, 1972-1976; Cuadernos de Arquitectura, 105 (nov.-des. 1974); Jaume FABRE i Josep Maria HUERTAS, 
«Nou Barris», dins Els barris de Barcelona, vol. III, Enciclopèdia Catalana; Marc ANDREU, Barris, veïns i democràcia; col·lecció 
Petit Arxiu de l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, números dedicats a lluites urbanes 12, 67, 69, 77, 129, 131, 133-135; 
El Clatellot (set. 2020); Memòria del Districte de Nou Barris, 2017.
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L’habitatge va ser protagonista absolut de la revolucionària 

formació i transformació del paisatge de les perifèries 

obreres i populars durant el franquisme. En aquest treball 

s’estudia el fenomen des d’un punt de vista ampli i relacional. 

L’habitatge no és tan sols un producte immobiliari, l’actiu d’un 

mercat responsable d’un creixement urbà explosiu. És, també, 

materialitat en relació canviant amb les infraestructures i les 

xarxes tècniques que el connecten amb la ciutat. Comporta, 

a més, altres tipus de relacions. La de com s’hi viu: des de la 

superfície útil de l’habitatge i la seva organització fins a les 

formes de les unitats familiars. L’habitatge és també un tipus 

de tinença, amb el que suposa de revolucionari l’accés massiu 

a la propietat des de 1960. Finalment, habitatge també és la 

relació de veïnatge que es crea a través de tot tipus de lligams 

i trobades de sociabilitat barrial. 
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