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“Sigles dels arxius” (per ordre alfabètic). 

 

 ACA – Arxiu de la Corona d’Aragó. 

 ADB – Arxiu de la Diputació de Barcelona. 

 ADBB – Arxiu Diocesà del Bisbat de Barcelona. 

 AFB – Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
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 AHCB – Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 

 AHRNB – Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris. 

 AMCB – Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

 AMDHG – Arxiu Municipal del Districte d’Horta – Guinardó. 

 AMDNB – Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris. 

 AMDSA – Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu. 

 AMDSM – Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí. 

 AMSCG – Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet. 

 APMHB – Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
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 La hipòtesi plantejada en aquest treball és analitzar com canvia el territori i la 

població de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar des de l’agregació a la ciutat de 

Barcelona, l’any 1897, fins a l’any 1984, quan es produeix una reforma administrativa 

que divideix Sant Andreu en dos districtes diferenciats. Per això s’ha realitzat un estudi 

sobre el creixement urbanístic, explicant com van apareixent nous nuclis poblacionals 

que es van vinculant a la trama urbana de la ciutat, així es pot veure com canvia el 

paisatge de Sant Andreu al llarg del segle XX i com augmenta la població d’aquesta 

zona de la ciutat. Paral· lelament s’ha fet un estudi de les diferents indústries que hi 

havia a l’antic terme de Sant Andreu de Palomar i com aquestes han influït en la societat 

andreuenca i han col·laborat en el creixement urbanístic i poblacional del territori.  

 El canvi en la societat andreuenca es volia mostra mitjançant les diferents 

associacions i entitats existents en el terme de l’antic municipi, que van apareixent 

paral·lelament a aquest creixement urbanístic. Amb l’estudi de les associacions i entitats 

es pretenia explicar com la societat andreuenca ha anat modificant-se al llarg del 

període de l’estudi, veient els diferents tipus d’associacions i quin és el seu 

desenvolupament, però per manca de temps això ha quedat en un breu repàs de les 

associacions i entitats existents. L’estudi permet veure com al llarg del segle XX ha anat 

creixent Sant Andreu, que constitueix una part molt important de la ciutat de Barcelona, 

i com aquest creixement ha afectat tant al territori de Sant Andreu com a la gent que hi 

vivia. Sant Andreu ha passat de 17.451 habitants l’any 1897, en el moment de 

l’agregació, a tenir 390.524 habitants l’any 1975.  
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 La idea original per a realitzar aquesta tesi sorgeix de l’estudi previ en el treball del 

DEA (Diploma d’Estudis Avançats), en el qual es va estudiar el barri barceloní de Bon 

Pastor, donat que aquest està patint una forta transformació urbanística que canviarà 

completament la forma de ser i de viure en el barri. Veient que aquests canvis no són 

actuals, sinó que s’han produït al llarg de la història, es va voler ampliar l’estudi agafant 

com a referència un dels antics municipis independents del Pla de Barcelona. Per això 

es va triar Sant Andreu de Palomar, ja que és un de les que més canvis ha tingut al 

formar part de la gran ciutat, donat que era una de les poblacions més allunyades de la 

ciutat i per tant rebia menys influència d’aquesta. 

 Per iniciar l’estudi s’ha triat una cronologia amplia. La data d’inici era molt clara, 

l’any 1897, moment en que Sant Andreu de Palomar quedà agregat a la ciutat de 

Barcelona. Tot i així ha estat necessari treballar la situació prèvia, ja que la població no 

parteix de zero, sinó que té les seves pròpies dinàmiques, associacions i indústries. La 

data de finalització de l’estudi ha estat més complicada de concretar, l’objectiu era 

atansar-se a l’actualitat. Observant que a patir de 1984 l’antic terme andreuenc quedà 

dividit en dos districtes diferents de Barcelona, Sant Andreu i Nou Barris, i per tant és 

un moment en que s’inicien algunes dinàmiques i problemàtiques diferenciades, es va 

decidir acabar l’estudi en aquesta data que trenca la unitat territorial de l’antic poble de 

Sant Andreu de Palomar. 

 L’estudi comença amb una visió urbanística de tot el territori, veient des de on es 

parteix i fins a on s’arriba, ensenyant les diferents polítiques urbanístiques que ha tingut 

l’Ajuntament barceloní respecte a Sant Andreu i els projectes més rellevants que han 

configurat el territori tal i com el coneixem avui. La segona part de l’estudi volia 

explicar com a evolucionat la societat andreuenca al llarg del segle XX, a partir de 

l’estudi de les diferents associacions i entitats, les que hi havia i les que han anat 

apareixent, ja que Sant Andreu sempre ha estat una societat molt reivindicativa que s’ha 

organitzat al marge de les administracions públiques, però per manca de temps, ha 

quedat reduït a una breu explicació de l’evolució de les diferents associacions. 

Paral·lelament s’han observat les empreses instal·lades a Sant Andreu, zona industrial  

per excel·lència, determinants en la urbanització del territori i en la societat que hi viu. 

 Aquest estudi pretén explicar com s’ha format una part molt extensa de la ciutat de 

Barcelona, allunyada del nucli històric d’aquesta, tot i estar-hi integrada. I com la 
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“gran” Barcelona tot i convertir-se en una de les capitals europees més importants, pot 

continuar conservant part de l’essència dels pobles que la van fer créixer a finals del 

segle XIX, veient les diferents barcelones que formen l’actual Ciutat Comtal. Tot i la 

breu explicació sobre la societat andreuenca, s’observa com gràcies a les associacions i 

entitats es manté, en el nucli històric de l’antic municipi de Sant Andreu, una identitat 

diferenciada a la barcelonina. 
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  1. Territori de l’estudi. 

 

 L’antic terme municipal de Sant Andreu de Palomar ha anat variant al llarg del 

temps, l’estudi pren com a referència el territori administratiu denominat “Distrito 

Noveno”, conegut popularment per Sant Andreu. Aquest en l’actualitat compren els 

Districtes barcelonins de Sant Andreu i Nou Barris1. 

 Les variacions que hi ha hagut respecte a l’antic terme municipal de Sant Andreu de 

Palomar són: primera a l’actual barri de la Sagrera2, que històricament formava part del 

municipi de Sant Martí de Provençals, però des del moment de l’agregació dels 

municipis del Pla de Barcelona, va passar a formar part del nou “Distrito Noveno”. Això 

es va produir perquè hi havia una continuïtat urbanística entre Sant Andreu i la Sagrera, 

mentre aquesta patia la llunyania respecte als nuclis del municipi de Sant Martí de 

Provençals, el Clot i Poble Nou3. 

                                                           
1 Apèndix 1. Plànols 1.  
2 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume. La 
Sagrera, del Rec Comtal al TGV. Barcelona: Trama Tècnics – Lauser impressors, 1997, pàg. 11 – 27. 
Apèndix 1. Plànols 2.  
3 Apèndix 1. Plànol 2b. 
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 La segona variació la trobem al sector del Guinardó i l’antiga muntanya Pelada4 

(actual barri del Carmel), que tot i que actualment formen part del districte d’Horta – 

Guinardó, històricament havien format part del municipi de de Sant Andreu de Palomar. 

Aquest territori fou incorporat al municipi de Sant Joan d’Horta l’any 1904, moment en 

el qual s’agregà dit municipi a Barcelona, creant el que es conegué administrativament 

com a “Distrito Octavo”, popularment anomenat Horta. En el moment de la 

incorporació dels actuals barris del Guinardó i el Carmel al “Distrito Octavo”, eren 

zones agrícoles, on només hi havia alguns masos, motiu por el qual s’han exclòs de 

l’estudi, quedant delimitat aquest en l’actual passeig Maragall.  

 La tercera i última variació la trobem en el que anomenem franja dreta del Besòs, 

actuals barris de Bon Pastor i Baró de Viver5, que formaven part del municipi de Santa 

Coloma de Gramenet fins a l’any 1945, quan van ser comprats per tres-centes-mil 

pessetes per l’Ajuntament de Barcelona, que els incorporà al “Distrito Noveno”, ja que 

les urbanitzacions existents tenien una continuïtat urbanística respecte a Sant Andreu. 

D’aquesta forma la franja dreta del Besòs serà analitzada en aquest estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Plànols del municipi de Sant Joan d’Horta. (AMDHG). 
Apèndix 1. Plànols 3. 
5 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 1945. (AMSCG). 
Llibre d’Actes  de l’Ajuntament de Barcelona de 1945. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànols 4.  
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  2. Metodologia. 

 

 Per a realitzar aquest estudi es va començar recopilant totes les dades possibles de 

la bibliografia existent sobre els barris que formen part de l’antic terme municipal de 

Sant Andreu de Palomar.  

 Seguidament es va treballar la documentació existent als Arxius Municipals de 

Districte de Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí i Horta - Guinardó. Així com els 

arxius centrals de la ciutat de Barcelona: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i Arxiu Fotogràfic, de la mateixa forma es 

treballà la documentació de l’Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, 

de l’Arxiu de la Diputació de Barcelona i de l’Arxiu Diocesà de Barcelona. A més de 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó, l’Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet, 

l’Arxiu Històric de Badalona i el Registre de la Propietat. 

 El resultat de la recerca ens portà a la redacció de l’estudi, que es divideix en dos 

apartats principals, el primer d’ells és l’urbanístic, en el qual s’explica com era Sant 

Andreu de Palomar l’any 1897 i els diferents projectes urbanístics que es van anar fent  

fins el 1984. L’apartat urbanístic s’ha dividit en diferents àmbits. En el primer s’explica 

l’obertura de les primeres grans vies de Sant Andreu, amb les edificacions més 
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importants que hi ha, amb els noms actuals dels carrers, tot i que en els casos que s’ha 

pogut localitzar el nom original amb que s’obrí la via, aquest s’ha mencionat. Així 

mateix s’ha fet amb les zones i barris del territori de l’estudi. El segon hi ha l’explicació 

de tots els Plans urbanístics aprovats per l’Ajuntament de Barcelona al llarg del període 

de l’estudi i el tercer està dedicat a les diferents urbanitzacions i polígons d’habitatges 

que es construeixen a Sant Andreu. Per a poder localitzar les diferents construccions 

explicades s’utilitzen un seguit de plànols, situats a l’annex. 

 En el segon apartat es volia analitzar la transformació de la societat de Sant Andreu 

a partir de l’estudi dels diferents models associatius, mitjançant l’estudi de totes les 

associacions i entitats que hi ha hagut a l’antic terme andreuenc, algunes d’elles 

anteriors a l’agregació a Barcelona. Però, malauradament per manca de temps, ja que no 

he disposat de totes les hores necessàries per la meva vida laboral,  l’apartat s’ha reduït 

a una explicació sobre l’evolució de les indústries i de les associacions existents a Sant 

Andreu de Palomar, sense poder aprofundir en el canvi social que pateix l’antic 

municipi. L’evolució de l’obrerisme andreuenc, sector molt important de la població de 

l’antic municipi, tampoc s’ha pogut analitzar en profunditat quedant reduït a una visió 

breu sobre la seva evolució al llarg del temps. Finalment aquest treball és un estudi del 

creixement urbanístic de l’antic municipi de Sant Andreu que ha anat acompanyat d’un  

gran canvi social. 

 A l’annex d’aquest estudi hi ha els plànols, abans referits, alguns documents 

referents a l’estudi i fotografies d’algunes de les edificacions per a poder observar com 

ha anat canviant l’antic territori del poble de Sant Andreu de Palomar, per a fer més 

comprensible l’estudi realitzat. 
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  3. Fonts i Bibliografia. 

   3.1. Arxius treballats. 

 

 Els primers arxius treballats van ser els Arxius Municipals de Districte de 

Barcelona, així es va començar per l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu, en 

el qual es van localitzar alguns documents i llibres d’actes de l’antic Ajuntament de Sant 

Andreu de Palomar, se’n conserven pocs, ja que la majoria van ser destruïts en els 

diferents incendis que va patir l’edifici. Tot i així s’han pogut localitzar alguns plànols 

antics del municipi andreuenc i la documentació d’algunes associacions andreuenques, 

ara desaparegudes, que prèviament havien cedit la seva documentació a l’arxiu de 

districte, molt especialment els de la mutualitat la Previsión Obrera. 

 A l’Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris no es va localitzar cap document 

que fos d’interès per a l’estudi que es realitza, ja que aquest només conté documentació 

des de la creació del Districte de Nou Barris, l’any 1984, i per aquest motiu el seu arxiu 

no conté cap documentació anterior a aquesta creació. Així mateix es va buscar 

documentació a l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, on es va treballar la 

documentació sobre algunes de les entitats veïnals dels diferents barris de l’actual 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 17 
 

districte, molt especialment les revistes publicades per aquestes, fotografies i plànols 

dels diferents barris del districte. 

 A l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí es va treballar la documentació 

sobre el naixement del barri de la Sagrera, ja que aquest abans de l’agregació dels 

pobles del Pla, l’any 1897, formava part del terme de l’antic poble de Sant Martí de 

Provençals, però amb l’agregació va passar a formar part de Sant Andreu de Palomar. 

Amb la informació obtinguda en el fons d’aquest arxiu es va poder determinar l’any en 

que es van començar a construir els primers habitatges i fàbriques de la Sagrera.  

 Per últim el fons de l’Arxiu Municipal del Districte d’Horta – Guinardó va 

permetre poder delimitar la zona d’estudi, ja que segons algunes fonts el Guinardó i la 

muntanya Pelada (actual barri del Carmel) formaven part de l’antic terme de Sant 

Andreu de Palomar. Les fonts allí dipositades van permetre comprovar, gràcies a 

diferents documents i plànols, com les esmentades zones havien deixat de formar part 

de Sant Andreu, per passar a forma part de Sant Joan d’Horta, l’any 1904, al ser 

annexionat aquest antic municipi per Barcelona. És per aquest motiu que aquesta zona 

no s’inclou a l’estudi aquí  realitzat, sent el límit d’aquest, l’actual passeig Maragall. 

 La documentació dels arxius de districte es va voler completar amb la que està 

dipositada a  l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, però en aquest no es va poder 

localitzar documentació sobre cap dels antics municipis del Pla barceloní. L’única 

documentació localitzada van ser obres bibliogràfiques de plànols, que ja havien estat 

consultades, i el projecte original del Pla d’Eixample d’Ildefons Cerdà. 

 Per estudiar l’agregació i l’evolució urbanística de l’antic terme de Sant Andreu de 

Palomar es va consultar l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. En aquest es 

van treballar els llibres d’actes de l’Ajuntament barceloní dels anys 1874, 1879, 1885 i 

1897 per veure els diferents intents d’agregació que havia fet l’ens municipal. Per a 

l’apartat referent a l’urbanisme es va començar per saber quin tipus d’expedients conté 

dit arxiu. Es va comprovar com aquests expedients en la seva majoria eren 

d’edificacions individuals, cosa que feia de l’estudi una feina impossible a realitzar, ja 

que la urbanització del territori estudiat es pràcticament completa. Tot i això, si que es 

van treballar els diferents expedients de les construccions en bloc, és a dir, les 

urbanitzacions dels Plans Parcials i de les realitzades per diferents empreses o 

particulars que formaven un conjunt d’edificacions construïdes al mateix moment. El 
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problema més important d’aquest arxiu és que només es poden consultar sis documents 

per dia, cosa que fa de la consulta un procés molt lent. 

 Seguint amb el creixement urbanístic es va consultar l’Arxiu Diocesà de Barcelona 

per trobar l’any exacte de creació de les noves parròquies que van anar apareixent amb 

les noves edificacions, ja que la creació de les parròquies es realitzava al mateix temps 

que la construcció dels barris andreuencs. Va ser gràcies a la documentació d’algunes de 

les parròquies que es van localitzar les activitats que es realitzaven en aquests espais de 

reunió i les entitats que van promoure. Tot i això en algunes de les caixes de les 

parròquies no hi constava prou documentació, és per aquest motiu que ha estat necessari 

anar directament a la parròquia a treballar la seva documentació. 

 Per els grups de cases barates i els polígons d’habitatges a ha estat molt important 

l’Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, on s’han localitzat totes les 

promocions realitzades per aquesta entitat, tant els expedients de construcció, com els 

llibres editats pel mateix Patronat sobre l’evolució d’algunes edificacions. 

 L’Arxiu  Municipal de Santa Coloma de Gramenet  ha estat útil per a la zona que 

anomenem franja dreta del Besòs (actuals barris de Bon Pastor i Baró de Viver). A 

l’arxiu s’han treballat tot un seguit de plànols de la zona i els expedients originals de 

construcció dels grups de cases barates que el Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona va construir-hi el 1929. Així com els llibres d’actes de l’Ajuntament 

colomenc dels anys 1929 fins a 1935 i de 1939 a 1945, i els permisos que concedia 

l’Ajuntament per a construir o obrir un comerç, localitzant la forma en que es va 

començar i com va evolucionar l’urbanisme i la societat de la zona. L’únic problema 

que es va trobar en aquest arxiu va ser per els llibres d’actes del període de la Guerra 

Civil (1936 - 1939), que estan desapareguts. 

 Altres arxius on s’ha treballat documentació molt concreta han estat l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó, per els plànols sobre el Rec Comtal en el seu pas per Sant Andreu i la 

Sagrera i les sèquies que abastien d’aigua la zona; l’Arxiu de la Diputació de Barcelona, 

per a treballar l’expedient de la carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera; 

l’Arxiu Històric de Badalona per a fer un seguiment de premsa, especialment de la 

Segona República i la Guerra Civil; el Registre de la Propietat de Barcelona per 

confirmar algunes de les informacions sobre propietats de terrenys, ja que diferents 

fonts apuntaven a propietaris diferents, i per últim l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, per 
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a il· lustrar els canvis de la zona en imatges, d’aquest però no s’ha utilitzat cap 

documentació, ja que econòmicament és massa costos extreure documentació, i s’ha 

optat per utilitzar imatges extretes de llibres editats i d’internet, especialment del web: 

http://www.sant-andreu.com/imatges/masies/, on hi ha un recull d’imatges aportades per 

particulars, l’Agrupació Excursionista Muntanya de Sant Andreu de Palomar i del 

Centre Excursionista de Catalunya.  
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   3.2. Bibliografia. 

 

  La bibliografia utilitzada per a realitzar aquest treball ha estat tant de temàtica 

històrica, social com urbanística. Així ha estat una bibliografia molt variada en la qual 

algunes de les lectures, encara que no eren específiques del tema d’estudi eren útils per 

poder conèixer especificitats sobre l’urbanisme i l’associacionisme. 

 Entre aquesta bibliografia cal destacar l’obra de Joan Clapés i Corbera, Fulles 

històriques de Sant Andreu de Palomar, editada l’any 1931 i reeditada el 1976 i el 1984. 

Aquesta és l’única obra publicada fins el moment, que aporta la geografia exacta i els 

fets més rellevants de la història de Sant Andreu de Palomar. Aquest llibre editat en nou 

volums ens dóna la informació sobre els fets més rellevants de la història del poble. I el 

que és més important, ens ajuda a conèixer el territori, detallant perfectament els límits 

territorials del municipi, així com l’existència i localització de les diferents masies, 

fàbriques, o simplement espais sense urbanitzar que posteriorment donen lloc als indrets 

que es convertiran en els barris actuals de Barcelona. En el seu últim volum ens dóna a 

conèixer tot un seguit de personatges importants de Sant Andreu. Aquesta obra ens 

serveix per a poder iniciar-nos en l’estudi de Sant Andreu de Palomar fins a la data de la 

seva primera publicació.  
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 No hi ha cap més obra que sigui tant extensa sobre Sant Andreu de Palomar, tot i 

que a partir de finals de la dècada de 1990 es començaran a publicar diferents llibres 

sobre aspectes concrets de la història o de la societat andreuenca, molts d’ells centrats 

en  una zona concreta del territori d’estudi o sobre una entitat concreta, aquests són els 

que s’han analitzat. 

 Ha estat molt interesant la recent publicació l’any 2014, del llibre Les masies de 

Sant Andreu de Palomar. Inventari de cases de pagès andreuenques, de diversos autors. 

Gràcies a aquest extens estudi sobre els masos andreuencs hem pogut acabar de 

concretar exactament la seva ubicació i així veure com han influït, o no, en la 

urbanització de la zona que ocupaven i com aquesta zona passava de ser una zona rural 

a ser una zona poblacional. 

 Les col·leccions que han aportat més informació sobre els diferents barris estudiats 

són: Tots els barris de Barcelona de Josep M. Huertas i Jaume Fabre publicada l’any 

1980, Els barris d’ADIGSA publicada per la Generalitat de Catalunya l’any 1995, per 

diferents autors, i Els barris de Barcelona publicada per Enciclopèdia Catalana l’any 

2000, sota la direcció de Ramon Alberch Fugueras. 

 La primera col·lecció esmentada, Tots els barris de Barcelona, explica una breu 

història dels diferents barris barcelonins i les associacions que hi havia en el moment de 

la seva publicació, centrant-se molt en les diferents lluites i reivindicacions socials que 

succeeixen en aquests barris, especialment en les dècades de 1960 – 1970. Sent la 

col·lecció pràcticament un recull de premsa dels esdeveniments socials més rellevants 

que acabaven de succeir a la ciutat, cosa molt interessant, ja que específica perfectament 

com era la vida en el barri, quines les mobilitzacions veïnals que hi va haver, i com les 

diferents associacions existents van anar evolucionant al llarg dels temps. 

 La segona, Els barris d’ADIGSA, estudia la creació dels barris construïts per l’Obra 

Sindical del Hogar, organisme precedent d’ADIGSA (Administració, Promoció i Gestió 

S.A., empresa de promoció d’habitatges de la Generalitat de Catalunya) i els canvis que 

han patit al llarg de la seva existència.  Els volums treballats  han sigut: de Roser 

Argemí, El Verdum, Barcelona, de Sergi Dòria, La Guineueta, Barcelona,  i de Mercè 

Tatjer, La Trinitat Nova i Urbanización Meridiana, Barcelona. Tots ells aporten la 

informació sobre la construcció, els problemes i l’evolució dels diferents polígons al 

llarg del temps, però obliden el context de barri en el qual estan immersos aquests 
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polígons, és a dir, especifiquen l’evolució dels habitatges i dels seus habitants, però no 

expliquen la realitat que els envolta i les interrelacions que sorgeixen entre els habitants 

dels polígons de l’Obra Sindical del Hogar amb la resta d’habitants dels barris on s’han 

construït dits polígons. 

 Per últim la tercera col·lecció, Els barris de Barcelona, està editada en forma 

enciclopèdica. Aquesta explica la història i el desenvolupament dels diferents barris de 

la Ciutat Comtal de forma molt breu, destacant el naixement i alguns fets rellevants 

succeïts a cada barri. En molts pocs casos explica les associacions i indústries existents 

en els barris i com aquestes han evolucionat, sense entrar mai en l’explicació de la 

població que configura cada barri.   

 De les obres que es van començar a publicar a finals de la dècada de 1990 cal 

destacar quatre llibres: l’obra col·lectiva, Sant Andreu de Palomar, més que un poble 

publicada l’any 1997, que ressalta les peculiaritats històriques de Sant Andreu, que fan 

d’aquest indret un espai diferent a la resta de Barcelona; de Xavier Basiana, Martí 

Checa, Joan Miquel Palomar, Pere Solà i Pere Orpinell, La Sagrera, del Rec Comtal al 

TGV , publicada l’any 1997, obra en la qual els autors pretenen explicar els grans canvis 

que ha patit aquesta zona de Barcelona al llarg del segle XX; de Xavier Basiana, Xavier 

de la Cruz, Pau Vinyes i Jordi Rabassa, Sant Andreu de Palomar i la Sagrera, com era i 

com és, obra publicada l’any 2009, que recull fotografies on es comparen imatges 

antigues amb actuals per veure les transformacions que ha patit l’indret fotografiat, a 

més inclou en cada una d’aquestes comparacions una breu explicació del que ha succeït 

per a tal transformació. Amb aquest mateix format, Así era Nou Barris, publicada l’any 

2013 per Ricard Fernàndez, on apareixen fotografies antigues amb la seva corresponent 

explicació.  

 Per a conèixer com era la vida a l’antic terme de Sant Andreu de Palomar abans de 

formar part de la ciutat de Barcelona és important l’estudi publicat el 1999 per Joan 

Vinyes Riera i Pau Vinyes Rois, Una mica d’història. Com es passava el temps abans a 

Sant Andreu, on els autors expliquen com vivien els andreuencs i les andreuenques en 

un poble rural proper a Barcelona i cruïlla important de camins entre aquesta ciutat i 

l’interior del país. Cosa que també podem analitzar en l’obra de Josep Maria Vilarrúbia, 

Història dels carrers de Sant Andreu, publicat el 1982; i en l’obra de Montserrat 
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Colomer, Caminem per la història: els carrers de Santa Eulàlia de Vilapicina, 

publicada el 2011. 

 Sobre la Sagrera, zona que no formava part del municipi de Sant Andreu de 

Palomar abans de l’agregació, s’han treballat els llibres de Josep Freixa, Recull de dades 

per a una història de Sant Martí de Provençals, editat l’any 1982, i el de Josep de la 

Vega, Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals. Aproximació als 

orígens, editat el 1993. D’ambdós obres es poden extreure els orígens de la Sagrera i 

com aquesta comença a urbanitzar-se a finals del segle XIX. Sobre l’actual barri del 

Congrés, Martí Checa publicà l’any 2008, “El Patronato de las Viviendas del 

Congreso”: habitatge i catòlics a la Barcelona del franquisme, on s’estudien els 

antecedents i la formació del Patronato de Viviendas del Congreso i la construcció del 

polígon d’habitatges fent una comparació amb altres polígons construïts per la mateixa 

entitat. 

 Sobre el que anomenem franja dreta del Besòs (actuals barris de Bon Pastor i Baró 

de Viver), zona que fins 1945 formava part de Santa Coloma de Gramenet. S’ha 

treballat  l’article de Rafael García, “El desenvolupament industrial a Santa Coloma”, 

publicat a la revista Puig Castellar, número 1 de l’any 1989, i el llibre publicat l’any 

1992 per Ricard Fernández, A l’altra banda del Besòs. Els terrenys segregats de Santa 

Coloma de Gramenet el 1945, que expliquen com era aquesta zona abans de formar part 

de Barcelona.  

 Els llibres de Montserrat Carreras i Helena Ruiz, La República i la Guerra Civil a 

Santa Coloma de Gramenet, editat l’any 1986, i de J. J. Gallardo i J. M. Márquez, 

Revolución y guerra en Gramenet del Besòs, publicat l’any 1997, aporten dades sobre 

com es va viure la Segona República i la Guerra Civil a tot el terme de Santa Coloma de 

Gramenet, extreien els fets succeïts a la franja dreta del Besòs. 

 També cal destacar les tres obres publicades entre els anys 2002 i 2007, de Martí 

Checa  i Carme Travé centrades en el Bon Pastor, Bon Pastor: Història d’un barri; Bon 

Pastor: Sociabilitats d’un barri, i Personatges d’un barri: el Bon Pastor. El primer es  

refereix exclusivament a l’evolució que ha tingut el Bon Pastor en el temps, mentre que 

el segon analitza els diferents moviments socials que hi ha hagut, i el tercer narra de 

forma molt breu la vida de diferents persones importants per a la història del barri. I per 

últim, sobre el Grup de Cases Barates de Bon Pastor s’ha treballat l’obra de Stefano 
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Portelli, La Ciudad Horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas, 

publicat l’any 2015, on es fa un recull de la història del grup de cases barates mitjançant 

un estudi antropològic dels seus habitants, centrant-se especialment amb la forma de 

vida d’aquests durant l’existència del grup de cases barates, just abans de la seva 

desaparició. 

 Per analitzar la formació i evolució dels diferents barris que formaven la zona alta 

de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, és a dir, el que en l’actualitat és el 

districte de Nou Barris, i que en el moment de l’agregació encara eren pràcticament tot 

camps de cultiu, el llibre analitzat ha estat el de Josep M. Huertas i Jaume Fabre, Nou 

Barris, La penúltima Barcelona, publicat l’any 1991. 

 La construcció i evolució dels grups de cases barates, Milans del Bosch, Baró de 

Viver i Ramón Albó, que donen origen als barris andreuencs de Bon Pastor, Baró de 

Viver i Can Peguera respectivament, ha estat treballada a les obres de Francesc Obón, 

Barcelona, Les cases barates, editada l’any 1999, i la coordinada per Ferran Sagarra, 

De les cases barates al grans polígons. El Patronat Municipal de l’Habitatge de 

Barcelona entre 1929 i 1979, publicada l’any 2003. Les obres han aportat també les 

dades sobre la creació i el desenvolupament al llarg del temps del Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona i les diferents construccions que aquesta entitat a realitzat. 

 Tanmateix sobre l’últim polígon construït en el territori objecte de l’estudi, l’obra 

de Pere Negre i Rigol, El Polígon de Canyelles, estudi sociològic del barri de Canyelles, 

publicat l’any 1981, ha aportat les dades necessàries per explicar la creació d’aquest nou 

barri i les lluites socials que aquest fet va provocar en els habitants de la zona. 

 També han aportat informació important a l’estudi algunes biografies, com l’escrita 

per Xavi Casinos i Gerard Maristany l’any 2002, Antoni Santiburcio 1954 - 2001, en la 

qual s’aporten les dades dels canvis urbanístics i socials que pateix l’antic terme de Sant 

Andreu de Palomar en la transició cap a la democràcia després de la Dictadura 

Franquista, ja que Antoni Santiburcio fou regidor de Sant Andreu durant aquest període. 

Per la seva part Jordi Rabassa l’any 2004, mitjançant la vida del prohom andreuenc 

Josep Cararach, explica el creixement de Sant Andreu des d’abans de l’agregació a 

Barcelona fins a la dècada de 1960 amb l’obra: Josep Cararach i Maurí. L’època de la 

construcció del Sant Andreu contemporani. 
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 L’autobiografia de José Berruezo, alcalde anarquista de Santa Coloma de 

Gramenet, Por el sendero de mis recuerdos, publicada l’any 1987, dóna a conèixer 

l’origen de la franja dreta del Besòs, a més de tots els episodis de la Guerra Civil que hi 

van succeir, molts d’ells relacionats amb els episodis de Sant Andreu de Palomar. 

L’autobiografia publicada l’any 1991, de Joan Cortinas, Memòries de mossèn Joan 

Cortinas. Una vida de servei als altres i la biografia que dos anys més tard va realitzar 

sobre el mateix personatge Ernest Albert, Mossèn Joan Cortinas: El Padre Botella, on 

mitjançant la vida d’aquest capellà de la parròquia del Bon Pastor, es pot veure com era 

la vida dels habitants i les associacions que es van formar a la zona, ja que aquest 

personatge és molt important al considerar-se l’ànima de la barriada des del final de la 

Guerra Civil fins a la seva mort, l’any 1991.  

 Per últim Josep Maria de Sagarra, escriptor que no va viure mai a Sant Andreu de 

Palomar, però que si ho va fer en la casa familiar d’estiueig a Santa Coloma de 

Gramenet, a la seva autobiografia, Les Memòries I, publicada per primer cop l’any 

1954, explica com era la zona del Rec Comtal i el riu Besòs abans de la construcció dels 

barris actuals, ja que els terrenys de la finca familiar formava part d’aquesta zona. 

 Per a la realització de l’estudi s’han consultat diferents obres especialitzades en 

l’urbanisme de Barcelona. El primer que es va treballar, tot i ser una obra de 1932, va 

ser la de Jaume Aiguader, El problema de l’habitació obrera a Barcelona, amb la qual 

podem analitzar la problemàtica que hi ha hagut a la Ciutat Comtal per a poder encabir 

tots els obrers nouvinguts, cosa que afecta especialment la zona d’estudi. 

 De l’arquitecte i urbanista Manuel Solà-Morales ha estat molt important, La 

urbanización marginal en Barcelona: la formación metropolitana de Barcelona, 

publicada l’any 1976, per a veure com es construïen els habitatges d’auto-construcció, 

els quals donen origen als barris de Verdum, Roquetes, Prosperitat i molt especialment 

Torre Baró i Vallbona. El mateix autor, Manuel de Solà-Morales, amb l’obra de 1978, 

Los Ensanches I. El Ensanche de Barcelona, i l’economista i urbanista Francesc Roca 

amb l’estudi, El Pla Macià, publicat l’any 1977, expliquen ambdós els grans plans 

urbanístics de la Ciutat Comtal, dels quals s’ha pogut extreure la informació referent a 

com afectaven de forma especifica el terme de l’estudi.  

 L’any 1977 l’obra col· lectiva, La Barcelona de Porcioles, analitza les obres 

urbanístiques que va dur a terme aquest alcalde de la ciutat durant el seu mandat (1957 - 
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1973), algunes d’elles molt polèmiques a la zona de Sant Andreu de Palomar, i que van 

afectar no només en l’urbanisme sinó també en la societat, provocant diferents 

mobilitzacions socials.  

 El geògraf Carles Carreras especifica l’evolució de la capital catalana en relació a la 

seva geografia, a l’estudi, Geografia Urbana de Barcelona. Espai Mediterrani, temps 

europeu, publicat l’any 1993, que ha servit per a poder veure com la geografia afecta en 

la formació de la ciutat. A l’obra coordinada el 1997 per Joan Roca, Expansió urbana i 

planejament a Barcelona, s’hi analitza l’evolució urbanística de la capital catalana i els 

diferents plans generals que s’han realitzat, molts d’ells donant origen o modificant els 

barris que formen part d’aquest estudi. 

 La conferència de Mercè Tatjer, Los orígenes de la Vivienda Social en Barcelona: 

Las cooperativas de vivienda en el primer tercio del siglo XX dins del col·loqui sobre El 

desarrollo urbano de Montreal y Barcelona en la época contemporania: estudio 

comparativo, realitzada el 1997 a la Universitat de Barcelona, en la qual s’explica una 

de les primeres maneres de construir habitatges socials a la ciutat, va ser utilitzada per 

estudiar el creixement urbanístic de l’antic terme de Sant Andreu de Palomar. 

 L’última obra d’urbanisme consultada ha estat, la dirigida l’any 2006 per Olga 

Barrabés, Habitatge públic a Barcelona. L’aportació del Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona, on s’exposen les mancances d’habitatge que ha patit la Ciutat 

Comtal, des de principis de segle XX, i totes les edificacions que ha realitzat dita entitat 

en aquesta ciutat per pal·liar les mancances d’habitatge, moltes d’aquestes dins del 

terme de l’estudi.  

 Per analitzar alguns dels espais de la zona d’estudi que ja no existeixen en 

l’actualitat cal esmentar Imatges i records. Barcelona: Sant Andreu, obra publicada el 

1997, a més de les ja esmentades Sant Andreu i La Sagrera. Com era i com és i Así era 

Nou Barris, així com l’obra de Josep M. Huertas i Jaume Fabre, La Barcelona 

desapareguda, publicada l’any 2005, i l’obra de Jordi Rabassa i Pau Vinyes, 

BARCELONA. Sant Andreu de Palomar. Recull gràfic: 1880 – 1976, publicada l’any 

2012.  

 La divisió administrativa de Barcelona s’ha treballat amb diverses obres: l’estudi 

publicat el 1991 de Joan Costa, El districte IX: 10 anys d’Ajuntament democràtic, el de 
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Joaquim Clua publicat el 2000, Els districtes de Barcelona de 1984: criteris de 

formació i avaluació de l’experiència, i finalment Barcelona barri x barri. El nou mapa 

dels barris de la Ciutat editat pel Periódico l’any 2007. On podem observar els criteris 

que es van utilitzar per a crear administrativament els diferents barris i districtes de 

Barcelona i com van quedar definits aquests sobre un plànol. 

 Sant Andreu de Palomar ja des d’abans de l’agregació a Barcelona ha estat una 

zona industrial important, i per tant en el seu territori hi ha hagut empreses que han 

intervingut en el seu desenvolupament. És per aquest motiu que es van treballar 

diferents obres d’algunes indústries andreuenques, en les quals es narra el 

desenvolupament al llarg del temps d’aquestes empreses. Sobre l’empresa tèxtil més 

important del sector, coneguda popularment com Can Fabra, es van treballar les obres, 

Can Fabra: de factoria tèxtil a factoria cultural, editada per l’Ajuntament de Barcelona 

l’any 2002, Coats Fabra 100 anys d’història 1903 - 2003, editada per la mateixa 

empresa en el seu centenari, i de Pere Colomer, Barcelona, una capital del fil. Fabra i 

Coats i el seu model de gestió, 1903 – 1936, editada el 2014; sobre la Maquinista 

Terrestre i Marítima, empresa dedicada a la construcció de locomotores i motors, La 

Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.: (125 aniversari 1855 - 1980), publicada per la 

mateixa empresa en motiu del seu cent-cinquantè aniversari; de Josep Capcir, Can Sala: 

l’origen industrial del Bon Pastor, publicada l’any 2011; sobre la fàbrica d’automòbils 

Hispano-Suïssa / ENASA les obres, de Dora Palomero, Los Trabajadores de ENASA 

durante el franquismo, publica l’any 1996, de Manuel Lage, Hispano Suiza 1904 – 

1972. Hombres, empresas, motores y aviones, editada el 2003, i de Josep Casalta, La 

Hispano Suiza, resumen de su historia, publicada el 2012. Per altre banda l’obra dels 

historiadors Xavier Basiana i Martí Checa,  Barcelona, ciutat de fàbriques, editada 

l’any 2000, ens dóna a conèixer diferents empreses barcelonines desaparegudes, entre 

les quals n’hi ha d’andreuenques.  

 Com el territori de Sant Andreu de Palomar ha tingut molta importància en el 

subministrament d’aigües per a la ciutat de Barcelona, s’ha consultat l’obra de P. 

Voltes, publicada l’any 1967, Història del abastecimiento de agua de Barcelona, 

observant com aquesta funció a influït molt especialment en el desenvolupament 

urbanístic dels barris de Trinitat Nova, Torre Baró, Vallbona, Sant Andreu (nucli 

històric) i La Sagrera.  
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 Per a fer una pinzellada sobre com es va viure la Guerra Civil a les indústries 

andreuenques es va consultar l’estudi d’Anna Monjo i Carme Vega, Els treballadors i 

la guerra civil: història d’una indústria catalana col·lectivitzada, publicada l’any 1986, 

gràcies a aquest es va poder determinar com es van viure les col·lectivitzacions a les 

indústries andreuenques, ja que aquest estudi aporta molta informació de com van ser 

les diferents col·lectivitzacions segons el tipus d’empresa. Així mateix es va consultar 

l’obra de Josep Tarradellas, La indústria de guerra a Catalunya (1936 - 1939). L’obra 

de la Comissió, creada per la Generalitat, i el seu report d’actuació, publicada l’any 

2007, en la qual es va poder determinar que dues indústries andreuenques van formar 

part d’aquest ens de la Generalitat Republicana i com hi van col·laborar.  

 Per a conèixer el procés d’agregació de Sant Andreu a Barcelona l’any 1897, s’han 

consultat les obres, de Jordi Serchs, Centenari de les agregacions del 1897 a la ciutat 

de Barcelona, Gràcia – Les Corts – Sant Andreu de Palomar – Sant Gervasi de 

Cassoles – Sant Martí de Provençals – Sants, publicada el 1996, obra divulgativa que 

no aporta informació rellevant; de Jaume Fabre i Josep M. Huertas, “Els pobles del pla 

de Barcelona contra l’annexió”, article publicat a la revista L’Avenç, número 2 de 1977, 

en el qual s’expliquen tots els moviments antiagregacionistes que van aparèixer després 

de l’agregació forçosa dels pobles del Pla a la Ciutat Comtal, entre els quals Sant 

Andreu de Palomar va tenir un paper rellevant, i de Joan Costa i Raimon Bonal, Sant 

Andreu de Palomar, del municipi independent al barri actual, publicada el 1979, aporta 

moltes dades sobre tot el procés agregacionista i antiagregacionista que es visqué al 

poble andreuenc, així com l’evolució, sobretot associativa, de Sant Andreu fins a l’any 

de la seva publicació.  

 Francesc Nadal l’any 1986 publicà l’article, “Els municipis del Pla de Barcelona: 

una perspectiva geogràfica. Entre l’agregació i la creació de la Gran Barcelona, 1874 -

1904”, a la revista L’Avenç, número 95, centrant-se especialment amb els temes 

urbanístics i l’encaix dels nuclis existents amb la trama urbana del Pla d’Eixample 

d’Ildefons Cerdà per a Barcelona, i per tancar l’apartat sobre l’agregació s’ha treballat 

l’article de Ramon Grau, “La Barcelona de 1897: Unificació municipal, ordre urbanístic 

i càrrega fiscal”, publicat a la revista L’Avenç, número 216, de l’any 1997, en el qual 

especifica com es van solucionar els problemes tant urbanístics com de fiscalitat que 

van sorgir arrel de l’agregació, ja que cada municipi agregat tenia uns plans urbanístics 
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que no coincidien amb el pla d’eixample barceloní, així com amb la fiscalitat, que no 

era la mateixa entre els diferents ajuntaments. 

 Per el tema associatiu i de les institucions de l’antic municipi de Sant Andreu s’ha 

consultat l’obra publicada l’any 1982 de Josep M. Huertas, La premsa de barris a 

Barcelona. 1939 - 1982, on s’explica com la societat andreuenca és molt prolífica en 

quan a la creació de premsa local, al existir moltes associacions, però que aquesta 

premsa té una evolució en el temps curta. Sobre les parròquies existents al territori 

objecte de l’estudi s’han treballat les obres, Llibre del mil·lenari de la parròquia de Sant 

Andreu de Palomar, editada l’any 1991 per una comissió de la mateixa parròquia; de 

Martí Pous i Jaume Seda, Història del temple i de la parròquia de Sant Pacià, publicada 

l’any 2002, i d’Ignasi Oliete, Parròquia del Bon Pastor, publicada l’any 2010, en les 

quals s’explica l’evolució en el temps de dites parròquies i com han influït en la societat 

andreuenca, amb la creació de diferents associacions.  

 Coneixent les dades sobre el gran nombre de cooperatives existents a Sant Andreu 

de Palomar, per a poder conèixer millor el funcionament del cooperativisme, es van 

estudiar les obres d’Albert Pérez Baró, Cooperativisme, publicada el 1987, on ens 

explica el funcionament d’aquesta forma empresarial, i Història del Cooperativisme a 

Catalunya, publicada l’any 1989, en la qual ens explica l’evolució del cooperativisme 

català al llarg del temps, des dels seus antecedents històrics fins a la data de la seva 

publicació, centrant-se molt en les cooperatives de consum.  

 J. Munsó l’any 1995 va escriure l’estudi, Els cinemes de Barcelona, on presenta 

tots aquests espais de lleure que hi ha a la Ciutat Comtal, però el que és interessant per a 

l’estudi aquí realitzat va ser el que aquests van representar per a cada barri on estaven 

situats, cosa que va voler reflectir la Universitat Autònoma de Barcelona amb el curt, 

Ambos Mundos: Between two wolds, una breu història audiovisual del barri del Bon 

Pastor editat el 1999, en el qual aprofitant el cinema existent al Bon Pastor, s’explica la 

transformació urbanística i social d’aquest barri.  

 Per estudiar entitats concretes de l’antic municipi de Sant Andreu s’han consultat 

diferents obres, de Martí Pons, Crònica de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, 

dates i dades a la seva història 1866 - 1992, publicada l’any 1994, on observem com i 

perquè es fundà aquesta entitat al segle XIX i com evoluciona al llarg del segle XX, 

donant servei a tota la població de l’antic terme municipal; l’obra de Joan Pallarès-
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Personat i Pau Vinyes, La lluita d’un poble, 25 anys de l’Associació de Veïns de Sant 

Andreu de Palomar, publicada l’any 1996, en la qual s’expliquen totes les accions que 

han dut a terme els membres d’aquesta entitat; sota la direcció de Núria Oriol i Palarea, 

es va publicar l’any 1996, 1971 – 1996: vint-i-cinc anys del Club Natació Sant Andreu, 

en la qual s’explica la història del club; de l’Ajuntament de Barcelona, Paraules contra 

l’oblit, 25 anys de l’Escola d’Adults Pegaso, publicada el 2002, on s’explica com dita 

escola va representar, per a la Sagrera i Sant Andreu, un canvi en la forma de viure 

l’educació dels seus infants i en la forma de relacionar-se de la societat andreuenca amb 

l’administració pública en plena transició cap a la democràcia; Maiol de Gràcia en el 

llibre publicat el 2002, SESE, esport i barri: 50 anys d’història 1952 – 2002, explica 

l’evolució d’aquesta entitat esportiva del barri de Vilapicina; així mateix Xavier Araguz 

Bugoña el 2009 va publicar, Unió Esportiva Sant Andreu: 1909 – 2009, en la qual 

explica la història de l’equip de futbol andreuenc, i Silvia Martín en el breu estudi, El 

Manicomi de la Santa Creu, escrit el 2010, dóna ha conèixer el desenvolupament i el 

funcionament de l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau. 

  Isabel Segura l’any 2001 a Dones de Sant Andreu, itineraris històrics, explica 

mitjançant diferents itineraris com vivien i ha què es dedicaven les dones andreuenques 

en diferents períodes de la història del poble, fent un especial èmfasi en la dona de les 

fàbriques andreuenques. L’any 1994 Pedro Robles va publicar el llibre, El Casal d’Avis 

Bascònia; Joan Sanjuan, el 2007 publicà, 25 anys, Trabucaires, Geganters i Grallers a 

Sant Andreu; l’any 2011 Enric Ruiz escrigué, Puntaires a Sant Andreu. Les puntes de 

coixí. De l’ofici a l’art, i Oriol Jové, el mateix any, Història de l’Esplai Sant Pacià, 

donant a conèixer algunes de les diferents entitats que hi ha hagut a Sant Andreu i com 

aquestes serveixen per a crear una cohesió en la societat andreuenca.  

 S’ha treballat el llibre de Fernando Rodríguez Ocaña, Candidato de los 

trabajadores, publicat l’any 1975, en el qual s’explica l’intent, per part dels veïns de 

l’antic municipi de Sant Andreu, d’aconseguir un regidor afí a les seves reivindicacions 

dins de l’Ajuntament predemocràtic. Així mateix en va treballar l’estudi de Marc 

Andreu Acebal, Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de 

Barcelona (1968 - 1986), publicat recentment l’any 2015. Aquesta obra tot i centrar-se 

amb la història de la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona), explica 

l’evolució, no només d’aquesta entitat, sinó de les associacions que en formaven part, 

que eren totes les de la Ciutat Comtal. Així mateix especifica la relació de l’entitat amb 
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els ens públics i les diferents lluites reivindicatives que van dur a terme les associacions 

de veïns barcelonines, tema molt interessant per a l’estudi aquí realitzat. Paral·lelament 

a aquesta obra el petit recull fet per l’Arxiprestat de Sant Andreu l’any 2010, Les 

parròquies de Sant Andreu de Palomar, Crist Rei i Bon Pastor en la transició 

democràtica (1970 - 1980), explica els fets més rellevants que van dur a terme aquestes 

institucions en un període de la transició de la Dictadura a la Democràcia. 

 L’Ajuntament de Barcelona amb el llibre, La Casa de la Vila de Sant Andreu, 

publicat l’any 2007, narra les diferents funcions que ha tingut aquest edifici andreuenc i 

com ha anat canviant arquitectònicament per a poder donar els diferents serveis que la 

societat andreuenca ha anat demanant al llarg del temps, així és útil per a saber a cada 

moment quines eren les necessitats que la societat andreuenca tenia.  

 Gràcies a les obres enciclopèdiques de Montserrat Galera, Francesc Roca i 

Salvador Tarragó, L’Atles de Barcelona, segles XVI-XX, publicada l’any 1982, i de 

Jaume Sobrequés, Història de Barcelona. La ciutat a través del temps. Cartografia 

històrica, publicada el 2001, s’han localitzat diferents plànols per a poder treballar el 

desenvolupament urbanístic de l’antic terme de Sant Andreu de Palomar. 
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  1. El poble de Sant Andreu de Palomar6. 

 

 Sant Andreu de Palomar abans de l’agregació a la ciutat de Barcelona era un 

municipi majoritàriament agrícola, dedicat especialment a la vinya i el cereal, tot i que 

en el seu centre poblacional ja s’hi havien instal·lat algunes indústries tèxtils que havien 

iniciat la transformació del municipi i de la seva gent, passant d’una societat agrària a 

una d’industrial. 

 Aquest territori tenia com a nucli urbà un centre al voltant de la parròquia de Sant 

Andreu de Palomar, on es concentraven els pocs equipaments del barri, les botigues, els 

edificis administratius i les primeres indústries tèxtils. La pràctica totalitat del territori 

estava poblat per diferents masos, tots ells dedicats a l’agricultura, encara que alguns 

també eren petits palaus d’estiueig de la petita aristocràcia barcelonina. En aquests 

masos majoritàriament s’hi cultivava vinya i cereal, tot i que els més propers al Rec 

Comtal es dedicaven a l’agricultura del regadiu7. A la zona oest del terme municipal, al 

voltant de la capella de Santa Eulàlia de Vilapicina, on hi havia un creuament de 

                                                           
6 Apèndix 1. Plànols 5. 
Apèndix 3. Fotografia 1. 
7 CLAPÉS I CORBERA, Joan. Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: Catalònia, 
1931, vol. V, pàg. 5 – 27. 
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camins, hi havia un seguit de masos i fondes que creaven un petit nucli de població 

allunyat del de Sant Andreu de Palomar. 

 Al nucli urbà de Sant Andreu de Palomar, a la dècada de 1830, es van instal·lar les 

primeres indústries tèxtils, com La Algodonera o Vapor del Rec, de mans de Mas i 

Esteve, El Vapor del Fil de Ferran Puig, Ca l’Alzina d’Andreu Basté i la Société 

Lainière Barcelonaise de Marian Puig. Totes aquestes indústries tèxtils a finals del 

segle XIX ja estaven en mans de la família Fabra i Puig, en la gran empresa de fils 

Fabra i Portabella, amb fàbriques a Manresa, la Sagrera i les més importants a Sant 

Andreu de Palomar8.  

 Amb l’aparició de totes aquestes indústries, el nucli urbà de Sant Andreu va créixer 

especialment al llarg del carrer Gran de Sant Andreu, eix viari que unia el Vallès amb 

Barcelona, i cap al oest, acostant-se a l’actual carrer Concepción Arenal (abans 

Travessera de Dalt) que unia Sant Andreu amb els antics municipis del Pla barceloní. A 

finals del segle XIX van començar a plantejar-se diferents plans urbanístics, impulsats 

pels propietaris dels terrenys i per l’Ajuntament andreuenc, seguint una estructura de 

creixement al voltant d’una plaça central, de la qual sorgien els nous carrers que s’unien 

als ja existents, com és el cas de la plaça Mercadal9, on es va donar cabuda al mercat 

diari.  

 La instal·lació de la primera gran indústria fou la dels Tallers del Ferrocarril del 

Nord, apareguts amb l’arribada del ferrocarril a Saragossa, l’any 1861. Aquesta 

comportà l’aparició de nous carrers, on allotjar els treballadors ferroviaris, com és el cas 

del carrer Ignasi Iglésias (abans de l’Ordre) provocant novament un petit creixement de 

la trama urbana andreuenca en sentit oest.  

 El gran pla urbanístic d’aquesta època, per part de l’Ajuntament andreuenc, va ser 

la construcció de la Rambla10 de Santa Eulàlia que unia el nucli urbà de Sant Andreu de 

                                                           
8 Ídem, vol. V, pàg. 5 – 27. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau. Sant Andreu de Palomar, més que un poble. Barcelona: Trama Tècnic 
– Arts Tecnogràfiques S.L., 1998, pàg. 81 -83 / 193 – 194. 
9 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. III, pàg. 5 – 21.  
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 54 – 55. 
10 ROCA I ALBERT, Joan (Cord.). Expansió urbana i planejament a Barcelona. Barcelona: Edicions 
Proa – Institut Municipal d’Història de Barcelona, 1997, pàg. 89 – 99. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
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Palomar amb el petit nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina, cosa que comportà un 

creixement important del poble en sentit oest, més enllà dels Tallers del Ferrocarril del 

Nord. Aquest creixement també serà impulsat pels propietaris de les terres d’aquella 

zona, creant la plaça de les Palmeres i el barri de Porta, així com un creixement cap a 

Sant Joan d’Horta del petit nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina. 

 Per un altre banda al barri de la Sagrera de Sant Martí de Provençals, contigu al 

nucli urbà de Sant Andreu de Palomar, aprofitant el pas del Rec Comtal hi van anar 

apareixent, des de mitjans del segle XIX, tot un seguit de farineres de les quals cal 

destacar la Industria Harinera Barcelonesa creada el 1856 o la Farinera La Esperanza 

oberta el 1869 i que serà una de les més importants de Catalunya. Així mateix també 

van aparèixer empreses dedicades al tèxtil com la Sociedad Española dedicada a 

filatures i tissatges des de la dècada de 1840 i que el 1866 es coneixerà com La Xarxa,  

ja que es dedicava a produir xarxes de pescar, formant part del grup industrial de Sant 

Andreu, Fabra i Portabella, i finalment cal destacar la fàbrica de lli de la família Sert, 

oberta el 1873, que tingué molta importància a la Sagrera11. 

 Aquestes indústries sagrerenques seran les que donaran origen al barri, ja que abans 

només hi havia masos, així el 1870 es van construir, promocionades pels propietaris 

dels terrenys, les primeres cases de la zona, les Cases d’en Boada i les Cases d’en Riera, 

totes elles situades al llarg del carrer Gran de la Sagrera, continuació del carrer Gran de 

Sant Andreu, i posteriorment aniran apareixent noves edificacions al llarg dels nous 

carrers Portugal (abans Sant Antoni) i Pacífic, que creixien cap a l’oest amb l’arribada 

de noves indústries. Així mateix, però amb una planificació urbanística concreta, el 

1877, Pacià Masadas i Teixidó va crear la plaça Masadas i els carrers adjacents, de nord 

a sud: el carrer Monlau (abans Puríssima Concepció) els carrers Cortit – Mossèn Juliana 

(abans ambdós Santa Eulàlia) i d’est a oest: el carrer Coll i el carrer Martí i Molins 

(abans Santa Amàlia). Tots ells en els terrenys de la seva propietat, aprofitant la creació 

de la plaça per a l’aparició del mercat de queviures de la Sagrera, avui desaparegut12. 

                                                                                                                                                                          

RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 59 – 62. 
11 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume. Tots els barris de Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 1980, 
vol. I, pàg. 132 – 135. 
12HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 129 – 143. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: (1997), 
pàg. 31 – 43. 
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 Aquest creixement urbanístic comportà la primera especulació del terreny al 

municipi, així com tot un seguit de millores amb l’arribada del ferrocarril a Granollers 

l’any 1854 (estació de Sant Andreu Comtal) i del ferrocarril a Saragossa l’any 1861 

(estació de Sant Andreu Arenal), que provocà la construcció dels tallers abans 

esmentats. També arribà l’aigua corrent com a servei públic el 1870, el primer tramvia 

de cavalls que unia la Ciutat Comtal amb Sant Andreu el 1872, el tramvia de vapor 

entre Sant Andreu de Palomar i Sant Joan d’Horta el 1884, el telèfon a l’Ajuntament 

l’any 1889, les primeres escoles de mans d’ordres religioses i alguna de laica, i la 

primera institució per assistir els malalts i ancians andreuencs, la Casa-Asil de Sant 

Andreu, fundada per l’Ajuntament i la parròquia de Sant Andreu de Palomar l’any 

186613. 

 El 1859 van començar les obres de la institució més important del terme de Sant 

Andreu, l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau14, a la zona de Santa Eulàlia de 

Vilapicina, infraestructura d’àmbit barceloní que anirà creixent amb el anys i no estarà 

acabada i unida a la trama urbana fins el 1914, quan es creà el carrer del Doctor Pi i 

Molist15. 

 A més de totes aquestes millores, l’aparició de la indústria comportà un canvi en la 

societat andreuenca, que tot i que no abandonà les antigues tradicions i agrupacions, 

començà a agrupar-se en diferents associacions de caire lúdic, d’ajuda mútua, de 

classe... Així van néixer les primeres associacions a Sant Andreu: La Societat la Lira16 

l’any 1850, societat laica de caire cultural i d’ajuda mútua, el Centre de Sant Lluís 

Gonzaga o Lluïsos de Sant Andreu17 el 1859, de caire cultural i religiós, dedicat 

especialment a la infància i el jovent, el Casino el Porvenir o Dels Rics18 el mateix any, 

centre on es reunia la petita burgesia andreuenca, Els Catalanistes19 l’any 1868, societat 

política conservadora, el Centre Obrer Instructiu Andreuenc o Casinet20 el 1873, 

                                                           
13 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol II, pàg. 217 – 226. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), pàg. 5 – 7 / 73 – 100. 
14 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume. Nou Barris. La Penúltima Barcelona. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona, 1991, pàg. 33. 
MARTÍN, Sílvia. El Manicomi de la Santa Creu. Barcelona: l’autora, 2010. 
FERNÀNDEZ VALENTÍ, Ricard. Así era Nou Barris. Madrid: Temporae, 2013, pàg. 49 – 54 / 190. 
15 FERNÀNDEZ VALENTÍ, Ricard: (2013), pàg. 48. 
16 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 18. 
17 Ídem, vol. VII, pàg. 5 – 7. 
18 Ídem, vol. VII, pàg. 31 – 33.  
19 Ídem, vol. VII, pàg. 36. 
20 Ídem, vol. VII, pàg. 33 – 34. 
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dedicat a l’ajuda mútua i la formació cultural  i recreativa dels obrers, la Cooperativa de 

Consum l’Andreuenca21 el 1879, que donava servei als seus socis, el Centre Catòlic de 

Sant Andreu22 el 1883, espai de lleure que vetllava per la moral dels andreuencs, el 

Centre de Contribuents23 el 1883, que vetllava pels interessos del seus membres, 

l’Ateneu Obrer de Sant Andreu24 l’any 1885, societat de lleure i educació per els obrers 

associats, i el Círcol Catòlic de Sant Josep o Josefins25 el 1888, entitat aglutinadora del 

tradicionalisme andreuenc. 

 Al sector de Santa Eulàlia de Vilapicina per la seva part va sorgir el 1882 el Centre 

Moral Eulalienc26, vinculat a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, per a vetllar 

per la moral dels veïns de la zona i com a espai cultural, i el 1887 la Societat Obrera 

Auxiliar l’Estrella27, societat de lleure nascuda a l’actual barri de Porta. 

 Per la seva banda a la Sagrera es van fundar: l’Associació de Propietaris de la 

Sagrera i la Verneda28 l’any 1880, associació per a la defensa dels interessos dels 

associats, la Cooperativa Sagrerenca29 el 1885, que donava servei als seus membres, el 

Porvenir Sagrerense30 dos anys més tard, associació obrera de lleure i educació pels 

obrers de la zona i per últim, el mateix any de l’agregació dels municipis del Pla a 

Barcelona, el 1897 el Casino Sagrerense 31, entitat lúdica de caire conservador. 

 Amb aquest gran moviment associatiu que apareix a Sant Andreu i la Sagrera 

també van aparèixer les primeres publicacions periòdiques que no van tenir gaire durada 

en el temps. D’aquestes cal destacar els primers setmanaris realitzats pel mestre Marià 

Brossa i Arnó: La Revista Andresense de l’any 1868 i El Faro Andresense de 1878. 

Així com El Monitor de las Afueras editada entre 1885 i 1889, La Unión de los Pueblos 

de 1886 a 1887, Las Afueras de Barcelona de 1887 a 1893 i La Defensa Andresense de 

1888 a 1889, en les quals es parlà de temes relacionats amb el municipi de Sant Andreu 

                                                           
21 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 232 – 236. 
22 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 7. 
23 Ídem, vol. VII, pàg. 25 – 26. 
24 Ídem, vol. VII, pàg. 18 – 19. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 142 – 143. 
25 CLAPÉS  I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 7 – 8. 
26 Ídem, vol. VII, pàg. 8 – 9. 
27 Ídem, vol. VII, pàg. 20 – 22. 
28 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 44. 
29 Ídem, vol. I, pàg. 44. 
30 Ídem, vol. I, pàg. 45. 
31 Ídem, vol. I, pàg. 45. 
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de Palomar i els problemes dels seus habitants, molt especialment sobre el tema de 

l’agregació a Barcelona, amb un posicionament contrari a aquesta per part de les 

revistes de les associacions independents de Sant Andreu, mentre que les sorgides dins 

de les associacions de caire polític, dominades per les classes benestants, i 

promocionades per l’Ajuntament barceloní, parlaven a favor de l’agregació32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Ídem, vol. II, pàg. 237 – 240. 
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  2. El procés d’agregació dels pobles del Pla de Barcelona33. 

 

 El  procés d’agregació impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per annexionar-se 

els diferents municipis del Pla, va ser un procés llarg de diferents intents per part del 

Consistori barceloní que culminà el 1897 amb el Decret-Llei d’agregació de la majoria 

de pobles existents al Pla barceloní.  

 El primer d’aquests intents es fonamentà en la Llei Municipal de 23 de juny de 

1870, en la qual es preveia l’agregació municipal per contacte físic de conjunts 

d’edificacions, es reconeixia la possibilitat de mancomunar els serveis públics entre 

ajuntaments i permetia que les poblacions superiors els 100.000 habitants poguessin 

eixamplar el seu territori. Aquesta llei cal emmarcar-la en el període del Sexenni 

                                                           
33 Carpeta d’expedients d’agregació i segregació de territori (1874-1989). (AMCB). 
FABRE, Jaume; HUERTAS, Josep M.. “Els pobles del pla de Barcelona contra l’annexió”. L’Avenç, 2 
(1977). pàg. 60 – 65. 
NADAL, Francesc. “Els municipis del Pla de Barcelona: una perspectiva geogràfica. Entre l’agregació i  
la creació de la Gran Barcelona, 1874-1904”. L’Avenç, 95 (1986), pàg. 54-61. 
GRAU, Ramon. “La Barcelona de 1897: Unificació municipal, ordre urbanístic i càrrega fiscal”. L’Avenç, 
216 (1997), pàg. 12 – 15. 
VIDAL REBULL, Germà. Sant Andreu – Barcelona: 100 anys creant futur. (catàleg exposició). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1997. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 103 – 109. 
http://www.cendoclasagrera.com/docs/historia/histor001.shtm  
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Democràtic (1868 - 1871), just després de l’aprovació de la nova Constitució Espanyola 

l’any 1869, sent regent Francisco Serrano i president del govern Joan Prim. Aquests 

com a caps del nou Estat van impulsar tot un seguit de lleis per millorar l’Estat, i molt 

especialment les seves finances, que es trobaven en estat crític amb una hisenda molt 

endeutada i necessitaven obtenir més recursos, cosa que es podia aconseguir creant 

ciutats més grans, i per tant un augment impositiu en aquestes. 

 L’any 1874 l’Ajuntament de Barcelona va utilitzar dita Llei Municipal de 1870 per 

a demanar per primer cop, a la Diputació Provincial barcelonina, mancomunar-se amb 

els pobles del Pla mitjançant la creació d’una Diputació Supramunicipal34. Això ho va 

fer en el moment en que, després d’enderrocar les muralles medievals l’any 1854, 

estava en marxa el Pla d’Eixample d’Ildefons Cerdà35. Aquest Pla d’Eixample no només 

pretenia ocupar les terres de Barcelona, sinó totes les terres dels municipis compreses 

entre  la muntanya de Montjuïc i el riu Besòs. Cosa que provocava tot un seguit de 

conflictes entre els diferents Ajuntaments per les alineacions dels carrers i l’arribada 

dels serveis necessaris. Aquesta iniciativa barcelonina tot i ser vista amb bons ulls per 

part de la Diputació Provincial, no es pogué realitzar, ja que el fet de crear una 

Diputació Supramunicipal, volia dir mancomunar-se voluntàriament per part dels 

diferents Ajuntaments, cosa que no van acceptar cap dels Consistoris dels municipis del 

Pla. 

 Amb la Restauració Borbònica i la nova Constitució de 1876, el 6 de desembre 

d’aquest mateix any, s’aprovà una nova Llei Municipal, en la qual es preveia 

l’ampliació dels termes municipals de les grans ciutats i l’associació de municipis. Serà 

amb aquesta nova llei que l’Ajuntament de Barcelona farà un nou intent, ara 

d’agregació, el 21 de febrer de 187936, aprovant una exposició i presentant-la davant el 

Govern Central a favor de l’agregació dels diferents municipis del Pla barceloní. En 

aquesta exposició el Consistori barceloní manifestà, com en l’anterior intent de 

mancomunar-se, les dificultats per a dur a terme el Pla d’Eixample i a més la pèrdua 

d’ingressos a causa dels impostos a les indústries, ja que la legislació impositiva de la 

resta de municipis del Pla era més beneficiosa per a la instal·lació de fàbriques en el seu 

territori, cosa que desafavoria a la capital del Principat. 

                                                           
34 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona de 1874. (AMCB). 
35 Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. (AHCB). 
36 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona de 1879. (AMCB). 
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 Com a resposta, abans d’acabar el febrer del mateix any, els Ajuntaments de Nostra 

Senyora de Gràcia, Santa Maria de Sants, la Vila de Sarrià, Les Corts de Sàrria, Sant 

Gervasi de Cassoles, Sant Joan d’Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de 

Provençals es van mancomunar creant una Junta de Municipis, per a la realització d’una 

exposició per al·legar al Govern Central els motius de la no agregació a Barcelona, ja 

que l’Ajuntament barceloní intentava que l’agregació fos forçosa, mitjançant un Decret-

Llei. L’oposició de la Junta de Municipis del Pla va aconseguir, el 1880, que el Govern 

Central decidís a favor seu, legislant que l’agregació de qualsevol municipi per part de 

Barcelona només es pogués fer mitjançant un tràmit parlamentari i no per Reial Decret, 

d’aquesta manera el procés d’agregació va quedar novament paralitzat. 

 Sobre aquest intent d’agregació per part de l’Ajuntament de Barcelona al llibre 

d’actes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar a dia 1 de març de 1879 es diu: 

“Enterado este Ayuntamiento de la factura de la instancia que se eleva a la 

superioridad en unión de las Corporaciones municipales circunvecinas contra la 

anexión que de las mismas pretende el Ayuntamiento de Barcelona; acordó 

prestarle su aprobación, autorizando al Señor Presidente y Secretario para que la 

firmen en su presentación”37.  

I quatre dies més tard, el 5 de març de 1879:  

“En virtud de las formalidades que se reclaman acerca de la cuestión de la 

pretendida agregación de los pueblos del llano a Barcelona, con la conformidad 

por escrito, el Ayuntamiento acordó autorizar al Presidente para que corresponda 

contestando, que conceptua conveniente que se nombre en Madrid un delegado para 

agenciar el expediente promovido por causa de dicha anexión; que no se opone a 

que se imprima la exposición elevandola al Gobierno por parte de los pueblos de 

este llano y en que no hay inconveniente que se paguen las cuentas de los trabajos 

llevados ultimamente a cabo para oponerse a la agregación de que se trata, 

contribuyendo en la parte que corresponda a esta población” 38. 

 Novament el 23 de juliol de 1885 l’Ajuntament de Barcelona presentà una 

memòria–expedient39 al Govern Central a favor de l’agregació dels pobles del Pla. Del 

qual no obtingué resposta fins el 20 d’abril de 189740, quan mitjançant un Reial 

                                                           
37 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar de 1879. (AMDSA). 
38 Ídem de 1879. (AMDSA) 
39 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona de 1885. (AMCB). 
40 Ídem de 1897. (AMCB). 
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Decret41, signat per la regent Maria Cristina d’Habsburg-Lorena i el ministre de 

Governació lleidatà, Fernando Cos Gayón, es concedia dita agregació. En el decret els 

municipis de Santa Maria de Sants, la Vila de Gràcia, les Corts de Sarrià, Sant Gervasi 

de Cassoles, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar passaven a formar part 

del municipi de Barcelona, perdent la seva independència municipal i passant a ser 

districtes de la gran ciutat, que passava de tenir 14 quilòmetres quadrats a 60 

quilòmetres quadrats, i de 334.000 habitants a 510.000 habitants42. 

 L’agregació va ser una realitat des del 22 d’abril de 1897 quan van entrar a 

l’Ajuntament de Barcelona catorze regidors, representant els antics municipis. El primer 

que es va decidir va ser una pujada d’impostos progressiva durant deu anys, fins 

equiparar els impostos dels antics municipis als que es pagaven a Barcelona i una 

centralització immediata de tots els serveis i gestions municipals, tancant els 

escorxadors municipals, restringint els metges i les receptes de farmàcia de beneficència 

i en el cas de Sant Andreu també anul·lant el telèfon públic de la casa consistorial, entre 

altres mides. 

 Al llibre d’actes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar acaba amb una última 

reunió el dia 21 d’abril de 1897, en la qual es toquen temes normals del dia a dia del 

municipi, sense donar per extingit l’ens municipal en les seves actes. Sobre l’agregació 

forçosa només hi ha una breu referència a data 9 d’abril de 1897: 

 “Asimismo el Ayuntamiento acordó autoritzar plenamente al Sr. Alcalde para 

que practique cuantas diligencias y gestiones estime necesarias y contundentes a 

impedir que este pueblo pierda su autonomia gubernativa-administrativa por 

consultado de los Trabajos que una comisión del Ayuntamiento de Barcelona haya 

verificado en la Corte, acordándose tambien por unanimidad y al objeto que dicho 

señor Alcalde puede deshaogadamente atender a los gestos que tales gestiones se 

irroguen autorizandole para librar contra los fondos municipales, hasta las 

cantidades de mil pesetas con cargo al capítulo primero del articulo octavo, gestos 

de representación del presente presupuesto ordinario”43. 

 Aquest últim procés, iniciat el 1885 i resolt el 1897, va ser molt lent no només per 

l’oposició dels pobles del Pla barceloní, sinó també per la manca d’influència de 

                                                           
41 Carpeta d’expedients d’agregació i segregació de territori (1874-1989). (AMCB).  
Apèndix 2. Document 2.  
42 FABRE, Jaume; HUERTAS, Josep M.: (1977), pàg. 61. 
43 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar de 1897. (AMDSA). 
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l’Ajuntament barceloní davant del Govern Central de l’Estat, que no creia necessària 

l’agregació i no volia permetre el creixement de Barcelona, atorgant-li més poder, no 

només per grandària sinó també per poder econòmic. Precisament va ser pels problemes 

econòmics que patia l’Estat, a causa principalment de la guerra de Cuba, que aquest 

permeté l’agregació, aconseguint que Barcelona obtingués més impostos, que 

repercutien en les finances de l’Estat.  

 Durant aquest temps els diferents prohoms de l’administració barcelonina i dels 

pobles de Pla es van anar posant d’acord per aturar el rebuig inicial que va provocar 

l’agregació, ja que tots ells van veure unes possibilitats per a obtenir beneficis de 

l’agregació. Com a exemple posem a l’alcalde de Barcelona l’any 1897, Josep Maria 

Nadal Vilardaga, que tenia terres a Sant Andreu, de les quals va treure’n més beneficis, 

gràcies a l’augment de preus en la venda de terres. 

 El 2 de juny de 1897 va haver la primera resposta al Reial Decret d’Agregació per 

part dels diferents Ajuntaments dels municipis implicats, que es van reunir al teatre 

Principal de la Vila de Gràcia, on van decidir presentar un recurs44. A més s’inicià als 

diferents pobles una campanya molt forta contra l’agregació, creant Juntes 

Antiagregacionistes. En el cas de Sant Andreu de Palomar es va arribar a fer un 

referèndum popular contra l’agregació, aconseguint una amplia majoria a favor de la 

desagregació. L’any 1899 al mateix municipi es va fer un tancament de botigues i una 

negativa a votar a les eleccions municipals per la mala gestió de l’Ajuntament barceloní, 

provocant que fos el cacic de l’antic poble, Josep Gallarda, i els seus seguidors, qui 

ocupessin els seients corresponents a Sant Andreu, com a regidors de Barcelona. Això 

ja no passà a les eleccions de 1901 i 1904 on foren elegits com a regidors Bogunyà, Galí 

i Porrera, que formaven part de la Junta Desagregacionista. 

 El recurs presentat contra el Reial Decret fou recolzat a Sant Andreu per 13.317 

signatures, de 17.451 habitants del municipi, els signants eren tots els habitants majors 

de vuit anys. Aquest recurs al·legava en el cas de Sant Andreu de Palomar que el seu 

terme municipal estava a més de sis quilòmetres del de Barcelona i que a més no hi 

havia cap continuïtat urbanística amb dita ciutat, motiu que reconeixia la Llei Municipal 

de 1870 per a no realitzar l’agregació d’un municipi petit a un de gran. 

                                                           
44 Ídem de 1897. (AMDSA). 
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 Tot i aquestes al·legacions i les diferents accions que es van fer al llarg del temps, 

el 21 de febrer de 1902, el Tribunal Contenciós Administratiu, va prendre la resolució 

sobre el recurs presentat el 1897, en el qual no acceptava la desagregació de Sant 

Andreu respecte de Barcelona, quedant fixat definitivament Sant Andreu de Palomar 

com el “Distrito Noveno” de la Ciutat Comtal. Amb aquesta nova administració 

municipal supeditada al Consistori barceloní va canviar el terme ha administrar, unint a 

l’antic terme del municipi andreuenc el sector de la Sagrera (barris actuals de la Sagrera 

i Navas), que anteriorment formava part del municipi de Sant Martí de Provençals. 

Aquest canvi territorial es produí perquè aquesta zona martinenca tenia una continuïtat 

urbanística amb el nucli de Sant Andreu. 

 Els diversos intents d’agregació fets per l’Ajuntament barceloní, els anys 1874, 

1879 i 1885 van coincidir amb governs liberals conservadors, tant al Consistori de 

Barcelona com en el Govern Central de Madrid, així mateix va ser amb l’aprovació del 

Reial Decret d’Agregació. Amb aquest Reial Decret la ciutat de Barcelona es feia amb 

la pràctica totalitat del territori del Pla barceloní, tot i que no va ser fins el 1904 que 

aconseguí l’annexió de Sant Joan d’Horta, ja que aquest municipi patia un aïllament 

respecte a la resta de municipis, per la seva situació dins d’una vall entre el  Turó de la 

Peira i el Turó de la Rovira. Per motiu de la seva llunyania la Vila de Sarrià es 

mantingué independent fins a l’any 1921, quan s’incorporà igualment a Barcelona. Les 

últimes agregacions per part de Barcelona es van basar en petites zones de territori dels 

municipis propers, per a una millor administració, així el terme de Barcelona va anar 

creixent amb petites porcions de territoris d’altres Ajuntaments al llarg del segle XX. 
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  3. L’annexió de la franja dreta del riu Besòs45. 

 

 Com s’ha explicat al començament, la franja dreta del riu Besòs de Santa Coloma 

de Gramenet, va ser una de les incorporacions parcials de territori abans esmentades. 

Aquesta annexió territorial de Barcelona fou realitzada l’any 1945. Motivada per 

l’existència dels grups de cases barates Milans del Bosch i Baró de Viver, que tot i estar 

en aquests terrenys colomencs, eren propietat del Consistori barceloní creant diferents 

problemàtiques a l’hora de gestionar les seves necessitats, per part de l’Ajuntament de 

Santa Coloma de Gramenet. 

 La construcció dels dos grups de cases barates l’any 1929, per part del Patronat 

Municipal de l’Habitatge de Barcelona a la franja dreta del riu Besòs, va anar 

acompanyada d’un ofici46 per a la Comissió Permanent de l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet, en el qual es demanava l’agregació dels terrenys on s’havien 

construït els habitatges. La Comissió es donà per assabentada i no tornà a parlar del 

                                                           
45 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme. Bon Pastor: Història d’un barri. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2007, pàg. 79 – 83. 
CORTINAS, Joan. Memòries de mossèn Joan Cortinas. Una vida de servei als altres. Santa Coloma de 
Gramenet: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1991, pàg. 110 – 111 / 191 – 192. 
46 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 1929. (AMSCG). 
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tema fins el 26 de juny de 193147, quan va iniciar els tràmits per aconseguir que el 

Patronat Municipal de l’Habitatge pagués els arbitris, que no havia pagat en el moment 

de la construcció dels grups de cases barates. A més volia que l’Ajuntament de 

Barcelona es fes càrrec de la beneficència que aquests grups necessitaven, cosa a la qual 

es va comprometre el Patronat Municipal de l’Habitatge de gestionar davant del 

Consistori barceloní, el dia 15 de juliol del mateix any48. 

 Com el problema de la beneficència continuava, i havia anat en augment dins els 

grups de cases barates, el 27 de març de 193549 els regidors colomencs van demanar a 

l’Alcalde en funcions de Santa Coloma de Gramenet, que fes les gestions necessàries 

perquè Barcelona es fes càrrec de la beneficència dels grups de cases barates, sense 

obtenir resposta. El 15 de febrer de 193750, Celestí Boada, alcalde de Gramenet de 

Besòs, envià una carta a l’Alcalde de Barcelona, Joan Pich i Pon, perquè es fes càrrec 

directament dels grups de cases, ja que eren un problema pel municipi, que havia causat 

Barcelona al construir-los dins el terme de Santa Coloma de Gramenet, però novament 

no obtingué resposta. 

 Finalment la Comissió Gestora de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el 

maig de 193951 va iniciar un procés amb l’Ajuntament de Barcelona perquè aquest 

s’annexionés la franja dreta del Besòs, ja que el Consistori colomenc no tenia prou 

capacitat per solucionar tots els problemes que patia el municipi després de la Guerra 

Civil. El 17 de gener de 194152 la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona 

exposà que l’agregació que demanava Santa Coloma de Gramenet era necessària, ja que 

la gestió de les escoles dels grups de cases barates estava sota tutela del Consistori 

barceloní. Així el 17 de juliol de 194153, l’Ajuntament de Barcelona va fer saber al seu 

homònim colomenc, que mentre es fessin les gestions per fer realitat l’agregació aquest 

ens es faria càrrec dels costos dels professors dels grups escolars i de la beneficència 

dels habitatges pertanyents al Patronat Municipal de l’Habitatge. 

                                                           
47 Ídem de 1931. (AMSCG). 
48 Ídem de 1931. (AMSCG). 
49 Ídem de 1935. (AMSCG). 
50 Ídem de 1937. (AMSCG). 
51 Ídem de 1939. (AMSCG). 
52 Ídem de 1941. (AMSCG). 
53 Ídem de 1941.  (AMSCG). 
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 Seguidament la Comissió Gestora de Santa Coloma de Gramenet va aprovar tres 

propostes diferents d’agregació de la franja dreta del Besòs al llarg del gener de 194254; 

d’aquestes l’Ajuntament de Barcelona en va elegir la tercera, que era la que incorporava 

més territori, situant la divisió dels termes municipals just a l’eix del riu Besòs55. Un 

cop acceptada la proposta pel Consistori colomenc, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona 

amb data 31 de març de 194256, va decidir enviar la corresponent instància al Ministerio 

de Gobernación perquè iniciés el procés d’agregació de la franja dreta del Besòs, 

demanant al Consell de Ministres que realitzés el corresponent Decret-Llei. Així mateix 

la Diputació Provincial de Barcelona, també acceptava els nous límits dels termes 

municipals de les dues ciutats, el 15 d’octubre de 194257. 

 El 17 de desembre de 1943 el Consell de Ministres aprovà el Decret-Llei, pel qual 

es disposava la segregació de la franja dreta del riu Besòs del terme municipal de Santa 

Coloma de Gramenet i annexió d’aquesta a Barcelona (BOE 4/1/44 i BOP 11/1/44). 

Aquest Decret-Llei no es va aplicar fins el dia 1 de gener de 1945, moment en el qual es 

va fer realitat l’annexió, que fou regida per un conveni redactat per una Comissió Mixta 

dels dos Ajuntaments implicats. Les negociacions per a fer el conveni es van allargar 

fins el 6 de desembre de 1944 quan els dos Ajuntaments van aprovar dit conveni: 

 “Primero: Los vecinos del termino municipal de Santa Coloma de Gramanet 

que pasan a depender del Ayuntamiento de Barcelona y tienen su residencia, en el 

momento presente, en la parte de aquel termino municipal que se agrega a 

Barcelona, satisfaran todos los arbitrios, derechos y tasas de aquel municipio al 

Ayuntamiento de Barcelona, en la misma cantidad en que vienen satisfaciendolos al 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, durante un termino de cinco años, 

transcurrido el cual, automáticamente quedaran equiparados en derechos y 

obligaciones a los restantes vecinos del termino municipal de Barcelona, tanto en 

cuanto se refiere a la clase de arbitrios, derechos y tasas como a su cantidad. Este 

termino acabará, por lo tanto, el 31 de diciembre de 1949, es decir que a partir del 

1 de enero de 1950 los vecinos de la parte agregada tributaran al Ayuntamiento de 

Barcelona, por el mismo concepto y en la misma cantidad que los del resto de este 

termino municipal.  

Segundo: Teniendo en consideración que en la parte que se agrega al termino 

municipal de Barcelona existen muchas porciones de terreno dedicadas a 

                                                           
54 Ídem de 1942. (AMSCG). 
55 Apèndix 2. Documents 3.  
56 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona de 1942. (AMCB). 
57 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 1942. (AMSCG). 
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explotaciones agrícolas, que pertenecen a vecinos del termino municipal de Santa 

Coloma de Gramanet que no pasan a depender del Ayuntamiento de Barcelona, se 

concede, por un termino tambien de cinco años, acepción de los arbitrios de rodage 

de carros, que perteneciendo al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entren 

al termino municipal de Barcelona con exclusivo objeto de realitzar trabajos 

agrícolas en la zona segregada, reservandose el Ayuntamiento de Barcelona dejar 

en suspenso y hasta retirar tal beneficio, en caso que por alguno de los dichos 

carros se pretendiera hacerlo extensivo a la entrada al termino municipal de 

Barcelona, sin pagar los derechos correspondientes, segun la ordenanza fiscal de 

este Ayuntamiento. Al objeto de beneficiarse de este beneficio, el Ayuntamiento de 

Santa Coloma de Gramanet proveirá los repetidos carros de una contraseña 

especial que les será retirada, en el caso que se produzca la infracción 

anteriormente mencionada.  

Tercero: El Ayuntamiento de Barcelona en compensación a los bienes y derechos 

del termino de Santa Coloma de Gramanet que pudieran existir a la zona que pasa 

a formar parte del Ayuntamiento de Barcelona y al objeto de contribuir al pago de 

las obligaciones de toda especie que pudiera tener con el Ayuntamiento de Santa 

Coloma de Gramanet, satisfará a este, de una sola vez, la cantidad de trescientas 

mil pesetas como saldo y fini quito total, es decir, que con el pago de esta suma el 

Ayuntamiento de Barcelona queda indemne de cuantas obligaciones pudiera 

reclamarse al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, por cualquier 

concepto, respondiendo dicho Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet que 

cuantas pudiera tener contenidas o contuviera en la sucesivo, especialmente en lo 

referente a operaciones de crédito, emisiones de títulos, contribuciones o impuestos 

del Estado que pudieran encontrarse pendientes de cancelación o pago, por ser 

suficiente dicha cantidad a satisfacer tales obligaciones en la parte proporcional 

que se agrega a Barcelona y tambien como compensación de la mayor carga que 

crecerá a los vecinos del resto del termino municipal referente a los créditos 

existentes contra el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. 

Cuarto; Este convenio comenzará a regir el primero de enero del próximo año 

1945.  

Quinto: Para que entre en vigor lo convenido en este acto, deverá aprovarse el 

presente convenio por los Ayuntamientos interesados, en sesión plenaria. Barcelona 

a 8 de noviembre de 1944. Segun las firmas de los señores componentes de las 

Comisiones de los Ayuntamientos de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet.”58 

                                                           
58 Llibre de Plens de l’Ajuntament de Barcelona de 1944. (AMCB). 
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 Després de l’annexió encara hi haurà contactes entre els dos Ajuntaments, ja que 

el Consistori barceloní en el moment de pagar les tres-centes mil pessetes, al Consistori 

colomenc, en descomptà tres mil sis-centes per pagar l’impost de pagaments, cosa que 

no podia fer. Així s’inicià un procés judicial que acabà el 31 d’octubre de 1948, quan el 

Tribunal dictà sentència, en la qual l’Ajuntament de Barcelona havia de pagar els diners 

que havia descomptat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que va usar per 

liquidar els deutes que tenia. 
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III. ARTICULACIÓ DEL NOU BARRI: VIES DE 

COMUNICACIÓ I EDIFICACIONS. 
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 Sant Andreu de Palomar parteix urbanísticament d’un nucli poblacional ben definit 

al voltant de la carretera de Barcelona a Granollers (carrer Gran de Sant Andreu) i d’una 

plaça central (plaça Orfila) on hi ha l’Ajuntament i la parròquia del poble, a més dels 

masos escampats per tot el seu territori. A mitjans segle XIX amb l’arribada de les 

noves infraestructures i les primeres indústries, i per tant de nous habitants, el municipi 

començà a créixer amb petits eixamples cap a les zones sud i oest, ja que són les dues 

zones que li permeten una millor expansió, donat que a l’est hi ha el Rec Comtal i al 

nord és la zona més allunyada de Barcelona. Així l’expansió natural del poble serà vers 

la zona sud al llarg del carrer Gran de Sant Andreu, paral·lel al Rec Comtal i les vies del 

ferrocarril a Granollers, i a la zona oest, apropant-se a l’antiga travessera de Dalt (carrer 

Concepción Arenal) i a les vies del ferrocarril a Saragossa, amb nous carrers més 

amples i on van començar a construir-se noves edificacions que de mica en mica van fer 

créixer Sant Andreu, canviant la seva fisonomia, de poble rural a poble industrial. Amb 

el final del segle XIX i l’inici del segle XX es van començar a obrir grans vies al centre 

del poble, per millorar les comunicacions andreuenques amb la resta de poblacions i 

nuclis dels voltants, aquestes vies són les que canviaran definitivament la trama urbana 

de Sant Andreu.  
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  1. L’obertura dels nous eixos de Sant Andreu. 

 

 Les primeres accions urbanístiques que es van fer a Sant Andreu de Palomar, 

aprovades per l’Ajuntament, van ser l’obertura de diferents carrers, aquestes van canviar 

definitivament el caràcter de poble rural que tenia la trama urbana andreuenca, ja que es 

basaven en avingudes que donaven un nou accés al centre urbà. Algunes d’aquestes 

infraestructures, tot i que es van dur a terme un cop agregat el poble a Barcelona, partien 

d’aprovacions o idees prèvies de l’Ajuntament andreuenc, encara que no arribessin a 

aprovar-se fins a formar part de la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.1. La construcció de la Rambla59. 

 

 L’obra més important que va iniciar l’Ajuntament de Sant Andreu i va continuar el 

de Barcelona, va ser la Rambla de Santa Eulàlia, actual Fabra i Puig, el primer nom va 

ser dedicat a Santa Eulàlia, ja que era el passeig que anava fins a la capella de la Santa a 

Vilapicina, després es canvià per Fabra i Puig, en record dels propietaris de Filatures 

Fabra & Coats, Ferran i Román Fabra i Puig, marquesos d’Alella i el Masnou, 

respectivament. 

  Aquesta gran avinguda unia el nucli urbà de Sant Andreu amb el petit nucli sortit al 

voltant de la capella de Santa Eulàlia de Vilapicina, en línia recta, substituint l’antic 

camí de Sant Andreu de Palomar a Sant Joan d’Horta60, que partia del centre del poble i 

havia quedat integrat dins la trama urbana andreuenca. Serà gràcies a l’obertura 

d’aquest passeig que van començar les urbanitzacions dels terrenys del seu voltant, que 

comportaran el primer creixement urbà important de l’antic municipi, impulsat pels 

propietaris de les terres. 

                                                           
59 ROCA i ALBERT, Joan: (1997), pàg. 89 – 99. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 59 – 62. 
60 Apèndix 1. Plànols 6. 
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 Aquesta nova via, que no seguia cap antic camí, va ser iniciada el 1878 seguint el 

projecte de Pere Falqués i Urpí, arquitecte municipal de Sant Andreu, tenint com a 

referència la urbanització del Camp d’en Nadal. Per harmonitzar el nou passeig amb 

aquesta urbanització dels terrenys de Josep Maria Nadal Vilardaga, principal impulsor 

de la Rambla, es va projectar el carrer Sant Ildefons. 

 La realització del projecte s’inicià amb una reunió, el gener de 1877, entre 

l’Ajuntament i els vuit propietaris afectats per l’obertura de la Rambla. En ella es va 

pactar que sis propietats serien expropiades sense indemnització, una d’elles la de J. M. 

Nadal, i les dues restants rebrien com a permuta altres terrenys dins del terme 

municipal.  

 El 16 d’abril de 1877 J. M. Nadal proposà la creació d’una comissió, de la qual en 

formava part ell mateix, juntament amb l’alcalde andreuenc, el segon tinent d’alcalde i 

el síndic. Un cop creada la Comissió es decidí la firma d’un conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament i J. M. Nadal, el 12 de gener de 1878, que fou elevat a escriptura 

pública el 20 d’agost de 1880. En el conveni J. M. Nadal pagava totes les 

indemnitzacions, a canvi que l’Ajuntament li tornés els diners amb la recaptació de 

permisos de la via projectada. A més l’Ajuntament hagué d’acceptar la creació d’un 

mercat a la plaça Nadal, centre de la urbanització privada que aquest propietari volia fer 

en els seus terrenys, propers a la Rambla. Tot això feia que s’hipotequés l’Ajuntament a 

llarg termini i que J. M. Nadal guanyés molts diners. 

 La construcció de la Rambla va estar en perill en el moment en que Camil Fabra, un 

dels propietaris afectats i industrial important del poble, intentà no perdre els seus 

terrenys, aquest però el 22 d’abril de 1880 acceptà les indemnitzacions, que van ser 

pagades per J. M. Nadal, aconseguint un reconeixement de crèdit per part de 

l’Ajuntament, el 26 d’agost de 1880. 

 Josep Soldevila, com a regidor del Consistori andreuenc, veient que l’Ajuntament 

estava massa endeutat amb J. M. Nadal, intentà trencar el monopoli que aquest exercia, 

negociant amb altres propietaris per continuar tirant endavant les obres de la Rambla, 

sense la influència de J. M. Nadal. Cosa que va crear greus problemes el 5 d’abril de 

1884, quan J. M. Nadal tramità una instància a la Diputació de Barcelona queixant-se de 

l’incompliment de l’acord per part del Consistori, ja que havia aturat les obres per un 

problema amb el contractista, Pere Urpí. Amb tot això Camil Fabra es queixà que les 
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alineacions no s’estaven complint i que per tant quedava limitada la possible expansió 

de la seva fàbrica.   

 Finalment, el 6 de març de 1884, després de fer uns nous plànols, ara de l’arquitecte 

Josep Domènech i Estapà, es signà un nou conveni entre J. M. Nadal i el Consistori. 

Aquest estipulava: 1/ L’Ajuntament havia de pagar 21.131,52 pessetes com a valor de la 

indemnització dels terrenys de Camil Fabra per obrir el passeig. Aquesta suma s’havia 

de satisfer en el termini de vuit anys i en vuit pagaments, iniciant els pagaments el 1885, 

que fou pagada per J. M. Nadal. 2/ Cada any s’havia de consignar en els pressupostos 

municipals la quantitat a pagar. 3/ Com a garantia es consignava a favor de J. M. Nadal 

els drets dels llocs de venda i altres ingressos de la plaça mercat, situada a la seva 

urbanització. 4/ A canvi, es deixava sense efecte l’escriptura de reconeixement de 

crèdit, només en cas que estigués en contradicció amb el present contracte. 

 Amb tot això la Rambla es va anar construint, primerament fent les obres 

d’explanació de terrenys entre el carrer Gran de Sant Andreu i la futura avinguda 

Borbó61 (antic camí de Sant Iscle). El 1883 l’obra es va declarar d’utilitat pública i el 

1887 es van fer les canalitzacions per a la futura urbanització dels voltants de la 

Rambla. Aquestes seguiran el projecte d’eixample andreuenc de l’arquitecte Josep 

Domènech Estapà, de l’any 1897, en el qual es preveien els futur carrers i donaven 

solució als problemes creats amb Camil Fabra i altres propietaris, que havien iniciat les 

seves pròpies urbanitzacions.  

 Finalment, amb les últimes expropiacions el 1890, el 23 d’abril del mateix any 

s’inaugurà la part baixa de la Rambla, des del carrer Gran de Sant Andreu fins al carrer 

Concepción Arenal, i dos anys més tard es va fer la plantació dels plàtans i la 

col·locació de bancs de pedra, creant un passeig central. La continuació de la Rambla 

fins l’avinguda Borbó, no s’acabà fins el 1913, just davant de la nova església de Santa 

Eulàlia de Vilapicina a la plaça del Virrei Amat (abans anomenada Joan Salvat 

Papasseit). 

 Un any més tard, el 1914, i vinculat a l’acabament de la Rambla, l’Ajuntament de 

Barcelona va decidir iniciar les obres del carrer que donà accés a l’Institut Mental de la 

Santa Creu i Sant Pau, encara en construcció. Fou així com van començar les obres de 

construcció del carrer Doctor Pi i Molist, nom de l’impulsor del Manicomi, i de 
                                                           
61 Apèndix 1. Plànols 7.  
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l’avinguda Borbó que enllaçaven amb el passeig Maragall, antic camí de Barcelona a 

Sant Joan d’Horta62. Aquestes dues vies ja estaven projectades el 1885, però no serà fins 

a la finalització de la Rambla i la fi de la construcció de l’Institut Mental, el 1915, que 

seran una realitat. Això propicià que alguns propietaris dels voltants comencessin a 

parcel·lar les seves terres, seguint les alineacions projectades, per a la construcció dels 

primers habitatges de la zona. 

 Les edificacions que es van construir a la Rambla foren cases de cos més grans que 

les existents al centre del poble, amb façanes arquitectònicament més treballades, ja que 

eren cases dels petits burgesos de Sant Andreu, així com edificacions plurifamiliars de 

tres i quatre plantes pis. Actualment la majoria d’aquestes han desaparegut i van ser 

reemplaçades al llarg dels anys 1970 i 1980 per edificacions plurifamiliars més grans. 

Tot i així cal destacar com a casa important Can Guardiola63, una de les poques cases 

unifamiliars que es manté dempeus.  

 Per la seva part al carrer Doctor Pi i Molist es van construir cases de cos semblants 

a les del nucli antic de Sant Andreu i petits edificis plurifamiliars com els de la Rambla. 

Mentre l’avinguda Borbó trigà anys a ser urbanitzada, ja que l’existència de diferents 

masos, que continuaven amb el cultiu de les seves terres, i de la Fàbrica de Tints 

Santaló, ho impedia, no fou fins a la dècada de 1950 que van començar a aparèixer els 

primers blocs plurifamiliars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Apèndix 1. Plànols 8.  
63 Apèndix 3. Fotografia 2. 
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   1.2. El carrer Palomar64. 

 

 L’any 1908 s’aprovà el projecte per a l’obertura del carrer Palomar, aquest era 

l’antic camí que unia Sant Andreu de Palomar amb Santa Coloma de Gramenet, així era 

la via de comunicació històrica entre les dues poblacions, per aquest motiu es va decidir 

fer un carrer més ample i sanejat que l’antic camí de carros. Aquest va rebre el nom de 

Palomar en record de l’antic topònim del poble andreuenc. 

 El projecte va ser impulsat per Josep Cararach i Maurí, com a regidor de Sant 

Andreu a l’Ajuntament de Barcelona, però tot i la seva insistència perquè es fes realitat, 

les obres no es van iniciar fins el 1917, enllaçant amb les obres de l’avinguda Torras i 

Bages.   

 L’obertura del carrer Palomar va ser fàcil, ja que els propietaris van cedir els 

terrenys, amb l’única imposició de que l’Ajuntament construís una paret de tàpia a tot el 

carrer perquè les seves propietats quedessin protegides, donat que la zona era encara de 

camps de conreu. Aquests propietaris eren Tomàs Fontova i Esteva, Valentí Iglésias i 

Abelló i Jaume Moner. 

                                                           
64 RABASSA MASSONS, Jordi : Josep Cararach i Maurí. L’època de la construcció del Sant Andreu 
contemporani. Barcelona: Llibres de Finestrelles, 2004, pàg. 57 – 58. 
Apèndix 1. Plànols 9. 
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 Tot i que aquesta nova via fou projectada com una via important de comunicació, 

va acabar convertint-se en un carrer més de la nova trama urbana sorgida amb l’obertura 

del passeig Torras i Bages. Això va ser així perquè la construcció, l’any 1920 per part 

de la Diputació de Barcelona de la carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de 

Tordera, va deixar sense efecte l’ús inicial que havia de tenir el carrer Palomar, com a 

via de comunicació entre els nuclis de Sant Andreu i Santa Coloma de Gramenet. La 

nova carretera donava un servei més ampli de comunicacions, era més ample que el 

carrer Palomar i a més permetia creuar el riu Besòs amb més facilitat, gràcies a la 

construcció d’un pont, cosa no prevista amb l’obertura del carrer Palomar. 

 Aquesta pèrdua d’importància, l’existència de masos, del Rec Comtal i el fet que a 

la zona nord del carrer Palomar s’hi construïssin les Casernes de Sant Andreu, va fer 

que l’existència d’habitatges fos escassa fins a mitjans segle XX quan es van construir 

els primers edificis plurifamiliars. 
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   1.3. El carrer Malats65. 

 

 Per a millorar l’accessibilitat al centre del nucli antic de Sant Andreu, es va 

projectar l’obertura d’un nou carrer que anés directament des del carrer Concepción 

Arenal fins a la plaça Orfila (abans Constitució). Es van voler unir aquests dos eixos 

perquè el carrer Concepción Arenal era la via que unia els diferents pobles del Pla de 

Barcelona per l’interior, i hi estava situada l’estació del tren a Saragossa i els Tallers del 

Ferrocarril del Nord, mentre per la seva part, a la plaça Orfila estava situat l’antic 

Ajuntament i la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Aquesta plaça fins el moment 

només tenia accessos molt limitats amb petits carrerons per on només hi podien circular 

carros i persones. 

 El projecte es presentà el 17 de gener de 1912 a la Comissió de Foment de 

l’Ajuntament barceloní amb el títol: “Un proyecto para la prolongación de la calle 

Vasconia, antes de Riego, desde la de Bartrina hasta la de San Andrés”. Aquest 

projecte tenia un antecessor de 1906 impulsat pel doctor Cararach, on es plantejava 

l’alineació i replantejament del carrer de l’Hostal (futur carrer Malats entre el carrer 

                                                           
65 ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 127. 
RABASSA, Jordi: (2004), pàg. 55. 
Apèndix 1. Plànols 10.  
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Gran de Sant Andreu i la plaça Orfila), però no va poder prosperar per motius 

econòmics. 

 El projecte de 1912 expropiava 46 propietats i obria els carrer Arbúcies, Jorba, 

Còrdova i Sant Marià, a més de fer desaparèixer diferents carrerons, i permetia unir els 

carrers Fraga i Matagalls. Finalment s’aprovà el juny de 1912 i al març de 1914 es van 

iniciar les expropiacions, que van acabar el 1916. Seguidament van començar les obres, 

i el carrer es va poder inaugurar amb el nom de Malats el 1922, nom d’un compositor 

català rellevant al segle XIX. 

 En aquest carrer es van construir cases de cos de planta baixa i pis amb jardí, alguns 

petits edificis plurifamiliars de tres o quatre plantes pis, alguns tallers, i a la confluència 

amb el carrer Gran de Sant Andreu, cases amb botiga, donat que aquest carrer central 

s’anava convertint de mica en mica en l’eix comercial de Sant Andreu. 
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   1.4. El passeig Torras i Bages66. 

 

 Seguint amb la necessitat d’obertura de vies al centre del poble, es projectà el 

passeig de Torras i Bages, que va ser aprovat amb les seves alineacions per la Comissió 

de Foment de l’Ajuntament de Barcelona el 1908. Però no va ser fins el 1918, que 

gràcies el Pla d’Enllaços67, s’acceleraren les expropiacions que estaven donant molts 

problemes a l’Ajuntament, ja que els propietaris no estaven d’acord amb les alineacions 

del passeig, perquè aquestes no permetien que poguessin urbanitzar tant com pretenien, 

amb l’obertura de la nova via. 

 Tot i que les expropiacions ja eren una realitat, el passeig no es va començar a 

construir fins el 1928, quan es van iniciar les obres a la plaça Orfila. Primerament es va 

                                                           
66 ALBERCH FUGUERAS, Ramon (Dir.). Els barris de Barcelona. Barcelona: Enciclopèdia de 
Catalunya – Ajuntament de Barcelona, 1997, vol. III, pàg. 75 – 77. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 155 – 157.  
Apèndix 1. Plànols 11.   
67 El Pla d’Enllaços de 1917, anomenat Pla General d’Urbanització de Barcelona, aprovat el 25 
d’octubre, va ser el primer dels plans que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona per a portar a terme el 
Pla Jaussely. Aquest fet per l’arquitecte Léon Jaussely va ser aprovat per l’Ajuntament de Barcelona el 
1907, però no es va poder portar a terme per falta d’inversions. El que es pretenia aquest pla era obrir 
noves vies dins els pobles agregats a Barcelona per a homogeneïtzar la seva trama urbana amb la trama 
urbana creada per Ildefons Cerdà l’any 1859. Així es preveia tot un seguit de carrers més amples, on es 
construirien edificacions monumentals, que trencaven part de la trama de Cerdà i dels pobles agregats per 
a crear una continuació de trama urbana a tota la ciutat.  
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fer desaparèixer una part d’aquesta plaça, concretament la que hi havia davant de 

l’església parroquial, quedant només com a plaça la zona de l’antic Ajuntament 

andreuenc. Seguidament es van enderrocar diferents habitatges, escurçant el carrer 

Santa Marta i fent desaparèixer el carrer Santa Cristina.  

 Immediatament l’empresa Fomento de Obras y Construcciones S.A. va poder 

començar l’aplanament del terreny i les alineacions dels carrers adjacents al passeig. 

Aquest primer tram de passeig anava des de la plaça Orfila fins al passeig de Santa 

Coloma (antiga carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera), amb un ample 

de via molt més gran que la resta de carrers de Sant Andreu i donant lloc a un 

creixement del poble en sentit nord. Finalment l’any 1931 el passeig va ser inaugurat 

per Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.  

 El 1935 es projectà la continuació del passeig Torras i Bages68, des del passeig 

Santa Coloma fins a la Trinitat Vella, zona que ja tenia un  petit nucli de població. 

Aquesta nova part de passeig, però, a causa de la Guerra Civil va trigar molts anys a 

construir-se, no va ser mai edificada perquè hi circulava el torrent del Niño, i tenia molt 

a prop les instal·lacions elèctriques de subministrament de la ciutat, que impedien la 

construcció d’edificis.  

 El mateix any 1935 es va plantejar la unió del passeig de Torras i Bages amb el 

carrer Segre69, que era el que li donava continuïtat en sentit sud. Però per a dur a terme 

dita unió calia enderrocar més cases de la plaça Orfila, part del carrer Doctor Balari 

Jubany i del mateix carrer Segre, a més de reduir en la seva mínima expressió el carrer 

Modest Urgell. La unió dels dos carrers s’aprovà un any més tard, el 1936, i les obres 

van començar, però no van finalitzar a causa de la Guerra Civil. Va ser el 1942, quan va 

haver una demanda de l’associació Unión de Contribuyentes del Distrito Noveno que 

van reclamar la fi de les obres d’obertura del passeig, exigint l’enderroc de les cases que 

restaven dempeus a la plaça Orfila, al sector sud, al costat del carrer del Pont. Així el 

mateix 1942 es van reprendre les obres d’enderrocament de dites cases i es va 

aconseguir la unió del passeig de Torras i Bages i el carrer Segre, i la reordenació de la 

zona, amb la construcció de nous edificis. 

                                                           
68 Apèndix 1. Plànols 12. 
69 Apèndix 1. Plànols 13. 
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 Entre 1932 i 1934 a la part oest del passeig Torras i Bages les alineacions d’aquest 

donaren origen als carrers: Joan Torras (antic torrent de Paixalet), Guardiola i Feliu 

(antic Niño), Residència, Valentí Iglésias i Almirall Pròixida, tots ells unint el nou 

passeig amb el carrer Gran de Sant Andreu. A més dels carrers Eiximenis i Lanzarote 

que els creuaven, el primer del carrer Palomar a Residència i el segon del carrer Valentí 

Iglésias a Joan Torras. Els noms d’Orfila, Torras i Bages, Almirall Pròixida i Eiximenis, 

així com el del Malats, abans explicat, fan referència a personatges catalans destacats; 

els de Joan Torras i Guardiola i Feliu fan referència a prohoms andreuencs, el de Valentí 

Iglésias al propietari dels terrenys i el de Residència per l’entitat que hi ha al carrer, 

mentre Lanzarote no té cap motiu específic. 

 El carrer que creà més problemes en la seva obertura va ser el carrer Residència, ja 

que no formava part de les alineacions del passeig i el propietari dels terrenys, Valentí 

Iglésias, només hi va estar d’acord després d’una indemnització l’any 1935. Per 

aconseguir obrir el carrer va ser necessari modificar algunes edificacions com la Fàbrica 

de Gomes i Amiants dels Senyors Carbonell i Guillemany, aquesta per no ser 

completament enderrocada va provocar que el carrer modifiqués la seva alineació. 

 A la part est del passeig les alineacions fetes van donar pas als carrers: Segadors, 

Jacint Guardiola i Isabel Ribó. En aquesta zona no es van obrir més carrers, donat que 

era la zona per on passava el Rec Comtal, que no estava cobert, i per tant encara 

mantenia alguns espais de cultiu, que anaven desapareixent amb la instal·lació 

d’indústries, que aprofitaven la zona sense alineacions aprovades i propera a les vies del 

tren a Granollers. En aquest cas el nom dels carrers estaven dedicats al pare i la filla de 

la propietària dels terrenys, Rosa Guardiola i Sitjàs, mentre el de Segadors fa referència 

a la propera capella del Sant Crist dels Segadors, de la parròquia de Sant Andreu de 

Palomar.  

 Les primeres edificacions que es van construir en aquesta via foren cases de cos i 

petits edificis plurifamiliars de tres o quatre plantes pis, avui en dia pràcticament tots 

substituïts per edificacions plurifamiliars de sis a nou plantes pis construïdes a les 

dècades de 1960, 1970 i 1980. Les edificacions més importants que cal destacar, són:

  - Can Carasses70, casa senyorial que des del 17 de novembre de 1931 allotja 

                                                           
70 CAPDEVILA, Alexandra; GARCÍA, Alejandra; GÓMEZ, Laura; PARADÍS, Ricard; PETIT, Jordi; 
PINYOL, Lourdes; SÁNCHEZ, Jordi; VINYES, Pau. Les masies de Sant Andreu de Palomar. Inventari 
de cases de pagès andreuenques. Barcelona: Llop Roig, 2014, pàg. 57. 
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l’Escola Municipal Ignasi Iglésias. Aquest antic mas, construït el 1651, era un dels 

masos més importants d’aquesta zona de Sant Andreu. L’any 1865 la família Vehils – 

Cuyàs reformà l’edifici creant una casa residencial d’estil neoclàssic, que és la que ha 

arribat fins a l’actualitat. El 1901 Valentí Iglésias i Abelló comprà el mas i totes les 

seves terres, instal·lant-s’hi amb la seva família. Amb la construcció del passeig de 

Torras i Bages, V. Iglésias parcel·là tots els terrenys per a vendre’ls, menys el mas i un 

tros de jardí, construint un mur per a protegir la finca, que l’any 1930 vengué a 

l’Ajuntament de Barcelona perquè la convertís en una escola. 

  - El Parc d’Artilleria per al Cos d’Enginyers, el IV Regiment d’Infanteria i el 

VIII Regiment Lleuger, la Caserna de la Mestrança71, més coneguda com a Casernes de 

Sant Andreu. L’any 1927 la Junta Mixta d’Urbanització i Aquarterament de Barcelona 

va comprar els terrenys ubicats entre els actuals carrers, passeig de Santa Coloma, 

Fernando Pessoa, Palomar i Gran de Sant Andreu, creant dues illes dividides pel passeig 

Torras i Bages. Aquests terrenys formaven part de Can Carasses i de Can Tissó72, 

terrenys que van ser adquirits en el moment de la dictadura de Primo de Rivera, motiu 

pel qual la compra no va ser gens complicada i va fer modificar la planificació del 

passeig de Torras i Bages, fent desaparèixer dos carrers que anaven del carrer Gran de 

Sant Andreu al mateix passeig, així com un tercer carrer que anava del passeig Santa 

Coloma al carrer Palomar, sense cap mena d’oposició per part de ningú. Les obres de 

construcció de les Casernes es van iniciar l’any 1928, juntament amb les del passeig i es 

van finalitzar el 1932, entrant en funcionament seguidament. 

 Aquest equipament militar durant el 18 de juliol de 1936, moment en el qual esclatà 

la Guerra Civil, va tenir un paper molt important, al ser assaltat per la població de Sant 

Andreu i els barris dels voltants. Al ser el quarter d’artilleria es va aconseguir 

l’armament per poder aturar els militars revoltats en aquell dia. L’assalt no només va 

servir per armar el poble, sinó que també va servir perquè la gent més necessitada, 

sobretot dels grups de cases barates Milans del Bosch i Baró de Viver, poguessin 

obtenir tot de coses de valor que van fer servir o vendre. Les Casernes van romandre en 

funcionament fins a la dècada de 1990. 

                                                                                                                                                                          

Apèndix 3. Fotografia 3. 
Apèndix 3. Fotografia 4. 
71 http://www.sant-andreu.com/stap21/lloguers/casernes/historia.htm  
72 Apèndix 3. Fotografia 5. 
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  - La Casa-Bloc73, edificació destinada a habitatges per a obrers, es va començar a 

construir l’any 1933, just acabat d’inaugurar el passeig de Torras i Bages, pels 

arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana, membres dels 

GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per el Progrés de l’Arquitectura 

Contemporània). La Casa-Bloc és un conjunt de cinc edificis construïts en ziga-zaga, 

creant unes grans places a l’interior de les illes que es comuniquen entre elles mitjançant 

la part baixa dels edificis, que queda oberta permetent el pas dels vianants i de cotxes. 

Són edificis de tres plantes, tot i que donen la sensació de ser de sis, al ser habitatges 

dúplex. Aquests estaven pensats per a tenir sol tot el dia i una ventilació natural, 

permetent un cert estalvi energètic als seus habitants, seguint les innovacions 

arquitectòniques que van sorgir a les dècades de 1920 i 1930. 

 La seva construcció fou encarregada per l’Institut Contra l’Atur Forçós de la 

Generalitat de Catalunya, com a habitatges per a obrers. La primera pedra la col·locà el 

març de 1933 Francesc Macià i les obres es van prolongar fins el 1936, moment en que 

al començà la Guerra Civil van quedar petits detalls per enllestir-la, provocant que no es 

poguessin entregar als obrers. Després de la Guerra Civil se’n va fer càrrec la Diputació 

de Barcelona, que acabà les obres, amb més de dos-cents habitatges, que no cedí a 

obrers com estava previst, sinó que cedí a militars i les seves famílies, orfes i vídues de 

guerra i policies nacionals. L’any 1943 a la planta baixa del bloc 1 s’hi instal·là l’escola 

Codolà i Gualdó, i el 1948 s’hi afegí un nou bloc (bloc fantasma), tancant una de les 

places per allotjar més famílies de policies nacionals. En aquesta plaça s’hi construí 

dues cavallerisses per a la policia armada, a més alguns baixos dels edificis es van 

convertir en comerços, desvirtuant del tot l’edifici projectat l’any 1933. 

 La Casa Bloc està considerada una edificació molt important, no només per les 

innovacions que aporta als habitatges per a obrers, sinó també perquè formava part d’un 

gran projecte per a fer molts més blocs d’aquest tipus a la ciutat de Barcelona, ja que 

aquests blocs eren compatibles amb les illes d’eixample creades per Cerdà en el seu 

projecte d’Eixample. 
                                                           
73 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 250 – 252.  
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 77.  
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 163 – 165. 
BASIANA, Xavier; DE LA CRUZ, Xavier; VINYES, Pau; RABASSA, Jordi. Sant Andreu de Palomar i 
la Sagrera, com era i com és. Barcelona: Duxelm – Ajuntament de Barcelona, 2009, pàg. 81.  
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     1.5. Els carrers dins la trama urbana andreuenca. 

 

 Per harmonitzar el pla d’eixample andreuenc de l’arquitecte Josep Domènech 

Estapà de 1897, la urbanització de la Torre Parellada i de la Rambla, l’any 1915 es va 

projectar l’obertura dels carrers Sòcrates (abans Sant Jaume) i Irlanda (nom que rep per 

la seva proximitat al carrer Dublín i Escòcia)74.  

 El carrer Irlanda tenia la funció de comunicació entre la Rambla i la urbanització de 

Francesc de Parellada i Ribas, iniciada l’any 1897, que creava la plaça de les Palmeres, 

(abans de Sant Francesc) i els carrers del voltant, sense urbanitzar la zona sud de la 

plaça, on s’estava construint la Rambla. Així gràcies al carrer Irlanda es donava 

continuïtat al carrer Castellbell (abans Sol) fins a la Rambla, creant un nou sector de 

construcció d’habitatges, en aquest cantó de la urbanització.  

 Per la seva part el carrer Sòcrates s’obria de oest a est, comunicant el carrer 

Concepción Arenal amb el carrer Gran de Sant Andreu, que no es comunicaven per 

l’existència del convent dels Maristes, que va haver de ser en part expropiat i 

                                                           
74 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), pàg. 73 – 100. 
CAPDEVILA, Alexandra; GARCÍA, Alejandra; GÓMEZ, Laura; PARADÍS, Ricard; PETIT, Jordi; 
PINYOL, Lourdes; SÁNCHEZ, Jordi; VINYES, Pau: (2014). Pàg. 134.  
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enderrocat. Això va permetre a aquesta congregació parcel·lar gran part del convent i 

que, a partir de 1920, amb la venda de les parcel·les s’iniciés la urbanització del carrer 

Sòcrates. 

 En aquests carrers es van edificar, com hem vist a la resta de vies, cases de cos de 

planta pis amb jardí, típiques del nucli antic de Sant Andreu, i petits edificis 

plurifamiliars de tres o quatre plantes pis, que amb el pas del temps s’han anat 

substituint per edificacions plurifamiliars més grans amb un ample de façana més gran i  

més alçada. 
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   1.6. La construcció de la carretera de Cornellà de Llobregat a 

   Fogars de Tordera75. 

 

 Per iniciativa de la Diputació de Barcelona es va començar l’any 1863 la 

construcció d’una carretera per unir els pobles des de Cornellà de Llobregat fins a 

Fogars de la Selva. Aquesta via es va fer en diferents trams, tot i que alguns d’ells no es 

van arribar a realitzar mai. 

 El tram que passava per l’antic terme de Sant Andreu de Palomar es va començar a 

construir a finals de la dècada de 1920 i va ser acabat l’any 1933. Per una banda es va 

fer el que coneixem en l’actualitat com a passeig Valldaura, el qual des de l’est venia 

pel passeig de la Vall d’Hebron cap el nucli de Sant Andreu, passant per la part del 

darrera de l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau. L’altre tram que es construí de 

dita carreta va ser el que coincideix amb l’actual nom de passeig de Santa Coloma i que 

amb el pont homònim arriba al centre de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta nova via 

farà del carrer Palomar, antic camí de Sant Andreu a Santa Coloma, un carrer més dels 

                                                           
75 Projecte de la carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera. (ADB). 
ROCA I ALBERT, Joan: (1997), pàg. 86. 
Apèndix 1. Plànols 15. 
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ja existents, com s’ha esmentat anteriorment. Aquest darrer tram enllaçava amb el 

passeig de Torras i Bages, creant nous enllaços al nucli de Sant Andreu.  

 El tram del passeig de Valldaura corresponent a la carretera de Cornellà a 

Fogars, dins del terme de Sant Andreu, no es començà a edificar fins el 1956, quan 

l’aprovació del Pla Parcial de la Guineueta donà el tret de sortida per a la construcció 

d’habitatges plurifamiliars al passeig. Tot i això els sectors de Prosperitat i Porta, ja en 

la dècada anterior, havien anat creixent en direcció cap el passeig, amb edificacions 

unifamiliars d’auto-construcció. El tram del passeig Santa Coloma no es començà a 

edificar fins a la dècada de 1960, ja que era una zona allunyada del nucli urbà de Sant 

Andreu i on les úniques edificacions existents eren algunes fàbriques i les Casernes de 

Sant Andreu, sent una zona poc atractiva per a viure-hi. 
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  2. Tipologia d’edificacions andreuenques al llarg del temps. 

 

 A Sant Andreu de Palomar localitzem diferents tipus d’edificacions al llarg del 

temps. Les primeres i pràcticament ja desaparegudes, són tots aquells més de 150 masos 

escampats pel territori andreuenc, on es localitzava un edifici, que s’utilitzava com a 

habitatge de la família, i tot un seguit d’edificacions per a les diferents feines del camp. 

Un dels masos que encara resta dempeus, tot i que abandonat i amb molt mal estat de 

conservació, és Can Valent76. Masia que trobem a la cantonada de l’avinguda Rio de 

Janeiro amb el carrer Pintor Alsamora. Aquesta és una edificació de pagès típica 

catalana del segle XVIII, de la qual només es conserva l’habitatge dels propietaris, 

havent desaparegut la resta d’edificacions agrícoles. És un mas en tres cóssos, amb 

planta basilical, una façana amb tres grans balcons i una portalada adovellada, 

característica del gòtic català. 

 Alguns d’aquests masos, al llarg del temps, van acabar sent cases senyorials 

d’estiueig dels seus propietaris a mida que anaven tenint més poder adquisitiu. Entre 

                                                           
76 CAPDEVILA, Alexandra; GARCÍA, Alejandra; GÓMEZ, Laura; PARADÍS, Ricard; PETIT, Jordi; 
PINYOL, Lourdes; SÁNCHEZ, Jordi; VINYES, Pau: (2014), pàg. 222.  
Apèndix 3. Fotografia 8. 
Apèndix 3. Fotografia 9. 
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ells podem destacar Can Basté77, encara existent i convertit en centre cívic el 1995. És 

una antiga masia situada al passeig de Fabra i Puig, 274-276, al costat de l’antiga 

capella de Santa Eulàlia de Vilapicina. L’edifici actual és el resultat de la reforma feta 

per Antoni Nadal, fabricant d’indianes, que la convertí en casa d’estiueig en el segle 

XVIII, tot i que hi ha noticies d’una edificació del segle XII en el mateix indret. 

Actualment trobem un edifici quadrat amb planta baixa, dues plantes pis i un 

semisoterrani, amb esgrafiats a la façana amb motius geomètrics d’inspiració clàssica. 

El seu nom prové del masover del segle XVIII Pau Basté. Al llarg del segle XIX i XX la 

casa a estat remodelada per dins moltes vegades, ja que ha tingut diferents usos, de casa 

d’estiueig a escola de música, magatzem de flors, rectoria i en l’actualitat centre cívic. 

 Altres masos han estat incorporats a la trama urbana del nucli de Sant Andreu, 

convertint-se en edificis d’habitatges al ser dividits en diferents espais, on podien 

conviure diverses famílies. Això va succeir perquè les terres no eren prou productives i 

els propietaris es van veure obligats a llogar part dels seus masos per a poder 

sobreviure. Un exemple d’aquests masos seria Ca l’Andreu Ferrer78. Antiga masia 

situada a la cantonada del carrer Gran de Sant Andreu amb el carrer Ramon Batlle. 

Aquesta antiga masia s’ha integrat en la trama urbana del nucli antic de Sant Andreu, 

passant a ser un edifici d’habitatges. Actualment veiem una façana força estreta amb 

planta baixa i dues plantes pis, amb un patí posterior, que actualment s’ha convertit en 

un taller, tot i això en aquesta part de l’habitatge es conserva l’antiga porxada de la 

masia que donava al patí. 

 En el nucli urbà de Sant Andreu a part d’aquests masos ja esmentats, les primeres 

edificacions que trobem són cases de cos79, típiques dels pobles del Pla de Barcelona. 

Aquestes estan formades per planta baixa i una planta pis amb patí, que normalment 

s’utilitzava com a hort i galliner. Aquestes cases eren de façana estreta i allargades cap a 

l’interior de l’illa, on es trobaven els diferents patis de cada casa. Algunes d’aquestes 

patien una divisió de la planta baixa i la planta pis, creant dos habitatges, amb entrades 

diferenciades. En el cas de les botigues la planta baixa servia com a establiment i la 

                                                           
77 Ídem, pàg. 36.  
Apèndix 3. Fotografia 10.  
Apèndix 3. Fotografia 11.  
78 Ídem, pàg. 22.  
Apèndix 3. Fotografia 12.  
79 Expedient de l’edifici del carrer Liuva, 6. (AMCB). 
Apèndix 3. Fotografia 13.  
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planta pis com a habitatge. Els andreuencs amb més poder adquisitiu també vivien en 

cases de cos, però aquestes amb façanes més amples i riques arquitectònicament. 

 A mida que va anar  passant el temps moltes d’aquestes cases van anar 

desapareixent i sent substituïdes per habitatges plurifamiliars de pisos. Serà a principis 

del segle XX que apareixent habitatges amb plantes pis de tres o quatre alçades, on 

comencen a conviure diferents famílies, cada una en un habitatge de l’edifici. 

D’aquestes podem destacar la Casa Vidal80, a la cantonada del carrer Gran de Sant 

Andreu amb el carrer Pons i Gallarza. Construïda l’any 1906 per encàrrec del propietari 

de les cases de cos que hi havia, Francesc Guardiola Jubany, a l’arquitecte Joan Torras i 

Guardiola, seguint l’estil modernista imperant a l’època. Aquest immoble és de quatre 

plantes pis amb grans balconades a cada una, i entrada pel carrer Pons i Gallarza (abans 

Sant Llorenç). A la planta baixa trobem un gran local amb soterrani, on hi ha des de 

1928 el Bar Versalles, centre de reunió molt popular a Sant Andreu, i un local comercial 

per amb habitatge a l’entresol. Les diferents plantes pis estan formades per tres 

habitatges cada una, fent un total de dotze habitatges, al terrat s’hi van construir 

safarejos i estenedors per a tota la comunitat de veïns. Aquests tipus d’edificis, al nucli 

urbà de Sant Andreu, seran els que arribaran fins els nostres dies, cosa que ens permet 

veure, tot i que una mica desvirtuat a causa d’algunes construccions més recents, com 

era el poble andreuenc abans de l’agregació a Barcelona. 

 Les primeres edificacions que van sorgint fora del nucli urbà de Sant Andreu, a 

principis del segle XX, seran igual a les del nucli urbà, és a dir, cases de cos amb jardí i 

algunes amb planta baixa i dos o tres plantes pis. Tot i que en algunes zones com a la 

dels Indians també hi haurà cases d’estiueig de barcelonins, que volien tenir una casa 

allunyada del centre de la ciutat. Entre aquestes podem destacar la Torre Rosa81, situada 

al carrer Francesc Tàrrega cantonada Pinar del Rio. On veiem una casa de planta baixa i 

planta pis amb una torre que sobresurt del centre de l’edifici, d’estil indià, construïda a 

principis del segle XX. En l’actualitat després de tenir diferents utilitats, és una 

cocteleria i l’única construcció de les que es van construir que queda dempeus.    

                                                           
80 Expedient de l’edifici del carrer Pons i Gallarza, 1-3. (AMCB). 
Apèndix 3. Fotografia  14. 
81 Expedient de l’edifici del carrer Francesc Tàrrega, 22. (AMCB). 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 125 – 143. 
Apèndix 3. Fotografia 15.  
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 Paral·lelament en les zones més allunyades del nucli urbà de Sant Andreu, actuals 

barris que formen part del Districte de Nou Barris, es van construir cases els primers 

immigrants, arribats de la resta de Catalunya, d’Aragó, del País València i de Múrcia, en 

motiu de la construcció del metro i l’Exposició Universal de 1929. Aquests construïren, 

el que es coneix com a cases d’auto-construcció82,  que amb el pas dels anys aniran 

millorant i cada cop seran més semblants a les cases de cos de la trama urbana de Sant 

Andreu.  

 A les dècades de 1960 i 1970 amb l’arribada de nous immigrants, ara 

majoritàriament d’Andalusia i Extremadura, moltes de les cases, tant al nucli urbà de 

Sant Andreu, com molt especialment en els barris de cases d’auto-construcció, seran 

venudes i convertides en edificacions de blocs plurifamiliars83. Aquests blocs seran 

construïts ha vegades pels mateixos propietaris de les cases, per a fer habitatges per els 

seus fills, i d’altres seran construïdes per immobiliàries. Com a exemple d’aquestes 

edificacions trobem, entre moltes d’altres, l’edifici del carrer Pou 584, aquest és un 

immoble de planta baixa, amb dos locals i cinc plantes pis, amb tretze habitatges de 65 

metres quadrats cada un. El propietari Felipe Martínez, el construí el 1969 i després 

vengué els habitatges a diferents famílies. 

 Els Plans Parcials aprovats per l’Ajuntament de Barcelona a les dècades centrals 

del segle XX, van provocar a les zones que encara no estaven ocupades per habitatges, 

la construcció de grans blocs plurifamiliars85, molts d’ells de gran alçada que van 

canviar completament el paisatge de Sant Andreu, i integraren definitivament tot el 

territori de l’antic municipi andreuenc dins la trama urbana de Barcelona. 

 

 

 

 
                                                           
82 Construïdes amb materials de baixa qualitat que no segueixen cap projecte arquitectònic concret. 
Apèndix 3. Fotografia 16. 
83 Edificacions de planta baixa i dues o més plantes en que mitjançant una o més escales comunes hi ha 
diferents habitatges per a diferents famílies. 
84 Expedient de l’edifici del carrer Pou, 5. (AMCB). 
Apèndix 3. Fotografia 17. 
85 No posem cap exemple d’aquestes edificacions, ja que aquestes seran descrites en l’apartat dels Plans 
Parcials. 
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IV. PLANS URBANÍSTICS QUE ES REALITZEN 

A SANT ANDREU. 
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 Els plans urbanístics són aquells planejaments que fixen amb precisió els usos 

possibles de les diferents parts del territori en que es basen i les intensitats d’aquests 

usos. És a dir, especifica l’ús del sòl, si aquest ha de servir com a zona d’habitatges, 

industrial, zona verda o d’equipaments, i quin tipus d’equipament ha de ser, si esportiu, 

sanitari, educatiu, etc. Així mateix defineix les càrregues i els beneficis dels propietaris 

de les terres, depenent de l’ús que se li atorga a cada zona86.  

 Els plans urbanístics que s’han aprovat a Barcelona han estat diferents plans, dels 

quals en destaquem tres: El Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà de 1859, el Pla 

Comarcal d’Ordenació Urbana de Barcelona i la seva zona d’influència de 1953 i el Pla 

General Metropolità de 1976. El primer perquè fou el responsable de l’agregació dels 

pobles del Pla a la ciutat de Barcelona i els altres dos perquè van ser els que van regir 

les normes urbanístiques de la ciutat en el període estudiat   

 

 

 

                                                           
86 ELINBAUM, Pablo. El planeamiento supramunicipal en Cataluña, un contexto instrumental relativo a 
los planes directores urbanísticos. (PDU). A: Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio. "II 
Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio: un nuevo modelo para una nueva época". Madrid: 
Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, 2011, pàg. 1-20. 
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  1. Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà87. 

 

 L’Ajuntament de Barcelona l’any 1859 creà una comissió especial per a fer el Pla 

d’Eixample de la ciutat. Aquesta va impulsar un concurs on es van presentar diferents 

projectes, del qual sortí escollit el d’Antoni Rovira i Trias, però per Reial Ordre del 

Ministerio de Fomento, s’aprovà el Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. Enginyer de 

camins que anys abans havia fet el pla topogràfic del Pla barceloní i autor d’un estudi 

demogràfic i urbanístic de la Ciutat Comtal. 

 Aquest Projecte preveia un eixample limitat entre la muntanya de Montjuïc i el riu 

Besòs, amb una traça ortogonal amb carrers de 20 metres d’ample fent una quadricula 

de nord-est a sud-est i de sud-oest a nord-oest, creant unes illes de 113,3 metres de 

costat. En la traça ortogonal destaquen uns carrers més amples: perpendicularment el 

passeig de Sant Joan i la Gran Via de les Corts Catalanes, i tres de diagonals, les 

avingudes Meridiana i Paral·lel, que segueixen els eixos imaginaris de la terra, i la 

Diagonal, com a tercera avinguda que parteix la traça ortogonal. Aquesta i la Meridiana 

dirigides cap a les sortides naturals del Pla barceloní, pel Llobregat i el Besòs 

respectivament. Als creuaments d’aquests carrers més amples i les avingudes es preveia 

                                                           
87 Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. (AHCB). 
Apèndix 1. Plànols 16. 
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la creació de places: Tetuan, Glòries, Espanya i Mossèn Cinto Verdaguer, i un gran parc 

a la zona del riu Besòs. 

 També preveia la reforma del casc antic de la ciutat amb la creació de dos grans 

avingudes, que tallaven la trama urbana de la ciutat medieval. Una d’elles, que es va dur 

a terme, va ser la Via Laietana, l’altre només va aconseguir ser una realitat a la 

confluència amb l’anterior, donant lloc a les avingudes de la Catedral i de Francesc 

Cambó. 

  Aquest pla anava acompanyat d’un contingut ideològic que preveia que la ciutat 

fos una ciutat-jardí, amb la construcció de només dos costats de les illes i la resta s’hi 

havien de fer parcs, a més les edificacions no podien tenir una alçada superior a 16 

metres (planta baixa i quatre plantes pis) i una profunditat de deu a vint metres. Amb tot 

disposava d’una nova divisió administrativa en barris, on cada un d’ells havia de tenir 

tots els equipaments necessaris: església, mercat, escola... 

 L’Ajuntament de Barcelona, tot i la seva oposició, va haver d’acceptar el projecte 

de Cerdà, però sense fer cas a la renovació del casc antic de la ciutat i creant una nova 

ordenació urbanística, en la qual es van poder edificar els quatre costats de les illes, 

sense vigilar l’alçada ni la profunditat de les edificacions, i sense preveure la creació 

dels equipaments necessaris, perdent el contingut ideològic del projecte. 

 El Pla Cerdà, en el territori de l’antic terme de Sant Andreu de Palomar respectava 

la trama urbana existent el 1859 i l’envolquellava amb unes grans illes que cosien 

aquesta trama amb la ortogonal prevista per a l’Eixample barceloní, però sense 

determinar com havia de seguir la trama cap a l’est, on va situar un gran parc urbà, i cap 

a l’oest on hi havia el petit nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina. A més la creació de 

l’avinguda Meridiana, partia l’antic terme municipal en dos i aïllava el sector de 

Vilapicina del nucli andreuenc. 

 D’aquest Pla, en el sector de Sant Andreu, només es va realitzar l’obertura de 

l’avinguda Meridiana, primer amb la instal·lació de les vies del tren a Saragossa, i 

posteriorment, amb el soterrament d’aquestes i l’obertura d’una via ràpida de trànsit 

rodat. Com la realització del Pla Cerdanià va ser molt lenta, quan aquesta va arribar a 

l’antic terme municipal andreuenc, es trobà amb una realitat molt diferent a la prevista 

el 1859, per tant la trama ortogonal cerdaniana només es pogué dur a terme en el sector 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 78 
 

de l’actual barri de Navas, sent aquest el més proper al centre de la Ciutat Comtal i el 

més allunyat de Sant Andreu, motiu per el qual romangué sense edificar fins a la dècada 

de 1940. 
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  2. Pla Comarcal d’Ordenació de Barcelona88. 

 

 El Pla Comarcal es va realitzar per a fer front a la gran onada migratòria que patia 

Barcelona i els nuclis del voltant, onada iniciada a mitjans de la dècada de 1940, i que 

es preveia que fos més gran al llarg de les dècades següents, amb una migració 

provinent majoritàriament d’Andalusia i d’Extremadura. Aquesta onada migratòria va 

fer que hi hagués un creixement desmesurat dels diferents nuclis que hi havia a l’antic 

terme municipal de Sant Andreu, motiu pel qual des de l’Ajuntament barceloní 

s’impulsaren els Plans Parcials de cada sector, que preveien noves infraestructures i la 

unió harmònica dels nuclis existents amb la trama urbana barcelonina. De la mateixa 

manera, els Plans Parcials van permetre la construcció de grans edificis plurifamiliars i 

polígons d’habitatges, que van fer desaparèixer la majoria de les antigues edificacions 

andreuenques i totes les terres de cultiu existents. 

 La nova planificació general va ser redactada l’any 1953, per l’Oficina d’Estudis de 

l’Ajuntament de Barcelona, sota la direcció de l’arquitecte Josep Soteras, arquitecte 

municipal, al veure que calia fer un plantejament per a ordenar urbanísticament 

Barcelona i els nuclis urbans dels seus voltants, creant una comarca no administrativa. 

                                                           
88 Projecte del Pla Comarcal d’Ordenació de Barcelona. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 50. 
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Dita comarca es basava en vint-i-sis municipis al voltant de la Ciutat Comtal, de les 

comarques administratives actuals del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès 

Occidental. 

 El Pla Comarcal, tot i que no va ser un fracàs complert, si que va quedar ràpidament 

antiquat, ja que partia d’uns supòsits excessivament ambiciosos en els plantejaments 

teòrics i a més poc realistes de les circumstàncies econòmiques, polítiques i 

administratives dels anys en que es va desenvolupar. Tot i això aquesta va ser la primera 

ocasió per a Barcelona de plantejament urbanístic, que abastava i ordenava el territori 

abans que aquest comencés a créixer urbanísticament, sota la tutela d’un ens 

supramunicipal, la Comissió d’Urbanisme. Aquesta era l’encarregada de fixar la 

capacitat de sòl urbà i delimitar el mercat de l’habitatge. Confiava l’ordenació del 

conjunt de la comarca a cada un dels nuclis urbans existents, així preveia per a cada un 

d’ells uns petits sistemes urbans, on s’equilibraven les zones de residència i les de 

producció, en uns models quasi autàrquics que no es corresponien amb les relacions que 

sorgien a nivell supramunicipal. És a dir, feia que cada un dels nuclis urbans ja 

existents, seguint el Pla Comarcal creaven diferents planejaments urbanístics, que 

encara que seguissin dit Pla, en termes generals, no confeccionaven una trama urbana 

conjunta, sinó que cada nucli tenia les seves pròpies dinàmiques de creixement, 

provocant pràcticament el caos del conjunt. 

 Això va poder ser, perquè el Pla Comarcal tenia una falta de pes regulador de les 

normes del mateix Pla per imposar un cert ordre a la pressió especulativa dels anys 1950 

i 1960. És per aquesta pressió especulativa, que el Pla es va anar desenvolupant a la 

ciutat de Barcelona mitjançant Plans Parcials i el desenvolupament de noves 

ordenances, que anaven vulnerant els objectius primaris del Pla.  

  El Plans Parcials van anar modificant el Pla Comarcal, desqualificant moltes zones 

verdes, esportives o sanitàries previstes pel Pla Comarcal, per a convertir-les en zones 

d’habitatges, per la pressió especulativa dels propietaris de les terres. Això ajudat amb 

la modificació de les ordenances municipals, que permetien construir edificacions més 

grans o fins i tot treure del Catàleg del Servei de Patrimoni de Barcelona edificis 

catalogats, com va succeir amb la Torre del Baró, beneficiant els especuladors. A la 

zona d’estudi van haver Plans Parcial pràcticament a cada sector, aquests a més de 

beneficar els especuladors van modificar la trama urbana, i tot i que van preveure 
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equipaments, molts d’aquests no es van fer fins anys més tard, gràcies a les 

reivindicacions dels veïns. 

 Els Plans Parcials van fer que el nombre d’habitants dels nuclis ja consolidats 

augmentés exponencialment, modificant la societat existent, ja que van passar de ser 

nuclis reduïts de població, on tothom es coneixia i tenia uns llaços familiars, d’amistat i 

de col·laboració, amb un sentit de pertinença al nucli urbà de Sant Andreu, a indrets on 

el gran nombre d’habitants impedia la coneixença entre ells, i al ser majoritàriament 

persones d’altres indrets de l’Estat, van introduir les seves formes de veure i viure en 

l’espai públic. Per altre banda, els Plans Parcials que creaven habitatges en indrets sense 

nuclis consolidats, els seus habitants van haver de crear els seus propis llaços, 

associacions, entitats i sentit de pertinença, que normalment serà simplement el sentit de 

pertinença a la ciutat de Barcelona.  
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   2.1. Pla Parcial de Bon Pastor89. 

 

 L’any 1955 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el “Pla Parcial 

d’Ordenació del sector limitat per la línia FFCC, passeig Santa Coloma, riu Besòs i 

prolongació del carrer Aragó” que creà tres zones industrials90. Per facilitar la 

instal·lació d’empreses i que els inversors hi invertissin es va plantejar, en el Pla 

Parcial, la creació d’un sector d’habitatges als terrenys lliures de l’actual barri de Bon 

Pastor, entre les urbanitzacions ja existents i el carrer Sant Adrià (antiga Riera de Sant 

Andreu). Les urbanitzacions existents abans del Pla Parcial en el sector afectat per 

aquest, eren les de l’Estadella, la del carrer la Mina, la de Les Carolines, la barriada 

Sanchís i el grup de cases barates Milans del Bosch91, que acollien una població d’uns 

4.300 habitants.  

 Aquesta operació immobiliària costava segons la Comissió d’Urbanisme 15 milions 

de pessetes en expropiacions, compra de terrenys i construcció d’habitatges, de les 8,45 

                                                           
89 Expedient del Pla Parcial de Bon Pastor.  (AMCB). 
CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 93 – 101. 
Apèndix 1. Plànols 17. 
90 Aquestes tres zones i la realització del polígon industrial serà explicat en l’apartat sobre el polígon 
industrial de Bon Pastor. 
91 Aquestes s’explicaran en l’apartat corresponent als polígons del Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona. 
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hectàrees previstes. Com aquests costos eren massa elevats per a la hisenda de 

l’Ajuntament barceloní, es va decidir vendre els terrenys a empreses, que per ordre 

ministerial havien de construir habitatges pels seus treballadors, obeint la llei del 12 de 

juliol de 1955 del Ministerio de Trabajo, que obligava a totes les entitats industrials, 

mercantils, bancàries o d’estalvi, amb un cens laboral de més de cinquanta treballadors, 

a construir en cinc anys un nombre d’habitatges equivalent al 20% de la seva plantilla. 

 Les empreses van  optar per comprar les edificacions un cop construïdes per 

constructores que no tenien res ha veure amb elles i que a més rebien 30.000 pessetes 

del Govern Central a fons perdut. Això va fer que fos un gran negoci especulatiu per les 

constructores, amb el beneplàcit de les administracions. Les empreses que van comprar 

habitatges a la zona van ser: Telefónica, Tabacalera, Banco Vizcaya, Banco 

Zaragozano, Banco de Santander, La Veneciana, ENMASA, Abrasivos Debray i 

Catalana de Gas entre altres. 

 Per a construir les edificacions es van dividir les 8,45 hectàrees en vuit grans 

parcel·les, en les quals es tenien que construir 761 habitatges, per acollir uns 3.044 nous 

habitants. Aquestes parcel·les van rebre com a nom diferents lletres: 

  Parcel·la A92: Fou comprada per l’Empresa Nacional de Motores de Aviación 

S.A. (ENMASA) per a construir cinc edificis al costat de la seva fàbrica. La construcció 

del primer bloc, es començà l’any 1966 al carrer Sant Adrià 108-110, creant vint 

habitatges. La resta de parcel·la (Sant Adrià 90-106), es va construir al gener de 1971 

per la Cooperativa de Viviendas Augusta, que construí quatre blocs amb vint habitatges 

en cada edifici. Això succeí així perquè el 1971 ENMASA va vendre els seus actius a 

Mercedes-Benz i aquesta contractà a la Cooperativa de Viviendas Augusta per a que 

portés a terme la construcció dels edificis.  

 El primer bloc dels cinc que s’havien de construir es va començar l’any 1966, de 

mans de l’arquitecte Carlos Rovira Leboso, mentre els quatre edificis restants es van 

construir l’any 1971, canviant el projecte pel dels arquitectes Juan Masriera Campins i 

José Manuel Masriera Escolà, tots ells de vint habitatges cada un. Aquests quatre 

edificis van ser completament diferents al primer, ja que aquests van incorporar un 

aparcament a la part del darrera dels edificis i jardí a la part del davant. El primer 

                                                           
92 Expedient de l’edifici del carrer Sant Adrià, 110. (AMCB). 
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edifici, construït el 1966, va ser reformat l’any 1982, per encabir un aparcament 

subterrani i reparar les esquerdes que havien sorgit. 

  Parcel·la B93: Era la següent del carrer Sant Adrià, per tant els números 112-132. 

Va ser comprada per l’empresa La Veneciana S.A., que es va instal·lar al polígon, però 

els edificis els construí DARSA de Barcelona S.A. Inmobiliaria, que el 1958 va fer 

quatre blocs de vint habitatges cada un, distribuïts en quatre plantes pis amb una placeta 

central entre els blocs laterals, quedant un petit espai entre els blocs dos i tres, que serví 

per a fer una entrada a un aparcament a l’aire lliure darrera dels blocs, aprofitant el 

desnivell entre aquestes noves edificacions i les antigues de la urbanització de 

l’Estadella. En aquesta part, sota de les edificacions es van crear locals per a petits 

tallers i comerços. Els seus arquitectes van ser G. Barbón i F. de Henertrosa.  

  Parcel·la C94: Situada al carrer Sant Adrià 138-150, ja passat el passeig Enric 

Sanchís. L’any 1962 es van construir tres blocs amb trenta-cinc habitatges en total, i 

quatre locals comercials. El habitatges eren dúplex, construïts per la Promotora de 

Viviendas S.A. (PROVISA), de l’arquitecte Francisco Miró. Els blocs van crear una 

plaça privada a la part del darrera de l’antiga urbanització del carrer La Mina.  

  Parcel·la D: Fou reservada per l’Ajuntament de Barcelona per a construir-hi un 

mercat, on posteriorment es van instal·lar molts dels comerciants de la urbanització de 

Les Carolines. Aquest mercat seguia el Programa de Renovació de Mercats Municipals, 

impulsat per l’alcalde José Maria de Porcioles. Fou inaugurat l’any 1961 i es va haver 

de remodelar el 1965, ja que les parets es van fer de vidre i es va haver de canviar per 

parets de totxos, al crear molts problemes les originals del projecte. Aquest equipament 

ocupava 2.538 metres quadrats projectat pels arquitectes Enric Piqué i Antoni 

Canyelles.  

  Parcel·la E95: Situada al costat del mercat, carrer Sant Adrià 164-166, cantonada 

amb el carrer Llinars del Vallès. L’encarregada de la urbanització va ser la constructora 

DARSA de Barcelona S.A. Inmobiliaria, que el 1959 va construir dos blocs amb 

quaranta-nou habitatges cada un i un jardí públic a la part interior dels blocs. 

                                                           
93 Ídem carrer Sant Adrià, 122. (AMCB). 
94 Ídem carrer Sant Adrià, 142. (AMCB). 
95 Ídem carrer Sant Adrià, 164. (AMCB). 
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  Parcel·la F96: Era la parcel·la més gran, creant una illa entre els actuals carrers 

Sant Adrià, Arbeca, Estadella i Llinars del Vallès. Fou comprada per l’empresa 

Viviendas de Industria S.A.I., que hi construí, el 1962, dos-cents trenta habitatges en 

cinc blocs, quatre de trenta habitatges, en cinc plantes pis i un bloc de deu plantes pis, 

amb 80 habitatges, dels arquitectes Oriol Bohigas i Josep Maria Martorell. A l’espai 

interior entre els diferents blocs s’hi construí una plaça pública, que romangué sense 

urbanitzar durant els primers anys. 

  Parcel·la G97: Situada entre els carrers actuals Estadella, Llinars del Vallès i 

Òrrius, l’empresa DARSA S.A. de Barcelona Inmobiliaria, l’any 1958 construí quatre 

blocs de quaranta-nou habitatges cada un, distribuïts en quatre plantes pis, creant espais 

lliures entre ells que permetien el pas entre els diferents carrers, però sense crear cap 

zona verda. Aquests blocs es van construir al costat de l’antiga urbanització del carrer 

La Mina, fent créixer aquest carrer cap a l’est. 

  Parcel·la H98: Formà una illa triangular entre els actuals carrers Estadella, 

Santander i Llinars del Vallès, fou comprada per DARSA S.A. de Barcelona 

Inmobiliaria, que hi construí sis blocs, amb dos-cents habitatges en total i uns coberts 

d’una sola planta per a comerços al centre de l’illa, que mai van ser ocupats per a la 

seva funció. Les edificacions eren cinc blocs de vint habitatges i un sisè de vuitanta. 

 La Comissió d’Urbanisme de Barcelona amb la promoció i venda d’aquests 

terrenys pretenia cobrir les expectatives d’un pla d’urgència social, que volia resoldre el 

problema de l’habitatge sense entrar en les causes reals d’aquest. És per aquest motiu 

que la urbanització de vials, places i jardins va ser secundaria, o fins i tot es va retallar a 

la mínima expressió, com va passar amb la realització del Pla Parcial, quan les gestions 

de l’empresa Refinería e Indústria Metal·lúrgica, S.A., va retallar una zona esportiva i 

verda que separava la indústria dels habitatges, i quan Filatures Fabra i Coats va 

esborrar dels plànols del Pla Parcial la construcció d’una plaça davant de la parròquia 

del Bon Pastor, ja que hi tenia una casa i un pou artesià, que en cap moment va voler 

cedir a la Comissió d’Urbanisme. Aquests canvis interessats de les empreses, també els 

aprofità el capellà del Bon Pastor, mossèn Joan Cortinas, per a poder construir l’escola 

                                                           
96 Ídem carrer Sant Adrià, 196. (AMCB). 
97 Ídem carrer Estadella, 90. (AMCB). 
98 Ídem carrer Llinars del Vallès, 8 (AMCB). 
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parroquial al costat de l’església, fent desaparèixer una part del passeig que anava 

paral·lel al carrer Sant Adrià fins el riu Besòs. 

 L’arribada d’aquest gran nombre de nous habitants va afectar especialment l’antiga 

urbanització de l’Estadella i del carrer La Mina, ja que va ser on es van construir la 

majoria d’habitatges, a més va provocar que moltes de les cases d’aquestes 

urbanitzacions passessin a transformar-se en habitatges plurifamiliars, aportant encara 

un nombre més elevat de nous habitants, així el sentit de pertinença concret que tenien 

els habitants de tota la vida es va perdre per començar a tenir un sentit més ampli, que 

afectava a tot l’actual barri. Per contra en el grup de cases barates, això no succeí, ja que 

tot i que el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona hi construí algunes noves 

edificacions, l’estructura social no es modificà, al ser escàs el nombre d’habitants 

nouvinguts. 
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   2.2. Pla Parcial de la Guineueta99. 

 

 El Pla Parcial de la Guineueta es plantejà el 1955, quan l’Ajuntament de Barcelona 

projectà en seixanta hectàrees un nou sector d’habitatges, a més de la construcció de la 

plaça Llucmajor i l’inici de la Via Julia, seguint les directrius de l’arquitecte Emili 

Bordoy. Serà per a fer aquests nous vials que es van enderrocar unes cases a la zona més 

propera a Prosperitat, fent desaparèixer el carrer Portallada i part del carrer Turó Blau, a 

més en aquest Pla es deixà una part del terreny per a construir el futur Parc de la 

Guineueta, a la zona est del Pla, aprofitant la gran vall que hi havia en aquesta zona, a 

causa dels diferent torrents que hi circulaven. 

 La Comissió d’Urbanisme amb trenta hectàrees de terreny va aprovar la construcció 

dels d’habitatges. Aquests es van situar entre els actuals carrers: Via Favència, Castor, 

rambla Caçador, plaça Llucmajor i passeig Valldaura. Aquestes trenta hectàrees eren 

propietat de Can Amell Xic (dues hectàrees), la família Guix i Gaig, del mas Guineueta 

(tres hectàrees), de Joan Rau la propietat anomenada “Cova dels Gitanos” o 

                                                           
99 Expedient del Pla Parcial de la Guineueta. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 257 – 268. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 61. 
DÒRIA, Sergi. La Guineueta, Barcelona. Dins la col· lecció “Els Barris d’ADIGSA”, 6. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social, 1995. 
Apèndix 1. Plànols 18. 
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“Llauradora” (17.146 metres quadrats), de Rito Navarro una vinya (4.617 metres 

quadrats), de Epifanio Bezas un altre vinya (5.403 metres quadrats) i de la família 

Quintana una finca amb edificacions i un pou (3.296 metres quadrats)100. 

 Les trenta hectàrees van ser parcel·lades per la Comissió d’Urbanisme, venent una 

gran parcel·la a l’Obra Sindical del Hogar, on hi construí el polígon  Roberto Bassas101, 

projectat per l’arquitecte Roberto Chinchilla, on es van construir 1.517 habitatges i 49 

locals, allotjant a uns 6.070 nous habitants. En la construcció d’aquest gran polígon 

d’habitatges, l’any 1965 es va enderrocar l’únic mas que hi havia, Can Rius, mas situat 

al carrer Isard, que formava part dels dominis de la Torre Sobirana del marquès de 

Llupià, com altres masos de la zona alta de Sant Andreu de Palomar. 

 La resta de parcel·les van ser venudes entre altres a les empreses Telefònica, La 

Caixa, la Cooperativa La Puntual i DARSA S.A. de Barcelona Inmobiliaria, creant tres 

illes entre els carrers actuals rambla Caçador, passeig Valldaura i Gasela, sense 

diferencià les edificacions de les diferents empreses. Els edificis construïts van ser 

diferents blocs de quatre a vuit plantes pis i dues torres de quinze plantes pis a tocar de 

la plaça Llucmajor, per a uns 3.060 habitants nous. Alguns pisos de DARSA S.A. van 

haver de ser enderrocats l’any 1975, a causa d’una riuada de la rambla Caçador, que els 

va deixar en molt mal estat, creant un solar sense urbanitzar. 

 El Pla Parcial de la Guineueta incloïa la preservació de la parròquia de Sant 

Mateu102, existent des de 1963, situada a l’oest del Pla. I la creació de diferents escoles, 

una de pública i una de privada, l’Escola Pública Marinada, i l’Escola Privada Jesús, 

Maria – rambla Caçador. 

 L’arribada del gran nombre d’habitants que va aportar la realització d’aquest Pla 

Parcial no afectà en gran mesura cap dels sectors existents, ja que es va construir sobre 

terres de cultiu, on només hi havia el mas de Can Rius, abans esmentat. Els nous 

habitants van haver de crear les seves pròpies associacions, que de mica en mica van 

aconseguir cohesionar les diferents sensibilitats, creant un sentit de pertinença al nou 

barri construït, això succeí més ràpidament entre els habitants del polígon Roberto 

Bassas, que no a la resta d’habitants del sector, ja que les problemàtiques comunes dels 

                                                           
100 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 326. 
101 Aquest polígon serà explicat en l’apartat dels polígons d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 
102 Caixa de la parròquia de Sant Mateu. (ADBB). 
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llogaters, amb l’Obra Sindical del Hogar, van provocar la seva unió enfront d’aquest 

ens promotor d’habitatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.3. Pla Parcial de Porta103. 

 

 El Pla Parcial de Porta es va plantejar l’any 1955 sobre uns terrenys que estaven 

parcialment urbanitzats amb cases de cos i alguns masos amb els seus camps de cultiu, 

abandonats des de feia anys. Els seus límits eren els actuals passeig Verdum, passeig 

Valldaura, avinguda Rio de Janeiro, passeig Fabra i Puig i carrer Doctor Pi i Molist. La 

zona més urbanitzada era la més propera al passeig Fabra i Puig, carrer Doctor Pi i 

Molist i al passeig Verdum, així com la zona a tocar del passeig Valldaura, al nord del 

sector. 

 Aquest Pla pretenia acabar amb totes les cases de cos i crear una zona residencial 

urbana semi-intensiva de blocs aïllats, és a dir, blocs de pisos amb zones enjardinades, 

creant un gran polígon, en el qual s’obrien nous carrers i es tancaven algunes de les illes 

existents, que es mantenien obertes al tenir camps al seu voltant. El pla després de ser 

aprovat per la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, en primera 

instància l’any 1957, es presentà als veïns, que es van organitzar i van presentar 225 

                                                           
103 Expedients dels Plans Parcials de Porta. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 199 – 213. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 62. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon. (1997), vol. III, pàg. 347 – 352. 
Apèndix 1. Plànols 19. 
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al·legacions perquè aquest no es portés a terme com estava aprovat. L’Ajuntament no va 

fer cas de les al·legacions i el Pla Parcial va ser aprovat pel Ministerio de la Vivienda, 

iniciant les primeres urbanitzacions a la zona est del sector. On es van començar a 

construir les edificacions al voltant del nou carrer Ciutat de Mallorca, edificacions de 

quatre a deu pisos d’alçada104, que van aportar uns 2.500 habitants nous.  

 Els veïns per la seva banda portaren el cas a la justícia, que arribà fins el Tribunal 

Suprem, el qual dictà sentència el 19 de octubre de 1961, on donava la raó als veïns, 

aturant la construcció del polígon. L’Ajuntament es va veure obligat a refer el Pla 

Parcial, que s’aprovà novament l’any 1964, en el qual es reduïa la zona del Pla deixant 

fora d’aquest totes les cases existents des del passeig Fabra i Puig fins a Torrent d’en 

Piqué, des del carrer Doctor i Pi i Molist fins al carrer Maladeta, i des dels carrer Eduard 

Tubau – Garrofers al passeig Valldaura, és a dir, les zones més urbanitzades amb 

anterioritat. A més també limità l’alçada dels edificis, destinà terrenys per a crear tres 

escoles, dues parròquies i una zona de parc al voltant del cementiri de Sant Andreu. 

 Aquesta rectificació del Pla Parcial rebrà algunes noves al·legacions de propietaris 

de cases i de terrenys que demanaven la modificació d’algunes alineacions de carrers, 

per evitar l’enderroc de la casa o per aconseguir més edificabilitat del terreny, la majoria 

d’aquestes no van ser ateses per l’Ajuntament. Així mateix l’Arquebisbat de Barcelona 

demanà el canvi dels terrenys que se li proporcionaven per a fer les parròquies, ja que 

els considerava petits per a poder construir l’església i les edificacions que aquesta 

necessitava, al tenir que donar servei a una feligresia massa nombrosa. Finalment se li 

concedí uns terrenys a la zona est, on es creà la nova parròquia de Sant Esteve105, fora 

del territori que afectava el Pla Parcial. 

 La majoria de terrenys urbanitzables eren propietat de Román Sanahuja Bosch, que 

amb diferents immobiliàries de la seva propietat va anar edificant tots els terrenys, 

construint diferents edificacions per a cada parcel·la. La més important d’aquestes va 

ser la parcel·la situada entre els carrers Alcúdia, Valldemossa, Escultor Ordóñez, Deià, 

Andratx, Maladeta. En la qual l’any 1965 Constructora Inmobiliaria S.A., propietat de 

R. Sanahuja, va començar la construcció de setze blocs, amb 830 habitatges de renda 

limitada, per a uns 3.320 habitants, i 80 locals. Els blocs van ser, uns de planta baixa i 

                                                           
104 Expedient de l’edifici del carrer Ciutat de Mallorca, 9-11. (AMCB). 
105 Caixa de la parròquia de Sant Esteve. (ADBB). 
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pis i els altres de planta baixa i cinc plantes pis, tots ells de l’arquitecte Francisco 

Escudero Ribot106. Un altre empresa de R. Sanahuja, que va construir en el sector va ser 

S.A. de Urbanizaciones e Inmuebles (URBINSA).  

 La part central del polígon, on es estava projectada la construcció de la parròquia, 

les escoles i més habitatges, quedà com un gran solar, ja que els veïns reclamaven la 

construcció d’una gran zona verda, aprovada des de 1949, i desapareguda amb el Pla 

Parcial. Aquests terrenys propietat de R. Sanahuja havien de ser edificats per la 

Cooperativa de Viviendas de la Encarnación, que es negava a cedir-los per a fer la zona 

verda. Això provocà l’abandonament del solar, ja que l’Ajuntament no li concedia els 

permisos de construcció. Finalment, després de moltes reivindicacions veïnals, 

l’Ajuntament expropià els terrenys i decretà la construcció de la plaça Sóller el 1966, 

però no fou fins quinze anys més tard que s’urbanitzà com a zona verda.  

 Tot i que la urbanització dels carrers havia d’anar a càrrec dels promotors de les 

noves edificacions, aquestes empreses immobiliàries no se’n van fer càrrec en cap 

moment i les queixes veïnals, pel mal estat dels carrers, van provocar que finalment el 

Consistori barceloní s’encarregués de construir el clavegueram, les voreres 

corresponents i la plantació d’arbres a tot el sector.  

 El Pla Parcial es va anar executant de forma molt lenta, ja que calia en alguns casos 

enderrocar les antigues edificacions per a construir les noves, així el sector va anar 

creixent al llarg de les dècades de 1970 i 1980. El Pla que preveia tres escoles, finalment 

només en construí una, l’Escola Pública Ciutat de Mallorca, i com ja hem esmentat 

anteriorment, de les dues parròquies, només es creà la de Sant Esteve.  Al ser tant 

lenta la urbanització del sector, es va aconseguir salvar de l’enderroc dues masies, Can 

Valent i Can Verdaguer107, ambdues a la zona est del polígon, que van quedar 

abandonades. El Pla Parcial comportà, a les zones que havien quedat excloses d’aquest 

amb l’aprovació del segon Pla Parcial, la desaparició de moltes de les cases unifamiliars 

i l’aparició d’edificis plurifamiliars, amb el corresponent augment de població. 

 

 

                                                           
106 Expedient de l’edifici del carrer Deià, 34. (AMCB). 
107 Apèndix 3. Fotografia 18.  
Apèndix 3. Fotografia 19.  



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.4. Pla Parcial de Roquetes108. 

 

 El Pla Parcial de Roquetes es va aprovar per la Comissió d’Urbanisme de 

l’Ajuntament de Barcelona l’any 1957, tot i que s’estava estudiant el projecte des de 

1954. Aquest afectava la zona alta de Sant Andreu, limitada pels actuals carrers: 

Artesania, Turó de les Roquetes, Llobera, Cantera, Mina de la Ciutat, Vidal i Guasch, 

Nou Barris, Aiguablava i Via Favència.  

 Aquest Pla el que proposava era regularitzar totes les edificacions, ja que n’hi havia 

d’il· legals, i aprovar les alineacions dels carrers ja existents, sense modificar res del que 

hi havia construït, mentre que a les zones que encara estaven lliures per a edificar hi 

destinà habitatges, dues escoles, un mercat i una església, tot i que aquests equipaments 

no es van fer fins temps després i en altres espais de Roquetes, donat que les zones que 

s’havien triat pels equipaments van ser ocupades per habitatges, saltant-se la normativa 

del Pla.  

                                                           
108 Expedient del Pla Parcial de Roquetes. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 177 – 178. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 61 – 62. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 291 – 296. 
Apèndix 1. Plànols 20. 
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 En l’aprovació del Pla no hi va haver pràcticament al·legacions, més que les 

d’alguns propietaris que volien construir en els seus terrenys i aquests havien estat 

destinats a equipaments i parc. Algunes d’aquestes al·legacions van ser escoltades, i 

d’altres no, sobretot les dels terrenys més complicats per edificar, per la inclinació del 

terreny, ja que estem situats a la falda del turó de les Roquetes.  

 La zona sud-oest del Pla, al estar completament desurbanitzada es va vendre a 

l’ Obra Sindical del Hogar, que juntament amb terrenys situats al barri de Verdum, hi va 

construir el polígon d’habitatges anomenat Verdum109. Aquest en el Pla Parcial de 

Roquetes ocupava els actuals carrers: Artesania, Simancas, Almansa, Via Favència. 

 L’any 1956, l’equipament que es volia construir amb més urgència era un mercat, 

situant-lo entre els carrers Argensola i Jaume Pinent. Però finalment es va construir al 

límit est del Pla Parcial, a la confluència de la Via Favència i el carrer Aiguablava l’any 

1960, donant servei als barris de Roquetes, Verdum i Prosperitat, ja que a la primera 

zona triada s’hi edificaren blocs de pisos plurifamiliars. L’any 1966 l’Arquebisbat de 

Barcelona va construir un centre parroquial amb església, consagrada a Santa Maria 

Magdalena110, que va donar servei a tot el barri de Roquetes.  

 El Pla Parcial tot i regularitzar les edificacions existents, permetia la construcció 

d’edificacions més grans, aportant un gran nombre de nous habitants a la zona, 

provocant la desaparició de moltes de les cases d’auto-construcció i l’aparició d’edificis 

plurifamiliars. L’arribada d’un gran nombre de nous habitants a Roquetes, no va afectar 

les relacions amb els que ja hi vivien, ja que les grans necessitats que tenia el sector, 

degut a la llunyania respecte al centre de la ciutat i a les precàries infraestructures, van 

fer que la unió entre els nous i vells veïns fos molt ràpida, i que la comunitat veïnal 

ràpidament es considerés un tot, que havia de mobilitzar-se conjuntament per 

aconseguir les millores que necessitaven. 

 

 

 

 
                                                           
109 Aquest polígon serà explicat en l’apartat dels polígons d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 
110 Caixa de la parròquia de Santa Maria Magdalena. (ADBB). 
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   2.5. Pla Parcial de Prosperitat i Verdum111. 

 

 Aquest Pla Parcial, com l’anterior, consolidava la majoria d’edificacions ja 

existents, modificant l’ample de via d’alguns carrers del centre de Prosperitat i 

permetent una edificabilitat més gran. Creava una gran avinguda que separava els dos 

barris afectats pel Pla, la Via Júlia, i  nous espais urbanitzables a la zona nord del Pla, 

amb l’obertura de la Via Favència, i a l’oest amb la creació del futur parc de la 

Guineueta. Amb tot pretenia crear nous equipaments, ja que hi havia un gran dèficit a 

tot el sector.  

 A Prosperitat amb una densitat de 23.000 habitants es volia construir un centre cívic 

a tocar de l’església de Santa Engràcia112, un mercat entre els carrers Borràs i Maestrat, i 

una zona esportiva a la confluència de Via Júlia i Via Favència. A Verdum amb una 

                                                           
111 Expedient del Pla Parcial de Prosperitat i Verdum. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 155 – 166 / 185 – 192.  
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 63. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 269 – 290.  
Apèndix 1. Plànols 21. 
112 Caixa de la parròquia de Santa Engràcia. (ADBB). 
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densitat de 12.500 habitants s’havia de construir una església, Sant Sebastià113, i escoles 

que donaven servei als dos barris afectats pel Pla Parcial. 

 El Pla fou aprovat per la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona 

l’any 1958, però va rebre 75 al·legacions, totes elles dels propietaris dels terrenys on es 

volien construir els equipaments i per canviar les alineacions de la Via Julià i la Via 

Favència, que feia enderrocar diferents habitatges. Una de les al·legacions que cal 

remarcar és la feta per la parròquia de Santa Engràcia, que tenia el permís per a 

construir unes escoles parroquials i que amb l’aprovació del Pla, quedaven fora de les 

alineacions previstes. Les al·legacions van fer que en alguns casos, com el de la 

parròquia de Santa Engràcia o els que afectaven als propietaris dels terrenys on s’havia 

de construir el mercat, fossin acceptades, així les escoles parroquials es van construir en 

un altre indret, i en els terrenys del mercat s’hi construïren edificis d’habitatges. 

 La noves zones urbanitzables que preveia el Pla es van considerar com a zona 

residencial urbana semi-intensiva de blocs aïllats, tot i que d’aquestes, l’única zona que 

va acabar sent així, fou la que ocupà el polígon d’habitatges de Verdum de l’Obra 

Sindical del Hogar114, abans esmentat, que en aquest sector ocupava els actuals carrers 

Via Favència, Almansa, Góngora i Artesania. Ja que la resta de zones urbanitzables van 

acabar sent d’illes compactes, com ja era la resta del sector.  

 El Pla també preveia la creació d’alguns espais verds dins del sector en solars que 

estaven per urbanitzar, però la majoria d’aquests espais van restar abandonats durant 

molts anys, i no fou fins a les mobilitzacions veïnals de la dècada de 1970, que es van 

acabar convertint en places públiques, moltes d’elles de pedra. 

 Amb l’aplicació del Pla Parcial arribà un gran nombre de nous habitants al sector, 

ja que la majoria de cases d’auto-construcció van ser substituïdes per edificis 

plurifamiliars, però com en el cas anterior, socialment no va representar grans canvis, ja 

que la integració fou ràpida i les problemàtiques veïnals uniren socialment els veïns del 

sector. 

 

 

                                                           
113 Caixa de la parròquia de Sant Sebastià. (ADBB). 
114 Aquest polígon serà explicat en l’apartat sobre els polígons d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 
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   2.6. Pla Parcial de Sant Andreu115. 

 

  L’any 1958 la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament barceloní aprovà el Pla 

Parcial que afectava tot el nucli històric de Sant Andreu. Aquest preveia l’obertura de la 

Rambla fins a les vies del tren a Granollers, fent desaparèixer part dels carrers Gran de 

Sant Andreu, Afores, Sant Sebastià i Borriana, reordenant el sector sud de Sant Andreu. 

Aquesta, però, no s’obrí definitivament fins el 1974. 

 Amb l’obertura de la Rambla fins a les vies, es creava tot una nova zona 

d’urbanització al costat d’aquestes, obrint el carrer Josep Soldevila, que permetia un 

creixement del poble cap a l’est amb el soterrament del Rec Comtal. Paral·lelament 

preveia la construcció d’un centre cívic al centre del nucli antic, que mai es va construir, 

i acabar l’obertura del carrer Lanzarote fins al carrer Joan Torras, que havia de ser 

eixamplat. Al nord de les vies, tocant al passeig Santa Coloma es va projectar la 

construcció d’un gran parc paral·lel a aquestes, que mai es va arribar a realitzar. 

 Hi hagué dotze al·legacions de rectificació d’algunes alineacions, la majoria d’elles 

van ser acceptades, ja que el Pla, bàsicament el que volia era crear noves vies més 

amples per a millorar el trànsit rodat de la zona. Un cop oberts els nous carrers, la 
                                                           
115 Expedient del Pla Parcial de Sant Andreu. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànols 22. 
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construcció d’habitatges es va allargar al llarg de les dècades de 1970 i 1980, ja que 

alguns dels terrenys qualificats d’urbanitzables eren empreses que van anar tancant i 

venent els terrenys on es construí els nous habitatges. 

 Serà a causa d’aquest Pla Parcial, que l’any 1969, l’alcalde de Barcelona, Josep 

Maria de Porcioles, va decidir en contra de la opinió dels veïns, la destrucció del passeig 

central de la Rambla, que va passar a esdevenir una via ràpida per a cotxes. Aquest acte 

unilateral de l’alcalde va començar la nit del 6 de novembre de 1969, quan es van talar 

tots els plàtans de l’avinguda i es van arrancar els bancs de pedra. Aquesta acció a més 

de crear la via ràpida, va permetre canviar les edificacions de la Rambla, provocant la 

desaparició de les antigues cases de planta baixa i planta pis, que foren substituïdes per 

edificis plurifamiliars de diferents alçades. 

 De les edificacions que va permetre el Pla Parcial, cal ressaltar el polígon 

d’habitatges Nostra Senyora de la Soledat116, construït pel Patronato de Viviendas del 

Congreso. La resta d’edificacions que permeté el Pla Parcial, foren habitatges 

plurifamiliars, que es van anar construint amb l’enderroc de les cases antigues del poble 

andreuenc amb l’obertura del carrer Lanzarote, l’ampliació del carrer Joan Torras i la 

desaparició d’algunes de les indústries existents, especialment al costat de la via del tren 

a Granollers.  

 El Pla Parcial de Sant Andreu, en el centre històric del poble, no modificà 

especialment el nombre d’habitants, tot i això els nouvinguts de mica en mica van 

adoptar el sentit de pertinença de la població històrica del nucli urbà, creant una societat 

homogènia, amb un fort sentit de pertinença a Sant Andreu de Palomar. Això succeí 

gràcies al gran nombre d’associacions existents al nucli de Sant Andreu, que van 

cohesionar aquest sentit de pertinença entre els habitants antics i nouvinguts. 

 

 

 

 

                                                           
116 Aquest polígon serà explicat dins de l’apartat dedicat als polígons d’habitatges del Patronato del 
Congreso Eucarístico. 
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   2.7. Pla Parcial de Trinitat Nova117. 

 

 L’Ajuntament de Barcelona per ha reordenar les alineacions i dotar d’equipaments 

la zona de Trinitat Nova, va decidir fer un Pla Parcial, aprovat per la Comissió 

d’Urbanisme l’any 1958 de forma urgent. Aquesta urgència era deguda a que a la zona 

la majoria d’edificacions s’estaven construint. Les primeres construccions s’iniciaren el 

1955, quan el Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Obra Sindical del Hogar i 

l’ Instituto Nacional de la Vivienda, van començar les obres dels diferents polígons118, 

però sense plantejar cap infraestructura al sector. 

 Aquest Pla no va rebre cap al·legació, ja que tots els terrenys eren propietat de les 

diferents entitats públiques. El projecte preveia l’obertura de carrers, que sense asfaltar 

ja existien, la construcció d’una església, Sant Josep Obrer119, escoles i un mercat en 

                                                           
117 Expedient del Pla Parcial de Trinitat Nova. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 210 – 218. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 63. 
TATJER, Mercè. La Trinitat Nova, Barcelona. Dins la col· lecció “Els Barris d’ADIGSA”, 30. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social, 1995. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 297 – 304. 
Apèndix 1. Plànols 23. 
118 Aquests polígons seran explicats dins de l’apartat dedicats als polígons dels diferents ens esmentats. 
119 Caixa de la parròquia de Sant Josep Obrer. (ADBB). 
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una sola illa al centre del barri, entre els actuals carrers Pedrosa, Palamós, Fosca i 

Chafarinas, únic terreny que romania en propietat municipal. 

 Es va voler per part de l’Ajuntament, tal com preveia el Pla, que les entitats 

constructores construïssin els jardins al voltants dels seus blocs, ja que eren les 

propietàries dels terrenys, però aquestes no ho van fer, quedant el barri rodejat de 

descampats al voltant de les edificacions, provocant diferents reivindicacions veïnals 

durant els anys següents. Aquestes reivindicacions i les associacions creades al arribar 

els habitants al sector, van aconseguir crear una societat cohesionada, que intentava 

aconseguir les millores necessàries per a tenir una qualitat de vida digne, mobilitzant-se 

contra les entitats constructores i el mateix Ajuntament.  
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   2.8. Pla Parcial de Meridiana120. 

 

 L’any 1933 es planejà el soterrament de les vies del ferrocarril a Saragossa, 

aprofitant l’ampliació del metro de Barcelona. Projectant el que es coneixerà com 

avinguda Meridiana, avinguda que ja estava projecta en el Projecte d’Eixample 

d’Ildefons Cerdà de 1859. Aquesta gran obra tingué les alineacions fetes l’any 1936, 

però no es pogué acabar a causa de la Guerra Civil i l’escassetat econòmica municipal 

de la postguerra.  

 A finals de 1948 es van reprendre les obres del metro i el soterrament de les vies 

del tren a Saragossa. Aquesta gran infraestructura de Barcelona va anar acompanyada el 

1959, d’un Pla Parcial, que afectava tot el recorregut de la nova via, i que es va realitzar 

en diferents fases constructives. En ell es projectà la creació d’una autopista per a 

cotxes, que separava els barris per on passava, i la possibilitat de construir grans 

edificacions al voltant d’aquesta, construint el que es coneix com a edificis pantalla. 

Aquests són edificis de gran alçada (10 o 15 plantes pis) que amaguen els antics barris 

obrers de la ciutat.  

                                                           
120 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 63. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: (1997), 
pàg. 141 – 142. 
Apèndix 1. Plànols 24.  
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 El soterrament de les vies i l’ampliació del metro no es van acabar fins a l’any 

1967, quan el 13 de juny, s’obrí al trànsit aquesta nova via de comunicació. La 

urbanització dels terrenys dels voltants, tot i que ja havia començat en molts casos, 

s’anirà allargant en les dècades de 1970 i 1980, especialment en el tram final de la via, 

que afecta el territori andreuenc. 
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   2.9. Pla Parcial del Turó de la Peira121. 

 

 El Pla parcial del Turó de la Peira va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme 

barcelonina l’any 1959, aquest afectava el sector existent entre el passeig Urrutia, el 

carrer Doctor Pi i Molist i el passeig Fabra i Puig, és a dir, el turó de la Peira. Al vesant 

nord de dit turó estava completament urbanitzat amb el grup de cases barates Ramón 

Albó. El vesant est, comprés entre el turó i les antigues edificacions al voltant del carrer 

Doctor Pi i Molist i de la capella de Santa Eulàlia, on hi havia cases de planta baixa i 

planta pis, al llarg de la dècada de 1950 s’hi van anar construint els primers blocs 

plurifamiliars, majoritàriament de mans del Patronat Municipal de l’Habitatge, donant 

lloc a una població d’uns 26.104 habitants. La construcció d’aquests edificis 

plurifamiliars va ser aprofitada per R. Sanahuja, propietari de gran part de terrenys del 

turó, per iniciar un fort creixement urbanístic, amb la construcció de blocs de pisos de 

planta baixa y quatre plantes, que mitjançant les seves immobiliàries, va anar construint 

en aquest vesant est del Turó. 

                                                           
121 Expedient del Pla Parcial del Turó de la Peira. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 200 – 213. 
Ídem, vol. VI, pàg. 97 – 102.  
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 64 – 65. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 338. 
Apèndix 1. Plànols 25. 
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 A causa d’aquest creixement, l’Ajuntament barceloní, impulsà el Pla Parcial del 

Turó de la Peira, que pretenia consolidar les alineacions existents i impulsar un nou 

creixement en el vesant sud del turó, també propietat de R. Sanahuja. És volia ampliar el 

passeig de Fabra i Puig, voltant el turó fins arribar al passeig Valldaura. D’aquesta 

forma es consolidava el sector d’habitatges impulsat per R. Sanahuja i es permetia que  

aquest encara fos més gran, amb edificacions de fins a deu alçades en el vessant sud del 

turó. 

 Per un altre part, el Pla preveia la construcció d’escoles, un mercat i una parròquia, 

la de la Mare de Déu de Fàtima122, salvaguardant la part alta del Turó com a parc, ja que 

en temps de la República el turó havia quedat protegit com a zona forestal. Fou la 

necessitat d’habitatge que tenia la ciutat i l’impuls constructor de R. Sanahuja, les que 

van reduir el parc a la mínima expressió. Tot i aquesta protecció, el parc no va ser 

urbanitzat fins el 1974, després de grans reivindicacions veïnals. El Pla va tenir dotze 

al·legacions, d’alguns petits propietaris, que no van ser acceptades per l’Ajuntament. 

 El Pla Parcial del Turó de la Peira provocà l’arribada d’un gran nombre d’habitants 

al sector, però en aquest cas no modificà les estructures socials preexistents, ja que les 

noves construccions es van fer en els sectors sud i est del turó, marginant el grup de 

cases barates, que van mantenir la seva forma de relacionar-se. Els nous habitants van 

adoptar un sentit de pertinença més ampli respecte a la Ciutat Comtal, sense crear 

associacions pròpies ni integrant-se en les associacions ja existents al sector, cosa a la 

qual va ajudar l’arribada del metro el mateix any de l’aprovació del Pla Parcial, el 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Caixa de la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima. (ADBB). 
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   2.10. Pla Parcial de Torre Baró123. 

 

  Tot i ser aprovat l’any 1960, el Pla Parcial de Torre Baró, no s’exposà al públic 

perquè es poguessin fer les al·legacions oportunes, fins cinc anys més tard. Aquest, en 

un principi preveia convertir una part del sector en parc forestal i un altre es destinava 

per a construir habitatge públic, però van topar amb la realitat, en la qual tot el sector 

estava dividit en diferents parcel·les, on cada propietari havia construït una casa d’auto-

construcció, cosa que va portar a fortes mobilitzacions contra el Pla, fins el punt que 

aquest no es dugué a terme. 

 El Pla es va plantejar per fer desaparèixer les cases d’auto-construcció, perquè des 

de l’Ajuntament barceloní es considerava que aquestes edificacions eren insanes i no 

permetien un creixement més dens de població a la ciutat. Però tot i els intents per poder 

enderrocar dites cases i prohibir la construcció de noves, el Consistori no ho aconseguí, 

ja que la venda de les parcel·les era legal, tal com van demostrar les 42 al·legacions que 

es van presentar. En el procés, es va demostrar que la documentació de propietat de la 

                                                           
123 Expedient del Pla Parcial de Torre Baró. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 221 – 239. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 54 – 55. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 305 – 311. 
Apèndix 1. Plànols 26. 
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terra, per part dels veïns era legal. Moltes d’aquestes propietats ho eren des de la dècada 

de 1930, és a dir, des de que la Companyia de les Altures del Nord-Est d’Horta els hi 

havia venut, cosa que feia molt difícil la seva expropiació. 

 L’únic que es va dur a terme del Pla Parcial, al llarg de la dècada de 1970 i després 

de moltes reivindicacions veïnals, van ser les millores a la zona, amb l’arribada de 

l’aigua potable i la llum, la construcció de clavegueram, la creació de la parròquia de 

Santa Bernardeta124 i l’obertura d’una escola a la part nord-est del barri, primer dins 

d’uns tramvies retirats de la circulació, i des de 1969 en un edifici molt pobre, que el 

1974 va haver de ser reparat per les males condicions en que es trobava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Caixa de la parròquia de Santa Bernardeta. (ADBB). 
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   2.11. Pla parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana125.  

 

 Els terrenys que afectaven aquest Pla formaven part de la Quadra de Vallbona, és a 

dir, formaven part de la ciutat-jardí promoguda per la Companyia de les Altures del 

Nord-est d’Horta, però a diferència de les de Torre Baró i Vallbona, mai es van arribar a 

parcel·lar. A la dècada de 1950, els terrenys es van voler destinar a cementiri municipal, 

però al ser una vall molt humida, es desestimà aquest indret. Va ser a partir del Pla 

Parcial, l’any 1963, quan es van iniciar les obres per a crear un gran sector d’habitatges, 

amb el nom de Ciutat Meridiana. 

 La immobiliària promotora i propietària dels terrenys, que va dur a terme aquesta 

gran obra, va ser Urbanizaciones Torre Baró, S.A., nascuda l’any 1957 de mans del 

financer Enric Banús, amb persones dins del consell d’administració tan importants 

com: Joan Antoni Samaranch (delegat nacional d’esports), Lluís Sentís Anfruns 

(secretari vitalici de la Diputació de Barcelona), Marià Ganduxer Relats (regidor de 

l’Ajuntament barceloní) i Ginés Vivancos (periodista), a més de la Banca Rothschild, 

                                                           
125 Expedient del Pla Parcial de Font Magués. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume:(1980), vol. VII, 245 – 254. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 66. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 320 – 324. 
Apèndix 1. Plànols 27. 
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entre altres, cosa que ens ensenya la complicitat entre els representants públics i les 

empreses privades a l’hora de construir habitatges. 

 El Pla Parcial fou presentat l’any 1958 de mans dels arquitectes F. Escudero Ribot, 

J. Gelpi Vintró, P. Puigdefabregas i Amaro Tagarro. L’any 1961 no va ser aprovat per la 

Comissió de Foment de l’Ajuntament de Barcelona, ja que l’empresa promotora 

pretenia que el Consistori participés econòmicament en la construcció dels habitatges, 

però aquest, no ho acceptà i decidí que el Pla només es podia portar a terme si era 

Urbanizaciones Torre Baró, S.A. qui la realitzava.  

 L’any 1963 es presentà novament la proposta de Pla Parcial, mantenint les 

alineacions dels carrers, però amb un nou projecte dels arquitectes F. Bendala i S. Mañá, 

que es va portar a terme a partir de 1969, amb la construcció de 5.000 habitatges i els 

vials per part de l’empresa promotora del projecte, sense cap intervenció de 

l’Ajuntament. 

 Aquest nou sector, molt aïllat respecte a la resta de la ciutat, tenia un gran accés des 

de la zona nord-est, que passava per sota de les vies del tren de Saragossa i connectava 

amb l’avinguda Meridiana, seguint la trama urbana hi havia un petit accés que unia el 

sector amb la resta de la ciutat, l’avinguda Vallbona, donant-li accés des de la Trinitat 

Nova, per on es preveia que passessin els autobusos, posteriorment a la zona nord, dins 

el terme municipal de Montcada i Reixac, es va construir una zona industrial i 

d’habitatges, Can Cuiàs, que donava sortida al sector per aquesta població vallesana. 

 A la zona nord-est, al costat de la gran entrada al sector, es va reservar un espai per 

a l’Ajuntament perquè hi construís un mercat, però es requalificà i s’hi construí un 

gratacels de vint plantes pis, fet per l’empresa Inmuebles en Renta. Finalment, es van 

construir dos mercats, un l’any 1966 a l’extrem oest, el mercat de Núria, i l’altre l’any 

1968 en una zona més cèntrica del barri, el mercat de Ciutat Meridiana. També es van 

construir equipaments esportius i educatius, que van anar amb retràs respecte al 

creixement urbanístic, provocant les queixes dels veïns. La parròquia de Sant Bernat de 

Claravall126, fou construïda el 1966, en una zona elevada del barri, donant servei religiós 

a tot el sector. L’únic espai de reunió que hi havia al barri era la plaça Roja, que va ser 

un descampat durant molts any, on els veïns es manifestaven per demanar les diferents 

reivindicacions que tenien o per celebrar les festes comunitàries, com la festa major. 
                                                           
126 Caixa de la parròquia de Sant Bernat de Claravall. (ADBB). 
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 Els edificis que es van construir van ser blocs aïllats entre cinc i deu plantes pis, 

amb habitatges molt senzills per a obrers, que es van vendre a preus assequibles, donant 

lloc a un barri d’uns 10.480 habitants. Abans que s’acabessin de construir tots els 

habitatges del barri, els primers edificis ja començaren a tenir problemes amb les 

humitats (un 40% dels habitatges construïts). Per aquest motiu, des de principis de la 

dècada de 1970, els veïns iniciaren queixes per solucionar aquests problemes de difícil 

solució, donat que tot el barri estava construït en una vall obaga de Collserola. 

 Com en el cas del sector de Trinitat Nova, en aquest barri de nova construcció, 

foren els seus habitants els que tingueren que crear les associacions i una vinculació 

entre ells per a cohesionar la societat veïnal. En aquest cas, però, això costà més, ja que 

el barri fou creat com un barri dormitori allunyat de la ciutat. Provocant que els seus 

habitants es passessin la majoria del temps o treballant fora del sector o en el trajecte 

cap a la feina, cosa que complicava la cohesió entre els diferents veïns.  
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   2.12. Pla Parcial de Ca n’Ensenya127. 

 

 El Pla Parcial aprovat l’any 1964, es va considerar la continuació del Pla Parcial de 

la Guineueta. Aquest afectava la zona sud del Pla Parcial anterior, on estava situat 

l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau, deixant aquesta institució rodejada 

d’edificacions. Els límits de la primera fase eren des del passeig Valldaura fins a la 

meitat dels terrenys de Ca n’Ensenya, és a dir, fins al mur de l’Institut Mental.  

 El nou Pla fou impulsat pel mateix Institut Mental per la falta de recursos que patia 

el Consorci Hospitalari de la Santa Creu i Sant Pau, que va veure una oportunitat en la 

venda de les seves terres, per aconseguir diners. Ràpidament l’Ajuntament, que formava 

part del Consorci, va aprovar el Pla Parcial, amb una breu modificació, en la qual 

preveia construir una nova parròquia i un mercat per a la zona, donat que el 5% del 

terreny urbanitzable era per a usos de l’Ajuntament de Barcelona.  

 Aquesta zona es va anar edificant en diferents fases amb la parcel·lació 

corresponent i la venta de parcel·les a constructores, que edificaven pisos per a diferents 

                                                           
127 Expedients de les fases del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 262 – 268. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 68. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 325 – 329. 
Apèndix 1. Plànols 28.  
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empreses, que al seu temps venien els habitatges als seus treballadors. Aquest Pla va 

donar com a resultat la construcció de 4.081 habitatges, que acollirien a uns 16.325 

habitants. La primera fase afectava els terrenys situats al passeig Valldaura entre els 

actuals carrers Feliu i Codina i Alsàcia128, sense afectar cap de la edificacions de 

l’Institut Mental. Aquesta fase es va dividir en diferents parcel·les.  

 Parcel·la A129: Propietat de Telefònica i construïda per FOMINSA (Compañia 

General de Fomento Inmobiliario S.A.). L’any 1966 s’inicià amb un projecte de 

l’arquitecte J. A. Camos de Mendoza. A la parcel·la s’hi van construir tres torres de 

quinze plantes pis, amb 84 habitatges cada una, dos  edificis de sis plantes pis, el primer 

amb 96 habitatges i el darrer amb 48 habitatges, tres edificis de vuit plantes pis, dos 

amb 192 habitatges i l’últim amb 128 habitatges, destinant les plantes baixes a locals 

comercials en tots els edificis. Als baixos de la torre del passeig Valldaura 142, 

Telefònica, hi va instal·lar el 1975 una guarderia per als fills dels seus treballadors, feta 

per l’arquitecte Vilarrosa Gonzalez. 

 Parcel·la B130: Fou adquirida i construïda per la Cooperativa d’Habitatges La 

Constancia, l’any 1969. Seguint el projecte del bufet d’arquitectes Anglada – Gelabert – 

Ribas s’hi van construir dues torres de quinze plantes pis, amb 56 habitatges cada una, 

un bloc de nou plantes pis, amb 180 habitatges, i dos blocs de cinc plantes pis, amb 36 

habitatges cada bloc, aquests situats al carrer Marie Currie, a tocar del mur de l’Institut 

Mental. Tots ells amb locals comercials, menys els del carrer Marie Curie.   

 Parcel·la C131: FOMINSA va ser el promotor d’aquesta parcel·la l’any 1964, en la 

qual hi construí un bloc de nou plantes pis, amb 161 habitatges i locals comercials, de 

l’arquitecte Daniel Gelabert Fontova. Entre els anys 1966 i 1968 continuà l’edificació 

de la parcel·la, amb la construcció de dues torres de quinze plantes pis, amb 84 

habitatges cada una, de l’arquitecte Manuel Puig Ribot.  

                                                           
128 Expedient de la primera fase del Pla Parcial de Ca n'Ensenya, (AMCB). 
Apèndix 1. Plànol 29. 
129 Expedient de l’edifici del passeig Valldaura, 142 - 148. (AMCB). 
130 Ídem passegi Valldaura, 166. (AMCB). 
Ídem carrer Marie Curie, 3. (AMCB). 
131 Ídem carrer Marne, 23. (AMCB). 
Ídem passeig Valldaura, 168 – 170. (AMCB). 
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 Parcel·la D132: La propietat era de La Caixa, que encarregà la construcció dels 

habitatges a FOMINSA, la qual hi construí dues torres de quinze plantes pis, amb 56 

habitatges cada una i locals comercials, i tres blocs de planta baixa i vuit plantes pis, 

amb 180 habitatges dos d’ells, mentre el tercer comptava amb 144 habitatges. Entre les 

dues torres de quinze plantes, l’Ajuntament de Barcelona es va reservar un espai per a 

construir un mercat, el de la Guineueta, que fou inaugurat l’any 1965. 

 La segona fase133 del Pla Parcial de Ca n’Ensenya volia edificar a la zona sud de 

l’anterior fase, així per a fer-la realitat calia enderrocar les edificacions de l’Institut 

Mental, ja que segons el Consorci Hospitalari, estava en tant males condicions que no es 

podia reparar, i es plantejava construir un nou equipament mental en un altre indret 

allunyat de la ciutat. Aquesta segona fase va ser aprovada per l’Ajuntament barceloní 

l’any 1970, i com l’anterior es va parcel·lar per a construir les diferents edificacions.  

 Les parcel·les A, B i part de la C van ser construïdes per l’empresa CALPISA –

BARCELONA i CALPISA – CATALUÑA S.A.. Iniciant les obres l’any 1971. Els 

arquitectes eren Juan Pedro Capote Aquino, José M. de la Peña Sainz i Antonio 

Mantecón Valverde. La parcel·la D fou construïda per la mateixa empresa, tot i que des 

de 1972, canvià el nom per Calinova S.A., i des de 1973 inicià la construcció d’aquesta 

parcel·la amb edificacions dels arquitectes José Anglada, Daniel Gelabert i José Ribas 

Gonzalez. 

 Parcel·la A134: Situada a l’actual carrer Borgonya cantonada carrer Albert Einstein. 

S’hi va construir un únic bloc de planta baixa i tretze plantes pis, amb 112 habitatges. 

 Parcel·la B135: A continuació de l’altre seguint el passeig Urrutia fins al carrer 

Doctor Pi i Molist, s’hi van construir sis blocs de planta baixa i tretze plantes pis, amb 

112 habitatges cada un. Al seu voltant s’obrí una zona esportiva privada, que només 

podien utilitzar els veïns de les noves edificacions, tot i que posteriorment es creà un 

club i s’obrí a la gent dels barris dels voltants, però amb una quota de soci massa 

elevada, dificultant l’accés dels veïns d’altres edificacions. 

                                                           
132 Ídem passeig Valldaura, 200-202. (AMCB). 
Ídem passeig Valldaura, 192-196. (AMCB). 
133 Expedient de la segona fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànol 30.  
134 Expedient de l’edifici del carrer Villalba dels Arcs 38. (AMCB). 
135 Ídem carrer Doctor Pi i Molist, 135. (AMCB). 
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 Parcel·la C136: Entre el carrer Doctor Pi i Molist fins a la plaça Llucmajor, en la 

qual es van construir cinc blocs de dotze plantes pis, amb 96 habitatges cada un, i locals 

comercials a les plantes baixes, ocupant només l’espai del carrer Doctor Pi i Molist fins 

el carrer Lorena, deixant una part de la parcel·la sense construir. En aquesta part de la 

parcel·la la promotora Calinova S.A. va edificar una gran torre137 de 19 plantes pis, amb 

96 habitatges i locals comercials, aquesta va ser comprada per La Caixa, que va vendre 

els habitatges als seus treballadors. La torre es començà a construir l’any 1971 sota la 

direcció dels arquitectes J. P. Capote, J. M. de la Peña i A. Mantecón, però hi hagué un 

problema amb els fonaments de l’edifici, aquests no eren suficients per suportar una 

edificació tant alta. L’any 1974 es canvià el projecte pel del bufet d’arquitectes Anglada 

– Gelabert – Ribas, que reprengueren les obres l’any 1977 i acabaren l’edifici al poc 

temps, entregant-lo a La Caixa. 

 Parcel·la D138: Situada al costat de la gran torre propietat de la Caixa fins el carrer 

Alsàcia, és a dir, unint la fase dos amb la primera que s’havia construït del Pla Parcial. 

En ella s’hi van construir tres grans blocs de vuit plantes pis, amb 176 habitatges i locals 

comercials, i un gran bloc de vuit plantes pis, amb 144 habitatges, locals comercials i 

una benzinera, situada al passeig Valldaura. 

 L’any 1970, acabada d’aprovar la segona fase, es plantejà fer una tercera fase139 del 

projecte, que ocupava la part restant de la propietat de l’Institut Mental i afectava a 81 

propietaris de petites cases situades al passeig Urrutia, passeig Fabra i Puig i el carrer 

Vilalba dels Arcs.  

 Aquesta fase, però portà diferents problemes amb els propietaris particulars, que no 

volien perdre casa seva, i els mateixos problemes del terreny, ja que hi havia grans 

desnivells. Els veïns de la zona veien que l’únic que resultava de la desaparició de 

l’Institut Mental, eren grans blocs d’habitatges i pràcticament cap servei, van començar 

diferents mobilitzacions per aconseguir que la part que restava dempeus de l’Institut 

Mental no anés a terra, utilitzant-se per a diferents equipaments i que els terrenys 

restants de la tercera fase, es convertissin en zona verda.  

                                                           
136 Ídem passeig Verdum, 53. (AMCB).  
137 Ídem passeig Valldaura 218 - 220. (AMCB). 
138 Ídem passeig Valldaura 216. (AMCB). 
139 Expedient de la tercera fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànol 31. 
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 Això va fer que els terrenys de la tercera fase es mantinguessin sense urbanitzar i 

abandonats durant molts anys, fins a finals de la dècada de 1990, quan es van començar 

a urbanitzar, creant un gran parc, el Parc Central de Nou Barris. Així mateix es va 

aconseguir salvar la part central de l’edifici de l’Institut Mental, que es convertí en una 

biblioteca i en la seu del Districte de Nou Barris, es va salvar el mas de Ca 

n’Ensenya140, que s’utilitzà com a centre social per el barri, la seva capella des de 1970 

és la parròquia de Sant Rafael141, i el mas de  Can Carreres142, que va quedar abandonat 

sense ús. 

 Aquest Pla Parcial va crear un gran sector amb 3.577 nous habitatges i l’arribada 

d’un gran nombre d’habitants, que van haver de crear les seves pròpies associacions, tot 

i això van crear vincles amb el proper sector de la Guineueta, afavorint una cohesió 

social comuna entre els dos sectors. Això fou així especialment per l’existència del 

mercat de la Guineueta, a la parcel·la D de la primera fase d’aquest Pla Parcial, i perquè 

les escoles estaven situades en el polígon de la Guineueta. Cosa que va provocar el 

moviment dels veïns entre els dos sectors, ajudant a la unió veïnal en les 

reivindicacions, molt especialment de millores de mobilitat del passeig Valldaura, ja 

que per part de l’Ajuntament es considerava una via ràpida de trànsit rodat, i 

l’escassedat de semàfors va provocar alguns accidents, amb les corresponents queixes 

veïnals, fins aconseguir un canvi de consideració del passeig per part de l’Ajuntament i 

la instal·lació de semàfors.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Apèndix 3. Fotografia 20. 
Apèndix 3. Fotografia 21.  
141 Caixa de la parròquia de Sant Rafael. (ADBB).   
142 Apèndix 3. Fotografia 22. 
Apèndix 3. Fotografia 23.  
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   2.13. Pla Parcial de Canyelles143. 

 

 La zona que afectava el Pla de Canyelles era una zona pràcticament sense 

urbanitzar, només existien els pocs carrers propers a l’antic mas de Can Guineueta144, en 

el qual hi havia cases d’auto-construcció, que des de 1930 i fins el 1950 havien anat 

creant el barri de la Guineueta Vella. 

 L’any 1964 l’Ajuntament barceloní va decidir crear un  nou barri a la zona, 

enderrocant totes les cases d’auto-construcció existents i construint blocs de pisos de 

grans alçades per acabar amb el barraquisme a la ciutat, a més el Pla preveia la 

construcció del Segon Cinturó, per dotar Barcelona d’unes infraestructures viaries 

adequades. Aquest primer Pla va ser firmat per l’arquitecte Antonio Canyelles Torrent, 

que preveia diferents tipus d’edificis: 

  Tipus A: Blocs de quatre habitatges per planta i nou plantes pis (36 habitatges). 

                                                           
143 Expedient del Pla Parcial de Canyelles. (AMCB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 268 – 277. 
NEGRE I RIGOL, Pere. El Polígon de Canyelles. L’últim barri construït a Barcelona. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona – Àrea de Serveis Socials, 1981. 
HUERTAS, Josep. M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 68. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 330 – 333. 
Apèndix 1. Plànols 32.  
144 Apèndix 3. Fotografia 24.  
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  Tipus B: Blocs de dos habitatges per planta i quatre plantes pis (8 habitatges). 

  Tipus C: Blocs de dotze metres d’ample i quatre plantes pis, la seva longitud era 

variable per adaptar-se a les edificacions existents. 

 Construint un total de sis blocs de tipus A (216 habitatges), 192 blocs de tipus B 

(1.536 habitatges) i un bloc de tipus C (458 habitatges), creant 2.210 habitatges que 

donaven una densitat de població de 9.945 habitants al nou sector. 

 Tot i les al·legacions dels veïns, el Pla no es va poder aturar, com si havia passat a 

Torre Baró. Així s’iniciaren les lluites dels veïns, primer per aconseguir un habitatge al 

mateix sector per als desallotjats de la Guineueta Vella, segon millores en les 

condicions d’accessibilitat a l’habitatge, tant si era de lloguer com de compra, i per 

últim van haver grans mobilitzacions per aconseguir el soterrament del Segon Cinturó, 

que afectava a tota la zona alta de Sant Andreu, creant una barrera viària entre els barris 

de Canyelles, Roquetes i les dues Trinitats, respecte a la resta de la ciutat. 

 Totes aquestes mobilitzacions van comportar l’alentiment del Pla, provocant que 

aquest es modifiques amb el temps i que finalment fos executat pel Patronat Municipal 

de l’Habitatge de Barcelona. Aquest inicià les obres de construcció del polígon145 

d’habitatges l’any 1972,  mitjançant diferents fases, on es van construir edificacions de 

vuit a dotze plantes pis, creant 2.570 habitatges. Als anys 1980 i 1990 es van obrir els 

primers equipaments, com l’escola Tomàs Moro, el mercat de Canyelles o la parròquia 

de Sant Narcís146, a més de construir un gran parc al centre del polígon.   

 Tot i que el polígon fou de nova creació i per tant els seus habitants nous en el 

sector, la problemàtica dels antics habitants de la Guineueta Vella i que la majoria dels 

nous habitants eren reallotjats de barris de barraques, va fer que tots els veïns s’unissin 

per a aconseguir que aquests primers habitants es quedessin al polígon, creant una unió 

veïnal ràpidament. El que acabà de crear el sentit de pertinença al nou barri, van ser les 

lluites per aconseguir el cobriment del Segon Cinturó, evitant que els barris quedessin 

desconnectats entre ells. 

 

                                                           
145 Aquest polígon serà explicat en l’apartat dedicat als polígons d’habitatges del Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona. 
146 Caixa de la parròquia de Sant Narcís. (ADBB). 
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   2.14. Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – Trinitat147. 

 

 L’Ajuntament de Barcelona l’any 1969, donant prioritat a les grans vies de 

circulació i a la creació d’espais lliures per a construir nous habitatges, va aprovar el Pla 

Parcial de Torre Baró – Vallbona – Trinitat de l’arquitecte Sen Tato, que afectava 535 

hectàrees a tota la zona nord del territori d’estudi i plantejava l’enderroc de 4.370 

habitatges. 

 L’aprovació d’aquest Pla Parcial va crear una gran mobilització en contra seva, així 

l’Ajuntament per controlar aquesta, va crear una taula rodona entre els representants 

dels veïns afectats i el Consistori municipal. Els veïns, per la seva part, van presentar 

més de 3.000 al·legacions al Pla, però ni aquestes, ni les queixes veïnals van servir per 

aturar-lo, ja que l’Ajuntament pretenia tirar-lo endavant sense el recolzament veïnal. 

Això provocà l’organització en associació de veïns dels afectats, al febrer de 1970, 

donant lloc al naixement de l’Associació de Veïns Torre Baró – Vallbona – Trinitat, 

més coneguda com a Nou Barris, ja que el Pla afectava a nou dels barris de la zona alta 

de Sant Andreu. 

                                                           
147HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 139 – 150. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 69. 
http://www.raco.cat/index.php/Finestrelles/article/viewFile/214644/294281. 
Apèndix 1. Plànols 33. 
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 Aquesta associació, després de moltes mobilitzacions, aconseguí el 10 de maig de 

1973, dia que s’havia d’aprovar definitivament el Pla Parcial, entrar al ple municipal i 

aturar l’aprovació, quedant el Pla Parcial sobre la taula, amb la dimissió de l’alcalde, 

Josep Maria de Porcioles. Així no es parlà mai més del Pla que quedà oblidat. 

 Gràcies a aquest Pla Parcial, a la unió dels veïns per ha crear l’Associació de Veïns 

de Nou Barris i les mobilitzacions que aquesta va iniciar, els habitants dels diferents 

sectors de la zona alta de Sant Andreu van crear uns vincles, que els van aportar un 

sentit de comunitat, ja que patien els mateixos problemes, cosa que els unia per fer les 

mateixes reivindicacions. Aquest sentit de comunitat cada cop va anar sent més 

important, desvinculant aquest habitants del nucli històric de Sant Andreu. 
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   2.15. Pla Parcial d’ENASA148. 

 

 L’Ajuntament barceloní aprovà el Pla parcial d’ENASA l’any 1971. En aquest es 

creaven tres zones sobre els terrenys de l’antiga fàbrica d’ENASA, situada a la Sagrera, 

entre els carrers Dublín – Riera d’Horta, Sagrera, Portugal, Pegàs i avinguda Meridiana, 

ja que aquesta havia iniciat el seu trasllat a la Zona Franca. La primera zona de 3,5 

hectàrees, estava destinada a zona verda, la segona de 1,5 hectàrees, a equipaments, i la 

tercera de 3,2 hectàrees, a zona residencial, on es van projectar edificis de dotze i 

catorze plantes pis a tocar de l’avinguda Meridiana, és a dir, edificis pantalla. 

 Tot i l’existència del Pla Parcial, ENASA vengué tots els terrenys a la constructora 

CEVASA per 270 milions de pessetes, i aquesta a canvi que s’augmentés l’edificabilitat 

de la zona d’habitatges, cedí la segona zona a l’Ajuntament, com estava establert en el 

Pla Parcial, on s’hi construí el complex escolar, que els veïns reivindicaven. La primera 

zona, destinada a zona verda, es vengué a l’Ajuntament per 120 milions de pessetes, on 

s’hi construí un parc, després de mobilitzacions veïnals.   

                                                           
148 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 148.  
BASIANA, Xavier; DE LA CRUZ, Xavier; VINYES, Pau; RABASSA, Jordi: (2009), pàg. 147. 
Apèndix 1. Plànols 34. 
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 Les edificacions que es van construir a la tercera zona van ser: a l’avinguda 

Meridiana, tres grans torres de quinze plantes pis, per oficines, amb una gran planta 

baixa, que fou ocupada per uns grans magatzems, un gran bloc de la mateixa alçada 

amb vuit escales i 48 habitatges per escala. Al nou carrer Torroella de Montgrí,  un altre 

gran bloc, igual a l’anterior, amb tretze escales. En total es van crear 1.008 habitatges de 

venda directa, que van acollir a uns 4.030 habitants, destinant les plantes baixes a locals 

comercials.  

 A la segona zona l’Ajuntament construí les escoles, que des de feia anys 

reivindicaven les Associacions de Veïns de Sant Andreu i de la Sagrera. Aquestes foren 

inaugurades l’any 1977, amb un règim d’autogestió per part dels pares i mestres. I per 

últim la primera zona, es convertí en parc, el Parc de la Pegaso, després de moltes 

mobilitzacions veïnals fou inaugurat l’any 1986, seguint el projecte dels arquitectes 

Enric Batlle i Joan Roig. 
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   2.16. Pla parcial sector RENFE149. 

 

 L’any 1973 es va planificar el primer projecte urbanitzador dels terrenys que 

ocupaven els Tallers del Ferrocarril del Nord, situats entre el barri de Porta i l’avinguda 

Meridiana, que amb el soterrament de les vies havien quedat en desús i totes les seves 

edificacions havien sigut enderrocades per posar a la venda els terrenys, fins i tot es va 

enderrocar el mas de Can Dragó150 del segle XVII i que s’havia mantingut dins els 

terrenys dels Tallers del Ferrocarril del Nord. 

 El projecte urbanitzador el van realitzar per iniciativa pròpia, amb l’ajut veïnal, 

l’arquitecte Jaume Sanmartí, el dissenyador Josep Mañà i l’economista Eugeni Giralt. 

Aquests plantejaven un parc urbà de cinc hectàrees, amb equip hospitalari de tres 

hectàrees, dues hectàrees per a equipaments escolars, una zona esportiva d’una hectàrea 

i mitja, una estació terminal d’autobusos Catalunya Nord – Europa, aparcament terminal 

d’automòbils, un mercat, equipaments generadors de renda i 110.000 metres quadrats 

per a comerços, oficines i habitatges, a més plantejaven el soterrament de l’avinguda 

Meridiana i convertir la superfície en passeig de vianants. 

                                                           
149 Expedient del Pla Parcial del sector de RENFE. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànols 35. 
150 Apèndix 3. Fotografia 25. 
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 El 1977 l’Ajuntament adquirí en propietat els terrenys, i el 1980 aprovà el Pla 

Parcial, amb l’obertura de l’Avinguda Rio de Janeiro com a part final de la Ronda del 

Mig. És a dir, el que es plantejà primerament fou solucionar el problema circulatori de 

trànsit rodat de la ciutat, obrint aquesta nova avinguda. 

 Gràcies a les demandes veïnals i al projecte de 1973, que plantejava  la creació de 

grans equipaments a tot el sector, l’Ajuntament introduí canvis en el Pla Parcial. Així es 

plantejava la creació d’un gran parc, grups escolars, mercat, quarter de bombers i un 

hospital de districte, a més d’una amplia zona d’habitatges prop de l’avinguda 

Meridiana, que no es cobria, com preveia el projecte de J. Sanmartí, J. Mañà i E. Giralt. 

 Durant tota la dècada de 1980 no es va construir cap edificació més que uns primers 

habitatges, per part del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, a l’illa 

compresa pels actuals carrers Manuel Sanchis Guarner, Andreu Nin, Baltasar Samper i 

Rio de Janeiro. Construint l’any 1984, dos blocs de pisos de l’arquitecte Lluís Nadal 

Oller, amb un total de 194 habitatges, on es van instal·lar uns 776 habitants. 

 Finalment, es construïren els equipaments escolars a la zona oest del Pla Parcial i 

un parc urbà de dotze hectàrees, amb grans equipaments esportius al costat de 

l’avinguda Meridiana, seguint el nou projecte d’Enric Pericàs, en motiu de les 

Olimpíades de Barcelona de 1992, inaugurant el parc esportiu l’any 1990. Part dels 

terrenys van quedar com a solars fins a finals de la dècada de 1990, quan es construí un 

complex lúdic i comercial. 
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   2.17. PERI de Trinitat Vella151. 

 

 Com no es va poder dur a terme el Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – Trinitat, 

el Consistori barceloní va decidir fer un Pla Especial de Reforma Interior (PERI) per el 

barri de Trinitat Vella.  Aquest s’aprovà per la Comissió d’Urbanisme l’any 1982, en el 

qual es mantenien totes les edificacions existents i es destinava la zona est del barri per 

a equipaments escolars. Es milloraven els accessos des de Sant Andreu i es creaven 

espais verds en les poques zones lliures que hi havia. Les úniques noves alineacions que 

es van projectar es trobaven al sud-est del barri, però aquestes no es van dur a terme per 

la construcció del Nus de la Trinitat, com a porta d’entrada i sortida de la Ciutat Comtal 

per el trànsit rodat, que s’inaugurà juntament amb el parc de la Trinitat, l’any 1992, en 

motiu de les Olimpíades de Barcelona. 

 

 

 

 
                                                           
151 Expedient de Pla Especial de Reforma Interior de Trinitat Vella. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànols 36. 
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  3. Pla General Metropolità152. 

 

 Aquest va ser impulsat l’any 1974 per l’Ajuntament de Barcelona, per revisar el Pla 

Comarcal de 1953 que havia quedat obsolet i per tant no s’adequava a la realitat que hi 

havia a la ciutat. Aquesta revisió s’havia de fer al cap de 25 anys del Pla Comarcal, però 

era tant necessària que es va haver d’avançar. Els encarregats de dur a terme el Pla 

General Metropolità foren l’enginyer Albert Serratosa i l’arquitecte Joan Antoni Solans. 

 El primer que es va crear va ser un Pla Director, que afectava a la ciutat de 

Barcelona i els pobles de la Comarca definida en el Pla Comarcal. El Pla Director es va 

iniciar l’any 1964 i s’aprovà el 1968. Aquest va estudiar totes les zones que havien anat 

sent urbanitzades des de 1953 i va veure com no hi havia pràcticament cap tipus 

d’infraestructures ni serveis en totes elles, provocant l’augment dels desequilibris i la 

congestió de les zones. Això havia passat perquè la població barcelonina havia crescut 

més ràpid que les previsions del Pla Comarcal. Per exemple, el 1960 el Pla Comarcal 

preveia per a la ciutat de Barcelona una població de 1.548.000 habitants, mentre en 

aquest any ja arribava al 1.557.863 habitants. I per a la seva àrea d’influència preveia 

una població de 330.000 habitants, i ja eren el 1960 456.646 habitants. 

                                                           
152 Projecte del Pla General Metropolità. (AMCB). 
“Els 20 anys del Pla General Metropolità de Barcelona”. Revista Papers, 28 (1997). 
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 Per a solucionar aquests problemes de manca de serveis i infraestructures, es va 

crear en el Pla Director, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que englobava els 

municipis de Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, 

Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà de 

Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet 

de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià 

de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, 

Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 

Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, 

Torrelles de Llobregat i Viladecans.   

 Amb aquest estudi exhaustiu que va fer el Pla Director, l’any 1974 es va impulsar 

un nou Pla, el Pla General Metropolità, que tenia unes idees clau per a millorar els 

problemes que havien sorgit amb l’antic Pla Comarcal. Aquestes millores eren: 

 1- La utilització de una millor metodologia: cartografia de qualitat, recopilació 

d’informació informatitzada, estudis específics molt sectorials de les necessitats de la 

població de cada zona. 

 2- Fer compatibles els objectius amb la realitat existent. 

 3. No tenir en compte qui eren els propietaris de les parcel·les, sinó els interessos 

generals de la comunitat. 

 4- No només basar-se en el règim jurídic o del usos del sòl, sinó també mirar 

l’objectiu col·lectiu. 

 5- Dotar el Pla de més equipaments, com per exemple zones verdes que es van 

multiplicar per 2,5 (250%), ja que del Pla de 1953 s’havien perdut més del 50% de les 

previstes. 

 6- Aportar racionalitat a la xarxa viària que era insuficient, estava descoordinada i 

tenia moltes estrangulacions. 

 7- Reduir l’edificabilitat de la ciutat i millorar la de la perifèria. 

 8- Aconseguir una normativa senzilla, clara i unívoca. 
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 La tramitació del Pla General Metropolità va crear, quan es va plantejar realitzar-lo, 

unes grans polèmiques. Per part dels especuladors, perquè veien que el funcionament 

que fins el moment els havia regit canviava, i a més a més, durant un període de dos 

anys, mentre es redactava el Pla, els permisos d’obres quedaven paralitzats, amb la 

pèrdua de capitals que això representava. I per part de les associacions veïnals, també va 

haver un rebuig, ja que es pensaven que el nou Pla encara podia empitjorar més les 

coses, dotant de més terrenys urbanitzables als especuladors, perquè aquests fessin més 

negocis.  

 Aquest Pla va ser aprovat, amb petites modificacions, l’any 1976, tot i que no 

sempre s’ha pogut respectar i portar a terme, si que ha permès regular el creixement de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana, estant en vigor fins els nostres dies, amb una extensa 

revisió l’any 1997. 

 El Pla General Metropolità en el cas de l’antic terme de Sant Andreu va servir per 

anar lentament aconseguint part dels equipaments necessaris a cada sector, així com la 

millora en la urbanització d’aquests, creant zones verdes, limitant l’edificació dels nous 

habitatges i recuperant carrers per els vianants. Tot i això la falta d’equipaments va 

continuar existint, així com les mobilitzacions veïnals per aconseguir-los i per a què es 

respectés el Pla General Metropolità. 
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V. CREIXEMENT URBANÍSTIC DE  

SANT ANDREU. 
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 El creixement urbanístic a Sant Andreu fou impulsat en un primer moment per la 

construcció de les noves vies, que propicià la parcel·lació de les terres privades dels 

voltants d’aquestes, per a construir habitatges. Aquesta demanda d’habitatges era 

causada, primerament, per la immigració catalana que arribava al poble, per a treballar 

en les seves indústries, ja que la pagesia es veia obligada ha abandonar els seus llocs 

d’origen, degut a que la plaga de la fil· loxera els havia deixat sense feina. A aquesta 

immigració cal sumar-li, la immigració provinent d’Aragó, el País València i Múrcia, 

que va arribar a Barcelona, des de la primera dècada del segle XX, cridats per la 

industrialització de la ciutat i per les obres del metro i de l’Exposició Universal de 1929. 

 Aquesta massa nouvinguda va provocar, que en zones allunyades i mal 

comunicades del nucli urbà de Sant Andreu, alguns propietaris, veien que la fil· loxera 

també els havia afectat i que les seves terres havien deixat de ser rendibles, comencessin 

ha parcel·lar-les de forma il· legal, i les venguessin als immigrants, que s’hi construïren 

cases d’auto-construcció. Cosa que es va incrementar a la dècada de 1920 i 1930, quan 

l’onada migratòria va créixer, donant origen a petits nuclis de població allunyats del 

centre urbà de Sant Andreu. 

 Després de la Guerra Civil, molt especialment des de la dècada de 1950 fins a la de 

1970, la població barcelonina va augmentar considerablement, amb l’arribada de 

nouvinguts, sobretot d’Andalusia i Extremadura, que van començar a malviure en els 
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barris de barraques o en pisos de rellogats, provocant un greu problema de habitatge a la 

Ciutat Comtal. Per a solucionar aquest problema històric de Barcelona, a la dècada de 

1920 es va crear el Patronat Municipal de l’Habitació, que desaparegué després de la 

Guerra Civil, i el 1945 es va haver de tornar a fundar amb el nom de Patronat 

Municipal de l’Habitatge.  

 Amb aquesta nova onada migratòria de mitjans de segle XX es van crear nous 

organismes, tant públics com religiosos, que havien de construir habitatges 

principalment per eradicar el barraquisme, d’aquesta forma s’inicià la construcció dels 

polígons d’habitatges. Les entitats públiques constructores dels polígons, a l’antic 

municipi de Sant Andreu de Palomar, van ser: el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

l’ Obra Sindical del Hogar i l’ Instituto Nacional de la Vivienda, que van construir 

habitatges públics, principalment per a solucionar el barraquisme a Barcelona, tot i que 

no ho aconseguiren. Per part de l’Església s’impulsà, el Patronato de Viviendas del 

Congreso Eucarístico, que tot i que es constituí per a ajudar a resoldre el problema del 

barraquisme barceloní, amb la construcció dels polígons, va prevaldre el benefici dels 

inversos, i els habitatges foren venuts a famílies de classe mitja. 

 Aquest increment poblacional del territori que ocupava l’antic municipi de Sant 

Andreu de Palomar, el podem veure en el quadre següent, realitzat mitjançant les dades 

extretes de les obres de Joan Costa i Raimon Bonal: Sant Andreu de Palomar del 

municipi independent al poble actual, i de diversos autors: Sant Andreu de Palomar, 

més que un poble. 

 Quadre d’increment de població al terme de l’estudi: 

ANY TERRITORI D’ESTUDI NUCLI ANTIC 

1845  4.350 

1857  10.247 

1884  14.604 

1887  14.971 

1897  17.451 

1910 37.362 20.554 

1956 290.627 31.192 

1970 361.260 34.098 

1975 390.524 44.817 
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  1. Primeres urbanitzacions andreuenques. 

 

 La construcció de les noves vies a Sant Andreu i el creixement demogràfic que 

afectava l’antic municipi, van fer que diferents propietaris de terrenys decidissin iniciar 

la parcel·lació de les seves terres, per a construir noves zones urbanes. Algunes 

d’aquestes estaven unides a la trama urbana existent, per tant li donaven una continuïtat, 

però n’hi hagué altres, que van sorgir en zones allunyades i no s’integraren a la trama 

urbana fins a les dècades de 1960 i 1970, gràcies a l’aplicació dels Plans Parcials. La 

construcció d’aquestes urbanitzacions aïllades no va anar acompanyada de la 

urbanització dels carrers (clavegueram, voreres, fanals...) ni tampoc de les mínimes 

necessitats per viure (aigua corrent, electricitat...), que van arribar més tard, després de 

mobilitzacions veïnals. 
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   1.1. La urbanització del Camp d’en Nadal153. 

 

 El Camp d’en Nadal estava situat al sud de l’actual Rambla de Fabra i Puig, entre 

els carrers actuals Camil Fabra, Rambla de Fabra i Puig, Neopàtria (abans Santa Rosa) i 

Rovira i Virgili (antiga Riera d’Horta, límit municipal de Sant Andreu de Palomar amb 

Sant Martí de Provençals). La urbanització del Camp d’en Nadal anava molt lligada a la 

construcció de la Rambla, com hem pogut veure anteriorment, tot i que l’obertura del 

passeig va ser posterior al projecte de J. M. Nadal, aquest sabia que l’Ajuntament 

andreuenc el tenia plantejat, però no el podia dur a terme per falta de pressupost. 

 El projecte per urbanitzar aquest camp va ser fet per l’arquitecte Leandre Serrallach 

Mas, per ordre de Josep Maria Nadal i Vilardaga, propietari del terreny. J. M. Nadal era 

un advocat, hisendat i polític que va viure entre 1839 i 1908. Va rebre l’ herència del 

seu avi, Joan Nadal, que va ampliar amb inversions en els sectors bancari i de la 

propietat. Va ser Comissari Regi d’Agricultura, Indústria i Comerç, directiu de la Junta 

de l’Exposició Universal de 1888, president del Montepío Barcelonés i de la Junta de 

Propietarios de la Derecha del Ensanche. Catòlic militant i conservador, va ser 

nomenat regidor de Barcelona el 1875 i de Gràcia el 1876. Fou alcalde de Barcelona 

                                                           
153 ROCA I ALBERT, Jordi: (1997), pàg. 87 – 89.  
Apèndix 1. Plànols 37. 
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durant els anys 1896-1897, moment de l’annexió dels pobles del Pla, participant 

activament en l’agregació d’aquests a la Ciutat Comtal. 

 Les primeres dades del projecte les trobem el 31 d’octubre de 1870, quan J. M. 

Nadal manifesta la decisió d’urbanitzar la seva propietat, anomenada Camp d’en Nadal, 

encarregant-lo a l’arquitecte Leandre Serrallach Mas, el projecte hi havia d’haver una 

plaça i un carrer amb el seu nom. L’arquitecte justificà aquesta urbanització per la 

necessitat que hi havia a Sant Andreu de Palomar de créixer de oest a est, ja que de nord 

a sud, ja havia crescut seguint la carretera de Barcelona a Granollers (carrer Gran de 

Sant Andreu), així com perquè hi havia molts obrers al poble, i aquests necessitaven un 

habitatge digne. 

 L’Ajuntament andreuenc aprovà el projecte, el 24 de novembre de 1870, però fent 

alguns canvis. Disposà que J. M. Nadal pagués les indemnitzacions dels propietaris de 

les cases que s’haurien d’enderrocar al carrer Gran de Sant Andreu, a causa de la 

construcció de la urbanització, creant un conflicte que endarrerí la realització del 

projecte. J. M. Nadal recorregué la disposició de l’Ajuntament a la Comissió Provincial 

de la Diputació de Barcelona, que va obrir un període d’enfrontaments entre J. M. Nadal 

i l’Ajuntament, resolent finalment el 12 de maig de 1875, que aquestes indemnitzacions 

les havia de pagar l’Ajuntament andreuenc, mentre J. M. Nadal es feia càrrec de 

l’obertura de vials vers el carrer Gran de Sant Andreu, sense alterar l’ordre establert. En 

aquest procés també es discutí la negativa de Josep Bogunyà, representant d’Engràcia 

Batista, propietària d’alguns habitatges del carrer Gran de Sant Andreu, que no 

acceptava les expropiacions (3 de juliol de 1874), finalment aquest nou entrebanc es 

resolgué, i J. M. Nadal pogué continuar urbanitzant els seus terrenys. La urbanització es 

va anar realitzant al llarg dels anys gràcies als diners que J. M. Nadal aconseguia amb la 

construcció de la Rambla i la concessió que tenia del mercat instal·lat a la plaça central 

de la seva urbanització. 

 Tot i això la venda de parcel·les i la construcció de cases va ser lenta, no sent una 

realitat completa fins el 1930, quan ja es donà per acabada la urbanització del Camp 

d’en Nadal, amb un increment poblacional d’uns 800 habitants, que es van instal·lar en 

cases de cos, típiques del nucli andreuenc. La urbanització va donar lloc a una plaça 

central, que porta el nom de Nadal, els carrers de nord a sud: Nadal, Cuba (abans Santa 

Maria), Val d’Aran (abans Mercè) i Neopàtria (abans Santa Rosa) i de oest a est, Sant 
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Ildefons i Marquès de Santillana (abans Santa Llúcia). Els noms d’aquests carrers en un 

principi foren tots dedicats a santes, ja que el seu promotor era molt catòlic, com s’ha 

esmentat anteriorment, però amb l’agregació de Sant Andreu de Palomar a Barcelona, 

es van haver de canviar pels noms actuals, per a no repetir el nomenclàtor. 
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   1.2. La urbanització de la Torre Perellada154.   

 

 La Torre Perellada era una masia gran, amb un terreny que anava d’oest a est, dels 

actuals carrer Concepción Arenal fins al carrer Monges i de nord a sud del carrer 

Montsec al carrer Abad Odó, és a dir situat a la part oest del centre urbà de Sant Andreu 

i nord de la Rambla. 

 Francesc de Perellada i Ribas, propietari dels terrenys i del mas, va cedir l’any 1889 

a l’Ajuntament andreuenc una part d’aquests terrenys per a construir l’actual plaça de 

les Palmeres (antiga plaça de Sant Francesc), així la resta de terreny es revaloralitzava i 

podia parcel·lar-lo i vendre les parcel·les resultants, donant lloc al que anomenaren 

urbanització de la Torre Perellada. Aquesta es va convertir en part de l’eixample de Sant 

Andreu, ja que quedava entre el carrer Ignasi Iglésias (abans de l’Ordre), construït 

anteriorment per a donar habitatge als treballadors dels Tallers del Ferrocarril del Nord, 

i la futura Rambla.  

  La urbanització de la  zona va començar el 1897, quan es van aprovar, per part de 

l’Ajuntament de Sant Andreu, les alineacions dels carrers previstos, amb aquesta 

                                                           
154 CAPDEVILA, Alexandra; GARCÍA, Alejandra; GÓMEZ, Laura; PARADÍS, Ricard; PETIT, Jordi; 
PINYOL, Lourdes; SÁNCHEZ, Jordi; VINYES, Pau: (2014). Pàg. 134.  
Apèndix 1. Plànols 38. 
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obertura s’havia d’enderrocar la masia, que es trobava en mig del que havia de ser el 

carrer Abad Odó (abans Santa Eugènia), tocant al carrer Castellbell. L’any 1908 el mas 

va ser expropiat per l’Ajuntament de Barcelona, que primer el cedí a les monges de 

Jesús i Maria com  a escola,  i després, des de 1911 hi instal·là l’Ateneu Obrer de Sant 

Andreu fins el 1932, quan finalment es va enderrocar el mas. Perquè l’Ateneu Obrer no 

es quedés sense edifici, la marquesa de Perellada, hereva de Francesc de Perellada i 

Ribas, va cedir una parcel·la de la urbanització al mateix carrer Abad Odó, on s’hi 

construí el nou edifici de l’Ateneu Obrer. 

 La urbanització de la Torre Perellada tenia com a centre la plaça de les Palmeres i 

donava lloc als carrers de nord a sud: Castellbell i Pare Secchi (abans Riera), i de oest a 

est els carrers: Abad Odó, Coroleu (abans Mare de Déu del Pilar) i Montsec (abans 

Migdia), sense tenir totes les parcel·les edificades fins a la dècada de 1930, amb un 

increment poblacional de l’antic municipi d’uns 1.600 habitants. Aquests van construir 

cases de coses com les existents al nucli andreuenc, i els primers edificis plurifamiliars 

de 3 o 4 plantes pis. En aquesta urbanització els noms triats van ser Castellbell, fent 

referència al marquesat que havia tingut grans extensions de terres al municipi 

andreuenc, Pare Secchi, Abad Odó i Coroleu, referint-se a personatges importants de la 

història catalana i Montsec, per l’accident geogràfic català. 
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   1.3. La Companyia de Urbanització de les Altures del Nord-est  

   d’Horta155. 

 

 L’any 1904 es va crear la Companyia de Urbanització de les Altures del Nord-est 

d’Horta, que tot i tenir aquest nom, referit a Horta, els terrenys que tenia en propietat, 

estaven situats a l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar. Aquesta companyia el 

que pretenia era construir una ciutat-jardí a la zona nord de Sant Andreu, concretament 

al que coneixem avui com els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, però 

mai es va dur a terme. Els terrenys on es volia construir la ciutat-jardí, eren propietat de 

Carles Edmont  Sivatte Vilar, marquès de Vallbona, que els havia comprat l’any 1873, a 

Ramon de Sarriera i Pinós-Santcliment, baró de Pinós i marquès de Barberà, juntament 

amb l’antiga Torre del Baró.  

 Els impulsors de la companyia van ser: el fill de Carles Edmont Sivatte, Manuel 

Maria de Sivatte i Llopart, Román Fabra i Puig, marquès del Masnou i propietari de 

Filatures Fabra & Coats, i el polític Lluís de Bobadilla. Per a promocionar aquesta gran 

urbanització s’aprovà la construcció de la carretera Alta de les Roquetes, que l’hi havia 

                                                           
155 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 221 – 254. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 34 – 35.  
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, 305 – 111. 
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de donar accés. Aquesta infraestructura viària es va acabar l’any 1908, començant a 

l’extrem nord-est de l’antic terme de Sant Joan d’Horta, prop del cementiri d’aquest 

antic municipi, al llarg dels turons de Sant Andreu fins a la nova Torre del Baró, on 

enllaçava amb els diferents carrers que havien de donar origen a la ciutat-jardí 

projectada. 

 En aquest mateix moment Manuel Maria de Sivatte va construir l’edifici, que avui 

en dia, es coneix com a Torre Baró156. Aquesta, segons diferents fonts, havia de ser un 

hotel que dónes empenta a la ciutat-jardí, però que la falta de diners va deixar a mig 

construir. Altres fonts diuen que va ser construïda per substituir l’antiga Torre del Baró, 

ja que el fill de Sivatte estava malalt de tuberculosi i els aires de la muntanya eren més 

bons que els de la part baixa de la seva propietat, però com el fill morí abans d’acabar la 

torre, aquesta va quedar a mig construir. 

 La Torre del Baró original157 era una edificació construïda al segle XIV pel baró de 

Pinós, que fou destruïda després de la Guerra de Successió, al ser dit baró, un dels 

defensors de Barcelona durant el setge de 1713-1714. Posteriorment, el marquès de 

Barberà, descendent del baró de Pinós, a finals del segle XVIII, aixecà una nova torre, 

prop de l’anterior, que es mantingué dempeus fins l’any 1966, quan va ser enderrocada, 

després de treure-la del Catàleg d’Edificacions Protegides de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a construir l’avinguda Meridiana. 

 L’any 1913 la Companyia de les Altures del Nord-est d’Horta, veient que la ciutat-

jardí era una utopia que no es duia a terme, perquè ningú volia anar a viure a una zona 

molt humida i allunyada de la ciutat, va decidir vendre les terres a l’Ajuntament de 

Barcelona, perquè aquest les declarés parc forestal, però no va obtenir resposta del 

Consistori barceloní.  L’any 1915 retornant al projecte original, de construir una ciutat-

jardí, es va construir un xalet158 al carrer Aiguablava i es va donar permís per a construir 

unes cases molt humils, prop de la carretera de Ribes. Això no obstant, no va aconseguir 

que la ciutat-jardí fos una realitat. Finalment l’any 1941, Escolapi Càncer Duaso, 

marmessor de les propietats dels descendents de Josep Maria Sivatte, va decidir 

                                                           
156 http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Torre_Bar%C3%B3. 
Apèndix 3. Fotografia 26. 
157 CAPDEVILA, Alexandra; GARCÍA, Alejandra; GÓMEZ, Laura; PARADÍS, Ricard; PETIT, Jordi; 
PINYOL, Lourdes; SÁNCHEZ, Jordi; VINYES, Pau: (2014). Pàg. 200. 
Apèndix 3. Fotografia 27. 
158 Apèndix 3. Fotografia 28.  
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parcel·lar els terrenys de Torre Baró, així com els de Vallbona, on es van començar a 

construir, al llarg de la dècada de 1950 i 1960, cases d’auto-construcció fetes per 

immigrants nouvinguts a la Ciutat Comtal, que van comprar les parcel·les i van 

començar a edificar sense permís. Aquests primers habitants van ser els que van anar 

arranjant els camins i carrers, que apareixien al mateix moment que es construïen les 

seves pròpies cases. 
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   1.4. Les urbanitzacions a la part central de la Rambla, 

   del sector de Vilapicina i del sector de la Sagrera159. 

 

 Amb la construcció de la Rambla, l’any 1882, el propietari dels terrenys de la part 

central d’aquesta160, Pere Pons, va començar a urbanitzar-los, promocionant els carrers 

Desfar (abans Palerm), Arnau d’Oms, Emili Roca (abans Acàcies) i Santapau, on es van 

edificar cases de cos amb jardí. Seguint aquest creixement, l’any 1919 la Cooperativa 

de la Habitación Barata va construir dues cases dins de la propietat de Can Dragó, 

sense poder determinar la situació exacte. I el 1927, per iniciativa de Lluís Jover 

Castells, es van construir disset cases, donant lloc al passatge de l’Esperança. Així de 

mica en mica, tota aquesta zona central de la Rambla, entre el nucli urbà de Sant Andreu 

i el de Santa Eulàlia de Vilapicina, s’hi van anar construint edificacions fins a la dècada 

de 1930, quan estarà pràcticament sense parcel·les urbanitzables, donant lloc als nous 

carrers Jota i Alella, paral·lels a la Rambla i els carrers més propers a la zona de Sant 

                                                           
159 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 129 – 143.   
Ídem, vol II, pàg. 199 – 206. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon. (1997), vol. III, pàg. 334 – 347. 
Ídem, vol. IV, pàg. 146. 
COLOMER SALMONS, Montserrat: Caminem per la història: els carrers de Santa Eulàlia de 
Vilapicina. Barcelona: l’autora, 2011. 
160 Apèndix 1. Plànols 39. 
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Andreu: Malgrat, Vèlia i Antoni Costa. Els noms dels carrers del sector: Arnau d’Oms, 

Santapau, Desfar, Antoni Costa i Alella fan referència a llinatges catalans que havien 

tingut relació amb el territori andreuenc, mentre Jota, Malgrat i Esperança no tenen cap 

especificitat concreta i el de Emili Roca fa referència a un antic rector de la parròquia de 

Santa Eulàlia. 

 El sector de Vilapicina es va anar urbanitzant seguint un pla general d’urbanització, 

plantejat per l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar l’any 1884, bàsicament el que es 

pretenia era legalitzar les urbanitzacions plantejades amb anterioritat pels propietaris 

dels terrenys, que ja estaven parcel·lades o amb algunes edificacions construïdes. 

Aquest sector tenia com a centre la plaça de Santa Eulàlia i al seu voltant els carrers 

d’oest a est, Santa Matilde, Sant Ferran (abans Usatges), Amílcar (abans Nacional), 

Francesc Bolòs (abans Antoni Miracle) i Baró d’Esponellà, i de nord a sud Santa 

Úrsula, Amics i Serrano (abans Aragó)161. Tots ells noms de sants o personatges 

destacats de la història catalana. 

 A la zona oest de Santa Eulàlia de Vilapicina, dins del terme de Sant Joan d’Horta, 

Maria Montserrat Casanovas de Fargues, propietària de Can Fargues, havia iniciat la 

construcció de la urbanització de la plaça Bacardí i els carrers adjacents. L’any 1912 

amplià aquesta urbanització cap el est, penetrant dins l’antic terme municipal de Sant 

Andreu de Palomar, donant lloc als carrers, d’est a oest, Cartellà (Antiga Riera d’Horta) 

i Espiell, i de nord a sud, Petrarca, Sant Manuel i passatge de les Palmeres, enllaçant la 

trama urbana de Santa Eulàlia de Vilapicina amb la de Sant Joan d’Horta162.  

 L’any 1915 Joaquim de Ros i Càrcer, propietari d’uns terrenys propers, els 

urbanitzarà, donant lloc al carrer Mare de Déu de les Neus, que donarà continuïtat a la 

nova urbanització de Maria Montserrat Casanovas de Fargues, fins a l’antiga 

urbanització al voltant de la plaça de Santa Eulàlia. Seguint aquest creixement 

urbanístic del sector de Vilapicina, el 1917, Fomento de la Propiedad construí cases als 

carres Francesc de Boló i Baró d’Esponellà, i al llarg dels anys 1920 es van anar 

urbanitzant tots els carrers de la zona, al llarg del carrer Cartellà. Els noms de Cartellà i 

Espiell feien referència a antics propietaris de terres en aquest indret de Sant Andreu, 

                                                           
161 Apèndix 1. Plànols 40. 
162 Apèndix 1. Plànols 41. 
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mentre Sant Manuel, Palmeres i Mare de Déu de les Neus es van posar per decisió dels 

propietaris dels terrenys. 

 Per la seva part al sector de la Sagrera es mantindrà amb un nucli al voltant de la 

plaça Masadas fins que, entre els anys 1921 i 1923, es va construir el passatge Coello, 

on es van edificar unes cases molt paupèrrimes, que es van conèixer amb el nom de 

“Barri Xino” o “Barracón del Hombre”. Per un altre part l’empresari Rigobert Jambrina 

va construir habitatges per el seus obrers donant origen al carrer Jambrina, provocant 

que el carrer Pacífic, carrer central de la Sagrera, creixés cap a l’oest163. La Sagrera no 

va créixer massa, ja que estava molt limitada per les vies del tren a Saragossa, les vies 

del tren a Granollers i perquè era una zona amb una gran densitat de fàbriques, que 

impedien que es pogués construir habitatges. Totes aquestes urbanitzacions donaran un 

increment poblacional d’uns 3.000 habitants a l’antic municipi andreuenc, un cop 

finalitzada la seva construcció a mitjans de la dècada de 1930. 
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   1.5. Les urbanitzacions particulars aïllades. 

 

 El primer espai sense cap continuïtat urbanística amb el nucli urbà de Sant Andreu 

de Palomar que es començà a construir va ser el barri actual dels Indians164. L’any 1895 

els germans Manuel i Pedro Romaní Andreu i Lluís i Pere Oliva van començar ha 

parcel·lar les terres que tenien entre l’actual passeig Maragall (antic camí de Sant Joan 

d’Horta a Barcelona), el carrer Garcilaso (antic camí entre Sant Joan d’Horta i la 

Sagrera) i el carrer Concepción Arenal (antic camí d’unió entre els pobles del Pla 

barceloní). Aquest nou sector d’habitatges es va conèixer amb el nom dels Indians ja 

que els primers a instal·lar-se en aquest sector, eren catalans que havien fet fortuna a les 

colònies espanyoles d’Amèrica. És per aquest motiu que majoritàriament els carrers 

d’aquest barri reben noms de poblacions antillanes, com Matanzas, Pinar del Rio, 

Manigua...  

 L’any 1909 hi hagué tot un seguit de petites urbanitzacions que donaven continuïtat 

a la urbanització dels Indians, arribant fins el passeig Maragall (antic camí de Sant Joan 

d’Horta a Barcelona). Aquestes van començar de mans Salvador Riera i Giralt, 

propietari del Mas Guinardó d’Horta, que projectà la urbanització del carrer Acàcies i 
                                                           
164 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 133. 
Apèndix 1. Plànols 43. 
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del passatge Salvador Riera, com també va fer Ramon Albó i Joaquim Prats i Roqué, 

donant nom als carrers Ramon Albó i Prat d’en Roqué165, respectivament.  

 Paral·lelament, el mateix 1909, dins del que coneixem avui com el barri de Navas, 

Jaume Aloy Romaní promocionà, a la seva  propietat, el carrer Capella i els passatges 

Aloi i Constància, cosa que també va fer Josep Rustullet i Casademunt, promocionant  

el passatge Rustullet. Aprofitant aquest creixement, l’any 1911 la Cooperativa de Cases 

Barates de Funcionaris Públics de l’Estat va construir cases de cos al passatge Artemís. 

L’any 1928 al carrer Navas de Tolosa cantonada Indústria, respectant el projecte d’illes 

de l’Eixample projectades per Ildefons Cerdà, es va construir una caserna de la Guàrdia 

Civil, amb habitatges per aquests i les seves famílies. Totes aquestes  urbanitzacions es 

poden donar per acabades a finals de la dècada de 1920.166. 

 L’any 1921 es començà a urbanitzar el turó de la Trinitat amb els carrers: Turó de 

la Trinitat, Finestrelles, Foradada, Mireia i la plaça de la Trinitat, noms referents a 

l’indret on es troben, menys el de Mireia, que fa referència a un poema de Frederic 

Mistral. Els propietaris d’aquests terrenys van construir cases de lloguer per els 

immigrants, majoritàriament de Múrcia, que arribaven a Barcelona per a treballar en les 

obres del metro i de l’Exposició Universal, celebrada l’any 1929. Aquestes cases eren 

cases de cos molt humils i sense cap de les necessitats bàsiques. La urbanització dels 

carrers no arribà a fer-se fins a la dècada de 1960, amb un increment de l’edificabilitat, a 

causa de l’arribada de nous immigrants167.  

 En el sector del que ara anomenem barri de la Trinitat Nova, l’any 1924, Fomento 

de la Propiedad va promoure la construcció de cinc cases al carrer Palamós, properes al 

torrent del Niño, que es van conèixer com a “cases dels carters”, ja que els seus llogaters 

es dedicaven a aquest ofici. Així mateix hi ha algunes cases d’auto-construcció prop del 

torrent del Niño, promocionades per Sivatte, per donar sortida a la ciutat-jardí, que tenia 

prevista per a Torre Baró168. En aquest sector no es van construir més habitatges, ja que 

                                                           
165 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 125 – 143. 
Apèndix 1. Plànols 43. 
166 HUERTAS, Josep, M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 142 – 143. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 162 – 163. 
Apèndix 1. Plànols 44. 
167 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 199 – 209. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 96 – 106. 
Apèndix 1. Plànols 45. 
168 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pag. 210 – 218. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 297 – 303. 
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era una zona molt allunyada del nucli urbà, de difícil accés i en la qual hi havia diferents 

infraestructures hidràuliques de Barcelona. 

 La zona alta de Sant Andreu de Palomar, que avui coneixem com els barris de 

Prosperitat, Verdum i Roquetes, tenen el seu origen en la venda, a diferents propietaris, 

de les terres que formaven part del mas de Can Dragó. Els  primers propietaris a iniciar 

la parcel·lació de la zona van ser l’any 1916, Joaquim Valls Martí i la seva muller, 

Josepa Graells, propietaris de Can Dragó, promocionant la construcció de cases en 

aquestes antigues terres de cultiu de blat i de vinya, que havien deixat de ser 

productives. Aquestes parcel·lacions eren il· legals, ja que no tenien els permisos 

administratius necessaris, ni es fomentaven en cap pla urbanístic aprovat.  

 Paral·lelament Alexandre Argullós Galiano, apoderat de Teresa i Ramon Cuberó 

Bernadas, propietaris del terrenys a la zona, Ramon Badosa Campanyà, marit de Rosa 

Gaspar Laribal, propietària dels terrenys, i Joan Boada Mauri i la seva muller, Anna 

Casanovas Querol, van promocionar la construcció de cases a les seves terres i van 

donar el nom a la majoria de carrers que formen l’actual barri de Prosperitat169. 

 En el que avui coneixem com a Verdum, els propietaris de les terres, veien que el 

negoci iniciat per Joaquim Valls i Josepa Graells, era un negoci rendible, van iniciar la 

parcel·lació, igualment il· legal, de les seves terres i les van començar a vendre. Aquests 

propietaris eren Josep Viladrosa Fontanilles, Salvador Casals Solé i Miquel Cuberó 

Bernadas, Pere Martí Vilaplana, Francesca Riera Molins, Joan Gallarda Batllori, Rosa 

Duran Pasarell, Pere Quintana Coronas i Rafael Soriano Marín, que igual que a 

Prosperitat, van donar nom als carrers sorgits en les seves propietats170. 

 Seguint aquest exemple, però posteriorment a principis de la dècada de 1930, a 

Roquetes, Jaume Pinent Pedrol, Pere Oriol Alemany, Salvador Catasús Nadal, Miquel 

Campreciós Albert, Ramon Llorens Llopis, Enric i Eduard Vidal i Maria i Alberta 

Guasch Marcé, faran el mateix171. Aquests nous sectors aniran creixent al llarg de les 
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Apèndix 1. Plànols 47. 
170 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 185 – 192. 
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dècades de 1920 i 1930 de forma força descontrolada, amb cases d’auto-construcció, i 

sense els permisos corresponents dels propietaris de les terres per a poder dur a terme la 

parcel·lació i posterior venda d’aquesta. Aquesta situació de il· legalitat es va solucionar 

a la dècada de 1930, quan l’Ajuntament barceloní va fer pagar les multes corresponents, 

per la venda del terrenys i per la posterior construcció dels habitatges, legalitzant totes 

les edificacions construïdes fins el moment. Els primers a construir-se les seves cases 

van ser catalans, però ràpidament el primer boom migratori del segle XX, va fer que hi 

hagués més gent provinent d’Aragó, el País València i Múrcia. Aquest sector no fou 

homogèniament urbanitzat, sinó que les parcel·les eren venudes aleatòriament i per tant 

quedaven diferents espais separats entre habitatges sense construccions172. 

 El nom que se li donarà primerament a tot el sector serà el de Verdum, que segons 

algunes fonts prové de la catalanització de la batalla més destacada de la Primera Guerra 

Mundial, la batalla de Verdun, donat que l’aspecte que presentava el sector era molt 

semblant a les trinxeres de dita batalla, ja que les cases d’auto-construcció eren de molt 

mala qualitat i els solars que quedaven entre cases, donaven la sensació de camp de 

batalla. Altres fonts indiquen, que el nom prové de l’ocell anomenat “verdum”, ja que 

sembla ser n’hi havia molts exemplars en aquesta zona de vinyes. Posteriorment la zona 

més alta rebrà el nom de Roquetes, ja que està construïda sobre el turó homònim, i per 

la seva part, el barri de la Prosperitat no se sap ben bé el perquè rep aquest nom173.  

 En un altre sector de la zona alta de Sant Andreu, on hi havia el mas de Can 

Guineueta, a mitjans de la dècada de 1920, Rito Navarro, propietari dels terrenys, va 

construir unes petites cases prop del mas, que va llogar a immigrants. Posteriorment al 

llarg dels anys 1950, amb el nou boom migratori de gent d’Andalusia i Extremadura, la 

petita urbanització va créixer al llarg del torrent de Canyelles i va donar origen al, ja 

desaparegut, barri de la Guineueta Vella174, que mai va tenir la grandària dels anteriors, 

quedant en unes poques cases, distribuïdes en tres carrers sense urbanitzar. 

 L’últim sector que s’urbanitzà allunyat dels nuclis de Sant Andreu, la Sagrera i 

Santa Eulàlia de Vilapicina, és el de l’actual barri de Bon Pastor, en ell localitzem 
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diferents urbanitzacions. La primera d’elles era la que anomenem la urbanització del 

carrer la Mina175 (avui part del carrer Estadella), situada dins de la franja dreta del 

Besòs, dins el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. La urbanització la 

trobem entre el passeig Enric Sanchís i el carrer Cretes, va ser una urbanització que va 

néixer al costat de la fàbrica d’Enric Sanchís, quan a principis de 1920, Ricard Prats, 

promotor colomenc, comprà els terrenys i els va dividir en 15 parcel·les. Aquestes van 

anar sent comprades per diferents propietaris, que hi van construir les seves cases de 

planta baixa i planta pis amb jardí, entre 1923 i 1929. 

 La segona urbanització de la zona era la de l’Estadella176, situada al costat de 

l’anterior, però dins del terme municipal de Barcelona, zona que segons el Pla de 

l’Eixample d’Ildefons Cerdà, havia de ser un gran parc per a la ciutat. El seu eix central 

era el carrer Estadella, construït sobre el torrent de l’Estadella, tenint com a límits els 

actuals carrers Sant Adrià, Formiga, Cresques i Flix. Les primeres edificacions es van 

construir sense permís de l’Ajuntament barceloní l’any 1918, amb motiu de l’augment 

de preus dels lloguers dels habitatges de la Ciutat Comtal. Les primeres cases 

construïdes amb permís municipal es van fer l’any 1926, moment en el qual es va 

començar un període de legalització de la resta de cases, que va durar fins el 1934, quan 

es van pagar les multes corresponents, com havia passat amb les urbanitzacions de la 

zona alta de Sant Andreu.  Les edificacions en el seu origen eren igual a les que 

s’estaven construint al nucli urbà de Sant Andreu. Aquesta urbanització va ser habitada 

primerament per petits comerciants i professionals d’oficis de l’Eixample, Poble Nou, 

Barceloneta i Gràcia. Els noms dels carrers que es van triar per aquesta urbanització van 

ser a més d’Estadella pel torrent que hi havia, el de Barri Vermell, nom que rebia la 

zona urbanitzada i el d’obres del dramaturg andreuenc Ignasi Iglesias: Mare Eterna, Foc 

Follet i Formiga177. 

 La tercera urbanització del sector es va anomenar Les Carolines178, aquesta va ser 

planificada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, just en el rectangle que 

                                                           
175 Projecte d’urbanització. (AMSCG). 
CHECA, Martí, TRAVÉ, Carme: (2007), pag. 31 -33. 
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177 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. V, pàg. 73 – 100. 
178 Projecte d’urbanització. (AMSCG). 
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deixava el grup de cases barates Milans del Bosch, formant vuit illes que seguien la 

forma d’illa de l’Eixample barceloní, però més reduïdes. El seu nom prové d’una antiga 

taverna-cafè que hi havia des de 1926, regentada per Genís Pont i Mitjans i la seva 

esposa Josepa Rosa Antonina, situada al carrer Sant Adrià (antiga Riera de Sant 

Andreu). Fou a finals de la dècada de 1920 quan l’Ajuntament colomenc planificà la 

urbanització amb els carrers Tàrrega (abans Viladrau), Claramunt (abans Empúries), 

Sant Adrià, Biosca (abans Llívia), Barnola (abans Puigcerdà), Alfarràs (abans Blanes) i 

Sas (antiga carretera Fiscal). En aquestes illes s’hi van construir edificacions 

unifamiliars amb botiga, per part d’habitants del nucli urbà de Santa Coloma de 

Gramenet, que es van traslladar al sector al veure que hi havia un negoci creixent a la 

zona, amb la ocupació del grup de cases barates Milans del Bosch i l’existència de les 

altres urbanitzacions. Aquesta al ser el centre comercial de la zona va ser on van 

aparèixer els locals de reunió més importants179. 

 La quarta, i última urbanització, va ser la Barriada Sanchís180. Aquesta era una 

urbanització tancada i petita construïda per Enric Sanchís, davant de la seva indústria, 

per ha donar habitatge als seus treballadors, donant lloc a una mini colònia industrial, en 

la qual poder tenir els seus obrers controlats. Estava composta de 27 cases unifamiliars, 

amb jardí davant i darrera, i una edificació per a reunir-se els treballadors amb una sala i 

un bar, anomenada posteriorment “Centro Blanco”. Dita barriada fou projectada l’any 

1922, però no es va poder construir fins el 1930, quan Enric Sanchís comprà els terrenys 

coneguts com La Madriguera, a Emilia Fatjó Viquer, Montserrat Deulofeu Auger i Pilar 

Auger Massanet181. Aquesta urbanització desaparegué durant la dècada de 1970, quan 

fou comprada per l’Ajuntament de Barcelona, que l’enderrocà pel mal estat de les 

construccions. 

 Totes aquestes urbanitzacions aïllades van tenir en comú la no urbanització dels 

carrers i en la majoria de casos les edificacions tampoc van rebre els serveis mínims 

d’aigua corrent i electricitat. Sobre aquesta problemàtica s’ha localitzat en el llibre de 

Martí Checa i Carme Travé, Història d’un barri, el Bon Pastor, un quadre referit a la 
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urbanització del carrer La Mina, realitzat mitjançant una revisió de permisos feta per 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet el 19 de maig de 1929. 

 Problemàtiques urbanístiques del carrer La Mina182. 

Número de solar Propietari Llogater i lloguer anual Altres anotacions 

1 Joan 

Cruïlles 

Carbonell 

Andreu Vols sobirà 

(420 ptes.) 

 

2 Joan 

Carulla 

Vicente García (360 

ptes.) 

“Las aguas sucías 

las conducen a 

una cloaca que 

desagua a una 

riera” 

3 Joan 

Carulla 

Joan Pujol (360 ptes.)  

4 Joan 

Carulla 

Raimundo Gerona (360 

ptes.) 

“acera por hacer 

y bordillo por 

colocar” 

S/N Àngel 

García 

 “vivienda y tienda 

de comestibles” 

6 Manuel 

Martínez 

 “las aguas sucías 

las conduce al 

campo” 

7 Joaquim 

Martorell 

  

8 Cía. 

Hilaturas 

Fabra i 

Coats 

 “Pozo artesiano” 

9 Antoni 

Tarrasón 

 “Paga renta 225 

ptas.” 

S/N Fabrimach 

(San 

Andrés) 

 “Pozo y 50 CV de 

motor” 

13 Juan 

Martín 

Torres 

  

                                                           
182 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 33. 
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15 Manuel 

García 

(traspasada 

a Juan 

Fort) 

  

17 Eduard 

Gori Vivas 

  

19 Artur Vilà 

(domicili a 

c/ Petritxol 

de 

Barcelona 

on té una 

vaqueria) 

Juan Borregón (260 

ptes.) 

“8 metros de la 

acera por hacer y 

las aguas las 

conduce a una 

cloaca” 

29 Enric 

Sanchís 

Cooperativa La Paloma 

(900 ptes.) 

“2 plantas. “Café 

y despacho de 

comestibles” 
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  2. Els polígons del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

 El Patronat Municipal de l’Habitatge183 és l’entitat municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona que construeix habitatge públic per a lloguer i venda, destinat a gent amb 

pocs recursos. Els polígons que construí aquesta entitat municipal els podem dividir en 

dos categories: les cases barates construïdes a finals de la dècada de 1920, per allotjar 

obrers principalment de les obres de l’Exposició Universal de 1929, i els polígons de 

blocs d’habitatges construïts durant les dècades de 1950, 1960 i 1970, per allotjar el 

gran nombre d’immigrants nouvinguts en aquest període a la Ciutat Comtal.  

 L’origen del Patronat Municipal de l’Habitatge el trobem en les lleis de cases 

barates, impulsades pel Govern Central a principis del segle XX, per solucionar el 

problema de l’habitatge a les ciutats industrialitzades, que estava donant lloc a l’aparició 

de grans espais de barraquisme i la sobre-població dels habitatges existents.   

 La primera llei que va permetre la construcció de cases barates per a obrers i 

assalariats amb escassos recursos econòmics, s’aprovà el 12 de juny de 1911 al Congrés 

                                                           
183 OBÓN I ASENSIO, Francesc (Coor.). Barcelona: Les Cases Barates. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona – Patronat Municipal de l’Habitatge, 1999, pàg. 18 – 39. 
SAGARRA, Ferran (Coor.). De les cases barates als grans polígons. El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona: Ajuntament de Barcelona- Patronat Municipal de 
l’Habitatge, 2003, pàg. 25- 68. 
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de Diputats. Aquesta es va fer perquè a les diferents ciutats industrialitzades de l’Estat 

espanyol, i molt especialment a Barcelona, els obrers no podien accedir a un habitatge 

digne, vivint en barraques que s’auto-construïen a diferents zones de les ciutats o 

malvivint rellogats en habitacions de pisos, on convivien amb altres famílies obreres. 

Per aquest motiu, l’Estat es va veure obligat a prendre mesures que facilitessin i 

impulsessin la construcció d’habitatges, que els obrers poguessin pagar. Aquesta llei 

tenia una mentalitat ruralista, de colònia industrial més que no pas de ciutat, és a dir, es 

plantejava la construcció de cases unifamiliars en llocs allunyats de les poblacions, on 

hi hagués un fort control per part de l’administració sobre els habitants, i no es va 

pensar en construir edificacions plurifamiliars properes a les indústries de les ciutats.  

 El reglament per dur a terme la llei va ser aprovat el 12 d’abril de 1912, aquest 

intentava vetllar en els aspectes tècnics, de règim de la propietat i econòmics. Els 

Ajuntaments serien els gestors pràcticament exclusius de les cases barates, aquestes, a 

part de ser el més econòmiques possible, havien d’adaptar-se a la construcció típica de 

cada regió i ser sobretot higièniques, cosa molt important i recalcada en el reglament, 

degut a la gran quantitat de malalties contagioses que no tenien cura en aquell moment. 

 La Junta d’Habitacions Barates de Barcelona es va constituir el 23 de juliol de 

1912, però no va fer pràcticament cap feina, ja que primerament es va dedicar a discutir 

quin havia de ser el grau d’intervenció de l’Ajuntament barceloní, és a dir, el seu paper, 

i sobre tot, les noves formes d’estructuració urbana. D’aquesta manera la Constructora 

Obrera Cooperativa de Ahorro y Habitación184, la Societat Anònima Fomento de la 

Propiedad185 i la Societat Cívica La Ciutat Jardí186 van fer uns informes favorables als 

seus pensaments, que van dur a la creació de l’Institut de l’Habitació Popular el 15 de 

desembre de 1915, amb una forta intervenció per part del Consistori barceloní.  

 L’ Institut de l’Habitació Popular va ser una estructura gestora que desenvolupava 

les tasques de la llei de 25 d’agost de 1911, dedicada ha captar fons i aglutinar el capital 

interessat en la nova construcció urbana. Aquest organisme des del principi no va anar 

                                                           
184 Cooperativa nascuda el 1910 i institucionalitzada el 1912, dedicada a la construcció de cases per els 
obrers que són cooperativistes d’aquesta institució 
185 Constructora que treballa amb les cooperatives d’habitatges per a obrers construint les cases. 
186 Societat dedicada a l’estudi de nous plans per a construir una ciutat basada en la caseta i l’hortet, és a 
dir, la idea bucòlica basada en aconseguir que tots els obrers tinguessin una casa unifamiliar amb un 
terreny el suficientment gran per a poder tenir una mica d’hort i galliner per a cobrir les primeres 
necessitats, aquesta va ser molt acceptada i promoguda per Francesc Macià, primer president de la 
Generalitat de Catalunya, que la va voler dur a terme a Barcelona. 
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gaire bé, donat que va començar a funcionar amb un milió de pessetes, quan, segons 

Cebrià Montoliu187, en calien de sis a set milions de pessetes per poder portar a terme 

els objectius marcats per l’Institut de l’Habitació Popular. Serà llavors quan hi haurà 

moltes discussions internes, que van provocar la lentitud en les seves funcions, a més 

els intents perquè el capital industrial invertís en aquesta idea de nova ciutat, no van ser 

reeixits, ja que aquest projecte no contemplava l’enriquiment ràpid, mitjançant 

l’especulació, que si els permetia la construcció privada d’habitatges. 

 L’any 1915, Barcelona volia fer una nova Exposició Universal, situada a la 

muntanya de Montjuïc, que no es va aconseguir realitzar fins el 1929, i va convertir la 

muntanya en un parc per a la ciutat, però això deixava a la vista els barris de barraques 

que hi havia, per aquest motiu Manuel de la Vega i March188 exposà a l’Institut de 

l’Habitació Popular la construcció de cases barates a la mateixa muntanya. Això 

solucionaria el barraquisme i l’aturada de l’Institut de l’Habitació Popular, que estava 

perden la credibilitat dins de la societat barcelonina. Després de tres concursos fallits, es 

va decidir comprar uns terrenys, al nord de Sant Andreu de Palomar, a Manuel Maria de 

Sivatte, però es creà un gran escàndol, ja que es van comprar a un preu molt per sobre 

del que Sivatte els havia comprat, tant sols quatre anys abans, cosa que provocà que 

Jeroni Martorell189 deixés el càrrec dins de l’Institut de l’Habitació Popular, per la poca 

seriositat de l’entitat. Tot aquest afer, finalment, portà a la dissolució de dita entitat a 

principis de 1918, sense que hagués fet cap actuació. 

 L’any 1924 la ciutat de Barcelona es va zonificar en zones industrials, residencials i 

mixtes, a més de zones de muntanya a preservar. Durant la dècada dels anys 1920, el 

tramvia es va convertir en el transport de la ciutat, al unir Ciutat Vella, l’Eixample i els 

antics pobles del Pla, així com les línies del metro i ferroviàries, ja existents. Tot i això, 

hi havia zones on la planificació urbanística no hi va arribar, permetent la construcció 

de barriades de barraques fora de les lleis municipals, una d’aquestes zones i on més es 

van concentrar els barraquistes va ser a la muntanya de Montjuïc, indret on estava 

projectada l’Exposició Internacional de les Indústries Elèctriques de 1929. Per 

solucionar el barraquisme a Montjuïc, va haver un canvi d’enfocament en la política 

                                                           
187 Urbanista i advocat mallorquí que és considerat com l’introductor del pensament i de les pràctiques 
urbanístiques anglosaxones de finals del segle XIX, fonamentades en l’anàlisi organicista de les ciutats i 
marcades pel reformisme del socialisme municipal. 
188 Regidor i membre de la Societat Cívica La Ciutat Jardí. 
189 Arquitecte i representant dins de l’Institut de l’Habitació Popular de la Societat Cívica La Ciutat 
Jardí. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 153 
 

d’habitatge obrer, per part de l’Ajuntament barceloní, constituint el 28 de juny de 1920 

la Ponència de Cases Barates i Comunicacions, que va arribar a la conclusió, que el 

plantejament de ciutat jardí de cases unifamiliars era inviable pel seu cost. El millor era 

construir blocs plurifamiliars (tres plantes pis), amb finançament de caixes d’estalvis i 

companyies d’assegurances, que obtindrien beneficis a llarg termini amb els lloguers 

dels obrers. 

 El 10 de desembre de 1921, el Govern Central va fer una nova llei per a solucionar 

la crisi de l’habitatge, aquesta va constituir un notable text d’índole urbanística, que 

donà un relatiu control sobre l’habitatge obrer als ajuntaments, això provocà que els 

promotors i els propietaris pressionessin perquè la llei fos modificada. Pretenien 

incloure les seves aspiracions, cosa que aconseguiren el 1924, limitant la intervenció 

administrativo-disciplinària dels ajuntaments. La llei donava potestat als ajuntaments 

perquè promoguessin i gestionessin la urbanització de la ciutat i estudiessin  i 

atenguessin les necessitats d’habitatge dels municipis, però que no intervinguessin 

directament, podent posar traves a l’especulació dels propietaris i promotors. 

 L’Exposició Universal cada dia estava més a prop i calia solucionar el problema de 

les barraques de Montjuïc, així el 3 de febrer de 1927 es creà un nou organisme, el 

Patronat de la Habitació de Barcelona, aquest es constituí el 15 de maig de 1928 i  

juntament amb la Sociedad Mercantil Fomento de la Vivienda Popular S.A. iniciaren la 

compra de terrenys per a construir 3.006 habitatges, però només va comprar terrenys per 

a construir-ne 2.000, en quatre emplaçaments diferents, que no complien els requisits de 

la llei, i només tenien en comú la llunyania respecte a la ciutat. Aquests quatre 

emplaçaments eren: 

- Barcelona: Prat Vermell (Zona Franca), parcel· la rural comprada al senyor 

Vives, propietari d’aquesta190, on es va construir el Primer Grup de Cases 

Barates Eduard Aunós. 

- Santa Coloma de Gramenet (marge dret del riu Besòs), parcel·la rural 

comprada, o a Pedro Grau i Mauri i a Maria Teresa Gallarda, propietaris de cal 

Borni, de Sant Andreu de Palomar, o Dolores de Càrcer i de Ros, marquesa de 

                                                           
190 OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg. 43. 
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Castellvell, on es va construir el Segon Grup de Cases Barates Milans del 

Bosch191. 

- Santa Coloma de Gramenet (marge dret del riu Besòs), parcel·la rural, 

comprada a Dolors de Càrcer i de Ros, marquesa de Castellvell192, on es va 

construir el Tercer Grup de Cases Barates Baró de Viver. 

- Barcelona: nord-est del Turó de la Peira, parcel·la rural, comprada a Dolores de 

Càrcer i de Ros, marquesa de Castellvell193, on es va construir el Quart Grup de 

Cases Barates Ramón Albó. 

 El projecte va ser encarregat a l’arquitecte Xavier Turull, que posteriorment formà 

part del GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per l’Arquitectura 

Contemporània), que va fer el mateix projecte pels quatre terrenys, cases unifamiliars 

de planta baixa, on allò que més importància tenia, era que fossin el més econòmiques 

possible i com més cases millor, sense mirar l’aspecte d’organització interna, la seva 

relació amb l’entorn i integració a la xarxa viària. 

 Els quatre grups de cases van ser una mala solució del problema de l’habitatge per a 

obrers, i a més tampoc van acabar amb el barraquisme de Montjuïc, fet pel qual 

s’havien iniciat les obres. Acabades les obres de l’Exposició Universal, les barraques de 

la muntanya continuaven al mateix lloc i cada dia n’hi havia més, amb l’arribada de  

nous immigrants. Aquest fet va provocar, que amb la proclamació de la Segona 

República i la instauració del Govern de la Generalitat, s’iniciessin altres models per 

solucionar el problema de l’habitatge obrer, com hem vist amb la construcció de la 

Casa-Bloc a Sant Andreu, sobretot higienitzant i dotant d’equipaments els barris 

d’habitatges obrers ja existents, cosa que es va iniciar en els quatre grups de cases 

barates del Patronat Municipal de l’Habitatge, construint escoles i economats. 

 Durant la Guerra Civil el Patronat Municipal de l’Habitatge no funcionà, i fins i tot 

va deixar de rebre el pagament dels lloguers dels quatre grups, per aquest motiu, un cop 

acabada la Contesa Civil, l’any 1941 l’Ajuntament barceloní decidí dissoldre el 

Patronat Municipal de l’Habitatge i quedar-se el seu patrimoni (9.500.000 pessetes, que 

corresponien als quatre grups de cases barates existents i a un terreny situat a l’actual 

                                                           
191 No hi ha informació que pugui assegurar qui dels dos possibles propietaris ho eren abans de 
l’Ajuntament de Barcelona. (ACA). 
OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg. 43 – 44. 
192 Ídem, pàg. 44. 
193 Ídem, pàg. 46 - 48. 
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barri de la Verneda, on hi havia previst construir un cinquè grup, que mai es va arribar a 

realitzar). En aquest moment van  començar les obres d’habitatges d’altres entitats que 

depenien de l’Estat, com l’Obra Sindical del Hogar, però aquestes no podien arribar a 

tot el territori estatal i per aquest motiu es retornà les potestats de construir habitatges 

per a obrers als ajuntaments. D’aquesta forma l’Ajuntament de Barcelona, l’any 1945 

creà l’Institut Municipal de l’ Habitatge que obtindrà les potestats i propietats de l’antic 

Patronat Municipal de l’Habitació. L’any 1956 canvià el nom per Patronat Municipal 

de l’ Habitatge, moment en el qual va començar a fer una política real d’habitatges per a 

obrers.  

 Aquesta nova fase constructiva del Patronat Municipal de l’Habitatge es va iniciar 

el mateix 1945, amb la construcció de noves cases i petits blocs de pisos, seguint la 

urbanització de la parcel·la de la seva propietat al nord-est del Turó de la Peira, a 

continuació de les cases ja existents, així mateix va fer en els dos terrenys del marge 

dret del riu Besòs. Però el més important, va ser la construcció de grans polígons 

d’habitatges per a obrers, que realitzà a partir de 1946, construint el polígon de Torre 

Llobeta (1946 – 1956), el polígon de les Cases del Governador a Verdum (1954), el 

polígon de la Trinitat Nova (1952 – 1969) i de Canyelles (1972 – 1976). A més de totes 

aquestes edificacions, el  Patronat Municipal de l’Habitatge va construir edificis aïllats 

en els diferents barris del territori de l’estudi, edificacions concretes en parcel·les 

petites, que comprà per a construir habitatge públic. 

 Amb l’arribada de la democràcia aquesta entitat municipal inicià una política molt 

més activa per a construir habitatges per a obrers, obrint també l’àmbit a habitatges per 

a joves i per a gent gran, a més de iniciar tot un seguit de reformes als barris de cases 

barates i de millores en tots els edificis de la seva propietat. 
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   2.1. Els grups de cases barates194. 

 

 L’any 1928 el Patronat Municipal de l’Habitatge projectà quatre grups de cases 

barates per a obrers, en quatre indrets de la ciutat molt allunyats d’aquesta, per eradicar 

definitivament el barraquisme de la muntanya de Montjuïc, cosa que no aconseguí, ja 

que moltes de les cases no van ser ocupades pels barraquistes, sinó pels treballadors de 

les indústries barcelonines properes als grups de cases. L’arquitecte encarregat del 

projecte fou Xavier Turull, abans esmentat, que seguí una mateixa estructura de 

urbanització, amb diferències segons les especificitats de les parcel·les on es tenien que 

construir els grups. Les cases eren igual a tots els grups, fent-ne de dos tipus, el tipus 

A195, amb cases una mica més grans, i el tipus B196, amb cases més petites que les 

anteriors, d’aquest tipus seran la majoria d’habitatges que es van construir. En 

                                                           
194 Ídem, pàg. 40 – 73. 
SAGARRA, Ferran: (2003), pàg. 70 – 81.  
Apèndix 1. Plànols 52. 
195 Apèndix 1. Plànols 53. 
Apèndix 3. Fotografia 29. 
196 Apèndix 1. Plànols 54. 
Apèndix 3. Fotografia 30. 
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l’estudi197 realitzat l’any 1973 pel Patronat Municipal de l’Habitatge, podem veure les 

mides d’aquestes cases: 

 “Habitatges tipus A: 

 Superfície 

útil 

Superfície 

construïda 

Cantonada 58,42 

metres 

quadrats 

58,60 

metres 

quadrats 

Interior 

d’illa 

54,32 

metres 

quadrats 

58,64 

metres 

quadrats 

 

 Ocupen una parcel·la quasi quadrada de 58,60 metres quadrats, amb 

una superfície útil de 54,32 metres quadrats, la distribució interior 

s’estructura al voltant del menjador de 13,74 metres quadrats on hi ha la 

porta d’entrada i accés a la cuina de 7,21 metres quadrats; els tres 

dormidors de 14,75; 9,24 i 6,84 metres quadrats separats del menjador per 

un distribuïdor de 1,44 metres quadrats i un petit pati posterior amb accés 

des de la cuina; els habitatges de les cantonades eren iguals, tot i que tenien 

52,42 metres quadrats de superfície útil i el dormitori principal tenia 

ventilació al carrer mentre que els altres la tenien al pati posterior.  

 Habitatges tipus B: 

 Superfície 

útil 

Superfície 

construïda 

Cantonada 28,01 

metres 

quadrats 

44,14 metres 

quadrats 

Interior 

d’illa 

38,01 

metres 

quadrats 

43 metres 

quadrats 

  

                                                           
197 Documentació sobre els grups de cases barates. (APMHB). 
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Ocupen una parcel·la de 43 metres quadrats, amb 38,01 metres quadrats de 

superfície útil, s’hi accedeix des del carrer a través d’un passadís-rebedor 

de 2,59 metres quadrats, a dreta i esquerra s’obren les portes de les dues 

habitacions de 9 metres quadrats i de 6,25 metres quadrats; des del passadís 

es passa a la cuina-menjador de 9 metres quadrats que té accés a un altre 

dormitori de 9 metres quadrats i al patí posterior, on hi ha un vàter i un 

safareig de 0,90 metre quadrats; els habitatges que feien cantonada tenien 

una ventilació diferent de les habitacions i una superfície construïda de 

44,14 metres quadrats.” 

 Els quatre grups es van construir de forma molt ràpida, començant les obres a finals 

de 1928, sent inaugurats i ocupats a mitjans de 1929. D’aquests grups de cases barates 

hi havia tres que formen part del territori de l’estudi, el quart, anomenat Eduard Aunós, 

estava situat a l’altre extrem de la ciutat, a la Zona Franca, com hem vist anteriorment, 

per aquest motiu no serà analitzat aquí. 
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   2.1.1. Segon Grup de Cases Barates Milans del Bosch198. 

 

 El segon grup de cases barates que construí el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

estava situat al marge dret del riu Besòs, tocant a la Riera de Sant Andreu, entre les 

empreses d’Ignasi Sala i d’Enric Sanchís, dins del terme municipal de Santa Coloma de 

Gramenet. Aquest rebé el nom de Milans del Bosch, en record del Governador Civil de 

Barcelona durant la seva construcció. Dit grup era el més aïllat dels que es van 

construir, ja que no pertanyia a Barcelona i no tenia cap pont proper sobre el riu Besòs, 

per poder anar al nucli urbà de Santa Coloma de Gramenet. En ell el Patronat 

Municipal de l’Habitatge va construir 781 cases, 87 del tipus A i 694 del tipus B, sent el 

grup més gran dels quatre grups de cases barates, amb una població d’uns 3.500 

habitants. 

 La urbanització tenia una forma geomètrica regular del terreny, assimilable a un 

rectangle al qual s’hagués suprimit un dels angles. La xarxa viària estava formada per 

un sistema de carrers ortogonals que tenien les direccions dels mateixos límits de la 

                                                           
198 Documentació de les edificacions del sector de Bon Pastor. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 108 – 111. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 107 – 118. 
OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg.  96 – 101. 
CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 41 – 46. 
Apèndix 1. Plànol 52a. 
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parcel·la, dels quals prenien major importància els dos més llargs, que eren més amples 

que la resta de carrers (carrer Mollerussa i Tàrrega). Perpendicularment a aquests dos es 

van fer dos carrers de les mateixes característiques per dividir el conjunt en tres sectors 

(carrer Sas i Biosca), aprofitant que un d’aquests era l’antiga Carretera Fiscal (carrer 

Sas), que unia tot el marge dret del riu Besòs de sud a nord, fins al passeig Santa 

Coloma (antiga carretera de Cornellà a Fogars), on hi havia el pont per creuar el riu. Els 

únics espais lliures, eren tres places que creaven uns espais centrals dins de cada sector, 

una quarta plaça estava al centre geomètric del rectangle, a la confluència dels carrers 

Mollerussa i Biosca, que era més gran per a situar-hi l’església i l’escola, aquestes 

places no eren res més que espais oberts sense urbanitzar.  

 Al poc temps de la construcció de les cases, el Patronat Municipal de l’Habitatge 

hi construí un economat, una escola i una guarderia infantil, inaugurats el 1931, mentre 

l’església fou beneïda el 1935, dedicada al Bon Pastor199, nom que anys més tard rebria 

tot el sector. Durant la República l’escola i el grup de cases barates van rebre el nom de 

Bonaventura Carles Aribau, però amb l’arribada al poder dels franquistes l’escola 

s’anomenà Cristòfol Colom i el grup recuperà el nom de Milans del Bosch. Fou amb 

l’inici de la Guerra Civil i en motiu del mal funcionament del Patronat Municipal de 

l’Habitatge, que els habitants de les cases van deixar de pagar els lloguers, situació que 

durà fins el 1945, amb la recuperació del Patronat Municipal de l’Habitatge i la firma 

de nous contractes de lloguer per a tots els habitants del grup. 

 La primera intervenció que va realitzar el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

després de la construcció de les cases, va ser l’any 1952, quan va construir, al nord 

d’aquestes, seixanta refugis per allotjar els barraquistes del Pont de Marina. Aquestes 

edificacions van ser molt criticades per tothom, molt especialment pel capellà del barri, 

mossèn Joan Cortinas, que fins i tot es va negar a batejar-les, com era costum a l’època, 

perquè considerava que eren uns habitatges indignes, on no es podia viure. Aquests 

refugis eren molt semblants a les cases existents, però comptant amb la meitat de metres 

quadrats, és a dir, tenien només 20 metres quadrats útils per família. A partir de 1984 els 

refugis van ser enderrocats per a construir nous habitatges unifamiliars i un bloc de 

planta baixa i vuit plantes pis, fent un total de 44 habitatges, dels arquitectes Francesc 

Pedragosa i Xavier Saüquer. 

                                                           
199 Caixa de la parròquia del Bon Pastor. (ADBB). 
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 La següent intervenció es realitzà l’any 1956, quan el Patronat Municipal de 

l’Habitatge va enderrocar la Caserna de la Guàrdia Civil, que hi havia al barri des de 

inicis de la dècada de 1940, per a construir quatre blocs plurifamiliars, amb 48 

habitatges, per a barraquistes d’altres zones de la ciutat. Aquesta obra es va fer per 

millorar la imatge que tenien els refugis de la intervenció anterior, però al ser construïts 

amb materials de molt mala qualitat i estar molt propers al riu Besòs, a partir dels anys 

1980 van haver de ser enderrocats i els seus habitants es van traslladar a l’edifici 

construït el 1984 dels arquitectes Francesc Pedragosa i Xavier Saüquer, sobre els refugis 

abans esmentats. 

 L’any 1962 l’entitat municipal va fer una tercera intervenció al grup, enderrocant 

l’economat i construint en el seu lloc dos blocs de pisos, amb 108 habitatges i 16 locals 

comercials, que van ser venuts a preu d’habitatge protegit a gent del barri. Una dècada 

més tard, el 1972 va estudiar un Pla Parcial de remodelació de les cases barates, que 

implicava l’enderroc de totes elles i de l’escola per edificar blocs de pisos, canviant la 

trama urbana. Aquest Pla finalment fou abandonat, tot i que es van construir quatre 

torres planejades en el Pla, de tretze plantes pis, amb 212 habitatges subvencionats i 

locals comercials, entre els carrers actuals Lima i Augusto César Sandino, i un gran bloc 

que no formava part del Pla, de nou plantes pis, amb 44 habitatges i locals comercials, 

entre els carrers Lima i Mollerussa. Totes aquestes noves construccions van aportar una 

nova població d’uns 3.025 habitants, la majoria d’ells provinents del mateix sector de 

Bon Pastor, ja que eren noves famílies sorgides al sector pel creixement natural de la 

població. 

 A la dècada de 1980, amb la remodelació de la resta de grups de cases barates, es 

plantejà fer el mateix amb aquest. Gràcies a una subvenció de l’Estat, el Patronat 

Municipal de l’Habitatge va decidir remodelar les cases, arreglant les teulades, només 

quan els llogaters ho demanaven, i fent una ampliació amb la construcció d’un pis 

superior a la part del darrera de les cases, convertint el patí en un bany, ampliant les 

cases de 45 a 70 metres quadrats. Aquesta ampliació, per la seva forma, es va conèixer 

popularment com el “Palomar”200. Aquestes reformes es van fer entre 1984 i 1987, ja 

que la subvenció estatal havia acabat, deixant moltes cases del grup sense reformar. 

                                                           
200 Apèndix 1. Plànol 56. 
Apèndix 3. Fotografia 31.  
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   2.1.2. Tercer Grup de Cases Barates Baró de Viver201. 

 

 Aquest grup de cases barates del Patronat Municipal de l’Habitatge portava el nom 

de l’alcalde de la Ciutat Comtal en el moment de la seva construcció, el Baró de Viver. 

Tenia una forma rectangular amb un apèndix triangular, estava aïllat de tots els nuclis 

urbans propers, rodejat de camps de regadiu, dins el terme municipal de Santa Coloma 

de Gramenet, proper al pont que facilitava la comunicació amb el nucli urbà colomenc. 

 La forma del barri era una malla rectangular orientada segons la direcció del 

passeig Santa Coloma, mentre que els vials que unien amb la forma triangular quedaven 

com espais buits, que posteriorment seran urbanitzats com a places. Els límits del grup 

només estaven oberts per la part del passeig Santa Coloma, mentre que la resta 

quedaven tancats per les mateixes edificacions del grup i per una paret de tàpia. Al 

centre del grup de cases barates, on es comunicaven el passeig Santa Coloma i l’antiga 

carretera Fiscal (actual carrer Tiana), es va deixar un espai com a plaça destinat a lloc de 

                                                           
201 Documentació de les edificacions del sector de Baró de Viver. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 111 – 116. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 118 – 124. 
OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg. 101 – 104. 
Apèndix 1. Plànol 52b. 
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reunió dels habitants de les cases. Aquest grup de cases barates estava constituït per 344 

cases, 40 del tipus A i 304 del tipus B, amb una població de 1.500 habitants. 

 Amb l’arribada de la Segona República, el nom del grup es modificà pel de Pi i 

Margall, i el dia 29 de març de 1931 s’inaugurà l’escola amb el mateix nom, aquesta 

construïda pel mateix Patronat Municipal de l’Habitatge, sota el règim d’Escola 

Nacional. Amb la victòria franquista el grup retornà al nom original i l’escola rebé el 

nom de José Antonio. Com hem vist en l’anterior grup de cases barates aquí també hi 

hagué una vaga de lloguers, des de l’inici de la Guerra Civil fins el 1945. 

 L’any 1958 seguint el Pla d’Urgència Social, al sud del grup de cases barates, el 

Patronat Municipal de l’Habitatge construí noves edificacions, amb 486 habitatges i 16 

locals, distribuïts en blocs lineals de tres o quatre plantes pis, i dues torres de sis plantes 

pis, a més de construir nous equipaments educatius, una església, dedicada a la Mare de 

Déu de l’Esperança202, un centre social i una llar per a gent gran. Això va provocar que 

arribessin al barri uns 1.950 barraquistes, portant conflictes entre els antics habitants i 

els nous. Aquestes edificacions eren de molt mala qualitat i en pocs anys se’ls va 

detectar aluminosi, fet que les portà al seu enderrocament prematur. 

  El mal estat de les cases barates i de les edificacions posteriors va fer que ha partir 

de 1982, el Patronat Municipal de l’Habitatge, es plantegés la remodelació del barri 

íntegrament, amb l’enderroc de totes les edificacions existents, excepte l’església i 

l’escola parroquial. Després de varis estudis la remodelació s’inicià l’any 1987, fent 

desaparèixer tots els habitatges existents, creant nous edificis amb un augment de la 

població del barri. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
202 Caixa de la parròquia de Sant Joan de Mata. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 65. 
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   2.1.3. Quart Grup de Cases Barates Ramón Albó203. 

 

 El quart grup de cases barates va rebre el nom del sociòleg i advocat que fou 

director general de presons i del Tribunal Tutelar de Menors i màxim representant del 

sindicat catòlic, en l’època de la Dictadura de Primo de Rivera, Ramón Albó. Aquest 

grup es va construir al nord del Turó de la Peira, entre l’Institut Mental i dit turó, 

aquesta situació va fer que fos el grup de cases barates menys marginal dels quatre 

construïts, però al igual que la resta tampoc contava amb cap medi de transport. 

 L’any 1929, moment de la construcció de tots el grups de cases barates, només es 

va edificar en una petita part de la parcel·la, on es construïren 534 cases barates, 200 del 

tipus A i 334 del tipus B, que van ocupar 2.500 habitants. La seva estructura va estar 

molt condicionada pels pendents del Turó de la Peira, cosa que provocà que els carrers 

quedessin de forma esglaonada i sobreposada. Al centre del grup es projectà una petita 

plaça sense urbanitzar, un altre en el sector nord, on es construí l’església de Sant 

Francesc Xavier204, i el 29 de març de 1931, al sud del grup de cases, s’inaugurà 

                                                           
203 Documentació de les edificacions del sector de Can Peguera. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 97 – 102. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 340 – 343. 
OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg. 104 – 107. 
Apèndix 1. Plànol 52c. 
204 Caixa de la parròquia de Sant Francesc Xavier. (ADBB). 
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l’escola, amb el nom d’Hermenegildo Giner de los Rios, nom que també adoptà el grup 

durant la Segona República, retornant al nom original amb la victòria franquista.  

 L’any 1947 el Patronat Municipal de l’Habitatge, aprofitant els espais buits de la 

parcel·la, inicià la construcció de 114 habitatges, seguin els eixos viaris existents. 

Aquests nous habitatges, tot i ser semblants a les cases existents, eren d’un altre tipus, 

per això les anomenarem del tipus C205. Dos anys després al costat de l’església hi 

construí un bloc de 31 habitatges, en règim protegit, enderrocant el mas de Can Peguera, 

i el 1956 s’acabaren d’urbanitzar algunes illes, que quedaven obertes, amb un nombre 

reduït d’habitatges en blocs de pisos plurifamiliars, aportant uns 1.000 habitants nous al 

sector. 

 Amb l’aprovació del Pla Parcial del Turó de la Peira de 1959, aquest grup quedà 

integrat definitivament dins la trama urbana de la ciutat, amb la construcció de nous 

habitatges al voltant del turó i deixant la part alta d’aquest com a parc públic. Igual que 

al grup Milans del Bosch, a la dècada de 1980 es van remodelar les cases, arreglant les 

teulades dels llogaters que ho van demanar. També es va construir l’ampliació coneguda 

popularment com el “Palomar”, aquestes millores es van fer des de 1983 fins a 1988, 

quan es va acabar la subvenció estatal que ho havia permès, amb tot en aquest grup van 

ser molt poques les cases que van quedar sense reformar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
205 Apèndix 1. Plànol 55. 
Apèndix 3. Fotografia 32.  
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   2.2. Els polígons d’habitatges del Patronat Municipal de 

   l’Habitatge. 

 

 A diferència dels grups de cases barates, els polígons d’habitatges que construí el 

Patronat Municipal de l’Habitatge van ser urbanitzacions molt més grans, amb edificis 

de blocs plurifamiliars, que no van ser construïts exclusivament per acabar amb el 

barraquisme, sinó també per a donar habitatge a la immigració arribada a Barcelona des 

de la dècada de 1950. 
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   2.2.1. Polígon de Torre Llobeta206. 

 

 El polígon de Torre Llobeta deu el seu nom al mas207 construït al segle XV situat 

entre el carrer Cartellà (abans Riera d’Horta) i el passeig Maragall (antiga carretera de 

Barcelona a Sant Joan d’Horta). El 1928 el mas i les seves terres eren propietat de Josep 

Comas d’Argemí, que les vengué a l’Ajuntament de Barcelona i a la Junta Mixta de 

Urbanització i Aquarterament per a construir-hi una caserna militar, cosa que no 

s’arribà a fer mai. Durant la Guerra Civil el mas fou ocupat pel Comitè Revolucionari 

de la zona i posteriorment, amb la fi del Conflicte, retornà al Consistori barceloní, que 

l’any 1948 el llogà als propietaris de Can Travi Nou (masia situada a l’actual carrer 

Jorge Manrique, al districte d’Horta - Guinardó).  

 L’any 1946 l’Ajuntament de Barcelona va plantejar la construcció d’un polígon 

d’habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, en aquest s’havien 

d’allotjar el barraquistes de la Diagonal, que havien de ser desallotjats en motiu de la 

celebració del XXXV Congrés Eucarístic Internacional de 1952, i pels reallotjats a 

                                                           
206 Documentació del polígon de Torre Llobeta. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 197 – 199. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 343 – 345. 
Apèndix 1. Plànols 57. 
207 Apèndix 3. Fotografia 33.  
Apèndix 3. Fotografia 34.  
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causa de l’obertura, al centre de la ciutat, de l’avinguda de les Drassanes (antiga García 

Morato), plantejada des de 1941.  

 El Patronat Municipal de l’Habitatge va decidir construir un polígon d’habitatges 

constituït com un conjunt de blocs amb patis interiors, agrupats en quatre illes de cases 

separades en grups de dos per una gran plaça, on s’havia de construir l’escola i on es 

preservava el mas de Torre Llobeta, seguint el projecte de l’arquitecte J. Jiménez Solà. 

El projecte es portà a terme en diferents fases de construcció, que van durar des de 1946 

fins a 1956, construint un total de 758 habitatges i 127 locals comercials, on es van 

instal·lar uns 3.030 habitants. 

 L’any 1960 s’inaugurà l’escola Joan Maragall al centre del polígon i el 1974 es 

restaurà el mas de Torre Llobeta, gràcies a les reivindicacions veïnals, ja que estava en 

molt mal estat i l’Ajuntament pretenia enderrocar-lo. Aquest edifici històric serví, 

primerament com a seu de l’associació de veïns i, posteriorment es convertí en centre 

cívic l’any 1983. 
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   2.2.2. Polígon de Trinitat Nova208. 

 

 A la zona nord de Sant Andreu de Palomar, a la vesant sud-est de la serra de 

Collserola, entre l’avinguda Meridiana i la mateixa serra, on hi havia diferents 

instal·lacions de la Companyia d’Aigües de Barcelona, a la dècada de 1950 es van 

començar a construir un seguit de polígons d’habitatges per part de diferents entitats 

públiques, per pal·liar la falta d’habitatge que patia la Ciutat Comtal. Aquest sector 

estava molt allunyat de la ciutat i tenia males comunicacions, ja que hi havia molts 

torrents que baixaven de la serra cap el riu Besòs, especialment el torrent de Campanyà i 

del Niño, que aïllaven la zona de la resta de nuclis habitats. 

 L’any 1952 el Patronat Municipal de l’Habitatge inicià la construcció de 642 

habitatges i 11 locals comercials en diferents blocs, on s’havien d’instal·lar famílies de 

funcionaris públics de l’Estat. El 1954, aquest polígon va ser inaugurat pel Governador 

Civil de Barcelona, Blas Pérez. El 1958 el Patronat Municipal de l’Habitatge inicià la 

construcció d’una nova promoció d’habitatges, aquesta destinada a funcionaris públics i 

membres de les forces armades, acabant l’any 1959 la construcció de 251 habitatges, de 

                                                           
208 Documentació de les edificacions del sector de Trinitat Nova. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 210 – 218. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 297 – 302. 
Apèndix 1. Plànols 58. 
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l’arquitecte Antonio Piera Massardà. El 1960 començà la construcció de 156 habitatges 

més, que es van entregar a partir de 1963. I de 1967 a 1969 construí 50 habitatges més, 

tots ells donant habitatge a uns 4.390 habitants. 

 Tots aquests blocs de pisos es van construir amb materials molt barats i de mala 

qualitat, provocant ràpidament diferents problemes en les estructures dels edificis, que 

gràcies a les reivindicacions veïnals dels anys 1970 es van anar pal·liant una dècada més 

tard, algunes vegades amb una simple millora de l’edifici i d’altres amb l’enderroc de 

les velles edificacions i la construcció d’edificacions noves.  

 Seguint el Pla Parcial de Trinitat Nova de 1958, al voltant dels blocs s’havien de 

construir espais enjardinats, que el Patronat Municipal de l’Habitatge no havia fet o 

havia deixat de cuidar, així mateix tampoc s’havien urbanitzat els carrers projectats, 

convertint tota la zona en un gran fangar els dies de pluja, fou gràcies a les queixes i 

mobilitzacions dels veïns, que el Patronat Municipal de l’Habitatge començà a millorar 

la zona, al llarg de la dècada de 1980. 
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   2.2.3. Polígon de les Cases del Governador209. 

 

 Seguint l’exemple de l’Ajuntament i amb el beneplàcit de l’Església, en motiu del 

XXXV Congrés Eucarístic Internacional de 1952, el Governador Civil de Barcelona, 

Francisco Acedo Colunga, promocionà la construcció d’un polígon d’habitatges a la 

zona de Verdum, l’anomenat Cases del Governador. Aquest fou construït i gestionat pel 

Patronat Municipal de l’Habitatge.  

 Les Cases del Governador es van construir entre el 1952 i el 1953 a la zona alta de 

Sant Andreu de Palomar, dins el barri de Verdum, seguint els plànols de l’arquitecte 

municipal J. Soteras. Aquest projectà quaranta-un blocs de pisos que rodejaven l’actual 

plaça de Verdum i que quedaven aïllats de la resta de construccions del sector. En el 

polígon es van construir 906 habitatges de 21 a 23 metres quadrats, amb un menjador-

cuina, dues habitacions i un wàter. Per a la seva construcció es van utilitzar materials de 

molt baixa qualitat, cosa que comportà la ràpida degradació dels edificis. Amb només 

vint anys d’existència els edificis estaven en tant males condicions, que el Patronat 

                                                           
209 Documentació del polígon de les Cases del Governador. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 262 – 264. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 49 – 50. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 270 – 276. 
Apèndix 1. Plànols 59. 
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Municipal de l’Habitatge, al no saber com reparar-los, començà a vendre els habitatges 

als seus llogaters, que els van comprar sense saber exactament en quines condicions 

tenien l’habitatge. Aquest engany es va haver de solucionar a la dècada de 1990, per 

part del Patronat Municipal de l’Habitatge, fent-se càrrec de l’enderroc i construcció de 

nous edificis. 

 Van ser unes 4.000 persones les que van anar ha viure a les Cases del Governador, 

en condicions paupèrrimes, i que van patir un control molt fort per part del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, ja que aquest designava un guarda del polígon, que estava en 

contacte amb un guarda de cada bloc, que informava a l’entitat municipal de la situació 

de cada família. Creant una vida, pràcticament de caserna militar. Hi va haver una gran 

vigilància, perquè no entrés a viure ningú que no hagués estat en les llistes de llogaters, 

fetes abans de la construcció, llistes en les quals es va vigilar la condició moral de cada 

família, mirant els antecedents dels habitants i un cop vivint en el polígon es vigilava 

quin tipus de vida duien, controlant fins i tot els familiars que els visitaven. 
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   2.2.4. Polígon de Canyelles210. 

 

 Com ja hem esmentat en l’apartat sobre els Plans Parcials, el barri de Canyelles es 

va projectar a partir del Pla Parcial homònim de l’any 1964, però aquest havia estat molt 

problemàtic i no va ser fins a l’any 1972, aprofitant les expropiacions per la construcció 

del Segon Cinturó de Rondes, que de mans del Patronat Municipal de l’Habitatge, 

s’inicià la construcció d’aquest gran polígon, en els terrenys comprats mitjançant la 

Corporació Metropolitana. 

 Entre els anys 1972 i 1976 el Patronat Municipal de l’Habitatge, en diferents fases 

constructives, va construir 2.570 habitatges a tot el polígon, deixant un gran espai al 

centre sense urbanitzar, que es convertí en parc a la dècada de 1990, quan es creà el 

terme parroquial de Sant Narcís i construí l’edifici eclesiàstic, ja que des de la seva 

construcció el polígon pertanyia a la propera parròquia de Sant Mateu211.  

                                                           
210 Documentació del polígon de Canyelles. (APMHB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, 268 – 270. 
NEGRE I RIGOL, Pere: (1981). 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 330 – 332. 
Apèndix 1. Plànols 32. 
211 Caixa de la parròquia de Sant Mateu. (ADBB). 
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 La primera fase del polígon la construí, l’any 1973 l’empresa Dragados y 

Construcciones, S.A., edificant habitatges socials, on es van reallotjar els desnonats de 

la Guineueta Vella, barri que desapareixia amb la construcció del polígon, i barraquistes 

d’altres zones de la ciutat. La segona fase s’inicià el 1976 de la mà de l’empresa 

Fomento de Obras y Construcciones S.A., on es construïren habitatges socials i de 

venda directa. Les dificultats amb la construcció d’aquesta segona fase van fer que el 

preu dels pisos augmentés, i per poder continuar les obres de construcció es va haver de 

demanar un crèdit a La Caixa, per aquest motiu el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

va haver de cedir 209 habitatges a la Mútua Siderometalúrgica, a canvi que aquesta 

mutualitat retornés el crèdit de La Caixa. La resta d’habitatges es van anar construint 

ràpidament, en dues fases més, sense cap incidència, donant per acabat el polígon a 

mitjans de la dècada de 1980. 

 En el polígon es van edificar torres de dotze a vuit plantes pis, i dos grans blocs de 

deu plantes pis, on hi van anar ha viure 11.140 persones, la majoria provinents d’antics 

barris de barraques. En acabar el polígon hi havia alguns equipaments com l’escola, el 

centre cívic, un quarter de la Guardia Urbana i un camp de futbol, el mercat tot i estar 

projectat des del primer dia, no es va inaugurar fins el 1986 i, com s’ha esmentat 

anteriorment, el centre del polígon restà sense urbanitzar fins la dècada de 1990. 
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   2.2.5. Altres construccions del Patronat Municipal de 

   l’Habitatge 212. 

 

 A part d’aquests grans polígons, el Patronat Municipal de l’Habitatge en el terme 

de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, hi construí algunes promocions 

d’habitatge públic. La primera d’aquestes promocions fou l’any 1955 per a reallotjar 

barraquistes provinents d’altres indrets de la ciutat. El lloc triat va ser darrera de la presó 

de dones de la Trinitat Vella, la part més allunyada de les edificacions existents en el 

turó, entre els actuals carrers Pare Pérez del Pulgar i Torrent Perera, on es van construir 

nou blocs de planta baixa i dos plantes pis, amb 174 habitatges, de l’arquitecte R. 

Raventós, que van ser entregats el 1958213 a uns 700 habitants.  

 Al sector del Turó de la Peira, a l’illa compresa entre els actuals carrers Orduña, 

Doctor Pi i Molist, Ricard Canals i Sant Iscle214, entre 1965 i 1978 el Patronat 

Municipal de l’Habitatge va anar construint diferent edificacions urbanitzant dita illa. 

En ella va construir diferents blocs amb un total de 255 habitatges de lloguer social.  

                                                           
212 Documentació de les diferents edificacions al sector de Sant Andreu. (APMHB). 
Apèndix 1. Plànols 60. 
213 Apèndix 1. Plànol 60a. 
214 Apèndix 1. Plànol 60b. 
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Finalment, entre els anys 1967 i 1970 construí al barri de Verdum, al carrer 

Artesania215, tres grans blocs de vuit plantes, amb 194 habitatges de protecció oficial, 

acollint a uns 1.800 habitants. 
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  3. Els Polígons de l’Instituto Nacional de la Vivienda i de 

  l’Obra Sindical del Hogar216. 

 

 L’ Instituto Nacional de la Vivienda es va crear l’any 1939 per fomentar l’habitatge 

i assegurar el seu ús. Inscrit dins del Ministerio de Acción y Organización Sindical 

primer, i des de 1957 dins el Ministerio de la Vivienda, tenint una personalitat jurídica 

pròpia i autònoma, administrant el seu patrimoni. Va ser l’entitat dedicada a imposar 

sancions, dictar ordenances de construccions protegides i qualificar els seus projectes de 

construcció, vigilar l’ús i bon aprofitament dels habitatges i inspeccionar els projectes 

aprovats217.  

 L’ Instituto Nacional de la Vivienda construí diferents habitatges de forma directa a 

l’antic terme de Sant Andreu, però només es pot considerar polígon, el construït a 

Trinitat Nova. Com aquest va seguir  la mateixa evolució que el polígon de l’Obra 

Sindical del Hogar a la zona, serà explicat conjuntament. 

 L’ Obra Sindical del Hogar era una entitat creada l’any 1942, depenent del 

Sindicato Vertical i del Ministerio de Gobernación fins el 1957, quan va dependre del 
                                                           
216 Apèndix 1. Plànols 61. 
217 http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_la_Vivienda_dspa%C3%B1a  
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Ministerio de la Vivienda. Es va crear per fomentar i administrar la construcció 

d’habitatge a un preu assequible. Va estar sempre en mans de Falange Espanyola i de la 

JONS i va propiciar que els seus habitatges fossin exclusivament habitats per famílies 

afins al règim franquista218. Aquesta entitat va construir diferents polígons dins de 

l’antic terme municipal de Sant Andreu de Palomar, tots aquests van passar, l’any 1985, 

igual que els de l’Instituto Nacional de la Vivienda, a dependre d’ADIGSA 

(Administració, Promoció i Gestió, S.A.), empresa pública de promoció d’habitatges, 

propietat de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0046741.xml  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Obra_Sindical_del_Hogar  
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   3.1. Urbanización Meridiana219. 

 

 El polígon es començà a construir l’any 1942 i s’acabà dos anys més tard. Es va 

construir entre els carrers actuals Felip II, Sant Antoni Maria Claret i Concepción 

Arenal, seguint l’estructura d’illes de l’Eixample cerdanià, al sector de l’actual barri de 

Navas. Constituint tres illes completes i tres petites illes a tocar del carrer Concepción 

Arenal, edificant un total de 406 habitatges, per a 1.625 habitants. La seva distribució 

fou de cases unifamiliars en filera, de planta baixa i pis, amb patí, i blocs de tres i quatre 

plantes pis, deixant les cantonades i els espais entre edificacions com espais lliures, que 

mai es van urbanitzar i es van aprofitar com  a aparcament de cotxes i espais per jugar 

els infants. 

 L’any 1941 Falange va comprar els terrenys i el mas de Can Sellés220, per a 

construir el polígon conegut com Urbanización Meridiana. Mitjançant el finançament de 

l’ Instituto Nacional de la Vivienda, comprà un total de 58.663 metres quadrats, on hi 

havia el mas de Can Sallés i vint casetes unifamiliars, construïdes als anys 1920 per la 

firma de productes dietètics Santiveri. Aquest primer polígon es construí per solucionar 

                                                           
219 TATJER, Mercè. Urbanización Meridiana, Barcelona. Dins la col· lecció “Els Barris d’ADIGSA”, 52. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social, 1995. 
Apèndix 1. Plànol 61a. 
220 Apèndix 3. Fotografia 35. 
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en part el problema de l’habitatge que patia la Ciutat Comtal, amb un nombre creixent 

dels barris de barraques, i per a fer propaganda del règim franquista, com demostren els 

fulletons promocionals. 

“Barcelona puede contemplar en la Urbanización Meridiana los primeros frutos de 

esta protección especial que el Caudillo, a través del Instituto Nacional de la 

Vivienda, concede a la vivienda modesta. Quién visite dichas construcciones verá 

que no se trata ni de casas baratas ni de casas malas. Son sencillamente viviendas 

con el mínimo de comodidad que debe exigirse, con una sólida construcción y 

servicios completos”221. 

 L’ Obra Sindical del Hogar va crear la Sección de Ajuares de la OSH, per a que els 

nous habitants poguessin comprar el mobiliari i tot el que necessitessin per els nous 

habitatges al mateix organisme, monopolitzant l’accés als habitatges dels llogaters.  

 Tot i l’obertura dels nous carrers, aquests no van ser urbanitzats, tampoc es va obrir 

cap tipus de comerç al polígon, fent que els nous habitants s’haguessin de desplaçar fins 

els barris de la Sagrera, el Clot, el Guinardó o el Camp de l’Arpa, on hi havia els 

comerços i mercats. Tots els habitatges foren llogats i patiren un fort control per part de 

l’ Obra Sindical del Hogar, mitjançant uns representants de l’entitat, que vivien dins del 

mateix polígon. Aquests tenien bàsicament la funció de vigilar que no es fessin obres 

dins dels habitatges. Això durà fins el 1976, quan l’ Obra Sindical del Hogar va decidir 

vendre els habitatges als llogaters, que no van mostrar cap mena de problema per a 

comprar-los, com veurem que si va passar en altres polígons de la mateixa entitat. 

 Els seus habitants eren, en un percentatge una mica més alt de la meitat, gent 

nascuda fora de Catalunya i tots eren famílies joves amb nens, molts d’ells funcionaris 

públics de l’Estat o militars, així com treballadors dels tramvies i de la banca. Tots eren 

membres del Sindicat Vertical, i se’ls va estudiar la seva situació econòmica i política 

abans de concedir l’habitatge. 

 Gràcies al Pla Parcial de Meridiana de 1958 i al boom immobiliari de la dècada de 

1960, tota la zona va canviar, deixant de ser camps de conreu, creuats per la via del tren 

a Saragossa, per a ser una zona completament urbanitzada, amb edificacions de fins a 

dotze plantes pis (edificis pantalla), que portà a la urbanització dels carrers del polígon i 

l’obertura de comerços. 

                                                           
221 TATJER, Mercè. Urbanización Meridiana, Barcelona: (1995), pàg. 45.  
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   3.2. Polígons de Trinitat Nova222. 

 

 Com ja s’ha esmentat anteriorment, en aquest sector del nord-est del terme de 

l’estudi hi ha diferents polígons construïts per entitats públiques, l’abans esmentat del 

Patronat Municipal de l’Habitatge, de l’Obra Sindical del Hogar, “Trinidad Sindical”, i 

de l’Instituto Nacional de la Vivienda, “Trinidad Meridiana”, coneguts finalment tots 

amb el nom del barri, Trinitat Nova. 

 El polígon de l’Obra Sindical del Hogar, “Trinidad Sindical”, es va començar a 

construir l’any 1955, donant lloc a cinc illes irregulars de blocs de pisos de planta baixa 

i tres plantes pis, entre els actuals carrers Portlligat, Maria Zambrano, Pedrosa, 

Chafarinas, Via Favència i Fenals – Nou Barris, en terrenys cedits per l’Ajuntament de 

Barcelona. El projecte es va fer en tres fases, la primera va constar de 276 habitatges, la 

segona de 434 i la tercera de 444 habitatges, edificant un total de 1.154 habitatges, on 

s’allotjaren uns 4.600 habitants. L’obra fou adjudicada a l’empresa madrilenya Mato y 

                                                           
222 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 210 – 218. 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 51 – 52 / 82 – 83. 
TATJER, Mercè. La Trinitat Nova, Barcelona: (1995). 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 297 – 304. 
Apèndix 1. Plànol 61b.  
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Alberola S.A. de Construcciones, seguint el projecte dels arquitectes Julio Chinchilla 

Ballestá i Lluís M. Escola Gil. 

 “Trinidad Meridiana”, polígon construït per l’Instituto Nacional de la Vivienda, 

estava format per dos grups d’habitatges, el primer amb 679 habitatges i 34 botigues, 

distribuïts en quatre illes irregulars, i el segon amb 480 habitatges, distribuïts en tres 

illes irregulars, entre els carrers actuals Garbí, avinguda Meridiana, Via Favència, 

Chafarinas, Pedrosa i S’Agaró, en blocs de cinc, sis i set plantes pis. Els terrenys, com 

en el cas anterior, foren cedits per l’Ajuntament barceloní i les obres també començaren 

l’any 1955, seguint el projecte dels arquitectes J. Fonseca, M. de la Prada, J. Gómez 

Mesa, J. Rodríguez Cano, J. Piqueras i M. Bastarreche, igualment construïts per la 

constructora Mato y Alberola S.A. de Construcciones, donant com a resultat 1.159 

habitatges, on es van allotjar uns 4.635 habitants. 

 Aquests dos polígons i el del Patronat Municipal de l’Habitatge, tenien en el seu 

plantejament la urbanització dels carrers i de les zones enjardinades entre blocs, però 

això no s’arribà a realitzar, donant lloc a un barri ple de fang els dies de pluja i amb 

espais buits i bruts la resta de l’any. Va ser gràcies al Pla Parcial de Trinitat Nova de 

1958, que es van arreglar mínimament els carrers, però no les zones destinades a 

jardins. 

 A partir de 1972 començà la lluita dels veïns contra els incompliments de l’Obra 

Sindical del Hogar, ja que l’ens intentà al·ludir les seves responsabilitats com a 

propietari dels habitatges, fent una proposta de venda o d’augment de les quotes per la 

conservació i manteniment dels habitatges i les zones enjardinades. Els habitants que 

volien comprar s’havien de fer càrrec de la conservació i administració dels elements 

comuns dels blocs i dels espais interiors d’illa, però l’Obra Sindical del Hogar no els 

assegurava la formalització immediata de les escriptures de compra-venda, sinó que 

signaven simplement un contracte privat. Davant aquests fets, divuit veïns, en nom de 

tots, van posar un plet contra l’entitat falangista per incompliment de contracte de cessió 

dels habitatges, d’abandonament del barri i per no haver donat compta dels diners 

cobrats als veïns, en concepte de conservació i prorrateig. 

 El 28 de febrer de 1972 es va fer un acte de conciliació, on van anar setanta veïns, 

però cap representant de l’Obra Sindical del Hogar. L’11 de març, tres-cents veïns van 

decidir en assemblea, no pagar els lloguers i demandar a l’organisme propietari dels 
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habitatges. El 25 de març de 1973 els veïns, novament reunits, van decidir enviar una 

carta a l’Obra Sindical del Hogar, negant la compra. El 7 d’abril següent els veïns, 

reunits al cinema Trinitat, van exposar el que volien: 1.- Reparació de les vies d’accés 

als habitatges. 2.- Construcció de voreres. 3.- Construcció dels jardins previstos en els 

projectes. 4.- Revisió general i completa de l’obra. 5.- Proveir tots els edificis d’accés 

als terrats comunitaris. I 6.- Garanties de continuar vivint al barri. Com a mesura de 

pressió no es van pagar els augments, que pretenia l’ Obra Sindical del Hogar. 

 Finalment, el 1976 es va fer un projecte de reparació per part de l’Obra Sindical del 

Hogar, iniciada per l’empresa Emauco, vinculada a l’entitat propietària dels edificis, 

que el no tenir on allotjar els veïns afectats per les reformes, va optar per aturar les 

obres. Això comportà l’abandonament d’alguns habitatges per part dels llogaters, però 

aquests no van retornar les claus a l’Obra Sindical del Hogar, fet que portà, el juliol de 

1977 a l’ocupació il· legal dels habitatges per part d’altres famílies. Per redreçar la 

situació, el 17 de juliol l’associació de veïns va demanar que s’aturessin les ocupacions, 

però donant suport a les famílies ocupants perquè es quedessin amb l’habitatge, 

establint uns criteris d’adjudicació i una llista d’espera. Aquestes ocupacions van crear 

l’endarreriment del procés de remodelació general, que no es va iniciar fins el 1985, 

quan es va fer càrrec dels blocs ADIGSA. 

 Les reparacions que si es van dur a terme, van ser les dels blocs de l’Instituto 

Nacional de la Vivienda. La primera reforma es va fer l’any 1962, després de les 

nevades, reparant totes les teulades dels blocs. A partir de 1977, després d’haver fet un 

estudi a fons de l’estat dels edificis, va començar les obres de reparació, i el mateix any 

va construir el mur de contenció amb l’avinguda Meridiana. El 1982 el projecte de 

reparacions es va ampliar als elements comuns dels edificis, i es va dotar els habitatges 

d’un mínim confort. Totes aquestes millores, l’Instituto Nacional de la Vivienda les va 

fer sense que els seus llogaters haguessin de reivindicar massa els seus drets, ja que 

l’entitat va intentar no tenir els mateixos problemes que patia l’Obra Sindical del 

Hogar. 
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   3.3. Polígon de Verdum - Roquetes223. 

 

 El polígon de Verdum – Roquetes, de l’Obra Sindical del Hogar, està situat entre 

els barris de Roquetes i Verdum, entre els carrers actuals Simancas, Almansa, Góngora i 

Artesania, on es van construir, l’any 1955 1.464 habitatges de 35 a 50 metres quadrats, 

en blocs de pisos aïllats de planta baixa i tres plantes pis, on es van allotjar 5.850 

habitants.  

 Aquest polígon es construí mentre es discutien els Plans Parcials de Roquetes i 

Prosperitat – Verdum, que es van aprovar els anys 1957 i 1958 respectivament. El 

polígon, com la resta de polígons de l’Obra Sindical del Hogar, va ser ocupat per gent 

afí al règim, els espais entre blocs no van ser mai enjardinats, com estava previst en el 

projecte, i no s’hi va destinar cap espai per a comerços, tot i això al estar prop dels 

barris, de Roquetes, Verdum i Prosperitat, el problema d’avituallament no va ser greu, 

tot el contrari del problema dels transports, ja que a la zona no hi arribava cap medi de 

transport. 

                                                           
223 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1991), pàg. 51. 
ARGEMÍ, Roser. El Verdum, Barcelona. Dins la col· lecció “Els Barris d’ADIGSA”, 39. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social, 1995. 
Apèndix 1. Plànol 61c. 
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 L’any 1971, van arribar les primeres queixes dels habitants del polígon de Verdum 

– Roquetes a l’Obra Sindical del Hogar, per problemes amb les humitats. El 1975 

l’entitat falangista, igual que a la resta de polígons, va apujar els lloguers, però sense 

haver arreglat cap dels problemes abans esmentats, això provocà que els habitants del 

polígon s’organitzin, junt amb els habitants del polígon de Trinitat Nova, i iniciessin 

una vaga de lloguers, que va durar quaranta-quatre mesos. La vaga aconseguí que l’any 

següent es comencessin les obres de millores en els blocs afectats, però les reparacions, 

que va iniciar l’empresa Emauco, no foren les esperades pels habitants del polígon, ja 

que eren unes reparacions matusseres. Això portà a que els veïns aturessin les obres i 

que aquestes no es reprenguessin fins el 1978, de mans de l’empresa Dragados y 

Construcciones S.A., que va fer les reparacions correctament. El 1985, igual que la resta 

de polígons de l’Obra Sindical del Hogar, el polígon de Verdum – Roquetes va passar a 

formar part del patrimoni d’ADIGSA. 
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   3.4. Polígon de la Guineueta (Roberto Bassas)224. 

 

  El polígon conegut com la Guineueta es va construir dins de la parcel·la més 

gran del Pla Parcial de la Guineueta de 1956. Estava situada entre els carrers actuals Via 

Favència, Castor, rambla Caçador, Gasela i passeig Valldaura, on es van construir 1.517 

habitatges i 49 locals, allotjant a 6.070 habitants. Construït per les empreses Calamina 

Serrano S.A. i Mato i Alberola, S.A., sota la direcció de l’arquitecte Julio Chinchilla 

Ballestá. Aquest polígon va rebre el nom de Roberto Bassas, fundador de Falange a 

Barcelona l’any 1933, que fou afusellat al monestir del Collell l’any 1939. 

 El polígon va donar lloc a quatre illes irregulars amb blocs de quatre, vuit, nou i deu 

plantes pis, i tres torres de quinze plantes pis, tots construïts en quatre fases. A la zona 

nord-oest del polígon es va mantenir la parròquia de Sant Mateu225, i al centre del 

mateix es construí una escola, que va donar servei a tot el sector del Pla Parcial. 

 Els primers habitatges es van entregar l’any 1964 i els últims el 1971, tot i tenir 

previst l’enjardinament dels espais comuns, aquests no es van fer i la zona va quedar 

                                                           
224 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 257 – 267. 
DÒRIA, Sergi: (1995). 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. III, pàg. 325 – 329. 
Apèndix 1. Plànol 61d.  
225 Caixa de la parròquia de Sant Mateu. (ADBB). 
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sense urbanitzar, igual que havia succeït a la resta de polígons de l’Obra Sindical del 

Hogar. Al nord del polígon, per on passaven diferents torrents, va quedar sense 

urbanitzar i va ser utilitzada com a abocador fins el 1968, quan es va inaugurar el Parc 

de la Guineueta, que aconseguia unir les trames urbanes del sector de Verdum amb el de 

la Guineueta. 

 L’ Obra Sindical del Hogar, en aquest polígon no tingué els problemes que va patir 

en els altres polígons, com hem vist.  El motiu va ser, que la zona on es va construir el 

polígon, no patia les gran humitats dels anteriors i que els materials utilitzats eren d’una 

qualitat superior, tot i això, l’aluminosi va afectar el 50% dels habitatges, però no 

s’hagué d’enderrocar cap edifici. Les obres de rehabilitació dels bloc no van començar 

fins que el polígon passà a formar part del patrimoni d’ADIGSA, el 1984. 

 Gràcies al creixement del sector amb els Plans Parcials de Ca n’Ensenya  i de 

Canyelles de 1964, els serveis com el mercat i els transports van anar arribant a la zona 

de mica en mica, després de mobilitzacions veïnals. 
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  4. Construccions del Patronato de Viviendas del Congreso 

  Eucarístico226.  

 

 L’origen del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico, el trobem a la 

pastoral del 17 de novembre de 1951 del Bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego 

Casaus, en la qual parlava de construir habitatges assequibles per acabar amb el gran 

problema del barraquisme, aprofitant la celebració del XXXV Congrés Eucarístic 

Internacional a Barcelona un any més tard. Mitjançant aportacions voluntàries de 

100.000 ptes., fins ha arribar als 100 milions, impulsat per l’Associació Catòlica de 

Dirigents. Convertint l’Església en promotora d’habitatges, com ja s’havia fet en 

diferents diòcesis de l’Estat, amb anterioritat. 

 L’autorització de l’Instituto Nacional de la Vivienda perquè el Patronato de 

Viviendas del Congreso iniciés les obres fou concedida el 10 de maig de 1952, i el 21 

del mateix mes es constituí dita entitat a Barcelona. Aquesta comprà 175.092 metres 

                                                           
226 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 133 – 143. 
CHECA, Martí. “El Patronato de las Viviendas del Congreso”: habitatge i catòlics a la Barcelona del 
franquisme. Barcelona: Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, 2008, pàg. 117 – 128. 
Apèndix 1. Plànols 62. 
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quadrats a la família de Ros i de Ramis, propietaris del mas de Ca l’Armera227, que fou 

l’únic que quedà en possessió de la família, fins a l’actualitat. 

 El projecte que es dugué a terme era dels arquitectes Josep Soteras Mauri, Antoni 

Pineda i Carles Marquès. L’Ajuntament aprovà el febrer de 1953 el projecte 

d’ordenació del nou polígon228, on es van construir setze illes de cases, amb 229 edificis 

de quatre a set plantes pis, quatre torres de 45 metres, és a dir, de dotze plantes pis, que 

marcaven els anglès de la plaça central, els blocs deixaven espais lliures entre ells que 

es van urbanitzar com a zones verdes. Totes aquestes edificacions van donar com a 

resultat 258 locals comercials i 2.729 habitatges, per a allotjar a uns 11.000 habitants. 

 Els primers habitatges es van entregar l’any 1954, però les següents fases es van 

anar allargant en el temps fins el 1968, quan es va construir l’última illa amb habitatges 

d’una qualitat superior. Aquests habitatges al cap de trenta anys de pagar una hipoteca, 

passaven a la propietat dels inquilins, que obtenien el contracte, tot i això alguns 

habitants van aconseguir cancel·lar la hipoteca abans dels trenta anys, després de que el 

Patronato de Viviendas del Congreso els hi permetés. 

 Els habitatges es van construir amb una petita aportació del Patronato de Viviendas 

del Congreso, un crèdit concedit per l’Instituto Nacional de la Vivienda, a un nul o molt 

baix interès, i amb crèdits de caixes de pensions i del Banco de Crédito a la 

Construcción. Els habitatges no van ser entregats als més necessitats, com es preveia, 

sinó que es van vendre a famílies de classe mitja. Fins i tot dues de les illes es van 

destinar íntegrament a empreses, que van aportar préstecs per a cada treballador, perquè 

tingués un habitatge al polígon. Com es pot veure amb la procedència dels caps de 

família: 19% eren andalusos i murcians, 55% catalans i el 26% restant bascos, 

aragonesos i castellans. El 41% eren professionals liberals, tècnics i administratius, el 

38% obrers qualificats i el 27% obrers no qualificats. Això va ser així, perquè per a 

l’adjudicació d’un habitatge calia complir un reglament229: 

1. Necessitat d’habitatge. 

2. Dos anys de vida a Barcelona. 

3. Tenir els ingressos necessaris per pagar la hipoteca. 

                                                           
227 Apèndix 3. Fotografia 36. 
Apèndix 3. Fotografia 37.  
228 Apèndix 1. Plànol 62a.  
229 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV. pàg. 136. 
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4. Haver fet serveis prestats en interès de la fe, la pàtria o la família. 

5. Mèrits especials quant a relacions socials i de treball, llarga permanència en una 

empresa, actes d’abnegació, entre altres. 

 

 El Patronato  de Viviendas del Congreso pretenia no només construir un polígon 

d’habitatges, sinó que a més volia que aquest fos autosuficient i a la vegada sense 

competició entre els comerciants, per això les botigues van tenir un reglament230 que 

deia: 

1. El sol·licitant només podia optar a un local. No era possible la monopolització 
d’un ram o l’especulació comercial. 

2. Per a la concessió d’un local calia reunir un seguit de condicions. Acreditar la 
pràctica comercial en el ram corresponent a l’activitat de la botiga. 

3. Desenvolupar un negoci similar en el cas de provenir d’un negoci en el qual 
l’ocupació local era precari. 

4. Tenir aptituds per al negoci. 

5. Haver efectuat prestacions personals o donatius a favor del Patronato de las 
Viviendas del Congreso Eucarístico. 

 

 El 1955 es van obrir les escoles, segregades per sexes, en uns locals provisionals, 

amb capacitat per dos-cents infants i un jardí d’infància per a 115 alumnes, a més d’una 

policlínica. L’any següent es creà el Patronat Escolar, per a construir les escoles, la de 

nens fou cedida als Germans de les Escoles Cristianes i la de nenes a la Institució 

Teresiana, construint els edificis escolars entre 1957 i 1959, i iniciant el seu 

funcionament l’any següent. El 1963 s’inaugurà una escola de formació professional, 

Nostre Senyora de la Mercè, adscrita a l’obra diocesana, i des de principis de la dècada 

de 1970 les escoles foren gestionats per la Cooperativa Escolar Pompeu Fabra, sota les 

premisses de l’escola activa catalana. Junt a les escoles s’erigí la parròquia de Sant Piu 

X231  l’any 1955, que com les escoles començà a funcionar en uns locals provisionals, 

mentre l’església, projectada per l’arquitecte Soteras Mauri, es construïa entre 1960 i 

1963, després de diverses aportacions dels feligresos. 

 A l’antic terme de Sant Andreu de Palomar, el Patronato  de Viviendas del 

Congreso va construir altres polígons d’habitatges més petits. El següent que construí 

                                                           
230 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV. pàg. 137. 
231 Caixa de la parròquia de Sant Pius X. (ADBB). 
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fou, l’abans esmentat, Nostra Senyora de la Soledat232, situat dins de la trama urbana de 

l’antic poble de Sant Andreu. Aquest polígon es construí en els terrenys anomenats 

“Josefins”, de 7.978 metres quadrats, situats entre els carrers actuals Sant Adrià, Josep 

Soldevila, Perellada i Segre, els quals rebé la parròquia en herència per a construir-hi 

una escola per a nens necessitats. Com la parròquia no tenia els diners necessaris per a 

dur a terme l’escola, juntament amb els feligresos i el Bisbat va constituir el Patronato 

de Nuestra Señora de la Soledad. Al no aconseguir els diners necessaris, l’any 1958 

s’arribà a un acord amb el Patronato de Viviendas del Congreso, que comprà 1.904 

metres quadrats contigus als terrenys heretats per la parròquia, ampliant la superfície 

constructiva, amb la qual podia construir habitatges per finançar l’escola.  

 El capellà de la parròquia de Sant Andreu, Joan Casanovas, promogué l’adquisició 

d’habitatges del grup entre els feligresos i els membres del Centre Catòlic, d’aquesta 

forma, el 13 de desembre de 1961 es constituí el Grupo de Beneficiarios para la 

Adjudicación en Propiedad de una Vivienda en la Bloque Nuestra Señora de la 

Soledad, que juntament amb el Patronato de Viviendas del Congreso van formar una 

Junta Gestora per fer un seguiment de les obres.  

 Les obres s’iniciaren deu dies abans, el 3 de desembre de 1961, gràcies a una 

subvenció de 30.000 pessetes per habitatge construït, donada per l’Instituto Nacional de 

la Vivienda. El resultat del projecte, de l’arquitecte Enric Piqué i Marco, fou un edifici 

de planta baixa i nou plantes pis, situat al carrer Sant Adrià, i dos edificis, un igual a 

l’anterior i l’altre de planta baixa i catorze plantes pis, situats al carrer Josep Soldevila, 

donant com a resultat 185 habitatges i 18 locals comercial, on es van instal·lar uns 740 

habitants. Finalment, l’any 1966 s’inicià la construcció de l’escola al centre dels 

edificis, però sense la col·laboració del Patronato de Viviendas del Congreso, sent la 

Congregació de Salesianes de la parròquia andreuenca, qui construí l’escola i s’hi 

instal·là el mateix any. 

 Per últim el Patronato de Viviendas del Congreso, seguint l’exemple de 

col·laboració amb la parròquia de Sant Andreu, va fer el mateix amb la parròquia de 

                                                           
232 Expedient de l’habitatge del carrer Sant Adrià, 34. (AMCB). 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 190. 
CHECA, Martí: (2008), pàg. 136 – 140. 
Apèndix 1. Plànol 62b. 
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Santa Engràcia, situada a l’actual barri de Prosperitat233.  Aquesta en els seus terrenys234  

havia de construir una escola, segons el testament d’Engràcia Batista, que va ser la 

impulsora de la construcció de l’església. L’any 1958 per a construir l’escola, el capellà 

de la parròquia, José Camp Ferra, inicià converses amb els hereus d’Engràcia Batista, 

perquè cedissin els tres terrenys heretats trenta anys abans. Amb el Patronato de 

Viviendas del Congreso, es posà en contacte perquè portés a terme la construcció de 

l’escola i d’habitatges en els diferents terrenys al voltant de la parròquia. Aquesta 

iniciativa de construir habitatges, l’emprengué el mossèn perquè sabia que hi havia un 

grup de feligresos que volien comprar un habitatge al barri. 

 L’any 1962 es constituí el Grupo de Beneficiarios para la Adjudicación en 

Propiedad de una Vivienda en el Bloque de Santa Engràcia en el Barrio de Verdún i 

s’iniciaren les obres en 500 metres quadrats dels terrenys parroquials, per a construir un 

bloc plurifamiliar, de l’arquitecte Antonio Pineda Gualda, que donà com a resultat un 

bloc de 40 habitatges, amb set tipologies diferents, cosa que determinava el preu final 

dels habitatges, en aquest bloc s’hi van instal·lar uns 120 habitants. L’adjudicació dels 

habitatges fou manipulada pel Patronato  de Viviendas del Congreso, que cedí el 25% 

del bloc per a treballadors de la propera empresa Harry Walker, mentre la resta de 

compradors van ser persones vinculades a la parròquia.  

 En aquest cas el Patronato de Viviendas del Congreso tampoc construí l’escola, 

cedint un dels terrenys, l’any 1965 a l’Institut de les  Filles del Cor de Maria, que 

construïren el Centre Escolar Valldaura. L’altre solar, fou cedit el 1972 a l’empresa 

Promotora d’Ensenyança, S.A., que construí un col·legi de primària, gestionat 

novament per les Filles del Cor de Maria. Aquell mateix any la parròquia demanà al 

Patronato de Viviendas del Congreso que  edifiqués vint-tres habitatges més, aquest cop 

sobre dels locals parroquials, però aquesta construcció mai es dugué a terme. 

 

 

 

                                                           
233 CHECA, Martí: (2008), pàg. 141 – 142.  
234 Expedient de l’edifici del carrer Molí, 34. (AMCB). 
Apèndix 1. Plànol 62c. 
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VI. L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A  

SANT ANDREU235. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235 Apèndix 1. Plànols 63. 
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 Les indústries de l’antic terme de Sant Andreu les trobem dins del nucli urbà del 

poble, al sector de la Sagrera i al gran polígon industrial, construït al del sector de Bon 

Pastor, tot i que també hi hagué alguna petita fàbrica a Vilapicina i a la zona alta de Sant 

Andreu, especialment al sector de les dues Trinitats amb infraestructures hidràuliques i 

elèctriques.  

 Les indústries del nucli urbà de Sant Andreu van ser molt importants, ja que podem 

dir que en algun moment de la seva història una de les indústries més rellevants,  

Filatures Fabra & Coats, arribà a convertir el poble andreuenc en la seva pròpia colònia 

industrial. En els altres dos sectors, la Sagrera i Bon Pastor, cal dir que gràcies a 

l’aparició de les indústries es crearen els nuclis de població, ja que abans de la 

instal·lació d’aquestes, només hi havia masos i camps de conreu, regats pel Rec Comtal 

i les seves sèquies.  
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  1. Les indústries del nucli urbà de Sant Andreu. 

 

  Al nucli urbà de Sant Andreu es van començar a instal·lar diferents fàbriques, 

majoritàriament tèxtils, des de la dècada de 1830, la majoria d’elles van anar convergint 

en el grup empresarial Filatures Fabra & Coats, arribant a tenir una gran empresa, que 

ocupava un nombre important d’habitants del poble andreuenc i de la Sagrera. Un altre 

empresa, que s’instal·là a la zona oest del nucli urbà de Sant Andreu, va ser els Tallers 

Ferroviaris del Nord, oberts el 1861 amb l’arribada del tren a Saragossa. I per últim la 

indústria química, Fábrica Nacional de Colorantes i Explosivos, instal·lada al nord del 

nucli urbà l’any 1922. A més d’aquestes grans empreses, hi hagué tot un seguit de 

petites empreses dedicades majoritàriament al tèxtil. La majoria d’elles estaven situades 

a la part nord del nucli poblacional i properes a les vies del tren a Granollers, aquestes al 

ser indústries menors no seran explicades en aquest estudi. 
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   1.1. Companyia Anònima de Filatures Fabra & Coats236. 

 

 L’origen de Filatures Fabra & Coats el trobem a Sant Andreu de Palomar l’any 

1839, quan Ferran Puig i Gibert obrí el Vapor del Fil, fàbrica dedicada ha elaborar 

rodets de fil per a màquina, Puig s’uní al seu client, Camil Fabra i Fontanills, el qual es 

casà amb la seva filla, així naixia l’empresa, Fernando Puig e hijo, sent la primera 

fàbrica de troques i cabdells de fil de cotó de l’Estat Espanyol. El 1884 l’empresa es 

fusionà amb la de Manuel Portabella, coneguda com la Fàbrica dels Alemanys, amb el 

                                                           
236 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VI, pàg. 64 – 87. 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 71 – 74. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: (1997), 
pàg. 51 – 52. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 84 – 85. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume. Barcelona, ciutat de fàbriques. Barcelona: 
Edició Nau Ivanow, 2000, pàg. 126. 
Can Fabra: de fàbrica tèxtil a factoria cultural. Barcelona: Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant 
Andreu, 2002. 
Coats Fabra 100 anys d’història 1903-2003. Barcelona: Editorial Interpress, 2003. 
COLOMER ROMA, Pere. Barcelona, una capital del fil. Fabra i Coats i el seu model de gestió, 1903 – 
1936. Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura: Barcelona, 2014. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fabra_i_Coats 
http://www.amicsfabracoats.ea26.com/historia_2754844.html 
Apèndix 3. Fotografia 38. 
Apèndix 3. Fotografia 39. 
Apèndix 3. Fotografia 40. 
Apèndix 3. Fotografia 41. 
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nom de S.A. Sucesora de Fabra i Portabella, consolidant-se com una gran empresa amb 

múltiples fàbriques al sector de Sant Andreu i de la Sagrera, aquesta serà coneguda com 

Can Fabra o Can Mamella, nom que se li donà al ser l’empresa que donava feina a la 

majoria de la població andreuenca. 

 Per la seva banda l’empresa J&P Coats Ltd., amb fàbriques a Escòcia, el 1895 

arribà a Catalunya, obrint una colònia tèxtil a Sant Vicenç de Torrelló. Veient la 

possibilitat de crear una gran empresa internacional, s’iniciaren els contactes entre els 

representants de S.A. Sucesora de Fabra i Portabella i de J&P Coats Ltd., arribant a un 

acord de fusió el 1902, en el qual es creava la Companyia Anònima de Filatures Fabra 

& Coats. 

  Les instal·lacions principals a Sant Andreu, de Filatures Fabra & Coats, ocupaven 

una gran illa al centre del nucli urbà del poble, altres instal·lacions menors estaven 

situades a la Rambla, entre aquest passeig i els actuals carrers Nadal, Sant Ildefons i 

Concepción Arenal, que des de 1924 es van destinar a instal·lacions esportives pels 

treballadors de l’empresa, i per últim hi havia una fàbrica a la Sagrera, a tocar de les 

vies del tren a Granollers. 

 La seva situació dins el nucli andreuenc va fer que la vida de la població girés al 

voltant de la indústria, sobretot pel gran nombre d’habitants del poble que hi treballaven 

i pels privilegis que aportava treballar a Filatures Fabra & Coats, ja que aquesta tingué 

una política paternalista amb els seus treballadors molt forta. Fins i tot en alguns estudis 

s’ha arribat a dir, que el poble de Sant Andreu funcionava com una colònia tèxtil de 

l’interior de Catalunya. 

 La política paternalista dels propietaris de Filatures Fabra & Coats començà el 

1909, amb la creació d’una escola-bressol, propera a les instal·lacions principals, perquè 

les seves treballadores poguessin anar a treballar sense patir pels seus infants, que a més 

podien anar a veure en els moments de descans. El 1912 creà una mútua pels seus 

treballadors. Com ja hem mencionat anteriorment, el 1924, a les instal·lacions que tenia 

a la Rambla, i que clausurà com a fàbrica, hi instal·là unes equipacions esportives per a 

donar servei al Club Deportiu Filatures, que havia promocionat entre els seus 

treballadors, dos anys abans. I finalment, el 1925 instituí les pensions per a tots els seus 

treballadors jubilats, sent la primera empresa de l’Estat que ho feia, mentre anava 

superant la primera crisi del sector, després de la Primera Guerra Mundial. 
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 L’empresa va anar creixent al llarg de la dècada de 1930 i va comprar l’empresa 

tèxtil La Algodonera, més coneguda com el Vapor del Rec, oberta l’any 1835 davant de 

les seves instal·lacions principals, així es creava un gran complex industrial al voltant 

del carrer Sant Adrià. Pels mateixos anys ampliarà les seves instal·lacions de la Sagrera 

i de Sant Vicenç de Torrelló, a més de comprar fàbriques a Badalona. 

 Amb l’inici de la Guerra Civil la fàbrica fou col·lectivitzada, fins el 1938 quan se’n 

va fer càrrec la Generalitat de Catalunya. Aquesta tingué molts problemes de 

funcionament al llarg de la Contesa, per la falta de primeres matèries. Els propietaris de 

l’empresa, Ferran i Roman Fabra i Puig i els directius escocesos van aconseguir marxar 

a Sevilla, on van restablir la direcció mitjançant un acte notarial. Exigint el pagament 

dels deutes del seus clients en zona franquista, van aconseguir obrir a la capital 

andalusa, una petita fàbrica amb 60 empleades, maquinaria i primeres matèries portades 

de les fàbriques escoceses del grup empresarial. 

 Amb la fi de la Guerra, els germans Fabra i Puig i els seus col·legues escocesos, 

tornaren a ocupar-se de l’empresa. Tot i les dificultats que hi havia per la falta de 

subministrament elèctric, que van provocar la utilització de les antigues calderes, i la 

falta de primeres matèries, a causa de l’autarquia imposada pel règim franquista, van 

aconseguir que l’empresa estigués ràpidament en funcionament. Això fou així gràcies a 

que, Filatures Fabra & Coats, formava part d’un grup empresarial internacional i que 

les seves instal·lacions no havien patit cap desperfecte durant el conflicte. L’empresa es 

recuperà ràpidament, arribant a renunciar als ajuts estatals el 1940. 

 Filatures Fabra & Coats reinicià la seva política paternalista l’any 1941, atorgant 

ajuts als seus treballadors, perquè poguessin cobrir algunes de les necessitats bàsiques 

que faltaven en plena postguerra. Això motivà a molts habitants, ja no només del nucli 

urbà de Sant Andreu, sinó també de tot l’antic terme municipal, a voler entrar a treballar 

a l’empresa. El mateix 1941 reobrí l’escola-bressol i creà un economat pels seus 

treballadors, que es mantingué obert fins a la crisi de 1980. El 1955, seguint les lleis que 

obligaven a les grans empreses a construir habitatges pels seus treballadors, va construir 

els primers habitatges a la zona oest de les instal· lacions esportives de la Rambla. Tot i 

que el projecte preveia la construcció de 345 habitatges, aquell 1955 només va construir 

dos blocs de 31 habitatges cada un. La resta es van anar construint al llarg de la dècada 

de 1960, donant com a resultat, a la zona dels blocs anteriors, 6 blocs de 78 habitatges 
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cada un, i a la zona est de les instal·lacions esportives, amb l’obertura del carrer Camil 

Fabra, un gran bloc amb 308 habitatges. 

 L’època d’esplendor per a Filatures Fabra & Coats arribà a mitjans de la dècada de 

1950 i s’allargà durant tota la dècada següent, convertint-se en l’empresa més gran del 

sector del fil. Va arribar a tenir més de 6.000 treballadors a tot l’Estat, produïa el 99% 

del fil consumit a les llars espanyoles i el 80% del fil industrial. Aquest creixement 

econòmic portà a crear innovacions, sent la primera indústria de l’Estat Espanyol en 

manufacturar fils sintètics, el 1966. 

 A la dècada de 1970, l’empresa vengué les instal· lacions esportives de la Rambla al 

Futbol Club Barcelona i els habitatges als seus treballadors, començant a recapitalitzar-

se, en motiu de la crisi del petroli de 1973. Aquesta crisi s’agreujà al iniciar-se la dècada 

de 1980, portant a Filatures Fabra & Coats ha acollir-se, el 1981 al Pla de Reconversió 

del Tèxtil. Això comportà al tancament d’algunes de les seves filials de l’Estat, 

recentralitzant la producció a Sant Andreu, prejubilant a part de la plantilla, que passà 

l’any 1982 de 2.037 treballadors, a 1.327 el 1986. De mica en mica l’empresa va anar 

perdent pes, fins al tancament final de les instal·lacions de Sant Andreu, durant la 

primera dècada del segle XXI. 

 Filatures Fabra & Coats al llarg de la seva història patí diferents vagues, tot i la 

seva política paternalista. Les més importants foren a la dècada de 1910, per aconseguir 

millors condicions laborals, tot i que també n’hi hagué a les dècades següents, i molt 

especialment al llarg de les dècades de 1970 i 1980, en motiu de la crisi que patia 

l’empresa, cosa que comportava mal estar entre els treballadors. També hi hagué vagues 

en solidaritat amb altres empreses, així com en relació en afers més de l’àmbit polític. 

Al llarg de la dècada de 1960 es van anar introduint dins de la fàbrica membres del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i a la dècada següent el sindicat 

d’empresa estigué dominat per membres de Comissions Obreres (CCOO). 
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   1.2. Tallers del Ferrocarril del Nord237.  

 

 Els Tallers del Ferrocarril del Nord van obrir les seves portes l’any 1861, amb 

l’arribada del ferrocarril a Saragossa i l’obertura de l’estació de Sant Andreu Arenal. 

Aquests tallers es dedicaven principalment a la reparació de locomotores i vagons de la 

Companyia de Ferrocarrils del Nord-Est d’Espanya. La creació d’aquesta empresa, va 

fer que arribessin a Sant Andreu un nombre important de treballadors, portant al 

creixement urbà del poble en direcció oest, és a dir vers els tallers. Fou així com es 

començà a urbanitzar el carrer d’Ignasi Iglésias (abans de l’Ordre) al centre de Sant 

Andreu, que connectava el nucli urbà amb la nova estació. Posteriorment al voltant dels 

tallers, dins del sector de l’actual barri de Porta, van anar apareixent petites cases-taller, 

especialitzades en peces ferroviàries. 

 Els Tallers del Ferrocarril del Nord van patir les vagues del sector metal·lúrgic i 

dels transports durant tota la seva existència, cal destacar la primera vaga ferroviària de 

1912, on es van acabar militaritzant els serveis ferroviaris, la vaga de la Canadenca de 

1919, que portà a alguns treballadors de l’empresa a la presó i la vaga del transport de 

1923, que acabà amb una forta repressió i el cop d’Estat de Primo de Rivera. Amb la 

                                                           
237 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VI, pàg. 64 -87. 
Apèndix 3. Fotografia 42. 
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Guerra Civil l’empresa fou controlada per la Generalitat de Catalunya i començà a 

construir armament bèl· lic. Després de la Contesa l’empresa passà a formar part de 

RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), empresa creada pel règim 

franquista per nacionalitzar la xarxa de ferrocarrils de l’Estat. Així, els Tallers del 

Ferrocarril del Nord, van retornar a dedicar-se a la reparació de maquinària ferroviària.  

 A principis de la dècada de 1960 alguns treballadors de l’empresa es van constituir 

en cooperativa d’habitatges, i en uns terrenys situats el nord dels Tallers del Ferrocarril 

del Nord van construir 10 blocs de 8 i 12 plantes pis, aprofitant la remodelació dels 

tallers, que es va fer amb el soterrament de les vies del tren. Aquest mateix soterrament i 

la completa electrificació de la xarxa ferroviària, va portar al tancament dels Tallers del 

Ferrocarril del Nord a finals de la mateixa dècada, i que comencés el projecte per a fer 

un Pla Parcial l’any 1973, com hem vist anteriorment. 
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   1.3. Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos238. 

 

 La Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos va néixer a la zona nord del nucli 

urbà de Sant Andreu, de mans de cinc dels fabricants més importants del sector químic 

català, es constituí amb el recolzament de les institucions públiques i del primer 

productor del món de químics, l’empresa I. G. Farben, amb la que s’associà des de 

1927 fins a 1945 i posteriorment amb la seves filials, Bayer y BASF, fins a la seva 

incorporació dins de Bayer, i el seu tancament a la dècada de 1990. 

 L’empresa va néixer com una empresa familiar  i presidencialista, cosa que durarà 

fins a la dècada de 1970, això implicà que tant el capital com la gestió estava ens mans 

de les famílies fundadores, els Sagnier, els Pellicer, els Sedó, els Belil, els Olzet i els 

Marca, tots ells industrials químics que van fusionar les seves respectives empreses, per 

a crear aquesta gran indústria i monopolitzar el mercat químic espanyol. 

 Durant la Guerra Civil, l’empresa fou col·lectivitzada, però al ser una empresa 

estratègica per a la Guerra, passà a formar part de les Indústries de Guerra de la 

Generalitat de Catalunya, dependents de la Comissió de la Indústria de Guerra, dirigida 

                                                           
238 TARRADELLAS, Josep. La Indústria de Guerra a Catalunya (1936-1939). L’obra de la Comissió, 
creada per la Generalitat, i el seu report d’actuació. Lleida: Pagès editors, 2007, pàg. 125-126 
www.raco.cat/index.php/.../article/.../84962 
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per Josep Tarradellas, des de la seva creació el 7 d’agost de 1936. Aquesta fou 

denominada “fàbrica número 3” i es dedicà a la producció de: trinitrotoluol, àcid pícric, 

dinitronaftalina, mononitronaftalina, trinitrotoluol amònim i tetralita239. Producció que 

fou bona fins al desmantellament de la Comissió el 1937, quan les Indústries de Guerra 

van passar ha estar sota control del Govern Central de la República.  

 Els socis de l’empresa per la seva part van marxar a Alemanya i a Sevilla, des d’on 

es van organitzar, creant la Química Española S.A. (Quiesa), que es dedicà a fer 

colorants i explosius pel bàndol sollevat. D’aquesta forma la Guerra els va servir per 

consolidar la influència dels fundadors amb els alts càrrecs de la futura administració 

franquista, i per acabar de consolidar els bons tractes entre els empresaris catalans i els 

seus socis alemanys, tractes que encara van anar a més durant la Segona Guerra 

Mundial. 

 L’autarquia imposada pel règim franquista, va fer que la Fábrica Nacional de 

Colorantes y Explosivos hagués de buscar nous socis internacionals, acostant-se més a 

les empreses alemanyes del camp de la química. Cosa que va provocar que tota la 

producció es centralitzes a Sant Andreu de Palomar. Aquest acostament a les empreses 

alemanyes, va fer que de mica en mica Bayer es fes amb el control de l’empresa, i que 

finalment fos desmantellada al llarg de la dècada de 1990. 

 Com en el cas dels Tallers del Ferrocarril del Nord, la Fábrica Nacional de 

Colorantes y Explosivos, no va fer una política paternalista, primer per la seva ubicació 

fora de la trama urbana de Sant Andreu, després perquè mai va tenir un gran nombre de 

treballadors, i a més la col·laboració empresarial alemanya no li va permetre fer aquest 

tipus de política. Al tenir un nombre molt reduït de treballadors aquest només es van 

sumar a les vagues més important, sense tenir un gran moviment obrer dins de 

l’empresa. 

 

 

 

                                                           
239 TARRADELLAS, Josep: (2007), pàg. 126. 
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  2. Les indústries del sector de la Sagrera. 

 

 Les primeres indústries que es van instal·lar al sector de la Sagrera, aprofitant que 

passava el Rec Comtal per la zona, van ser les farineres, de les quals cal destacar la 

Industria Harinera Barcelonesa (1857 - 1909) i la Farinera La Esperanza240 (1875 - 

1917), així com les  adoberies, de les que cal destacar Can Fargas oberta l’any 1838, i 

posteriorment van arribar els tintorers a la dècada de 1860, i amb ells les primeres 

empreses tèxtils. Amb l’inici del nou segle es van instal·lar algunes empreses químiques 

i la més important del sector, l’empresa d’automòbils Hispano-Suïssa. 

 Totes aquestes empreses al ser petites i mitjanes no van poder fer la política 

paternalista, que va fer Filatures Fabra & Coats a Sant Andreu, al contrari l’extens 

teixit industrial del sector va influir molt en les relacions del barri, creant un barri obrer 

amb idees vinculades a la CNT (Confederació Nacional de Treballadors) fins a la fi de 

la Guerra Civil, i des de la dècada de 1970 amb grans mobilitzacions laborals, 

impulsades pel PSUC i CCOO. 

 

 
                                                           
240 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume: (2000), pàg. 128. 
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   2.1. Les indústries tèxtils.  

 

 La primera indústria tèxtil que s’instal·là a la Sagrera fou la Sociedad Española241, 

a finals de la dècada de 1830, amb una producció de fils i tissatges de llana, el 1853 va 

fer fallida passant per les mans de diferents empresaris fins el 1866, quan acabà en mans 

de Camil Fabra, per a la producció de xarxes de lli per a pesca i caça. Aquesta anirà 

canviant la seva producció segons les necessitats del grup empresarial Filatures Fabra 

& Coats, al qual pertanyia. Des de la Guerra Civil, s’utilitzà de magatzem dels 

productes de la fàbrica de Sant Andreu, fins a la dècada de 1980 quan tancà les seves 

portes.  

 Més propera al nucli urbà de Sant Andreu, a la dècada de 1870 Manuel Portabella 

obrí una fàbrica dedicada al filat i teixit de lli. Aquesta es mantingué desvinculada del 

grup empresarial S.A. Sucesora de Fabra i Portabella242 creat el 1884, i s’integrà el 

1886 al grup belga Société Lainière Barcelonaise, canviant el lli per la llana. Durant la 

Guerra Civil fou col·lectivitzada i el 1953 nacionalitzada, amb el nom de Sociedad 

Lanera Barcelonesa S.A., al no acabà de funcionar, tancà les seves portes al cap de poc, 

                                                           
241 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 50. 
242 Ídem, pàg. 50. 
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convertint les seves instal·lacions en petits tallers d’empreses de producció diversa, que 

es van mantenir oberts fins a la primera dècada del segle XXI. 

  L’empresa tèxtil més important del sector fou la fàbrica Sert243, dedicada a la 

producció de teixits de lli. Aquesta s’instal·là a la Sagrera el 1873, tenint altres 

fàbriques a Barcelona, a la Sagrera feia tot el procés productiu dels teixits i fou la 

primera de l’Estat a utilitzar l’electricitat per a produir. El màxim apugeu de l’empresa 

fou el 1904, amb exportacions arreu del món i l’ennobliment de la família fundadora, 

els Sert. A partir de la dècada de 1920 l’empresa començà a patir diferents problemes 

econòmics, tot i això aguantà en funcionament fins a la dècada de 1980, quan tancà les 

seves portes, per la crisi del tèxtil. La família Sert fou una de les impulsores de la 

creació de la parròquia de Crist Rei a finals dels anys 1930, ja que els obrers no anaven 

a missa, al estar la seva església massa allunyada del sector. Amb aquesta mesura, els 

Sert, volien allunyar els obrers de les idees cenetistes i reeducar-los, mitjançant la moral 

cristiana que predicava l’Església Catòlica. 

 El 1892 obrí la fàbrica tèxtil Algodonera Canals o Can Mestres244, a l’edifici de la 

desapareguda Industria Harinera Barcelonesa. L’any 1907 es va traslladar al centre del 

nucli poblacional de la Sagrera, on construí una fàbrica d’estil modernista. Aquesta es 

mantingué amb una bona producció fins a l’esclat de la Guerra Civil, moment en que 

fou col·lectivitzada fabricant uniformes per a l’exèrcit, i el seu propietari, Ignasi Canals, 

restà empresonat en un txeca. Posteriorment, Ignasi Canals recuperà la fàbrica, però ja 

no tingué els bons resultats anteriors, tancant les portes a finals de la dècada de 1950. 

Gran part de l’edifici de la fàbrica fou enderrocat, convertint-se en habitatges 

plurifamiliars, mentre unes quantes naus, les situades al carrer Monlau, es van 

transformar en magatzems i dipòsits. A la dècada de 1990 es van restaurar i es van 

convertir en habitatges. 

 

 

                                                           
243 Ídem, pàg. 54 – 55. 
244 Ídem, pàg. 53 – 54. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume: (2000), pàg. 132. 
http://www.academia.edu/9964968/La_reutilitzaci%C3%B3_del_patrimoni_industrial_com_a_habitatges
_LAlgodonera_Canals_o_Can_Mestres._Barcelona  
Apèndix 3. Fotografia 43. 
Apèndix 3. Fotografia 44. 
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   2.2. Les indústries químiques. 

 

 La primera indústria química que s’instal·là a la Sagrera, a finals del segle XIX, fou 

Industrias Químicas Albiñana Argemí, S.A.245, que produïa l’anomenat “blanco de 

españa” (varietat del carbonat càlcic utilitzada per a polir i netejar). L’empresa després 

de la Guerra Civil tingué els primers problemes econòmics, produïts per la 

col·lectivització que patí durant el conflicte, cosa que la portà l’any 1940, a la 

refundació en l’empresa NEVIN S.A., dedicada a la producció de derivats químics 

utilitzats com a colorants i desengreixants per a pintures, provocant l’aparició de petites 

empreses de pintures al sector de la Sagrera. A la dècada de 1960, la construcció del 

polígon d’habitatges del Congrés, provocà un seguit de queixes veïnals en contra de la 

fàbrica, per l’emanació de males olors. Això es solucionà al cap de pocs anys, amb el 

trasllat de l’empresa fora de la trama urbana de la ciutat. Aquesta empresa, com algunes 

del sector, formà un equip de futbol als anys 1950. 

 L’any 1922 Isidre Abelló i Camps creà l’empresa Oxígeno Abelló Hermanos246, 

com a firma espanyola de l’empresa alemanya Gesellschaff für Lindes Eismaschine, 

dedicada a la fabricació i venda de màquines de gel. A la dècada de 1960 va ser 
                                                           
245 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 57 
246 Ídem, pàg. 55 – 56. 
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absorbida per la seva matriu alemanya i al cap de vint anys es traslladà fora de la 

Sagrera. 
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   2.3. La Hispano-Suïssa / ENASA247. 

 

 Al juliol de 1904 l’enginyer suís Markus Birkigt s’associà amb Damià Mateu i Biza 

i amb Francesc Seix i Fayà per obrir un taller al carrer Floridablanca, cantonada amb 

Calabria, a l’Eixample de Barcelona, en aquest taller van produir cotxes, que tingueren 

molt prestigi a l’època. El 1909 van comprar, a la família Canals, els terrenys de l’antiga 

Industria Harinera Barcelonesa, per a construir una fàbrica d’automòbils, que fou 

inaugurada el 1911, juntament amb una sucursal prop de Paris. 

 La Primera Guerra Mundial provocà l’aturada de la fàbrica francesa, cosa que es 

solucionà amb l’ampliació de productes de fabricació a la Sagrera, produint a més dels 

automòbils, els primers motors d’aviació de l’empresa. Això provocà que des de el 

Govern Central es demanés la construcció d’una nova fàbrica de motors d’aviació a 

Guadalajara, La Hispano S.A.. La falta de matèria prima durant el Conflicte Mundial 
                                                           
247 PALOMERO MARTÍNEZ, Dora. Los trabajadores de ENASA durante el franquismo. Barcelona: 
Sírius Ed., 1996. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: (1997), 
pàg. 58 – 63. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume: (2000), pàg. 144. 
LAGE, Manuel. Hispano Suiza 1904 – 1972. Hombres, empreses, motores y aviones. LID: Madrid, 2003. 
CASALTA MIRALLES, Josep. La Hispano Suiza, resumen de su historia. Barcelona: Associació de 
l’Automoció, 2012. 
Apèndix 3. Fotografia 45. 
Apèndix 3. Fotografia 46. 
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comportà a l’empresa la creació d’una forja, prop de Ripoll, i d’una foneria, dins les 

instal·lacions de la Sagrera.  

 Les grans vagues de les dècades de 1910 i 1920, i la crisi de 1929 van portar a 

l’empresa a una situació molt delicada, de la qual se’n sortí produint camions per 

l’empresa CAMPSA (Compañia Arrendataria del Monopolio de Petrolio S.A.), i per a 

l’exèrcit espanyol, a més d’autobusos. Amb la Guerra Civil, la fàbrica de la Sagrera fou 

col·lectivitzada, creant-se un comitè de fàbrica, però ràpidament fou controlada per la 

Subsecretària d’Aviació i Armament del Govern Central, seguint amb la fabricació de 

camions, de motors d’aviació, i començant a produir armament pesant, blindatges i 

ambulàncies. 

 Després de la Contesa, la fàbrica retornà als seus propietaris, aquests van obrir una 

nova fàbrica a Alacant, al haver estat destruïda la de Guadalajara durant la Guerra. 

L’ocupació nazi de França va provocar que la producció de motors d’aviació i de 

canons, que es feia a la seu francesa, es realitzés a la Sagrera. Novament com la seva 

producció es considerava estratègica, per part del Govern Central, el 1943 es va obligar 

a la fàbrica d’Alacant a incorporar-se a l’empresa Hispano Aviación S.A., de capital 

estatal i particular. 

 Des de 1940 el Centro de Estudios Técnicos de Automoción (CETA) reestructurà el 

sector automobilístic espanyol, creant l’any 1946 l’Empresa Nacional de Autocamiones 

S.A. (ENASA), vincula a l’INI (Instituto Nacional de Industria). Cosa que va obligar a la 

Hispano-Suïssa ha quedar integrada dins d’ENASA, representant un 10% de la nova 

empresa. Amb aquest canvi de nom i de format empresarial, la fàbrica sagrerenca 

començà la producció dels camions PEGASO, tot i que durant els primers anys de 

funcionament també fabricà cotxes. De mica en mica va anar incrementant la seva 

producció amb autobusos i autocars, arribant a donar feina a 6.000 treballadors l’any 

1963. A partir de la dècada de 1970 l’empresa decidí traslladar la factoria a la Zona 

Franca de Barcelona, fet que començà el 1971 i acabà amb el tancament de la fàbrica de 

la Sagrera el 1978. Al seu lloc, com hem vist, es va projectar el Pla Parcial d’ENASA, 

l’any 1971. 

 Aquesta empresa, al ser una de les més grans del sector, tingué molts conflictes 

laborals. Cal ressaltar, el 1948 la primera vaga de braços caiguts per a demanar millores 

laborals. El març de 1951, en solidaritat amb la vaga de tramvies de la ciutat, la fàbrica 
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romangué 14 dies tancada. Des de 1955 existí una primera cèl·lula del PSUC dins de 

l’empresa, que el 1956 organitzà la primera vaga amb la consegüent repressió policial i 

empresonament de treballadors, dos anys més tard es repetí el tancament de la fàbrica, 

ara en suport de la vaga dels miners asturians. Durant la dècada de 1960 hi hagué 

mobilitzacions a favor de la firma d’un conveni i durant la dècada següent, amb la 

consolidació de les CCOO dins del sindicat d’empresa, es van fer tot un seguit de 

vagues, tant per a demandes directes de l’empresa, com per mobilitzacions més generals 

d’àmbit català o estatal, com pot ser el procés de Burgos o la mort de Salvador Puig 

Antich. 
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  3. El polígon industrial de Bon Pastor248. 

 

 Aquest polígon va tenir el seu origen en l’arribada a principis del segle XX 

d’algunes empreses a la franja dreta del Besòs, dins el terme municipal de Santa 

Coloma de Gramenet, que buscaven allunyar-se de la ciutat de Barcelona per unes 

millores fiscals i per a poder controlar millor els seus treballadors. Gràcies a l’existència 

d’aquestes indústries i d’una gran zona de camps de conreus, l’any 1959 s’aprovà, per 

part de la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament barceloní, la creació d’un polígon 

industrial, entre els barris de Bon Pastor, Baró de Viver, les vies del tren a Granollers i 

el riu Besòs.  

 

 

 

 

 

                                                           
248 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 111 – 119. 
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   3.1. Les primeres indústries. 

 

 La primera indústria que es va instal·lar al sector de Bon Pastor va ser la indústria 

tèxtil d’Ignasi Sala Massaguer, coneguda com Can Sala249, inscrita el 25 de juny de 

1906 en el número 68 de la contribució fiscal, per una màquina d’aprestar250. Situada a 

la zona nord de l’actual barri de Bon Pastor. 

  Ignasi Sala Massaguer venia d’una família d’industrials del ram tèxtil de la ciutat 

de Barcelona, instal·lats al barri del Poble Nou, que s’emancipà de la família i marxà a 

fundar una nova empresa, va elegir aquests terrenys perquè eren barats, relativament 

ben comunicats i tenien aigua de la propera Sèquia Madriguera i del pou de l’Olsina, 

propietat del marquès de Monsolís. 

 Al 1913 farà la primera ampliació, amb 58.698 metres quadrats i tres noves 

màquines, posteriorment s’anirà ampliant la fàbrica, arribant a ser la segona empresa 

més important de Santa Coloma de Gramenet, després de la de pells de Narcís Font Ros. 

A la dècada de 1920, comptava amb més de 100 treballadors. Al 1930 incorporarà onze 

                                                           
249 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 20 – 24. 
CAPSIR I MAÍZ, Josep. Can Sala: l’origen industrial del Bon Pastor. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona – Associació de Veïns del Bon Pastor, 2011. 
Apèndix 3. Fotografia 47. 
250 Llibre de Contribuents de 1907. (AMSCG). 
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motors elèctrics, i al maig de 1931 tornà a ampliar les instal·lacions de la fàbrica. La 

seva activitat era el blanqueig i els acabats tèxtils (aprestos i estampats). 

 Durant la Guerra Civil va ser col·lectivitzada, va mantenir la producció mentre va 

tenir matèries primes, es va adherir al decret de la Generalitat sobre col·lectivitzacions, 

aprovat a finals de 1936. La col·lectivització va tenir el recolzament de la família Sala, 

com ho demostra el fet que en l’estructura de la fàbrica els dos fills d’Ignasi Sala, Josep 

i Ignasi Sala Pou, van tenir càrrecs importants. Després de la Guerra Civil l’empresa va 

retornar a mans de la família Sala depurant a onze treballadors, que van ser acomiadats. 

Aquests onze van ser: Joaquín Roig Sanllehí, Manuel Llorente González, Juan Pedruny 

Vinombral, Manuel Pejo Soriano, Juan García, Juan Farguell Almureda, Ernesto 

Herrero Arboles, Lucía Lizuaín Osés, José Tarrasón Tarrasón, María Gallut Maeda i 

Aurelio Fernández Sánchez251. 

 Quan el marge dret del riu Besòs deixà de ser del terme municipal de Santa Coloma 

de Gramenet i passà a ser-ho del de Barcelona l’any 1945, Can Sala era la indústria més 

important de la zona, amb 248 treballadors el 1944. A la dècada de 1960 la firma va 

desaparèixer, al mateix moment que hi havia la creació del polígon. La fàbrica s’integrà 

dins del holding empresarial de RUMASA (Ruiz Mateos Sociedad Anónima) 

transformant-se en una gran nau industrial de nova construcció, que va fer desaparèixer 

l’antiga fàbrica, i que es va veure afectada per la intervenció, per part de l’Estat, de tot 

el holding de RUMASA el 23 de febrer de 1983, provocant grans mobilitzacions dels 

treballadors de la fàbrica. Tot i aquestes mobilitzacions l’empresa tancà les seves portes 

i la nau industrial va ser venuda, en diferents peces, a altres empreses. 

 La següent empresa en obrir les seves portes fou la d’Enric Sanchís Ros252, 

coneguda com a Fàbrica Sanchís, era una empresa de productes químics, que trobem en 

el número 76 del llibre de la contribució fiscal de Santa Coloma de Gramenet de 10 

d’abril de 1907253, on s’inscriu una fàbrica de sulfurs amb capacitat de 100 decímetres 

cúbics i una caldera, per a fer sulfat de carbó. La Fàbrica Sanchís es va instal·lar en un 

terreny de 36.659,92 metres quadrats, comprat entre 1906 i 1908 a Josep Magriñà 

                                                           
251 GALLARDO ROMERO, J. J.; MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, J. M.. Revolución y gerra en Gramenet del 
Besòs (1936-1939). Santa Coloma de Gramenet: Grupo de Estudios Históricos Gramenet, 1997. Pàg. 291. 
252 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 14 20 / 49 – 52. 
Apèndix 3. Fotografia 48. 
Apèndix 3. Fotografia 49. 
253 Llibre de contribuents de 1907. (AMSCG). 
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Cartañà i a Ferran Sagarra, que constava de tres parts, dues de Magriñà i una de Sagarra. 

Aquests terrenys estaven ubicats al vèrtex dels antics termes municipals de Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona, però dins de Santa Coloma de 

Gramenet.  

 Des de 1912 va produir laques útils per a la fabricació de cremes de calçat i dos 

anys més tard amplià la fàbrica amb la construcció d’una casa-fàbrica, en la qual va 

instal·lar-s’hi amb la seva família, a més d’anar fent nous coberts per l’ampliació dels 

tallers fabrils254. La seva producció s’amplià a finals de la dècada a tints i colorants, ja 

que tenia la patent de “indanthren” a Espanya, un tint per tenyir cotó. Com ja hem 

explicat en l’apartat sobre els nuclis aïllats de Sant Andreu, l’any 1922 projectà una 

petita barriada de cases unifamiliars per els seus treballadors, aquesta barriada va estar 

formada per vint-i-set cases amb jardí, que al 1930 ja trobem construïdes, seguint les 

polítiques paternalistes de l’època. 

 Enric Sanchís Ros, durant la dictadura de Primo de Rivera, va ser conseller 

d’hisenda de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d’octubre de 1930 a abril de 

1931 va ser alcalde del poble colomenc i durant la Segona República fou conseller dins 

la llista de la Lliga Regionalista. Al morir, el 24 de setembre de 1935 va deixar en el seu 

testament la liquidació de l’empresa i la venta de la firma, però els marmessors no van 

executar-ho, i al arribar la Guerra Civil la fàbrica va ser col·lectivitzada, passant a 

formar part de les Indústries de Guerra de la Generalitat de Catalunya, dependents de la 

Comissió de la Indústria de Guerra.   

 La Fàbrica Sanchís passà a denominar-se “fàbrica número 11” dedicada a fer 

municions i explosius amb 513 treballadors distribuïts en tretze seccions: 1- Fabricació 

del fulminant de mercuri, 2- Fabricació de pólvores de fulminants, 3- Fabricació de 

nitrur de plom, 4- Fabricació d’alts explosius, 5- Confecció i càrrega de càpsules 

iniciadores de cartutxos Màuser, 6- Fabricació d’emmotllats i comprimits de pólvores i 

explosius, 7- Confecció i càrrega d’estopins, 8- Confecció i càrrega de detonadors., 9- 

Càrrega d’espoletes per a granades de morter, 10- Càrrega d’espoletes d’enceb 24 RF, 

11- Càrrega de càpsules iniciadores de les espoletes, 12- Comprovació d’elements 

metàl·lics. I 13- Fusteria i taller de confecció d’utillatge255.  

                                                           
254 Expedient de construcció de la casa-fàbrica. (AMSCG). 
255 TARRADELLAS, Josep: (2007), pàg. 145-146. 
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 A partir de 1937 estigué controlada pel Govern Republicà. Al ser una empresa de 

molta importància per al desenllaç de la Guerra i tenint una gran producció de 

municions i explosius, els seus treballadors especialitzats es van salvar de les lleves, 

aquesta importància també va provocar que el barri de Bon Pastor i Santa Coloma de 

Gramenet patissin bombardejos, es pensa que la destrucció de la fàbrica Colorificio, 

situada al passeig Llorenç Serra de Santa Coloma de Gramenet, va ser bombardejada 

pensant-se que era la “fàbrica número 11”, quedant totalment destruïda tot i que no era 

una fàbrica de producció bèl·lica. 

 Després de la Guerra Civil la família Sanchís va recuperar la propietat de la fàbrica, 

que va recaure en Ramona Sanchís Sans, filla gran d’Enric Sanchís Ros, i el seu marit i 

apoderat, Hermenegildo Ribó i Sunyol, que es posà en contacte amb la firma Industrias 

y Manufacturas S.A., creada al 1922 dins l’orbita de la Fábrica Nacional de Colorantes 

y Explosivos de Sant Andreu, la qual es va fer càrrec de l’empresa, sense poder 

determinar quina era la seva producció.  

 A la dècada de 1950 Industrias y Manufacturas S.A. s’integrà definitivament a 

l’empresa Fábrica Nacional de Colorantes y Explosivos i van abandonar les 

instal·lacions de Bon Pastor. Al 1962 Ramona Sanchís Sans posà en mans del seu 

administrador, Antonio Sacristán Alegre, la gestió de totes les seves propietats per 

treure un rendiment. L’administrador començà llogant part de les naus de l’antiga 

fàbrica a petits industrials, i l’any 1966 construí més naus i aixecà un bloc de planta i 

tres pisos adossat a l’entrada principal de la fàbrica, trencant l’estètica de l’edifici 

construït al 1914. Mentrestant la família continuà vivint a la casa-fàbrica, i participant 

en els actes de la parròquia, subvencionant l’educació dels més necessitats. Continuant 

amb la política paternalista iniciada per Enric Sanchís. 

 El 27 d’abril de 1981 i el 25 de juliol de 1982 hi va haver dues explosions a la 

fàbrica, aquesta segona tingué com a resultat cinc víctimes mortals i diversos ferits. 

Sobre aquestes explosions hi ha diferents versions: mossèn Joan Cortinas apunta, en les 

seves memòries, que van ser causades per una canonada de gas, instal·lada al 1973 sota 

la propietat de la família Sanchís256. La segona versió explica que les explosions van ser 

causades per explosius que encara quedaven en els subterranis de la fàbrica, pertanyents 

al període de la Guerra Civil. Aquesta explicació provinent de la gent del barri es veu 

                                                           
256 CORTINAS, Joan: (1991), pàg. 150 – 151.  
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avalada, ja que en els dies posteriors a la segona explosió es van veure un seguit de 

camions de l’exèrcit espanyol treien de nit algun material de la fàbrica. En aquells 

moments la casa-fàbrica romania tancada i abandona per part de la família Sanchís, que 

la deixà després de la mort de Ramona Sanchís Sans a principis de la dècada de 1970, 

mentre els tallers instal·lats en els diferents coberts de l’empresa continuaven en 

funcionament. 

 La tercera indústria que s’instal·là en aquest sector fou la Paperera Miquel Costas i 

Miquel257 l’any 1907, aquesta però obrí la seva fàbrica a la zona nord de l’actual barri 

de Baró de Viver, aprofitant les bones comunicacions amb el passeig Santa Coloma 

(antiga carretera de Cornellà a Fogars) i les aigües del riu Besòs. Els germans Llorens i 

Antoni Miquel Costas van fundar l’empresa l’any 1879, provinents de la família 

Miquel, que des del segle XVIII fabricava paper a l’Anoia. 

 A la dècada de 1930 la fàbrica s’especialitzà en la producció de paper per a fumar, 

mentre l’empresa s’internacionalitzava, molt especialment a Sud Amèrica. Durant la 

Guerra Civil fou col·lectivitzada i es perdé el mercat internacional, després de la 

Contesa es recuperaren els mercats internacionals i en altres fàbriques del grup 

empresarial s’inicià la producció de nous productes de paper. Al llarg de les dècades de 

1960, 1970 i 1980 l’empresa no va parar de créixer, molt especialment al mercat sud-

americà. La fàbrica de Sant Andreu, però continuà amb la seva producció de paper de 

fumar fins a l’actualitat, sense tenir un gran moviment obrer dins d’ella. 

 La Maquinista Terrestre i Marítima258 es va fundar el 1855, amb la fusió dels 

tallers metal·lúrgics de Valentí Esparó i Giralt i la Societat La Barcelonesa, sent els 

seus màxims accionistes Ramon Bonaplata, Josep Maria Serra, Joan Güell i Ferrer i 

José Antonio de Mendiguren. La seva primera producció va anar encaminada a 

construir maquinaria pesant, obrint els seus tallers a la Barceloneta el 1861. 

 Com aquests tallers van quedar petits pel volum de producció que tenia l’empresa, a 

la dècada de 1920, la Maquinista Terrestre i Marítima va comprar 18 hectàrees al costat 

de l’estació de tren de Sant Andreu Comtal, dins del sector de Bon Pastor. L’arquitecte 

                                                           
257 http://www.miquelycostas.com/esp/Historia.htm  
258 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), pàg. 74. 
La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.: (125 aniversari 1855-1982). Barcelona: La Maquinista 
Terrestre y Marítima, 1980. 
BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume: (2000), pàg. 130. 
CHECA, Marí; TRAVÉ, Carme: (2007), pàg. 25 – 28. 
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que portà a terme les edificacions va ser Joan Coret, qui projectà quatre de les sis naus, 

edificis adossats amb forma d’espiga, mentre les oficines i serveis va ser projectats per 

l’arquitecte Antoni Lozoya Augé. Aquestes edificacions només ocupaven el 30% de la 

superfície, ja que s’esperava tenir que ampliar els tallers de Sant Andreu. La crisi de 

1929 va afectar l’empresa, que havia tocat sostre al 1927, construint 76 locomotores. 

Per aquest motiu al 1930 s’inicià la producció de motors marins dièsel, diversificant la 

seva producció.  

 Amb la Guerra Civil, la Maquinista Terrestre i Marítima va ser col·lectivitzada per 

a fer armament i blindatge, amb 450 treballadors a la fàbrica andreuenca i 850 a la 

fàbrica de la Barceloneta. La fi de la Guerra va comportar la recuperació de la propietat 

integra de l’empresa als seus propietaris. Aquesta va continuar creixent fins arribar a 

tenir 3.000 treballadors, entre les dues fàbriques, però des de la dècada de 1960 la 

producció va començar a disminuir i la fàbrica de la Barceloneta es va veure obligada a 

tancar, quedant només la de Sant Andreu. Durant la dècada següent la Maquinista 

Terrestre i Marítima començà a treballar amb l’empresa francesa Alsthom, que de mica 

en mica es va fer amb la totalitat del capital de l’empresa catalana, fins a quedar 

completament integrada dins el grup empresarial francès. 

 Aquesta empresa tingué un fort moviment obrer, participant en totes les vagues del 

sector metal·lúrgic i en solidaritat en totes les vagues que es van realitzar al llarg del 

període franquista a Barcelona. Moltes d’aquestes s’organitzaven conjuntament amb els 

treballadors de Filatures Fabra & Coats i d’ENASA, ja que aconseguint l’aturada 

d’aquestes tres empreses andreuenques, la resta de petites empreses de Sant Andreu 

seguien la vaga. 

 Entre 1951 i 1955 s’instal·là al sector l’Empresa Nacional de Motores de 

Aviación S.A.259 (ENMASA), al costat est de la Maquinista Terrestre i Marítima (carrer 

Sant Adrià cantonada carrer Ciutat d’Asunción). L’empresa havia estat creada el 27 de 

desembre de 1951, amb la nacionalització de l’antiga Elizalde, formant part de l’INI. 

Aquesta va continuar amb la producció de motors d’aviació fins a l’any 1959, quan 

ENMASA va ser comprada per Mercedes-Benz, per a produir motors estàtics i 

                                                           
259 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; ORPINELL, Jaume: (2000), pàg. 140. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/ENMASA  
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posteriorment automòbils. Va ser la instal·lació d’aquesta nova indústria la que va donar 

el tret de sortida per a la creació del polígon industrial. 
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   3.2. El polígon industrial260. 

 

 L’any 1955 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el “Pla Parcial 

d’Ordenació del sector limitat per la línia FFCC, passeig Santa Coloma, riu Besòs i 

prolongació del carrer Aragó” o Pla Parcial de Bon Pastor, abans explicat en la seva 

basant de creació d’habitatges. Aquest ocupava 1.513.062 metres quadrats dividits en 

tres peces: la propera a Sant Andreu de Palomar per a gran indústria (Polígon Industrial 

Sud-oest del Besòs) i les altres dues per a indústria mitjana, una entre els carrers Josep 

Finestres i Fra Juníper Serra (Polígon Industrial Fra Juníper Serra) i l’altre entre els 

carrers Maracaibo, Ciutat d’Asunción, Cuzco i Lima (Polígon Industrial del Besòs). A 

la mateixa època els terrenys del terme de Santa Adrià de Besòs, propers a l’actual barri 

de Bon Pastor,  també s’industrialitzaren anomenant-se: Polígon Industrial Montsolís, ja 

que eren les terres que pertanyien al marqués de Monsolís.  

 Aquests polígons industrials van provocar, que els habitatges de l’actual barri del 

Bon Pastor, passessin de tenir unes grans extensions de camps que els envoltaven, a 

tenir el barri envoltat d’indústria i amb una sensació d’aïllament respecte a la resta de la 

ciutat, ja que els transports tampoc no eren els adequats. De totes les indústries que 

s’instal·laren al polígon cal destacar la fàbrica de colònies Puig, al carrer Potosí i uns 
                                                           
260 Expedient del Pla Parcial de Bon Pastor. (AMCB). 
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laboratoris de l’empresa farmacèutica Esteve, al carrer Caracas, la resta d’empreses van 

ser petites indústries i tallers. 

 A causa de la instal·lació d’aquest gran polígon industrial, moltes de les 

reivindicacions laborals dels treballadors de la zona es van barrejar amb les 

reivindicacions dels veïns de Bon Pastor i de Baró de Viver, provocant una forta 

politització d’alguns veïns del sector, sobretot a la dècada de 1970, que posteriorment 

van aconseguir obtenir alguns càrrecs públics, dins de l’administració municipal, amb 

l’arribada de la democràcia. 
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  4. Les indústries de Vilapicina i la zona alta de Sant Andreu. 

 

 A l’actual sector de Vilapicina van existir diferents tallers i adoberies des de finals 

del segle XIX, totes elles al voltant de la Riera d’Horta (actual carrer Cartellà). 

Seguidament va obrir la Fàbrica de Tints Santaló261, que va donar feina a la majoria 

d’habitants dels sector, tancant les seves portes a la dècada de 1970 i donant lloc a la 

construcció d’habitatges plurifamiliars al cantó est de l’avinguda Borbó. Des de 1936 i 

fins a 1986 van existir els laboratoris Leti-Ukifa262, dedicats a la fabricació de 

penicil· lina. Per últim les empreses més grans del sector van ser les dues cotxeres de 

Transports de Barcelona, la primera d’elles, les Cotxeres Borbó263, obertes al passeig 

homònim, molt properes a la plaça Virrei Amat, on acaben diferents línies de tramvies, i 

la segona, les Cotxeres Vilapicina264, obertes als anys 1970 al passeig Fabra i Puig, per 

a autobusos de la mateixa empresa. 

 A la zona alta de Sant Andreu, actuals barris de la Trinitat Nova i de Torre Baró, 

van ser els indrets utilitzats, durant el segle XIX, per a fer passar les instal·lacions 

d’aigua pel subministrament de la ciutat de Barcelona. El primer que es va construir, va 
                                                           
261 COLOMER SALMONS, Montserrat: (2001), pàg. 34. 
262 Ídem, pàg. 28. 
263 FERNÀNDEZ VALENTÍ, Ricard. (2013), pàg. 122. 
264 Ídem, pàg. 145. 
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ser un aqüeducte l’any 1825, i el 1869 la Companyia d’Aigües de Barcelona en construí 

un de nou per salvar el torrent de Campanyà. El 1914 la mateixa empresa construí una 

estació elevadora i el 1917 una planta de cloració i tractaments d’aigües, prop de 

l’antiga carretera de Ribes265. 

 Per un altre banda, a l’actual barri de Trinitat Vella, l’any 1920 les empreses 

Compañia de Fluido Eléctrico i Riegos y Fuerzas del Ebro es van instal·lar a la part 

baixa del turó, construint les centrals transformadores, que donaven servei a part de la 

Ciutat Comtal. Aquestes empreses va construir les torres elèctriques, que portaven 

l’energia al mig dels carrers, impossibilitant la urbanització d’aquests, cosa que es 

mantingué fins a la dècada de 1980, quan l’Ajuntament de Barcelona obligà a les 

empreses a treure les torres i soterrar els cables d’alt voltatge266. 

 A la dècada de 1950, a l’actual barri de Prosperitat, es van instal·lar les empreses 

Harry Walker i Ideal Plàstica Flor S.A., totes dues al passeig Valldaura. La primera 

tancà les seves portes a la dècada de 1980, iniciant tot un seguit de reivindicacions 

veïnals perquè el solar resultant es convertís en equipaments i zona verda, cosa que 

s’aconseguí a la dècada següent. Ideal Plàstica Flor, S.A. es va mantenir en activitat fins 

a finals de la dècada de 1990. Als mateixos anys 1950, a l’actual barri de Roquetes, 

s’instal·là l’empresa química DROGSA267, que tancà les seves portes l’any 1975, gràcies 

a les mobilitzacions veïnals contra els olors que desprenia. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
265 TATJER, Mercè. Trinitat Nova, Barcelona: (1995), pàg. 17 – 23. 
266 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 199 – 209. 
267 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 170 – 171. 
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VII. L’ASSOCIACIONISME A SANT ANDREU. 
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 Sant Andreu de Palomar abans de l’agregació a la ciutat de Barcelona tenia una 

vida associativa important, sobretot de caire cultural, tot i que també havien aparegut 

casinos, on es reunia la gent amb més poder adquisitiu del poble, com el Casino el 

Porvenir, i ateneus per els obrers, com l’Ateneu Obrer de Sant Andreu, així mateix hi 

havia mútues i cooperatives que intentaven millorar la qualitat de vida dels seus 

membres, algunes vinculades a l’església. 

 Aquestes entitats amb l’agregació a Barcelona van continuar existint. I amb el pas 

del temps, se’n van anar creant de noves, apareixent les primeres associacions de 

propietaris, que volien defensar els seus interessos particulars davant de l’administració,  

i associacions de caire polític. Aquest panorama associatiu patirà un retrocés amb 

l’arribada de la Dictadura de Primo de Rivera, que portarà al tancament d’algunes 

associacions, especialment les catalanistes. Amb l’arribada de la Segona República, el 

panorama associatiu creix i viu un moment d’esplendor, que serà aturat amb l’esclat de 

la Guerra Civil i la instauració en el poder del dictador Francisco Franco. Aquesta nova 

Dictadura portarà a la desaparició de gran part de les cooperatives, mútues i entitats 

culturals, i de totes les entitats polítiques. 

 A les dècades de 1950 i 1960, als diferents barris de l’antic municipi de Sant 

Andreu de Palomar, des de les parròquies es van impulsar diferents associacions 

culturals i de lleure, que des de finals dels anys 1960 es van anar polititzant, cosa que 
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també passà amb les associacions vinculades a la Dictadura. A principis de la dècada de 

1970, les associacions van començar a mobilitzar-se per aconseguir les millores que 

necessitaven els diferents sectors andreuencs, i amb el naixement de les associacions de 

veïns, no només es van mobilitzar per aquestes millores, sinó que van intentar influir en 

la política municipal, des de tots els punts de vista. Això succeirà perquè dins 

d’aquestes noves associacions hi haurà un nombre important de militants de partits 

contraris a la Dictadura, molt especialment del PSUC i el PTE (Partido de los 

Trabajadores de España). 

 La nova democràcia va provocar, que a partir de la dècada de 1980, apareguessin 

les associacions polítiques dels nous partits, mentre les associacions de veïns patien una 

crisi d’identitat, al veure que els poders polítics, tot i ser democràtics, no sempre estaven 

a favor dels interessos dels veïns. Tot i aquesta crisi les associacions de veïns es van 

mantenir com a grans pals de paller de la vida reivindicativa dels diferents barris, que 

formen l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, ja que eren les encarregades 

d’aglutinar la vida associativa i cultural que hi havia a cada sector, col·laborant amb les 

antigues associacions culturals i de lleure existents anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Les parròquies: vertebradores de l’associacionisme268. 

 

 Les parròquies tot i no ser associacions pròpiament dites, són les entitats que des de 

sempre han capitanejat les accions associatives dins del món civil andreuenc, des de 

l’edat mitjana, amb les confraries dels diferents gremis artesans, fins a la creació o 

aixopluc de diferents entitats veïnals, especialment durant la Dictadura Franquista, ja 

que eren les úniques entitats no estatals, que podien crear associacions amb un control 

laxa, per part del Règim Franquista. Des de les parròquies hi ha hagut sempre un 

moviment caritatiu vers els més necessitats de cada comunitat, impulsat pel rector i pels 

laics, que col·laboren amb les diferents parròquies. 

 La preocupació més important per part de les parròquies ha sigut l’educativa, així 

veiem com aquestes van crear o van impulsar l’obertura d’escoles en cada un dels seus 

termes parroquials, amb la col·laboració de diferents congregacions religioses. També 

van impulsar la creació d’espais de lleure i cultura, molt especialment per a infants i 

joves, tot i que durant la segona etapa del franquisme, i gràcies a les aportacions del 

Concili Vaticà II (1962-1965), van ser les entitats que van acollir tot un seguit 

                                                           
268 Apèndix 1. Plànol 64. 
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d’associacions veïnals, que fora de l’àmbit de les parròquies no podien existir, al estar 

prohibides pel Règim. 
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   1.1. Parròquia de Sant Andreu de Palomar269. 

 

 La parròquia de Sant Andreu de Palomar, documentada des del 966, és la més 

antiga del terme municipal andreuenc, i per tant, la que ha tingut més importància al 

llarg de la història. Dita parròquia deixà de ser una església romànica amb la 

construcció d’una gran església en motiu del creixement demogràfic del poble. El 1850 

Pere Falqués i Urpí, arquitecte municipal, inicià les obres de la nova església. El 1881 

s’inaugurà l’absis, la sagristia, la capella, el creuer, el presbiteri i la cúpula. Les obres 

van continuar, des de 1882 sota les ordres de Josep Domènech Estapà, nou arquitecte 

municipal, ja que el 9 d’agost de 1882 caigué la cúpula, causant set morts i onze ferits, 

provocant l’abandó de P. Falqués en favor de J. Domènech, aquest reconstruí la cúpula i 

acabà el campanar el 1889 i la façana el 1904. 

 Durant la Setmana Tràgica (27 – 29 de juliol de 1909) l’església fou incendiada, 

perdent tota la documentació existent, però un any més tard fou novament beneïda, per 

                                                           
269 Caixa de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 217 – 225. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. II, pàg. 17 – 48. 
Llibre del mil·lenari de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: Comissió del mil· lenari, 
1991. 
Les parròquies de Sant Andreu de Palomar, Crist Rei i Bon Pastor en la transició democràtica (1970 – 
1980). Barcelona: Arxiprestat de Sant Andreu, 2010, pàg. 7 – 24. 
Apèndix 3. Fotografia 50. 
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mossèn Marià Casals. Durant la Guerra Civil fou novament incendiada i convertida en 

magatzem de carburants. Després del conflicte es reparà ràpidament, però no fou fins el 

1954, que el pintor Josep Verdaguer, pintà l’interior del temple amb frescos sobre la 

vida de l’apòstol Sant Andreu. L’església encara patí un altre problema arquitectònic 

amb unes grans esquerdes, que van aparèixer per les obres de construcció del metro de 

la línia 1, entre els anys 1965 i 1967, que no foren reparades fins el 1985, gràcies a la 

iniciativa de mossèn Jaume Serrano. 

 Abans de l’agregació del municipi andreuenc a la ciutat de Barcelona, la parròquia 

de Sant Andreu de Palomar havia creat i impulsat algunes de les entitats i associacions 

més importants del poble. L’entitat que cal destacar és la Casa-Asil de Sant Andreu de 

Palomar270,  creada l’any 1865 conjuntament amb l’Ajuntament andreuenc, dedicada a 

acollir els malalts del poble, cosa de la qual se’n carregaven les monges de la 

Congregació de la Sagrada Família d’Urgell. Aquesta entitat obrí les seves portes a 

l’edifici municipal anomenat el “Casal El Salí”, però per les males condicions en que es 

trobava l’edifici, es traslladà el 1868 a les edificacions d’una antiga fàbrica de 

ceràmiques, al carrer Agustí i Milà. Edificacions que comprà i amplià el 1879, moment 

en el qual s’obrí una escola per a nenes, que donava ingressos directes a l’entitat. 

 Tot i que la Casa-Asil, era una entitat consolidada a Sant Andreu de Palomar, no va 

ser fins el 1923 quan va presentar un reglament al Govern Civil, per normalitzar la seva 

situació, ja que estava treballant fora de la llei. Durant la Guerra Civil fou incautada pels 

milicians, que van expulsar la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell i els avis 

residents, convertint els edificis en un magatzem per a la construcció, mentre els locals 

de les escoles es van unir a l’Escola Nova Unificada. Amb la fi del Conflicte la Casa-

Asil i l’escola tornà a la situació anterior, sense haver patit desperfectes. 

 L’any 1945 la Casa-Asil rebé una herència important, gràcies a Pastora Mateu, que 

va transmetre la propietat de la fàbrica Can Galta Cremat i totes les terres i censos que 

posseïa a la zona. Les terres van ser venudes i la fàbrica fou arrendada per la Societat 

Carol i Fills, que instal·là una empresa tèxtil, comprant l’edifici a la Casa-Asil l’any 

1969 i continuant en funcionament fins a la dècada de 1980, quan va tancar. 

                                                           
270 PONS I SERRA, Martí. Crònica de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, dates i dades per a la 
seva història 1866 – 1992. Barcelona: Patronat de la Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, 1994. 
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 Durant aquests anys, i gràcies a una bona solvència dinerària, la Casa-Asil va fer 

diferents millores en els seus locals, com per exemple: entre 1968 i 1971 va construir 

uns nous edificis escolars, entre 1973 i 1977 construí un nou pavelló geriàtric, així 

mateix es va anar adaptant als nous temps, tot i que d’una forma molt lenta, com ho 

demostra el fet, que no acceptà la coeducació entre nens i nenes fins el curs 1983 – 

1984. 

 Un altre entitat creada per la parròquia va ser la Lliga Espiritual de Sant Lluís 

Gonzaga271, més coneguda com a Lluïsos de Sant Andreu. Es va fundar l’any 1859 i 

aprovà els seu reglament el 1865, en el qual es deia que era una societat “para la 

moralización, instrucción y honesto recreo de los jovenes” 272. Aquesta entitat patí 

diferents escissions al llarg de la història. El 1883 l’aprovació d’un nou reglament més 

rígid, portà quatre anys més tard, a la creació del Centre Catòlic de Sant Andreu273, que 

obrí un cafè amb billar i teatre per al jovent andreuenc, però no tingué gaire èxit, 

desapareixent el 1901. Un altre escissió, però aquesta de caire més conservadora, va ser 

l’any 1888 amb la creació del Círcol Catòlic de Sant Josep274 o “Josefins”, entitat 

aglutinadora del tradicionalisme a Sant Andreu, transmissora del catalanisme impulsat 

per Josep Torras i Bages, que desaparegué als pocs anys de la seva fundació. L’última 

escissió que van patir els Lluïsos va ser l’any 1918, amb la fundació del Casal Catòlic 

de Sant Andreu, del qual en parlarem més endavant, per la seva desvinculació amb la 

parròquia. 

 Els Lluïsos tot i les escissions tingueren molta importància al llarg de les dècades 

de 1910, 1920 i principis de 1930, com podem veure amb la publicació de la revista  “El 

Lliri” l’any 1913 i “Bon Sarment” a partir de 1931. Després de la Guerra Civil i amb la 

seva reobertura, van quedar vinculats a la parròquia de Sant Pacià, i de mica en mica 

van anar perdent personalitat a favor d’altres entitats catòliques, això portà a la seva 

desaparició l’any 1969, tot i que el seu edifici, situat al carrer Gran de Sant Andreu, es 

mantingué com a locals de la parròquia de Sant Pacià.  

                                                           
271 Caixa de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. (ADBB). 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol, VII, pàg. 5 – 7. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 143 – 145. 
272 Caixa de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. (ADBB). 
273 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 7. 
274 Ídem, vol. VII, pàg. 7 – 8. 
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 A la rectoria de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, l’any 1901 mossèn Marià 

Casals i mossèn Joan Clapés van impulsar la creació d’una biblioteca-museu, amb 

donacions del canonge Francesc Rodó i del prevere Jaume Agustí i Milans, aquesta 

desaparegué amb l’incendi de la parròquia durant la Setmana Tràgica. El 1913, mossèn 

Clapés tornà a impulsar la creació d’una nova biblioteca, aquest cop als baixos de la 

seva casa natal, al carrer Santa Marta, molt proper a la parròquia. 

 Mossèn Joan Clapés, amb la seva passió per dotar de cultura l’antic poble de Sant 

Andreu, l’any 1921 va crear els Pomells de Joventut275, associació vinculada a altres 

amb aquest mateix nom arreu de Catalunya, associacions creades per Josep Maria Floc i 

Torres amb el lema “Déu i Pàtria”. Aquesta associació arribà a 400 socis i tingué moltes 

iniciatives culturals, però amb la Dictadura de Primo de Rivera va ser perseguida, 

respectant-se només el caràcter religiós, cosa que va fer que canviés el seu nom pel de 

Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Tingué una revista, “Flamell”, i es 

dedicà sobretot a fer teatre, cors i romiatges a Montserrat. 

 Després de la Guerra Civil i durant tota la postguerra la parròquia de Sant Andreu 

estigué dedicada plenament a l’adoctrinament de la població andreuenca i la caritat vers 

els més necessitats. Sense oblidar la seva participació en la construcció del Polígon 

d’Habitatges Nostra Senyora de la Soledat. 

 A partir de la dècada de 1960, i gràcies a l’obertura impulsada pel Concili Vaticà II, 

la parròquia començà a crear grups de laics cristians per a joves, especialment al voltant 

de la JOC (Joventut Obrera Catòlica). Això s’intensificà amb l’arribada, el 1972 de 

mossèn Josep Camps i Aleu, que deixà els locals parroquials a diversos col·lectius de 

treballadors en vaga de les empreses andreuenques, causant-li problemes amb l’autoritat 

policial, que van arribar a entrar a la parròquia en més d’una ocasió, per desallotjar els 

assistents a les reunions. A part d’aquesta col·laboració amb els treballadors en lluita, 

l’acte més important celebrat a la parròquia de Sant Andreu de Palomar va ser el 1974, 

quan es celebrà el funeral en memòria de Salvador Puig Antic, jove llibertari assassinat 

en el garrot vil per part del Règim Franquista. Aquest funeral fou seguit per un miler de 

persones i vigilat per 500 policies, que tenien el temple rodejat.  

 A més de les reunions i tancaments dels treballadors en lluita, la parròquia s’adherí 

al moviment pro-amnistia i el 1977 participà en el Congrés de Cultura Catalana. 
                                                           
275 Ídem, vol. VII, pàg. 12 – 16. 
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Aquestes iniciatives per part de la parròquia feren que el temple patís diversos intents 

d’incendi, per part de grups d’ultradreta. A partir de 1978, amb l’arribada de la 

democràcia, la parròquia es dedicà bàsicament a tasques pastorals i assistencials, 

deixant de ser un centre de reunió dels moviments obrer i veïnal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.2. Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina276. 

 

 Documentada des del 1036, la capella de Santa Eulàlia de Vilapicina és l’origen 

d’un petit nucli poblacional, on trobem el mas de Can Basté, sobre les runes de la Torre 

del baró de Creixell del segle XII, i l’Hostal de Can Artés del segle XV, entre altres 

petites edificacions.  

 Al llarg del segle XIX la urbanització de la zona anà creixent, amb el corresponent 

creixement demogràfic, cosa que portà, el 1855 als habitants de Vilapicina a demanar 

que la sufragània de Santa Eulàlia fos declarada parròquia independent de la de Sant 

Andreu de Palomar. Els motius que van exposar van ser: “1.- Tenir més de 1.500 

habitants, 2.- La llarga distància que hi havia fins a Sant Andreu i el mal estat dels 

camins, 3.- Tenir una bona església per esdevenir parròquia, i 4.- Ja hi residia un 

capellà” 277. Cosa que van aconseguir el 1866, però sense tenir jurisdicció pròpia, que no 

es concedí fins el 1886. Aquest nou terme parroquial fou modificat el 1924, passant el 

                                                           
276 Caixa de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 191 – 196. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. II, pàg. 88 – 104. 
Llibre del mil·lenari de la parròquia de Sant Andreu de Palomar: (1991).  
Apèndix 3. Fotografia 51. 
Apèndix 3. Fotografia 52. 
277 Caixa de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar. (ADBB). 
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barri de Can Quintana a la parròquia de Sant Joan d’Horta i el barri de Casa Bacardí a la 

parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina. 

 El 1885 el capellà, Narcís Cot, encarregà a l’arquitecte Josep Domènech Estapà, 

arquitecte municipal de Sant Andreu, la construcció d’un nou temple parroquial, en els 

terrenys cedits per Josepa Solà, prop de la cruïlla entre la Rambla i el carrer Doctor Pi i 

Molist. Aquesta nova església tingué una execució molt lenta per la falta de pressupost. 

El 1906 s’acabà la nova església, però sense façana ni campanar, provocant la 

realització d’un nou projecte arquitectònic, encarregat per mossèn Joan Mió. 

 El 1914 s’obrí la nova església al culte, que fins el 1919 no tingué la decoració 

interior, dissenyada per l’arquitecte Rafael Sorarrain i Milans del Bosch, i no fou fins el 

1929, que Josep Goday acabà el púlpit, donant per enllestida la decoració interior de 

l’església. Durant la Guerra Civil va ser cremada i s’utilitzà com a magatzem, causant 

molts desperfectes a l’edifici, que es va anar reconstruint mitjançant subscripcions dels 

fidels amb l’inici de la Dictadura Franquista. Les subscripcions van ser tant importants, 

que van permetre construir les dependències parroquials. 

 L’entitat més important i antiga que sorgí de la parròquia de Santa Eulàlia de 

Vilapicina va ser el Centre Moral Eulalienc278, creat l’any 1882, tenint com ha objectiu 

ser un centre cultural, recreatiu i, des de la seva fundació fins el 1947, funcionà com a 

societat de socors mutu. Aquest construí la seva seu davant de l’antiga capella de Santa 

Eulàlia de Vilapicina el 1890. El 1904 obrí unes escoles per a nens, que s’utilitzaven 

com a escola per a obrers adults durant la nit. Aquesta base social obrera, des de 1919 es 

va anar introduint dins de la Junta Directiva, portant de mica en mica a que el centre 

s’anés desvinculant de la parròquia, cosa que salvà l’edifici de ser cremat durant la 

Guerra Civil. Després del Conflicte tornà a vincular-se a la parròquia, cosa que va 

provocar l’allunyament de les problemàtiques del barri, va anar perdent socis fins al seu 

tancament l’any 1991. 

 L’altre entitat, que va néixer de mans de la parròquia, va ser el SESE279 (Secció 

Excursionista de Santa Eulàlia), que naixia impulsada per Josep Raurell i Josefina 

                                                           
278 Caixa de de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 207 – 211. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol, VII, pàg. 8 – 9. 
279 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 207 – 211. 
DE GRÀCIA, Maiol. SESE, esport i barri: 50 anys d’història 1952 – 2002. SESE, Barcelona, 2002. 
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Argelaga, entre altres, ja que a la zona no hi havia res per a poder distreure’s. El SESE 

va anar creixent en nombre d’afiliats, arribant a organitzar una sortida cada cap de 

setmana, per diferents indrets de Catalunya, cosa que donava a conèixer el país a la gent 

de Vilapicina. El 1952 la parròquia li cedí els terrenys de darrera de l’església, que 

l’Ajuntament havia donat a aquesta anys abans, fet que portà al SESE a canviar-se el 

nom, anomenant-se Secció Esportiva de Santa Eulàlia. Des d’aquell moment s’intentà 

crear tantes seccions esportives com fos possible, atreien al màxim d’habitants de la 

zona, però finalment es va veure que era més efectiu centrar-se en un únic esport, així 

s’especialitzaren en basquet fins a l’actualitat. 

 Durant els últims anys del franquisme la parròquia de Santa Eulàlia no tingué un 

paper destacat, a diferència d’altres del territori d’estudi, dedicant-se sempre 

exclusivament a les tasques pastorals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

http://sese.cat/el-club.htm  



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.3. Parròquia de Sant Pacià280. 

 

  La parròquia de Sant Pacià va ser creada pel Bisbat de Barcelona, com a tinència 

parroquial de Sant Andreu de Palomar l’any 1924. En aquest moment la parròquia de 

Sant Andreu no tenia prou cabuda per atendre les necessitats religioses dels habitants 

del nucli urbà del poble i fou per aquest motiu que es creà dita tinència, comprant la 

capella que tenien en propietat els Germans Maristes. 

 La capella consagrada a Sant Pacià fou construïda l’any 1881 per l’arquitecte Joan 

Torras Guardiola i decorada pel seu deixeble Antoni Gaudí, quan formava part del 

convent de la Congregació de Religioses de Jesús Maria. El 1890 el convent va ser 

venut als Germans Maristes que en el van convertir en casa provincial de la germandat, 

noviciat i escoles, fins que a la Setmana Tràgica va ser cremat. Aprofitant l’obertura del 

carrer Sòcrates, l’any 1915 els Germans Maristes van començar a parcel·lar el convent i 

el 1918 van llogar la capella com a magatzem de gra i llegums. Aquest lloguer es va 

mantenir fins el 1924, quan el Bisbat de Barcelona va decidir comprar i reconstruir la 

                                                           
280 Caixa de la parròquia de Sant Pacià. (ADBB). 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. II, pàg. 111 – 117. 
Llibre del mil·lenari de la parròquia de Sant Andreu de Paloma: (1991). 
POUS, Martí; SEDA, Jaume. Història del temple i de la parròquia de Sant Pacià. Barcelona: Centre 
d’Estudis Ignasi Iglésias, 2002. 
Apèndix 3. Fotografia 53. 
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capella, seguint les ordres de l’arquitecte Enric Sagnier, preservant els mosaics del terra, 

única decoració que quedava d’Antoni Gaudi.  

 El creixement demogràfic que va continuar experimentant Sant Andreu al llarg de 

la dècada de 1920, portà a que es demanés, per part dels habitants de la zona, que la 

tinència de Sant Pacià es convertís en parròquia, amb un rector propi i un terme 

parroquial concret, per poder atendre millor les necessitats dels feligresos. Aquesta 

petició s’aconseguí el juliol de 1930, perdent part del seu territori parroquial la 

parròquia de Sant Andreu de Palomar, aquests límits es van tornar a modificar el 1946,  

amb una nova amputació del terme parroquial de Sant Andreu de Palomar. 

 Durant la Guerra Civil l’església de Sant Pacià va ser ocupada pel Comitè 

Revolucionari, que la va convertir en menjador públic, sense destruir els locals, només 

les campanes foren portades a la propera fàbrica Hispano-Suïssa, on van ser fosses per 

produir material de guerra. Amb la fi de la Contesa es va reformar novament l’església, 

amb una nova decoració, inaugurada el 1940, i amb la reposició de les campanes, el 

1945. 

 Associativament, des de la fi de la Guerra Civil, va tenir vinculats a la parròquia  

els Lluïsos de Sant Andreu, que es dedicaren principalment a l’adoctrinament cristià i 

l’esbarjo de la mainada, fins a la seva desaparició el 1969, com ja s’ha explicat. Amb la 

seva desaparició l’edifici de l’entitat passà a ser propietat de la parròquia de Sant Pacià, 

que l’utilitzà com a locals parroquials. Per iniciativa del grup de catequesi, del rector 

Joan Bagué i de mossèn Xavier Cases, el mateix any de la desaparició del Lluïsos es 

fundà  l’Esplai Sant Pacià281. Aquest començà com un esplai dominical, on es 

practicava la filosofia de “l’educació en el lleure”. De mica en mica l’Esplai es va anar 

consolidant, va crear grups i seccions i cada any feia més activitats, cosa que comportà 

la pèrdua de la gratuïtat d’aquest, però això també comportà que es consolidés, creixés i 

tingués més recursos.  El 1974 la parròquia es vengué l’edifici dels Lluïsos, i l’Esplai es 

va haver de traslladar als  nous locals parroquials, construïts el 1981 al costat de 

l’església per l’empresa que comprà l’edifici dels Lluïsos. Aquell mateix any els 

propietaris de la casa situada davant de l’església, van deixar-la en herència a la 

parròquia, cosa que aprofità aquesta per arreglar-la i convertir-la en seu de l’Esplai, 

                                                           
281 JOVÉ ADSUAR, Oriol. Història de l’Esplai Sant Pacià. Barcelona: Esplai Sant Pacià, 2011. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 146. 
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l’any següent. Durant la dècada de 1980 es va arribar al màxim de nombre d’inscrits, i 

tot i que ha disminuït, l’Esplai continua sent un dels llocs de trobada de la mainada 

andreuenca. 
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   1.4. Parròquia de Santa Engràcia282. 

 

 La parròquia de Santa Engràcia es va crear gràcies a l’herència d’Engràcia Batista 

Planas, pubilla del mas de Cal Borni, que donà, l’any 1891 un llegat a la parròquia de 

Sant Andreu de Palomar. Aquest llegat era per a construir una església dedicada a Santa 

Engràcia, dins del terme parroquial de Sant Andreu, que es dedicaria a adoctrinar 

seminaristes, ajudar malalts i per a construir una escola per a nens pobres.  

 Primerament es va voler comprar la capella dels Germans Maristes, però el Bisbat 

barceloní s’avançà, creant la tinència de Sant Pacià. Els marmessors del llegat 

d’Engràcia Batista van buscar un nou indret per a fer realitat el seu desig, així l’any 

1922 van comprar uns terrenys situats a la zona alta de Sant Andreu, “la Vinya de la 

Torre”. En aquests terrenys només es va poder edificar l’església per causes 

econòmiques, donant servei als habitants nouvinguts als sectors de Prosperitat, Verdum 

i Roquetes.  El pla arquitectònic va ser de l’arquitecte Enric Sagnier, començant les 

obres de l’església el 16 de juliol de 1923 i inaugurant-la el 15 de juliol de 1928. 

                                                           
282 Caixa de la parròquia de Santa Engràcia. (ADBB). 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. II, pàg. 117 – 124. 
Llibre del mil·lenari de la parròquia de Sant Andreu de Palomar: (1991). 
Apèndix 3. Fotografia 54. 
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 A causa de l’increment poblacional de la zona i que la parròquia de Sant Andreu de 

Palomar quedava molt allunyada, els veïns van demanar que la tinència de Santa 

Engràcia es convertís en parròquia, cosa que s’aconseguí el 1934, obtenint un rector i un 

territori parroquial concrets. Els límits d’aquest territori s’anirien modificant al llarg 

dels anys 1950, 1960 i 1970 per la creació, per part del Bisbat de Barcelona, d’altres 

parròquies que havien de donar un millor servei als feligresos nouvinguts a la zona alta 

de Sant Andreu. 

 Durant la Guerra Civil la parròquia va ser incendiada i abandonada. Amb la fi del 

conflicte es va restaurar amb diners aportats per l’Estat. El 1944 per la gran pobresa dels 

barris, als quals donava servei, la parròquia va crear l’Obra Social de Verdun283, que 

amb l’ajut de les Conferències de Sant Vicenç de Paül, entre altres congregacions de 

laics, col·laborà en millorar la vida dels habitants del seu terme parroquial. A mitjans de 

la dècada de 1950 la parròquia tenia previst la construcció d’unes escoles parroquials, 

seguint les directrius del llegat d’Engràcia Batista, que com hem vist anteriorment, es 

van construir gràcies a la col·laboració del Patronato de Viviendas del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283 Caixa de la parròquia de Santa Engràcia. (ADBB). 
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   1.5. Parròquia del Bon Pastor284. 

 

  La parròquia del Bon Pastor tingué la seva primera església en el petit temple 

construït pel Patronat Municipal de l’Habitatge, dins el grup de cases barates Milans 

del Bosch. Aquesta fou consagrada l’any 1931 pel Bisbe de Barcelona, Manuel Irurita 

Almandoz, dedicada al Bon Pastor perquè, segons paraules del mateix Irurita, era el 

nom més idoni donat que era un zona molt allunyada dels nuclis urbans i on hi havia 

gent molt pobre i poc creient, que calia evangelitzar. El primer capellà va ser Carles 

Ballart Rosell, que no entrà en bon peu a la parròquia, ja que fins el moment l’església 

havia estat utilitzada com a rober i menjador pels més necessitats, i ell va posar fi a 

aquestes activitats caritatives. Aquest fet l’allunyà molt de la gent de les cases barates i 

per fer més evident aquesta llunyania, mossèn Ballart va demanar al Bisbat poder 

                                                           
284 Caixa de la parròquia del Bon Pastor. (ADBB). 
CORTINAS, Joan (1991). 
ALBERT, Ernest. Mossèn Joan Cortinas: El Padre Botella. Barcelona: Parròquia del Bon Pastor, 1993. 
CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme. Bon Pastor: Sociabilitats d’un barri. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2003, pàg. 17 – 26. 
CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme.: (2007), pàg. 71 – 91. 
Les parròquies de Sant Andreu de Palomar, Crist Rei i Bon Pastor en la transició democràtica (1970 – 
1980): (2010), pàg. 35 – 48. 
OLIETE, Ignasi. Parròquia del Bon Pastor 1935 – 2010. 75 anys en la vida del barri. Barcelona: 
Parròquia del Bon Pastor, 2010. 
Apèndix 3. Fotografia 55. 
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construir un nou temple al mig dels altres sectors del barri, cosa que se li concedí i va 

comprar uns terrenys a Enric Sanchís, entre les urbanitzacions de l’Estadella, el carrer la 

Mina, Les Carolines i la Barriada Sanchís. 

 Durant la Guerra Civil el petit temple parroquial no fou incendiat, tot i que les 

imatges i el mobiliari van ser destruïts. Per contra mossèn Ballart, segons informacions 

del seu successor, mossèn Joan Cortinas, va ser assassinat, quan amb una escopeta 

intentava defensar el centre parroquial, o avisar a la Guàrdia Civil perquè anés a salvar-

lo de la multitud, motiu pel qual va ser ferit i posteriorment assassinat, sense que ell fes 

res més que disparar a l’aire285. Per un altre banda a l’estudi Revolución y guerra en 

Gramenet de Besòs (1936 - 1939) de J. J. Gallardo Romero i de J. M. Márquez 

Rodríguez se’ns narren els següents fets: 

 “Aquell matí de juliol fou rodejada la casa rectoral del Grup Carles 

Aribau de les Cases Barates [nom que va rebre el segon grups de cases 

barates Milans del Bosch, durant la Segona República] per una multitud de 

més de vuitanta persones, moltes de les quals anaven armades i amb una 

segura intenció d’incendiar l’església. Dirigint-se al capellà “le invitaron a 

que saliese de la misma, a lo que se negó el aludido sacerdote y subiendose 

a la azotea de la misma hizo fuego contra la turba marxista armado con dos 

pistolas, ignorándose si los disparos los hizo al aire o contra los mismos... 

pasados unos momentos se arrojó a la calle, fracturandose al parecer un pie 

en la caída, y siendo asesinado por los revoltosos al pie mismo de la 

escalera de su domicilio, que en la noche anterior le fueron hechas las 

advertencias por la doméstica a su servicio de que abandonase el citado 

Grupo donde al parecer contaba con muy pocas simpatías, a lo que se 

negó” [Archivo Histórico Nacional, Causa General, Informe del puesto de 

la Guardia Civil en Santa Coloma, 9 de octubre de 1944]. Després d’aquest 

relat de la pròpia Guàrdia Civil, res sospitosa de simpaties republicanes en 

aquestes dates, no s’ajusta els fets l’explicació que Solé Sabaté i Villarroya 

donen al seu llibre. A la pàgina 81, vol. I, ens diuen “...quan encara a 

Barcelona es portaven ben poques hores de lluita i la victòria no s’havia 

decantat ni a un bàndol ni a l’altre, un grup de persones van assaltar la 

parròquia del Bon Pastor, aleshores de Santa Coloma de Gramenet, i 

mataren el rector, Carles Ballart Rosell, quan intentava fugir”. Es 
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fonamenten en l’estudi realitzat tot just acabada la guerra pel sacerdot 

Josep Sanabre, Martirilogio de la Iglésia en la Diócesis de Barcelona 

durante la persecución religiosa 1936-1939. Aquí no existeix cap referència 

a l’actitud de Ballart durant el fet, ni a la invitació de la multitud a que 

abandonés l’església; etc. Aspectes que podrien explicar l’agressiva reacció 

d’una multitud carregada de tensió pels esdeveniments que s’estan produint 

a Barcelona”286. 

 Després de la Contesa, l’any 1940 arribà al barri mossèn Joan Cortinas, “el Padre 

Botella”, que més que dirigir la parròquia, podem dir que ell mateix va ser la parròquia 

fins a la seva jubilació l’any 1983. Aquest capellà arribà a un barri amb una església 

buida i amb una gent molt necessitada, pràcticament sense recursos i amb molt poca 

confiança cap a l’Església. Això canvià quan mossèn Cortinas va utilitzar les seves 

influències per aconseguir feina a veïns del sector a les empreses dels voltants, així 

mateix es va preocupar pels familiars dels habitants del barri empresonats i, fins i tot va 

anar a la presó per ajudar-los en el que pogués. Paral·lelament va obrir unes escoles per 

a nenes, l’Escola-patronat Padre Nicolás Barré287, als baixos de la fàbrica Sanchís i un 

dispensari a l’església. 

 Seguint la iniciativa engegada per mossèn Ballart, mossèn Cortinas inicià, el 1944 

la construcció de la nova església, en els terrenys comprats abans de la Guerra Civil, 

obres que van acabar el 1944, seguint el projecte de l’arquitecte Josep Maria Sagnier. 

Entre 1946 i 1948 va promocionar la JOC288 i des de 1948 creà els Tallers de 

Natzaret289 per formar en fusteria, electricitat, arts gràfiques i altres oficis els nois més 

joves del barri, vinculats a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Catòlica). 

 A les dependències parroquials existí des de 1960 l’ Hogar Obrero290 obert a 

tothom, des de on van néixer diferents associacions del barri i on, a les dècades de 1970 

i 1980 es reunien diferents grups polítics i sindicals dels obrers de la zona, de forma 

clandestina, a més s’hi impulsaren diferents iniciatives lúdiques, amb grups de teatre o 

esportius, així com cooperatives de consum per els veïns i cursos d’oficis manuals per 

adolescents. 

                                                           
286 GALLARDO ROMERO, J. J.; MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, J. M.: (1997). Pàg. 124. 
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 El 1956, per iniciativa de mossèn Cortinas, s’amplià l’edifici de l’Hogar Obrero,  

per allotjar l’Escola-patronat Padre Nicolás Barré i el 1959 aconseguí la modificació del 

Pla Parcial de Bon Pastor, amb la secessió dels terrenys contigus a l’església, per a la 

construcció d’unes escoles parroquials, per a les quals aconseguí diners mitjançant actes 

benèfics i la venda d’ampolles de cava, motiu pel qual se’l conegué com a “Padre 

Botella”. El 1961 van començar les obres de les escoles parroquials291, que es van 

allargar fins el 1964, quan iniciaren les classes per a nens, fusionant-se amb l’escola de 

nenes Padre Nicolás Barré, el 1972. 

 Amb l’arribada de la democràcia i l’existència de l’Associació de Veïns de Bon 

Pastor, la parròquia deixà de ser el centre de reunió dels veïns i obrers del sector, poden 

dedicar-se exclusivament a les seves tasques pastorals. 
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   1.6. Parròquia de Crist Rei292. 

 

 La parròquia de Crist Rei, com a tinència parroquial de Sant Martí de Provençals, 

començà a construir l’església el 1924, però per problemes econòmics no es va poder 

acabar fins a l’any 1932, i gràcies a donacions de particulars, especialment de la família 

Sert, propietaris d’una fàbrica tèxtil a la Sagrera. L’edifici resultant va ser obra de 

l’arquitecte Enric Sagnier Villavecchia. 

 En motiu del gran creixement poblacional que va tenir la Sagrera al llarg de la 

dècada de 1920 i que la parròquia de Sant Martí de Provençals estava molt allunyada 

del nucli poblacional, el 1935 el Bisbat barceloní va decidir que la tinència de Crist Rei 

esdevingués parròquia independent. Aquesta però no tingué gaire temps per posar-se a 

funcionar, ja que amb l’inici de la Guerra Civil, l’església va ser incendiada i es va 

utilitzar com a magatzem, mentre les seves campanes, igual que havia succeït amb les 

                                                           
292 Caixa de la parròquia de Crist Rei. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 129 – 131. 
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de Sant Pacià, van ser traslladades a la fàbrica Hispano-Suïssa per a fondre-les com a 

material de guerra. 

 Amb la fi del Conflicte, des de 1940 es començà a reparar els desperfectes que 

havia patit l’església i es creà un Casal Parroquial293, per acollir als habitants de la 

Sagrera, ja que les associacions del sector, majoritàriament obreres, havien estat 

prohibides. El 1942, amb la finalització de les primeres obres de l’església, els veïns 

tenien un indret on reunir-se, i començar a fer activitats del Casal Parroquial, aquest 

tenia l’ordre del Bisbat d’adoctrinar i acollir els sagrerencs. 

 El 1948 la parròquia de Crist Rei impulsà la creació d’una escola per a nens, en uns 

edificis del carrer Martí i Molins, aquesta escola formarà part de la Asociación de 

Escuelas Católicas para Hijos de Obreros. Aquest fet i les activitats del Casal 

Parroquial, exigiran a la parròquia més dependències per a poder encabir totes les 

iniciatives que s’impulsaven. D’aquesta forma l’any 1956 s’inicià la construcció de tot 

un seguit d’edificacions al voltant de l’església, en terrenys de la seva propietat. Les 

obres es van acabar el 1958, donant lloc a unes dependències pròpies pel Casal 

Parroquial, una escola per a nens, una biblioteca i un dispensari.  

 A la parròquia hi havia espai per a la tertúlia, ajudant a la coneixença entre els 

habitants de la Sagrera. Un grup de pares de nenes discapacitades que es van conèixer a 

la parròquia van crear, l’any 1963 l’Associació de Pares de Nens i Adolescents 

Subnormals294. Aquesta el 1971, veient les dificultats per escolaritzar les seves filles, va 

impulsar la creació d’una escola per a nenes amb síndrome de Down, que gràcies a la 

cessió d’un espai adequat, per part de la parròquia, va ser una realitat des del setembre 

del mateix any. 

 L’any 1967 va arribar a la parròquia mossèn Joan Oriol Riera, que seguint les 

directius del Concili  Vaticà II, va iniciar amb l’ajut dels veïns tot un seguit d’accions 

dins de la parròquia, creant diferents grups de lleure, especialment dirigits als infants. El 

1968 creà el Grup d’Esplai la Sagrera per els més petits, un any després l’Agrupació 

Escolta Pau Casals per a adolescents, el 1972 la Coral Reguitzell i finalment el 1978 

l’ Esbart Estel. Paral·lelament a aquestes accions, mossèn Joan Oriol va permetre que 
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diferents treballadors de les fàbriques del sector es reunissin a les dependències del 

Casal Parroquial i ,fins i tot va impulsar un fons d’ajuda pels vaguistes d’aquestes 

empreses i les seves famílies. A més va impulsar i col·laborar amb els veïns de la 

Sagrera per a fundar l’associació de veïns l’any 1971, iniciant les lluites reivindicatives 

al barri. 

 En l’àmbit de país, la parròquia de Crist Rei, participà en el primer intent de creació 

de l’Assemblea de Catalunya, que tingué lloc dins de l’església el 23 de maig de 1971. 

Aquell dia, per diferents motius, alguns membres fundadors no van aconseguir arribar a 

l’església i la reunió de la fundació es va haver de posposar fins el 7 de novembre del 

mateix any, a l’església de Sant Agustí Nou, al centre de la Ciutat Comtal. Per aquests 

fets una plaça propera a la parròquia, des de 1982 va rebre el nom d’Assemblea de 

Catalunya. 

 Igual que en el cas de la parròquia del Bon Pastor, la parròquia de Crist Rei amb 

l’arribada de la democràcia va iniciar una pèrdua d’influència al barri, dedicant-se 

exclusivament a les tasques pastorals. 
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   1.7. Parròquia de la Santíssima Trinitat295. 

 

 La parròquia de la Santíssima Trinitat va ser creada el 1936, just un mes abans del 

cop d’Estat fallit, que va iniciar la Guerra Civil, aquesta era una tinència de Sant Andreu 

amb anterioritat. Els antecedents de la parròquia els trobem en una petita ermita i un 

hospital creats el 1143 a dalt del turó de la Trinitat, que van ser destruïts per les tropes 

napoleòniques l’any 1808. La creació de la parròquia, per part del Bisbat de Barcelona, 

va ser per l’elevat nombre d’habitants que hi havia al turó de la Trinitat, i que aquests no 

tenien servei eclesiàstic. 

 L’església es va construir a finals de la dècada de 1920, seguint els plànols de Josep 

Maria Sagnier, durant la Guerra Civil fou incendiada, es convertí en la seu del Comitè 

d’Avituallaments de Sant Andreu i s’utilitzà com a escola racionalista. Després de la 

Guerra Civil  retornà a mans del Bisbat, que per a poder-la reconstruí, s’acollí a una 

subvenció de l’Estat, per a la reconstrucció de suburbis. Aquestes obres foren acabades 

el 1950, tot i que l’església va continuar amb obres fins el 1959, i només es pogué 

acabar gràcies a una nova subvenció estatal. 

                                                           
295 Caixa de la parròquia de la Santíssima Trinitat. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 199 – 209.  
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 De mans de mossèn Lluís Puig Vallicosa s’intentà el 1961, creà una guarderia, 

sense èxit, ja que no hi havia cap centre educatiu al sector. A mitjans de la dècada de 

1960 es va crear un esplai parroquial, l’Esplai Trinitat Vella. Com aquest va tenir un 

gran èxit entre les famílies del barri, mossèn Lluís Puig, el 1966 inicià la fundació d’una 

escola, dins de les mateixes instal·lacions parroquials, on estigué fins el 1978 quan en 

uns terrenys contigus a l’església, s’edificà un edifici adient per aquesta activitat. Veient 

el bon funcionament de l’Esplai, al cap de pocs anys, s’impulsà la creació del Centre de 

Joventut Santíssima Trinitat per a adolescents, on se’ls ensenyaven alguns oficis 

manuals. Tot i no ajudar a la creació de més associacions, sí que cedí, en alguns casos, 

les instal·lacions parroquials per a activitats polítiques durant la Dictadura Franquista. 
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   1.8. Parròquia de Sant Sebastià296. 

 

 La parròquia de Sant Sebastià fou erigida l’any 1957, però sense tenir edifici 

eclesiàstic, per aquest motiu es construí ràpidament una església provisional, seguint el 

projecte dels arquitectes Josep Maria Martorell i Oriol Bohigues, a la Via Favència 

cantonada amb el carrer Artesania, al sector de Verdum, donant servei a aquest barri i al 

de Roquetes. El 1959, gràcies al llegat de Matilde Casaramona, es compraren uns 

terrenys al carrer Llopis, prop del Pla de Fornells, situats al barri actual de Roquetes. 

 Des del primer moment en els locals de la parròquia de Sant Sebastià hi van tenir 

acollida totes les entitats dels barris, que no disposaven de local propí. A partir de 1959, 

l’arquitecte Josep Maria Martorell, inicià les obres de l’església i dependències 

parroquials al solar del carrer Llopis, però aquestes van ser molt lentes per falta de 

pressupost. 

 L’estiu de 1964 els veïns de Roquetes i Verdum, cansats de demanar que 

l’Ajuntament els construís el clavegueram de la zona, i aprofitant que molts d’ells eren 

                                                           
296 Caixa de la parròquia de Sant Sebastià. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 185 – 192. 
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manobres, van començar a construir-lo. La parròquia hi participà, no només ajudant en 

la construcció, sinó que també intercedint amb l’administració perquè la policia no 

intervingués i es pogués continuar l’obra desitjada. 

 L’any 1965  donat que la parròquia acollia un esplai per a la mainada, amb molta 

activitat, el capellà amb l’ajut dels veïns, va comprar una casa a Torrelles de Foix, que 

va habilitar com a casa de colònies per els nens de l’esplai. Aquesta es mantingué en 

propietat de la parròquia fins el 1971, quan es tingué que vendre perquè generava 

masses costos, des de llavors s’optà per llogar una casa cada any a diferents llocs de 

Catalunya. 

 Durant aquests anys l’increment de població a tot el sector fou molt elevat, cosa 

que portà al capellà de la parròquia de Sant Sebastià i al de la parròquia de Santa 

Engràcia, a demanar al Bisbat barceloní que creés una nova parròquia al sector de 

Roquetes, aprofitant l’església, que ja s’estava construint al carrer Llopis. Aquesta 

petició fou acceptada el 1966, donant com a resultat la nova parròquia de Santa 

Magdalena297, on coincidia el terme parroquial amb l’actual barri de Roquetes, així 

mateix passava amb la parròquia de Sant Sebastià a Verdum i la de Santa Engràcia a 

Prosperitat. 

 Dins del terme parroquial de Sant Sebastià hi havia el polígon de les Cases del 

Governador, on hi vivien famílies molt necessitades, la parròquia amb l’ajut de Càrites, 

va comprar un pis del mateix polígon i hi va instal·lar un despatx d’assistència social, 

que no només donava ajut als habitants de les Cases del Governador, sinó a tots els del 

terme parroquial. Gràcies a la venda de la casa de colònies de Torrelles de Foix i amb 

una aportació del Bisbat de Barcelona, es van comprar uns terrenys al carrer Viladrosa, 

on es pogué construir una nova església i unes dependència parroquials adients, en les 

quals, des de 1971 s’hi instal·là un dispensari mèdic. 

 Per a pal·liar l’analfabetisme de la població adulta del sector, l’any 1975 la 

parròquia creà l’Escola d’Adults Freire, on primerament les dones, i després els homes, 

van tenir per primer cop un ensenyament adequat. Aquesta escola tingué tanta 

importància, que els locals parroquials se li van quedar petits i van començar diferents 

mobilitzacions per aconseguir un edifici propi, cosa que s’aconseguí el 1979. Així 
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mateix des de l’escola es creà el 1983, l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, des 

d’on es van començar a recopilar diferents documents sobre la història de la zona alta de 

Sant Andreu. 

 L’any 1975 la parròquia cedí l’església per a realitzar una exposició sobre les 

mobilitzacions dels llogaters dels habitatges dels polígons de l’Obra Sindical del 

Hogar, cosa que demostra la col·laboració entre la parròquia i els veïns. Aquesta 

exposició fou prohibida pel Governador Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, però 

tot i així s’inaugurà com estava previst, causant l’ocupació de l’església per part de la 

policia, amb les conseqüents corredisses i detencions. Amb la democràcia, la parròquia 

tot i continuar donant acollida a moltes entitats sense locals, ja no participà tant 

activament en els esdeveniments del barri i es dedicà més a la seva tasca evangèlica i 

assistencial. 
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   1.9. Parròquia de Sant Josep Obrer298. 

 

 L’any 1959 fou erigida la parròquia de Sant Josep Obrer, al barri de la Trinitat 

Nova, juntament amb la de Sant Tarsici. Cap de les dues tingué església ni edificis 

parroquials, aprofitant uns barracons d’obra que hi havia al barri mentre es construïen 

els habitatges. 

 El capellà de la parròquia de Sant Josep Oriol, mossèn Lluís Saumell, veient que el 

barri anava creixent amb la construcció de més blocs de pisos, augmentant 

demogràficament, mentre les administracions no iniciaven la construcció de cap dels 

equipaments necessaris, el 1961 obrí l’Escola Benjamí, que va funcionar com una 

cooperativa de pares i mestres, seguint els principis de l’escola activa. Aquesta a partir 

de 1972 començà un seguit de mobilitzacions per aconseguir una subvenció de l’Estat, 

dites mobilitzacions es van barrejar amb les que organitzaven els mateixos veïns per a 

millores a Trinitat Nova, cosa que provocà que el mateix any l’escola patís un atemptat 

feixista. 

                                                           
298 Caixa de la parròquia de Sant Josep Obrer. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 210 – 218. 
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 A la parròquia de Sant Tarsici, el 1965 arribà mossèn Abelard Sayrach, que impulsà 

grups actius de joves com la JOC o el Centre de Vida Comunitària299 i col·laborà molt 

activament en la creació de la biblioteca Joan Grabulosa. El Centre de Vida 

Comunitària fou creat el 1968, inicialment per gent afí a Falange, però de mica en mica, 

i gràcies a la influència de mossèn Sayrach, el jovent del barri es va fer amb el control 

del Centre i aportà noves idees i reivindicacions amb activitats esportives i culturals. 

Aquest es dissolgué el 1977 al unir-se amb el Centre Social de Trinitat Nova, del qual 

en parlarem més endavant. 

 El 1970 mossèn Sayrach i el jovent del Centre de Vida Comunitària van aconseguir 

que l’Ajuntament obrís la biblioteca Joan Grabulosa, nom de qui fou gerent de la 

llibreria “La Formiga d’Or”, que regalà els primers llibres per a la biblioteca. Juntament 

amb la biblioteca, l’Ajuntament, obrí un casal per a gent gran. Mossèn Sayrach morí el 

1976, quedant la parròquia de Sant Tarsici sense capellà i el barracó que servia 

d’església mig abandonat, això provocà que el 1979 la parròquia de Sant Tarsici fos 

dissolta i el seu terme parroquial passes a formar part del de Sant Josep Obrer. La 

parròquia de Sant Josep Obrer, per la seva part, convertí el barracó que ocupava en una 

església i els edificis de l’Escola Benjamí, un cop desapareguda, en els edificis 

parroquials, dedicant-se exclusivament a la tasca pastoral i d’ajuda als més necessitats. 
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   1.10. Parròquia de Sant Mateu300. 

 

 El 1952 prop de l’antic barri de la Guineueta Vella es va construir una petita 

església, com a sufragània de la parròquia de Sant Francesc Xavier, dedicada a Sant 

Felip Neri. Un any més tard, aquesta sufragània, impulsà la creació d’un Patronat 

Escolar per a donar servei als infants de la zona, donat que al ser un barri molt petit i 

aïllat no tenia cap servei escolar, aquest però només funcionà els primers anys. 

 Amb el Pla Parcial de Guineueta, que preveia la construcció de tot un nou barri 

d’habitatges plurifamiliars, i per tant l’arribada a la zona de 12.000 habitants, el Bisbat 

de Barcelona va decidir erigir l’antiga sufragània en parròquia de Sant Mateu, l’any 

1963. El mateix any arribà a l’església mossèn Josep Maria Comerma i Colet, que va 

haver de desallotjar a unes famílies que havien ocupat les dependències parroquials i les 

utilitzaven com a perruqueria, ja que els edificis estaven abandonats. 

 L’any 1965, un cop la parròquia ja estava en ple funcionament, mossèn Comerma 

impulsà la creació de l’Escola Ginesta, definint-la com una escola “cristiana, catalana i 

activa”. Aquesta va estar oberta durant trenta anys ininterrompudament. Així mateix 

                                                           
300 Caixa de la parròquia de Sant Mateu. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 257 – 268. 
Apèndix 3. Fotografia 61. 
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obrí una biblioteca i va permetre que els veïns del sector es reunissin dins de l’església o 

a les dependències parroquials per a fer reunions de tot tipus. A més d’acollir diferents 

activitats de petites entitats sense seu social, com la Coral Infantil Barrufets. 

 L’any 1971 amb el Pla Parcial de Canyelles es va plantejar construir una nova 

església dins aquest polígon d’habitatges, ja que l’església parroquial quedaria petita 

amb l’arribada dels nous veïns i les edificacions estaven en molt mal estat. Aquesta però 

no s’arribà a construir, i a finals de la dècada de 1990 es van millorar les instal·lacions 

parroquials i l’església, mentre es creava la parròquia de Sant Narcís amb la seva pròpia 

seu eclesiàstica a Canyelles. 
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   1.11. Parròquia de Sant Rafael301. 

 

 La parròquia de Sant Rafael no fou erigida fins el 1970, però des de 1968, a l’antiga 

capella del mas de Ca n’Ensenya, es va crear la sufragània de la Mare de Déu de 

l’Assumpció, vinculada a la parròquia de Sant Francesc Xavier. Aquesta va néixer per 

donar servei religiós al nou barri d’habitatges, projectat en el Pla Parcial de Ca 

n’Ensenya. 

 L’any 1971 es van fer càrrec de la nova parròquia els pares franciscans que, des del 

primer moment, van cedir la capella als veïns, perquè aquests es reunissin i poguessin 

decidir quines eren les iniciatives que volien dur a terme. Entre aquestes iniciatives cal 

assenyalar les diferents mobilitzacions que es van fer demanant semàfors al passeig 

Valldaura, donat que no en tenia al ser considerat una via ràpida de trànsit rodat. 

 En el camp lúdic i cultural la parròquia va ser la seu des de 1979 fins a 1987 de la 

Coral Rossinyol i durant un temps de la Coral Canticorum. A més d’iniciar diferents 

iniciatives per el jovent, com la creació del Casal de Joves de la Guineueta, que de mica 

en mica es va anar independitzant de la parròquia. 

                                                           
301 Caixa de la parròquia de Sant Rafael. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, 257 – 268. 
Apèndix 3. Fotografia 62.  
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   1.12. Altres parròquies andreuenques. 

 

 Al territori de l’estudi hi ha altres parròquies que no han tingut un paper tant 

important com les abans esmentades, tot i així totes elles van servir per crear un sentit 

de pertinença a la gent dels diferents sectors, i com a lloc de trobada pels habitants de 

cada terme parroquial. 

 La més antiga d’aquestes fou la parròquia de Sant Francesc Xavier302, situada al 

grup de cases barates Ramon Albó. La seva església fou construïda, igual que la de Bon 

Pastor, pel Patronat Municipal de l’Habitatge, i tot i que fou erigida el 1931 no s’acaba 

de construir fins després de la Guerra Civil, dirigida pels capellans de l’ordre dels 

agustins. Aquesta en un principi fou tinència parroquial de la parròquia de Sant Joan 

d’Horta fins 1954, quan es convertí en parròquia independent. Durant el Règim 

Franquista impulsà diverses associacions de caràcter religiós i lúdic, però cap d’elles 

tingué èxit, ja que els habitants del sector no es van interessar en elles, perquè 

participaven en les activitats de les associacions del sector de Vilapicina i del nucli urbà 

de Sant Joan d’Horta, molt propers al barri. Amb l’inici de la democràcia la parròquia es 

dedicà exclusivament a l’apostolat. 
                                                           
302 Caixa de la parròquia de Sant Francesc Xavier. (ADBB). 
HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 97 – 102. 
Apèndix 3. Fotografia 63. 
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 La següent parròquia que es creà a l’antic municipi de Sant Andreu va ser la 

parròquia de Sant Joan de Mata303, l’any 1945 naixia impulsada per la Residència de 

Viudes i Orfes de Militars, situada a la Casa-Bloc, on un capellà deia missa. El terme 

parroquial al qual donava servei religiós estava format per la Casa-Bloc, les poques 

edificacions d’habitatges dels seus voltants i el grup de cases barates Baró de Viver, és a 

dir, donava servei a un ampli sector industrial amb pocs habitatges i aquests separats per 

les indústries i les vies del tren a Granollers. Les primeres misses es van fer al grup 

escolar José Antonio, situat al grup de cases barates, provocant les queixes de les viudes 

de la residència, que no podien oir missa per la llunyania del grup escolar. El 1954, 

obeint a les pressions de les viudes, el Bisbat traslladà la seu parroquial als baixos d’un 

dels edificis de la Casa-Bloc, deixant el grup de cases barates sense servei religiós. 

 Per solucionar aquest problema i edificar una església es va plantejar comprar uns 

terrenys al proper passeig Santa Coloma, construint l’església al mig dels dos sectors 

habitats del terme parroquial, però el Bisbat s’hi negà, ja que això implicava la 

modificació del terme parroquial de la Santíssima Trinitat, cosa que no volia. Finalment, 

l’any 1959 aprofitant la construcció d’habitatges per part del Patronat Municipal de 

l’Habitatge al grup de cases barates, es construí una església, creant la parròquia de 

Mare de Déu de l’Esperança, com a tinència parroquial de Santa Coloma de Gramenet. 

Aquesta no aconseguí la implicació dels habitants del sector de Baró de Viver, i es 

dedicà exclusivament a donar servei religiós. 

 Per la seva banda la parròquia de Sant Joan de Mata no tingué una església fins a la 

dècada de 1980, quan s’urbanitzà la plaça Mossèn Clapés i s’hi construí l’església i les 

dependències parroquials, integrades dins un edifici d’habitatges plurifamiliars. Aquesta 

parròquia molt vinculada als habitants de la Casa-Bloc, tots ells afins al Règim 

Franquista, va impulsar la creació de la Secció Esportiva Sant Joan de Mata el 1958, on 

els fills de militars i policies van crear un equip de bàsquet, que encara perdura a 

l’actualitat. 

 L’any 1947 es creà la parròquia de Sant Joan Bosco304 de mans del Bisbe de 

Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, el seu terme parroquial comprenia el polígon de 

                                                           
303 Caixa de la parròquia de Sant Joan de Mata. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 64. 
304 Caixa de la parròquia de Sant Joan Bosco. (ADBB). 
http://psjbosco.wix.com/psjbosco#!historia/c1xde  
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l’ Obra Sindical del Hogar, Urbanización Meridiana, i algunes masies i habitatges que 

seguien la trama cerdaniana de Barcelona. Aquesta nova parròquia, com l’anterior, no 

tenia cap edifici on instal·lar-se i s’ubicà en uns locals al carrer Navas de Tolosa fins 

l’any 1953. Aquest any La Caixa cedí una petita capella en uns habitatges 

plurifamiliars, que acabava de construir al mateix carrer.  L’any 1963 la mateix caixa 

d’estalvis va iniciar la urbanització de l’illa compresa entre els carrers Sant Antoni 

Maria Claret, Espronceda, Meridiana i Biscaia, per a construir-hi 265 habitatges, 20 

locals comercials, una escola per a 800 alumnes i una església per a la parròquia de Sant 

Joan Bosco. Les obres s’iniciaren un any més tard, al acabar els habitatges i l’escola 

s’iniciaren les obres de l’església i les dependències parroquials, de mans de l’arquitecte 

Mariano Romaní Rius, sent inaugurada el 1974. Aquesta parròquia, al tenir un terme 

parroquial que estava en construcció, no impulsà cap associació, dedicant-se en els seus 

primers anys d’existència a l’assistència als més necessitats i a tasques pastorals 

 La parròquia de la Mare de Déu de Fàtima305 va ser erigida el 1955 i un any més 

tard s’iniciaren les obres de construcció de l’església i les dependències parroquials, 

sota la batuta de l’arquitecte Luis Riudar Carol, amb l’ajut de l’Instituto Nacional de la 

Vivienda. Aquesta es construí al sud-est del Turó de la Peira, en uns terrenys cedits per 

Roman Sanahuja, impulsor de la urbanització del sud del turó. El 1957 s’inaugurà 

l’església, donant com a resultat un edifici molt més auster al projectat, per falta de 

pressupost. Aquesta com l’anterior, al estar en un sector en construcció no impulsà cap 

associació, tot i que va crear en els seus patis un camp de bàsquet i un frontó pels 

feligresos.  

 El projecte de construcció del barri del Congres, iniciat pel Patronato de Viviendas 

del Congreso Eucarístico, preveia la construcció d’una església que presidís el centre 

del polígon d’habitatges. La parròquia va ser erigida el 1955 sota el patrocini de Pius 

X306, s’instal·là primer en uns locals dels edificis del polígon, al carrer Espiga. Aquest 

mateix any des de la parròquia es creà l’Associació de Pares de Família, presidida per 

l’antic propietari dels terrenys i encara propietari del mas de Ca l’Armera, Joan de Ros i 

de Ramis. El 1960 veient que l’associació només servia com a centre cultural, va 

                                                                                                                                                                          

Apèndix 3. Fotografia 66. 
305 Caixa de la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 67. 
306 Caixa de la parròquia de Sant Pius X. (ADBB). 
ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 133 – 143. 
Apèndix 3. Fotografia 68. 
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canviar el seu nom pel d’Agrupació Congrés i impulsà l’esbart Joventut Nostra, entre 

altres actes culturals. Aquest mateix 1960 s’iniciaren les obres de l’església de Sant Pius 

X, seguint els plànols de l’arquitecte José Soteras Mauri, i s’inauguraren l’escola de 

nens i de nenes, les escoles-taller professionals i un jardí d’infància, totes elles dins del 

Patronat Escolar, vinculat a la parròquia. Tot i que des de 1963 es van començar a fer 

les misses dins de la nova església, aquesta no disposà de locals parroquials, ja que al 

Patronato de Viviendas del Congreso li sortia més rendible llogar-li locals, que no 

acabar de construir-li els nous, aquests fets van provocar disputes entre l’ens constructor 

i la parròquia, que es resolgueren al cap de poc amb la inauguració dels locals 

parroquials. 

 La parròquia de Sant Bernat de Claravall307 va ser erigida el 1966, dins el Pla 

Parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana. L’església es va construir en el terrenys 

cedits per Joan Antoni Samaranch, president de la constructora del polígon, 

Urbanizaciones Torre Baró S.A.. Aquest va cedir 5.651 metres quadrats als salesians 

per a construir una escola de nens i 3.000 metres quadrats a les missioneres de la 

Immaculada Concepció per a una escola de nenes. L’any 1967 en una de les parcel·les, 

el Bisbat va decidir construir l’església i les seves dependències, mentre a l’altre s’hi 

construí l’escola Alfonsa Cavín. Aquesta parròquia no creà cap associació, ja que el seu 

terme parroquial estava en construcció.  

 Altres parròquies erigides a l’antic municipi de Sant Andreu, que no van tenir cap 

influència en el seu sector, ni van impulsar activitats associatives ni educatives, més que 

dedicar-se als aspectes religiosos i existencials de la comunitat, van ser: la parròquia de 

Santa Bernardeta Soubirous308 al sector de Torre Baró i la de Sant Marc309 al sector de 

Vallbona, erigides el 1966 amb un terme parroquial d’una gran dispersió de petits 

habitatges, la parròquia de Sant Esteve310 al sector de Porta, erigida el 1962 però que no 

disposà d’església i dependències parroquials fins el 1975, i la parròquia de Sant 

                                                           
307 Caixa de la parròquia de Sant Bernat de Claravall. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 69. 
308 Caixa de la parròquia de Santa Bernardeta Soubirous. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 70. 
309 Caixa de la parròquia de Sant Marc. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 71. 
310 Caixa de la parròquia de Sant Esteve. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 72. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 263 
 

Narcís311 al sector de Canyelles, erigida el 1969 però sense edificis parroquials fins a la 

dècada 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
311 Caixa de la parròquia de Sant Narcís. (ADBB). 
Apèndix 3. Fotografia 73. 
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   1.13. Les congregacions religioses a Sant Andreu. 

 

 Les congregacions religioses van arribar a Sant Andreu de Palomar sota la tutela de 

les parròquies i van tenir un paper molt important en l’àmbit educatiu i caritatiu dins de 

l’antic municipi. Les primeres congregacions van arribar al nucli urbà del poble a finals 

del segle XIX i van participar, o van fundar elles mateixes, algunes de les primeres 

escoles del poble, així mateix van participar en l’assistència a malalts i necessitats, 

conjuntament amb l’Ajuntament i amb les parròquies. 

 Aquestes congregacions van patir assalts durant els fets de la Setmana Tràgica, però 

es van recuperar ràpidament fins a la Guerra Civil, quan van ser abolides i totes les 

seves propietats ocupades pels Comitès Revolucionaris i pels ens públics. Amb la fi de 

la Guerra Civil i la victòria franquista, totes les congregacions van recuperar les seves 

propietats i van reiniciar les seves tasques d’abans de la Contesa. Paral· lelament, als 

nuclis més allunyats de l’antic municipi andreuenc van anar arribant noves 

congregacions, la majoria d’elles per a l’assistència als més necessitats, ja que eren 

nuclis on la majoria de la població era treballadora i patia una gran carestia. Algunes 

congregacions, com en el cas de les més antigues, van obrir noves escoles en aquests 

sectors. 
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 La primera congregació que s’establí a Sant Andreu de Palomar fou la Congregació 

de Jesús Maria312, creada per Claudina Thévenet el 1818, s’establí el 1850 al carrer 

Gran de Sant Andreu, on obriren unes escoles per a nenes. Aquest local quedà petit i es 

veieren obligades ha construir un nou edifici, de mans de l’arquitecte Joan Torras, en 

uns terrenys sense edificacions, donant origen al carrer de les Monges. El primer que es 

construí fou el convent i després es van anar fent més construccions, ja que quedaven 

petites les existents, entre elles l’església, que fou consagrada el juliol de 1881. El 2 de 

juliol de 1890, abandonaren el convent i van marxar a Sant Gervasi, on tenien la seu de 

la congregació, vengueren les edificacions del convent de Sant Andreu els Germans 

Maristes, com s’ha explicat anteriorment. L’escola de nenes, ocupà durant la dècada de 

1880 l’antiga Torre Perellada, cedida per l’Ajuntament fins el 1908, quan van obrir una 

escola pròpia a la cantonada de la Rambla amb l’avinguda Meridiana, on vivien algunes 

de les monges fins a la Guerra Civil, quan ja no es restituí l’habitatge per a elles. 

Aquesta congregació va obrir un altre escola l’any 1967, al sector de la Guineueta, 

aprofitant el creixement urbanístic que tenia aquest, amb l’aplicació dels Plans Parcials,  

concretament l’escola es construí a la rambla Caçador, al centre del polígon de l’Obra 

Sindical del Hogar. 

 La Congregació de Germanes Terciàries Dominiques de l’Anunciata313 es va 

instal·lar el 1863 al carrer Ramon Batlle cantonada Peronella, on va obrir una escola, 

ràpidament van decidir construir una casa-col·legi, iniciant les obres al 1864 i sent 

inaugurada al juny del mateix any. El 1868 la capella escolar fou declarada ajuda de la 

parròquia de Sant Andreu de Palomar, ja que la seva església quedava petita per el gran 

nombre d’habitants que tenia el poble, dedicada a la Nostre Senyora de la Candelera, 

deixà aquesta funció amb la creació de la tinència de Sant Pacià el 1925. Aquesta 

congregació dominica, el 1876 fou cridada pel rector de Santa Eulàlia de Vilapicina 

perquè obrissin una nova escola per a nenes, el 23 de juny de 1882 es va signar un 

conveni entre la congregació dominica i l’Ajuntament per ampliar l’escola de 

Vilapicina, situada al carrer Amílcar 10, al sector de Vilapicina. Durant la Setmana 

Tràgica les escoles no van patir cap desperfecte, la de Sant Andreu perquè les tropes ho 

van impedir i la de Vilapicina perquè no hi van arribar els aldarulls. Durant la Guerra 

Civil les dues escoles i els habitatges de les monges van ser ocupats pel Comitè 

                                                           
312 CLAPÉS I CORBERA, Joan.: (1931), vol. III, pàg. 126. 
313 Ídem, vol. III, pàg. 128. 
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Revolucionari i van continuar funcionant com escoles, dirigides per la Generalitat. Amb 

la victòria franquista la congregació de monges dominiques va recuperar les propietats i 

va continuar amb l’ensenyament fins a l’actualitat. 

 El pare Josep Manyanet creà el 1864 la Congregació de Fills de la Sagrada 

Família314 a Tremp, i el 1877 comprà una casa a la família Llobet, situada al carrer Sant 

Sebastià de Sant Andreu, creant l’escola Jesús, Maria i Josep i casa mare de la 

congregació masculina. L’edifici fou cremat i saquejat durant la Setmana Tràgica i es 

reinaugurà l’11 de juny de 1922. Durant la Guerra Civil fou destruïda juntament amb 

l’església, reconstruïdes després de la Contesa, l’església fou erigida com a parròquia 

l’any 1965,  per l’increment d’habitants que tenia aquest sector de Sant Andreu amb 

l’aplicació del Pla Parcial de 1958, i l’escola continuà amb l’educació dels infants fins a 

l’actualitat. Al poc d’existir la parròquia es creà l’Esplai Pare Manyanet, el qual educà 

en el lleure molts infants. El mateix pare Manyanet, l’any 1898 obrí la primera escola 

per a nenes de la Sagrera, la Mare de Déu dels Àngels, situada al carrer Gran de la 

Sagrera, propera a l’escola de nens i casa mare de la congregació. Aquesta fou dirigida 

per les Filles de la Casa de Natzaret, secció femenina de la Congregació dels Fills de la 

Sagrada Família, que la van anar ampliant fins a l’actualitat. L’escola no deixà de donar 

servei al barri, més que durant la Guerra Civil, quan les monges foren expulsades i 

l’escola es convertí en hospital de sang. 

 El 1870 arriben per primer cop les Conferències de Sant Vicenç de Paül315 al nucli 

urbà de Sant Andreu de Palomar i el 1913 les trobem al sector de Santa Eulàlia de 

Vilapicina. Dites conferències són una organització caritativa catòlica laica dirigida per 

voluntaris, creada a Paris el 1833 per un grup de laics catòlics. El seu objectiu és ajudar 

els pobres per a alleujar el seu patiment i fomentar la seva dignitat i integritat humana.  

Posteriorment les Conferències de Sant Vicenç de Paül van tenir un paper força 

destacat, sobretot a la dècada de 1950, als sectors més pobres de l’antic municipi 

andreuenc, com són: Prosperitat, Verdum, Roquetes, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon 

Pastor. En aquests sectors molt castigats després de la Guerra Civil, també van rebre 

l’ajut benèfic del Apostolado de la Oración, l’Obra de la Visitación, la Liga de la 

Perseverancia, las Hijas de María i dels Portadores del Santo Cristo. Totes elles 

                                                           
314 Ídem, vol. III, pàg. 129. 
315 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 232 – 236. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol III, pàg. 131. 
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congregacions religioses o associacions de caire benèfic, que donaven servei 

d’ensenyament i d’alimentació als nens més necessitats. Juntament amb aquestes 

associacions caritatives, el 1954 la Congregació Apostòlica del Cor de Jesús va obrir al 

carrer Almansa, al centre de Verdum, l’escola Luz Casanova, nom de la fundadora de 

dita congregació. Sent una de les primeres escoles que es van obrir al sector. 
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  2. Les associacions de caire polític. 

 

 Les associacions exclusivament de caire polític sempre van estar vinculades als 

partits polítics existents en cada moment. Abans de l’agregació de Sant Andreu de 

Palomar a la ciutat de Barcelona, van sorgir els primers centres polítics pròpiament dits. 

La majoria d’ells van ser de caire nacionalista i republicà, impulsats per la burgesia 

andreuenca. Per la seva banda els obrers no constituïren els seus centres fins a la dècada 

de 1930, abans van crear entitats mutuals, cooperatives, culturals i de lleure. 

  Dins de l’àmbit catalanista, el 1892 va néixer el Centre Catalanista de Sant 

Andreu316 i el Centre Unió Republicana Sagrerenca317. El 1896, Josep Reventós 

Amiguet impulsà l’Associació Regionalista de Sant Andreu, del qual sorgí el 1901 el 

Centre Popular Catalanista318, vinculat a la Lliga Regionalista, i que dos anys més tard 

s’integrà a la Unió Catalanista, plataforma defensora del dret civil català. El 1909 es 

creà l’Associació Automobilística de la Sagrera319, que en un principi només es centrà 

en demanar millores pel barri, però el 1913 es convertí en el Casal Nacionalista 

                                                           
316 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 36. 
317 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 94. 
318 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 37. 
319 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 95. 
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Sagrerenc, sent el portantveus de les idees catalanistes al sector. Totes aquestes 

associacions desaparegueren durant la Dictadura de Primo de Rivera, al ser clausurades.  

 L’any 1930 com a seu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Sant Andreu, 

es fundà l’Avenç Democràtic Republicà320, del qual sorgí el polític andreuenc més 

important del partit, Josep Dencàs i Puigdollers, qui tingué diversos càrrecs a la 

Generalitat de Catalunya, durant la Segona República. El mateix any al sector de Bon 

Pastor, es fundà el Centre Català Republicà Les Carolines 321, de mans dels habitants de 

les urbanitzacions Estadella i Les Carolines, tots ells obrers, menestrals i comerciants, 

molt propers a ERC. Aquestes desaparegueren després de la Guerra Civil amb la desfeta 

republicana. 

 Les associacions conservadores estigueren vinculades a l’Església andreuenca, tot i 

que el 1908 es fundà el Centre Tradicionalista del Districte IX322, creat per socis de la 

Joventut Catòlica, que tingué alguns representants a l’Ajuntament barceloní fins a 

principis de la Guerra Civil, quan desaparegué l’entitat. El 1916 al sector de la Sagrera  

es creà l’Agrupació Radical Instructiva del Districte IX323, vinculada al Partit Republicà 

Radical d’Alejandro Lerroux, que tingué una influència relativa entre els obrers de la 

Sagrera fins a la seva desaparició, al acabar la Contesa Civil. 

 Durant la Dictadura Franquista no existí cap entitat política, imposant-se el partit 

únic del Règim, Falange Tradicionalista de las JONS, que ocupà diferents locals 

d’entitats andreuenques, per a ubicar les seves seccions. No fou fins a la fi del Règim 

que tots els partits polítics democràtics van obrir una oficina del partit a Sant Andreu, i 

amb la divisió administrativa que dividí en dos districtes l’antic terme andreuenc, van 

obrir oficines al nou Districte de Nou Barris. 

 

 

 

 

                                                           
320 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 30 – 31. 
321 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2003), pàg. 12 – 13. 
322 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 23 – 30. 
323 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 94. 
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  3. Les associacions mutuals, cooperatives i benèfiques324. 

 

 A principis del segle XX, al territori de l’antic municipi de Sant Andreu de 

Palomar, es comptabilitzen 32 cooperatives325 de consum i mutualitats d’ajuda mútua, 

algunes d’elles nascudes a finals del segle anterior per a ajudar el gran nombre d’obrers 

existent, la majoria treballadors de les grans indústries, Filatures Fabra & Coats, els 

Tallers Ferroviaris del Nord, la Maquinista Terrestre i Marítima i la fàbrica de cotxes 

Hispano-Suïssa. 

 La majoria d’aquestes associacions es mantingueren molt actives fins a la fi de la 

Guerra Civil, posteriorment les que es van significar políticament, contradient el seu 

esperit cooperativista apolític, van desaparèixer, mentre les que van preservar el seu 

apoliticisme van quedar marcades per les regles que imposava el nou Règim Dictatorial, 

perdent pràcticament el contingut ideològic. Les que van sobreviure a la Dictadura 

Franquista, van anar desapareixent al llarg dels anys 1980, per la falta de socis, degut a 

la desindustrialització que patia Sant Andreu, a les millores en l’economia, i a 

l’existència de la Seguretat Social, que feia innecessària la quota en una mutualitat. Per 

                                                           
324 PÉREZ BARÓ, Albert. Cooperativisme. Barcelona: Edicions 62, 1987. 
PÉREZ BARÓ, Albert. Història de les Cooperatives a Catalunya. Barcelona: Crítica, 1989. 
325 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol IV, pàg. 67. 
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un altre banda, les associacions benèfiques van sorgir impulsades pels ens públics o 

eclesiàstics, i sempre van tenir un paper limitat i una duració en el temps molt curta, 

principalment, per falta de finançament. 

 La primera cooperativa de Sant Andreu que cal esmentar és la Cooperativa de 

Consum L’Andreuenca326 nascuda el 1879 pels obrers de l’Ateneu Obrer i de la Societat 

d’Oficials Paletes de Sant Andreu. En un principi només servia per a donar queviures 

als seus associats en temps de vaga, posteriorment van fer un reglament més 

col·lectivista. El 1913 van crear una caixa mutualista per malaltia i el 1926 cobrien la 

pensió de vellesa, el subsidi d’invalidesa i de maternitat. Als anys 1930 tingué el seu 

moment àlgid al unir-se amb la Cooperativa La Lucha, fent conferències, tenint una 

secció infantil, un butlletí, una coral i fins i tot pretenien fundar una llar d’infants i un 

restaurant obrer, cosa que no aconseguiren. Des de 1939 seguí el sistema cooperatiu 

imposat per Falange, participant en tots els moviments cooperatius per a aconseguir una 

central de queviures per a totes les cooperatives catalanes, amb la democràcia va 

intentar constituir-se com a centre social, sense èxit, i desaparegué. 

 Al sector de la Sagrera, es van fundar tot un seguit de cooperatives de consum, el 

1885 es creà la Cooperativa Sagrerenca327, el 1902 la Cooperativa La Constància 

Sagrerenca328, el 1911 la Cooperativa La Lleugera Sagrerenca329 i el 1913 la 

Cooperativa L’Amistat Sagrerenca330, aquesta el 1917 es convertí en una mutualitat. 

Totes elles van donar servei als seus associats fins a la fi de la Guerra Civil, quan van 

ser clausurades pel nou Règim Franquista, ja que estaven vinculades a la CNT. 

 Al sector de Bon Pastor el 1929 es va crear la Cooperativa Obrera La Paloma331, 

impulsada per l’empresari Enric Sanchís, per a donar servei als seus treballadors i tenir-

los d’alguna manera controlats. Aquesta s’instal·là en un edifici propietat de Sanchís, al 

costat de la seva casa-fàbrica, des del primer moment estigué dominada per membres de 

                                                           
326 COSTA, Joan; BONAL, Raimon. Sant Andreu de Palomar, del municipi independent al barri actual. 
Barcelona: Fundació Jaume Bofill – Associació de Veïns de Sant Andreu, 1979, pàg. 120. 
PÉREZ BARÓ, Albert. (1989), pàg. 23, 69, 87, 130, 165 - 167. 
https://rutescooperatives.wordpress.com/2013/10/23/en-ruta-per-les-cooperatives-obreres-de-sant-andreu/  
https://sites.google.com/site/santandreufotoafoto/cooperativa-l-andreuenca  
327 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 89.  
328 Ídem, pàg. 87 – 88. 
329 Ídem, pàg. 88. 
330 Ídem, pàg. 89. 
331 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme.: (2003), pàg. 9 – 11.  
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la CNT, amb el consentiment del mateix Sanchís. Durant la Republicà, la cooperativa 

serví com a centre de lleure, però amb la fi del Conflicte va tancar les seves portes, 

desapareixent el cooperativisme al sector fins el 1975, quan joves socialistes 

autogestionaris i alguns anarquistes, van crear la Cooperativa Obrera Bon Pastor332. 

Aquesta seguint les idees del cooperativisme de consum de Rochdale, va tenir un gran 

èxit en un principi, però a mitjans dècada de 1980 hi hagué problemes financers per la 

pèrdua de socis i la cooperativa es veié obligada a tancar. 

 De les associacions mutuals destaquem al nucli urbà de Sant Andreu el Centre 

Auxiliar La Llum Andreuenca333, nascuda el 1896 de la unió de la Societat de Socors 

Mutu Centre Familiar Andreuenc, de la Societat Choral el Lliri i de la Societat Coral la 

Rosa. Aquesta construí el seu propi local al carrer Coroleu l’any 1912, a més de ser una 

mutualitat es dedicà a crear grups de lleure pels seus socis, el 1917 creà la banda de 

música la Llum Andreuenca, el 1925 la Sardana Popular, el 1927 la secció Joventut 

Escaquista, la Penya Ciclista Andreuenca i la secció Esportiva Penya Tranquils. Al 

llarg de la dècada de 1930 va anar perdent socis, fins a desaparèixer abans de la Guerra 

Civil. 

 L’any 1885 al sector de Santa Eulàlia de Vilapicina, els seus habitants van crear la 

Societat d’Obrers Auxiliar l’Estrella334, que es dedicava a donar un servei medico-

farmacèutic al seus socis, fins a la seva desaparició l’any 1939, a causa de la seva 

significació a favor de la República durant el Conflicte bèl·lic.  

 La mutualitat més important a Sant Andreu va ser la Previsión Obrera335, creada  el 

1905 de mans de Jeroni Puig, amb la col·laboració del doctor J. Cararach i de Pere Galí, 

en un edifici del carrer Balari Jubany, que era de la seva propietat. Es dedicava en un 

principi a oferir una previsió de diners per a la vellesa, i més tard per a malaltia i socors 

per defunció, a més de patrocinar l’ensenyament per a obrers. Gràcies  a la col·laboració 

amb Cararach tenia un conveni amb la Clínica Sant Jordi. Al llarg de la seva existència 

incorporà tot un seguit de mutualitats més petites, i tingué com a socis protectors, 

algunes de les empreses de Sant Andreu, com la Fábrica Nacional de Colorantes i 

Explosivos. De 1913 a 1926 tingué una sucursal a Gràcia, i entre 1922 i 1926 un altre a 

                                                           
332 Ídem, pàg. 56 – 59. 
333 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 38. 
334 Ídem, vol. VII, pàg. 20 – 22. 
335 Caixa de la Cooperativa La Previsión Obrera. (AMDSA). 
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les Corts, quan foren clausurades per falta de socis. Durant la Guerra Civil tingué 

problemes per cobrar els lloguers dels pisos de la seva propietat. Després del Conflicte 

bèl·lic hi hagué una depuració en els càrrecs de la junta directiva, i es va fer 

desaparèixer del seu nom, la paraula “obrera”, quedant només com a Previsión de San 

Andrés, nom que durà fins a la fi del Règim Franquista, quan es recuperà el nom 

original. Amb l’arribada de la democràcia el nombre de socis va anar baixant de mica en 

mica, sobretot per l’existència de la Seguretat Social i que les quotes cada cop eren més 

elevades, així l’any 1985 la mutualitat Previsión Obrera tancà les seves portes i vengué 

tots els seus actius, per a pagar els deutes.  

 El 1926 es fundà la Clínica Sant Jordi336, com una mutualitat sanitària amb la unió 

dels metges Josep Dencàs Puigdollers, Agustí Martí Guinart i Josep Cararach i Mauri, 

instal·lant-se a la plaça de l’estació de Sant Andreu, en una antiga torre d’estil 

neoclàssic. Tres anys més tard s’incorporaren els doctors Pere Màrtir Cararach Rivera i 

Francisco Prats Jovés. Amb l’ampliació de personal, es convertí en companyia 

asseguradora d’assistència sanitària fins a l’actualitat. 

 La primera entitat benèfica impulsada per l’Ajuntament barceloní va ser la Junta 

Benefica per a Sant Andreu i la Sagrera337, impulsada per Josep Cararach, com a tinent 

d’alcalde, i amb la col·laboració de mossèn Joan Clapés. Aquesta pretenia eradicar la 

mendicitat, protegir la infantesa i proporcionar socors als pobres de cada barri, 

mitjançant la col·laboració de personalitats, càrrecs i persones de forma individual. 

Començà a funcionar al setembre de 1916, recaptant els diners necessaris d'aportacions 

personals de la mateixa gent de les barriades. Amb la Dictadura de Primo de Rivera va 

ser clausurada, apoderant-se d'ella l'autoritat corresponent. No fou fins el 1964, quan 

l’Ajuntament tornà a impulsà la formació d’un altre entitat benèfica, el Patronat 

Assistencial per a sanitat, cultura i societat338, que havia de donar servei a tot l’antic 

terme de Sant Andreu. Aquesta entitat tingué fonamentalment un funcionament 

paternalista des de l’antic edifici consistorial del poble de Sant Andreu, cosa que 

provocà que les seves accions no arribessin a tot l’antic terme municipal, com s’havia 

previst. Després de la creació de diferents ambulatoris, biblioteques i escoles al llarg 

dels anys 1970 i 1980, als diferents barris andreuencs, el Patronat desaparegué. 

                                                           
336 RABASSA MASSONS, Jordi: (2004), pàg. 70 – 75. 
http://www.clinicasantjordi.com/ca/historia_clinica.php  
337 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. V, pàg. 27 – 47. 
338 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 207 – 211. 
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  4. Les associacions i entitats culturals i de lleure. 

 

 Les associacions i entitats de caire cultural i de lleure van ser les que van donar un 

sentit més important de pertinença, molt especialment les del nucli urbà de Sant Andreu. 

Algunes d’aquestes han arribat fins els nostres dies, ja que s’han anat adaptant als 

temps. Entre elles trobem associacions dedicades exclusivament a la cultura, altres que 

només es dediquen al lleure i la majoria que es dediquen a ambdues coses.  

 En parlar d’entitats de lleure s’inclouran les dedicades a l’esport, ja que han tingut 

un paper cohesionador. Així mateix també s’inclouran els cinemes com a centres de 

lleure, que durant les dècades de 1940 i 1950, van servir com a un dels pocs espais 

d’esbarjo en molts sectors i, fins i tot van col·laborar en la vida social d’aquests, cedint 

l’espai per a realitzar actes de diferent caràcter. 

 La primera entitat que cal destacar fou el Casino el Porvenir o dels Rics339, situat 

des de la seva fundació l’any 1859, a la confluència dels carrers Pons i Gallarza amb 

Jorba. Era l’indret on la burgesia andreuenca es reunia i va ser la seu del partit 

progressista, durant la Restauració Borbònica. Les seves principals activitats eren de 

lleure, tenint en els seus locals un bar i un teatre per a grups de teatre amateur, sorgits 
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entre els socis, però l’activitat estrella va ser el ball de carnaval. Amb el pas del temps 

aquestes activitats van anar decaient, cosa que comportà la baixa de molts socis, 

provocant problemes econòmics, que es van solucionar amb la creació d’una nova 

entitat, de nom Nuevo Porvenir. Aquest, el 1923 es convertí en seu de la Unión 

Patriótica, partit impulsat per la Dictadura de Primo de Rivera, cosa que portà el seu 

tancament l’any 1931, amb la proclamació de la Segona República. 

 L’any 1866 es creà el Casino La Ilustración, al carrer Gran de Sant Andreu, 

impulsat per diferents prohoms del poble, que volien portar un nivell cultural més alt als 

seus conciutadans, per aquest motiu una de les seves principals activitats era la de fer 

conferències obertes a tothom, i editant butlletins i premsa dels esdeveniments del 

poble. Dos anys més tard es transformà en Centre Popular Catalanista o com es coneix 

en l’actualitat Centre Cultural els Catalanistes340, tenint unes idees autonomistes i 

dedicant-se a protegir i difondre la cultura catalana al poble de Sant Andreu. Aquest 

comptava amb un bar, com a centre social, i un teatre, per a fer espectacles. Durant la 

Dictadura de Primo de Rivera va ser clausurat per les seves idees catalanistes, reobrí les 

portes amb l’arribada de la Segona República, continuant amb les seves activitats 

culturals, aglutinant tot un seguit d’entitats més petites, com per exemple el Foment 

Sardanístic Andreuenc, el Grup Excursionista Bon Temps, un grup de teatre i 

l’ Andreuenc Club de Futbol. Aquesta entitat sempre fou mal vista pels obrers 

andreuencs, ja que la majoria dels seus socis eren homes de la petita burgesia 

andreuenca i professionals liberals. Això portà a que durant la Guerra Civil la seva seu 

fos ocupada per la CNT. Amb la fi del Conflicte armat es retornà la propietat del local al 

Centre Cultural els Catalanistes, però per a continuar existint se li imposà el nom de 

Circulo Cultural Español, nom que mantingué fins a l’arribada de la democràcia. 

Durant el llarg període dictatorial el Centre Cultural els Catalanistes van continuar 

difonent i protegint la cultura catalana, primer amagada sota el concepte de folklore, i 

amb el pas del temps més obertament. Igual que havia fet durant la Segona República va 

ser una entitat que acollia diferents grups que cal esmentar: un grup de sarsueles, un de 

teatre, la Societat de Coloms Esportius La Andreuenca, el Grup Submarinista 

Barcelona, l’Esbart Mare Nostrum o l’Orfeó l’Eco de Catalunya, coral creada el 1899 i 

que al perdre els seus locals, després de la Guerra Civil, arribà a un acord amb el Centre 
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Cultural Catalanista per treballar conjuntament en el mateix espai, convertint-se en una 

de les corals més importants del Principat. 

 El 1870 es creà la Societat Cultural i Esportiva la Lira341 amb el nom de Societat 

Coral La Lira. Va néixer com a lloc de reunió dels seus socis, políticament es definí 

com apolítica, tenint com a principal objectiu el cant coral. El 1895 per aconseguí 

aquests objectius, els propis socis van començar a edificar la seva seu al carrer Coroleu, 

cosa que tres anys més tard va ser una realitat. A principis de segle hi havia una secció 

de teatre, un grup sardanístic, un d’escacs, un esbart, un grup de filatèlia, un club 

ciclista, un agrupament escolta, una penya barcelonista... convertint-se en una societat 

aglutinadora d’altres entitats, a les quals se’ls cedeix l’edifici a canvi de formar part de 

la societat. Aquesta gràcies a la seva posició apolítica ha continuat oberta fins 

l’actualitat, aglutinant diferents grups i entitats a la seva seu. 

 A la plaça Comerç, centre neuràlgic de Sant Andreu, l’any 1873 es construí la seu 

del Centre Obrer Instructiu o Casinet342, dedicat al ball, amb un cafè, un teatre, una 

biblioteca i una escola per a obrers. En alguns moments també actuà com a mutualitat 

pels seus socis. Aquest tingué una certa rellevància, sobretot durant la Segona 

República, quan es canvià el nom per l’Avenç Obrer Català, on es reuní el març de 

1931 el partit Estat Català, moment que va aprovar la seva partició en la conferència 

d’esquerres, que es celebrava el 18 i 19 d’aquell mes al Foment Republicà de Sants, on 

es fundà ERC. Amb la fi de la Guerra Civil l’entitat desaparegué i el seu local fou 

ocupat per Falange, convertint-se en la seva seu a Sant Andreu, fins el 1962 quan van 

enderrocar l’edifici per a fer habitatges plurifamiliars. 

 L’any 1885 es formà l’Ateneu Obrer de Sant Andreu343, entitat amb una important 

activitat cultural i recreativa. En els seus orígens obrí una escola per a criatures de dia i 

per adults de nit, una biblioteca oberta a tot el poble, un teatre, feia conferències, 

excursions, esports... Primer estigué instal·lat a diferents edificis del poble, el 1904 es 

posà la primera pedra per un edifici, que no s’arribà a construir i el 1933 s’acabaren les 

obres de la seu de l’entitat al carrer Abad Odó, on va continuar amb les seves activitats. 

                                                           
341 ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
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342 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol VII, pàg. 33 – 34. 
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Amb la fi del Guerra Civil l’edifici fou ocupat per Falange i l’Ateneu Obrer  es va veure 

obligat a continuar la seva existència en locals llogats, a més de fer desaparèixer del seu 

nom la paraula “obrer”. Entre els diferents locals on va anar a parar hi havia cases 

particulars dels seus socis, el Centre Cultural els Catalanistes i a la Societat Cultural i 

Esportiva la Lira. Amb la democràcia, l’any 1985 l’Ajuntament retornà l’edifici a 

l’ Ateneu i aquest continuà amb les seves activitats culturals i de lleure fins a l’actualitat.  

 Al sector de la Sagrera l’any 1890 es creà el Foment del Treball344, impulsat per 

Martí Molins, treballador de la Fàbrica Sert. L’entitat s’inaugurà amb una biblioteca i 

un museu, per a dotar d’espais de cultura el sector. L’any 1906 es convertí en Ateneu 

Obrer de la Sagrera al unir-se a la Unió Sagrerense. Va crear unes escoles per a obrers, 

però amb la Dictadura de Primo de Rivera, l’any 1928 hagué de tancar les seves portes, 

desapareixent definitivament. 

 El 1903, al sector de Santa Eulàlia de Vilapicina es va fundar el Casino Eulalienc o 

Casinet345, amb el nom de Casino Auxiliar Eulaliense. El seu principal objectiu era el 

de ser una mutualitat per els socis en cas de malaltia, i volia treballar pels interessos del 

col·lectiu humà del sector procurant diversió, esbarjo i actes culturals. Van aconseguir 

comprar un local propi al carrer Amílcar. Els actes més importants que va realitzar van 

ser els balls i el teatre. Durant la Dictadura Franquista patí depuracions de la Junta de 

Socis, però es mantingué com a centre d’entreteniment i reunió del sector fins a 

l’actualitat. 

 L’any 1919, impulsat per la parròquia i amb persones sorgides dels Lluïsos, es 

fundà el Casal Catòlic de Sant Andreu346, abans esmentat, que tingué una total 

independència de la parròquia. L’any 1926 comprà l’antic edifici del Casino Porvenir, 

on s’instal·là fins a l’actualitat. El seu objectiu era treballar col·lectivament pel 

perfeccionament moral i material de la classe obrera, a través de l’esbarjo i la cultura. 

Durant les dècades de 1920 i 1930 creà una biblioteca, una secció de teatre, una de 

literatura, una excursionista i un orfeó, fins i tot arribà a obrir una borsa de treball, un 
                                                           
344 BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; PALOMAR, Joan Miquel; SOLÀ, Pere; ORPINELL, Jaume: 
(1997), pàg. 91. 
345 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 207 – 211. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 34 – 35. 
http://www.centreeulalienc.com/casinet/historia.html  
346 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 207 – 211. 
CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. VII, pàg. 10 -11. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 141 – 142. 
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secretariat popular i va acollir el Sindicat Catòlic dels Carrilaires. Després de la Guerra 

Civil el Casal Catòlic quedà inscrit dins de la parròquia de Sant Andreu, però els rectors 

d’aquesta mai no exerciren un control real sobre l’entitat. El Casal Catòlic, durant les 

dècades de 1950, 1960 i 1970 va aconseguir impulsar un gran nombre d’activitats 

culturals i de lleure pels afiliats, però a principis de 1980 començà a tenir un petit 

declivi, sense arribar a desaparèixer. 

 A la zona alta de Sant Andreu, amb la construcció de les primeres edificacions, els 

habitants de la zona van fundar l’any 1927, l’Ateneu Familiar, Artístic i Cultural de 

Verdum347, intentant aportar alguna cosa a la cultura i mobilitzant-se per aconseguir 

millores al sector. Aquesta entitat després de la Guerra Civil fou ocupada per Falange, 

desapareixent definitivament, ja que la majoria dels seus membres estaven vinculats en 

la política. 

 Durant el període de la Dictadura Franquista es van mantenir les entitats culturals 

preexistents i només en van néixer de noves vinculades a les parròquies, com hem vist 

anteriorment. Amb l’arribada de la democràcia es van tornar a crear algunes 

associacions, però totes elles foren de caire festiu, ja que en aquell moment l’educació i 

la cultura els proporcionaven els diferents ens públics. Les associacions de caire festiu 

que destaquem, creades al llarg de la dècada de 1980, són les comissions de Festa Major 

dels diferents barris de l’antic terme de Sant Andreu de Palomar, les colles de diables i 

correfocs, de geganters, grallers i capgrossos. 

 Les associacions esportives més destacades a l’antic municipi de Sant Andreu, van 

ser els equips de futbol, ja que el futbol a principis del segle XX es convertí en l’esport 

més popular. Tot i això cal destacar alguns equips de bàsquet, sorgits de parròquies o 

escoles, creats durant la dècada de 1960, també tingueren importància els grups 

excursionistes, com l’Agrupació Excursionista Muntanya, nascuda al nucli urbà de Sant 

Andreu l’any 1930, i l’Agrupació Excursionista Taga, nascuda al barri de la Trinitat 

Vella el 1966. 

 El primer equip de futbol documentat a Sant Andreu va ser el Club de Futbol 

Andreuenc348, sorgit dins del Centre Cultural els Catalanistes, tres anys més tard es creà 

el Club de futbol Zeta, que el 1911 juntament amb una escissió de l’Andreuenc, l’Avenç 

                                                           
347 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), pàg. 188. 
348 CLAPÉS I CORBERA, Joan: (1931), vol. V, pàg. 112 – 125.  
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de l’Esport, l’Esport Ciclista Andreuenc i l’ Agrupació Atlètica Vida van fundar la Unió 

Esportiva Sant Andreu349, nom que rebrà a partir de 1924. Aquest tot i quedar relegat a 

un simple equip de barri al llarg dels anys, va ser un dels més importants de Catalunya 

en els seus orígens, però la seva escassa liquiditat no li permeté continuar competint a 

les màximes categories, arribant fins i tot en algun moment a plantejar-se la desaparició. 

Des de l’any 1974 compta amb un camp de futbol, pistes esportives i gimnàs, al nou 

tram de la Rambla, que es va obrir amb el Pla Parcial de Sant Andreu. 

 Fora del nucli històric de Sant Andreu, també van aparèixer clubs de futbol, que 

van aportar el sentiment de pertinença, que en alguns casos mancava. El primer club fou 

el Club Esportiu Sagrerenc350, nascut el 1915, que permeté un temps de lleure als obrers 

de la Sagrera. L’any 1927 nasqué el Club de Futbol Muntanyesa351, al barri de 

Prosperitat, que ajudà a crear una major cohesió social entre els membres d’aquesta 

comunitat de veïns, i durant la Dictadura Franquista servi com a centre de reunió pels 

veïns. El 1932 al barri de Bon Pastor, el propietari del Bar Set Portes, centre social de 

les esquerres, creà el Club Deportiu Rocamora Tomato352, que no sobrevisqué a la 

desfeta republicana, amb la desaparició de molts dels seus membres, alguns exiliats i 

altres morts durant la Guerra o per la repressió posterior. El 1948 es reimpulsà un nou 

equip, anomenat Club Deportivo Rocamorense353, que funcionà fins el 1984 quan 

s’integrà a la Unió Esportiva Bon Pastor, sorgida amb l’obertura del poliesportiu, 

aquest mateix any. 

 Com ja hem dit anteriorment els anys de la Dictadura Franquista van representar 

una aturada en la creació d’associacions, en el cas de les esportives això també succeí 

durant els primers anys de la Dictadura, tot i això, el 1955 nasqué el Club Cultural i 

Deportiu Turó de la Peira354, amb la idea d’impulsar activitats culturals en el sector, 

però aquest no aconseguí els seus objectius, quedant només com un equip de futbol de 

barri. Cosa que també passà amb el Club Deportiu Habitatges del Congrés355 i el Club 

                                                           
349 ARAGUZ BOGUÑA, Xavier. Unió Esportiva Sant Andreu: 1909 – 2009. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona – Unió Esportiva Sant Andreu, 2009. 
 http://www.uesantandreu.cat/club/historia/  
350 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol II, pàg. 140. 
351 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 166. 
http://www.cfmontanyesa.com/page-1#!__page-1/el-club  
352 CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2003), pàg. 79. 
353 Ídem, pàg. 79. 
354 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VI, pàg. 100. 
355 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 140. 
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de Futbol Ràpid Navas356, nascuts el 1957 i el 1980 respectivament, en els barris que els 

donaren nom. 

 Una de les entitats esportives més important de Sant Andreu que no es dedicà al 

futbol va ser el Club Natació Sant Andreu357, fundat el 1971, disposant d’instal·lacions 

al nucli urbà andreuenc i els sectors de la Sagrera i de Trinitat Vella. El 18 de març de 

1971, amb la inauguració del cobriment de la piscina municipal del carrer Santa 

Coloma, que fou cedida a la Junta de Veïns, es fundà el Club Natació. El mateix any, el 

Club Esportiu Fabra i Coats, situat a les antigues instal·lacions esportives de Filatures 

Fabra & Coats, s’uní al Club Natació, amb els seus equipaments: una piscina i pistes de 

tenis. De mica en mica va anar tenint cada cop més socis i una escola de natació i de 

waterpolo, aconseguint algunes victòries internacionals, anant millorant les seves 

instal·lacions fins a l’actualitat. 

 Els cinemes, com ja hem apuntat anteriorment, han tingut un paper important en 

alguns barris andreuencs, com a indrets de lleure i de trobada, molt especialment durant 

la Dictadura Franquista. El primer cinema del qual hi ha constància a Sant Andreu és el 

Salón Central358, obert al carrer Gran de Sant Andreu el 1907. Però no fou fins a les 

dècades de 1920 i 1930 que obriren la majoria de cinemes: el 1921 l’Odeón359 a la 

Rambla i el Recreo360 al carrer Gran de Sant Andreu, el 1931 la Sala Coroleu361 al 

carrer homònim,  el 1934 l’Atlàntida362 a la plaça Comerç, i el més tardà a obrir-se fou 

el Victòria363 l’any 1958, a la Rambla, de mans del Grup Balañà. Tots aquests cinemes 

van estar oberts al nucli urbà de Sant Andreu, provocant que tots els habitants de l’antic 

terme municipal es desplacessin fins el centre urbà, cosa que els aportava un sentit de 

pertinença a aquest, i no tant a la ciutat de Barcelona. Això succeïa perquè el nucli de 

Sant Andreu va funcionar com a centre de lleure i de comerç per a tots els nuclis sorgits 

al seu terme, ja que el centre de la Ciutat Comtal quedava massa allunyat i tenia unes 

                                                           
356 HUERTAS Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, vol. I, pàg. 143. 
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males comunicacions. A la dècada de 1970, amb l’arribada massiva de la televisió a les 

cases i la democratització de les associacions, els cinemes es van veure obligats a 

tancar. La majoria d’aquests van esdevenir edificis d’habitatges plurifamiliars durant la 

dècada següent, l’únic que es convertí en un equipament va ser l’Odeón, que es convertí 

en un mercat, per acollir el que es trobava a la plaça Nadal. 

 Els sectors andreuencs, en els quals sorgí un cinema propí, van ser la Sagrera, amb 

l’obertura el 1920 del cinema Imperial364, al carrer Martí Molins, que tancà les seves 

portes a la dècada de 1970 i des de 1982 esdevingué el centre cívic de la Sagrera. En 

aquest cas podem considerar que el cinema formava part dels del nucli urbà de Sant 

Andreu, donada la continuïtat urbanística entre els dos. Un altre sector amb cinema va 

ser el de Bon Pastor, quan el 1932 Pedro Omedes Mulet, obrí el cinema Edison365, al 

carrer Sant Adrià cantonada Sas, havent de mantenir-lo tancat després de la Guerra 

Civil, i reobrir-lo el 1948 amb el nom Ambos Mundos. Aquest no només funcionà com a 

cinema, sinó també es llogà per a diferents actes impulsats per la parròquia, com els 

festivals recaptatoris a favor de les escoles parroquials, al llarg dels anys 1960. Al igual 

que la resta de cinemes l’afectà l’arribada de la televisió i tancà les seves portes el 1976, 

esdevenint un bloc de d’habitatges plurifamiliar. En aquest sector el cinema sorgí tant 

d’hora i tingué tanta importància, perquè el seu aïllament era molt important, primer 

rodejat de camps de conreu i posteriorment, des de 1955,  rodejat pel polígon industrial. 

Als últims sectors que sorgiren cinemes foren: a Prosperitat, el cinema Rosal366, obert 

l’any 1944 fins el 1978, a Vilapicina l’any 1959 s’inaugurà el cinema Virrey367 que va 

romandre obert fins el 1985, a Verdum al carrer Viladrosa es van obrir els cinemes 

Roquetas368 el 1959 i el Cristal369 el 1961, el primer desaparegué el 1978 i el segon el 

1984, al sectors dels Indians l’any 1962 obrí el cinema Rio370, al carrer Matanzas que 

des de 1973 passà a formar part del Grup Balañà, tancant les seves portes el 1990, i per 

últim el mateix 1962 a Trinitat s’obrí el cinema Trinitat371 que tancà el 1977, després 

d’acollir diverses reunions de l’Associació de Veïns de Nou Barris.   
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  5. Les associacions reivindicatives. 

 

 En aquest apartat aportarem la informació sobre totes les associacions nascudes per 

a defensar tant els interessos particulars d’un sector de la població de l’àmbit d’estudi, 

com les associacions sorgides per a defensar els interessos de la col·lectivitat veïnal, és 

a dir, les associacions de veïns.  

 Les primeres associacions que van sorgir a l’antic municipi de Sant Andreu de 

Palomar van ser associacions de propietaris, que s’associaven per a tenir més força 

davant de l’administració municipal per a reivindicar les necessitats que creien que 

tenien els sectors on residien. La primera d’aquestes es va fundar el 1919, al sector dels 

Indians, l’Associació de Propietaris de Can Berdura372, nom del mas més important del 

sector, el 1925 aparegué l’Associació de Propietaris i Contribuents de Roquetes, 

Charlot (Porta), Prosperitat i Verdum373, anomenada “Defensa de los Intereses de la 

Propiedad Urbana de las Afueras de San Andrés”, el 1933 es creà l’Associació de 

Propietaris de l’Estadella374, al sector de Bon Pastor i l’Associació de Propietaris de la 
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Trinitat, a Trinitat Vella375. Les últimes, ja tardanament foren l’Associació de Petits 

Propietaris de Torre Baró376 i la Cooperativa Vallbona377 l’any 1942, que es van unir el 

1953 en la Cooperativa Torre Baró. Totes elles van anar desapareixent pel creixement 

de la ciutat, que va començar a cosir aquests sector aïllats amb la trama urbana 

barcelonina, i per tant solucionant les seves reivindicacions. Aquestes reivindicacions 

eren les de disposar d’aigua corrent, electricitat i carrers urbanitzats, és a dir amb 

clavegueram, voreres, pavimentació... 

 A mitjans de la dècada de 1950, la Dictadura Franquista va permetre, que des de 

Falange, s’impulsés la creació d’associacions anomenades de Pares de Família, que 

havien de servir per crear espais de lleure sota la tutela i el control de Falange. Aquestes 

associacions es van aprovar per Decret de la Secretaria General de Falange i las JONS 

el 1957, quan algunes associacions ja existien. La primera que aparegué a l’antic 

municipi de Sant Andreu de Palomar va ser, l’any 1956 l’Associació de Pares de 

Família del Congrés. Al llarg de la dècada de 1960 va aparèixer una Associació de 

Pares de Família378 pràcticament a cada barri: a Torre Llobeta, a Vilapicina, a Verdum, 

a Roquetes, a Prosperitat, a Ciutat Meridiana i a Bon Pastor. Totes elles van impulsar, 

primerament activitats cultuals, però veient els problemes dels barris respectius,  van 

iniciar les primeres reivindicacions per a millorar els seus barris, cosa que portà a 

membres del PSUC i del PTE a introduir-se en aquestes associacions, polititzant-les, 

creant una consciència de classe entre els seus membres, i posteriorment col·laborant 

perquè aquestes associacions esdevinguessin associacions de veïns.  

 En alguns barris de polígons del Patronat Municipal de l’Habitatge, des d’aquesta 

mateixa entitat, es va impulsar la creació de centres socials, que al igual que les 

Associacions de Pares de Família, eren per a controlar els habitants dels sectors 

mitjançant algunes activitats culturals. El primer centre social que impulsà el Patronat 

Municipal de l’Habitatge, fou el Centre Social de Trinitat Nova379 l’any 1959, el 1962 

impulsà el Centre Social de Baró de Viver380 i el 1968 el Centre Social de Roquetes381. 
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Tots tres, van seguir el mateix camí de les Associacions de Pares de Família, primer 

foren centres de lleure, després iniciaren mobilitzacions per reivindicar millores als 

barris i de mica en mica, amb l’arribada de membres del PSUC i el PTE, es van anar 

polititzant, fins esdevenir associacions de veïns. 

 Les associacions de veïns es van poder constituir gràcies a la Llei d’Associacions 

impulsada pel Règim Franquista l’any 1964. El 1966 es va fundar la primera associació 

de veïns de l’antic municipi andreuenc, l’Associació de Veïns de Torre Llobeta – 

Vilapicina382, creada per membres de Falange i vinculada al Patronat Municipal de 

l’Habitatge. Durant els primers anys serví com a interlocutor entre els veïns i el 

Patronat Municipal de l’Habitatge, per a solucionar el problema de les esquerdes 

sorgides als blocs del polígon, a causa de la construcció del metro de la línia 5. L’any 

1970, un cop superada aquesta lluita, l’associació es dividí entre els dos sectors 

representats, el de Torre Llobeta i el de Vilapicina. Les dues noves associacions van 

començar reivindicacions més concretes, sent la més important d’aquestes a Torre 

Llobeta, a finals de la dècada de 1970 i principis de la següent, per aconseguir que el 

mas de Torre Llobeta no acabés enderrocat i es convertís en centre cívic, cosa que 

aconseguiren l’any 1983. Per la seva part a Vilapicina es lluità per aconseguir millores 

de tot el conjunt històric d’edificis al voltant de la capella de Santa Eulàlia de 

Vilapicina, la preservació de la part alta del Turó de la Peira com a parc públic i la 

construcció d’equipaments, com un centre cívic, cosa que no s’aconseguí fins 1995. 

 El 1968 es creà l’AVUME383 (Associació de Veïns de la Urbanización Meridiana), 

dins del polígon d’habitatges construït per l’Obra Sindical del Hogar. Aquesta 

associació es va mantenir marginada respecte al sector al qual pertany, sense fer cap 

mena de reivindicació, més que les que afectaven directament al recinte del polígon, 

intervenint d’interlocutor entre els veïns i l’Obra Sindical del Hogar durant els anys 

1970, quan aquest ens es decidí a vendre els habitatges. 
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 L’any següent, el 1969, nasqué l’Associació de Veïns de Can Ros – Congrés384, que 

sorgí per a solucionar els problemes concrets que tenien els habitants del polígon del 

Congrés amb l’organisme constructor del mateix, el Patronato de Viviendas del 

Congreso. Aquesta associació amb els anys, i un cop solucionats els problemes dels 

propietaris del polígon, amplià el seu radi d’actuacions, incorporant les reivindicacions 

del sector dels Indians, creant una unitat d’acció per els dos sectors. 

 La següent associació que es creà fou de l’Associació de Veïns de Nou Barris385, 

que va néixer de les mobilitzacions en contra del Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – 

Trinitat, plantejat el 1969. Aquesta es fundà el 1970 per anar contra el Pla Parcial, que 

afectava a nou dels barris de la zona alta de Sant Andreu: Ciutat Meridiana, Vallbona, 

Torre Baró, Trinitats, Prosperitat, Roquetes, Verdum, Canyelles i la Guineueta. A més 

també s’hi van sumar altres veïns de les zones afectades per l’obertura del Segon 

Cinturó de ronda, que no formen part de l’àmbit d’estudi.  L’associació fou creada per 

gent que venia d’una amplia mobilització anterior al Pla Parcial, entre els seus membres 

hi havia gent dels polígons de l’Obra Sindical del Hogar, que havien format part del 

grup de veïns que lluitaven per aconseguir les millores dels habitatges dels polígons. 

Així mateix hi havia els veïns, que l’estiu de 1964 havien construït el clavegueram al 

sector de Roquetes, deixant en evidència l’administració municipal, com s’ha explicat 

anteriorment. 

 Després de moltes converses entre l’Associació de Veïns de Nou Barris i 

l’Ajuntament, aquest intentà tirar endavant el Pla Parcial, tot i l’oposició dels veïns, 

cosa que provocà que el dia 10 de maig de 1973, dia que s’havia d’aprovar 

definitivament el Pla Parcial, els associats van entrar al ple municipal i van aturar 

l’aprovació, quedant el Pla Parcial sobre la taula, aconseguint que no es tornés a parlar 

d’aquest Pla Parcial, i fins i tot, la dimissió de l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de 

Porcioles. Amb aquest gran èxit l’Associació de Veïns de Nou Barris inicià tot un seguit 

de reivindicacions per a tot el sector, la majoria d’aquestes grans mobilitzacions es 

poden classificar en: 

                                                           
384 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 142. 
385 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. VII, pàg. 174 – 175. 
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1. Aconseguir espais verds dins dels barris, frenant l’especulació que convertia 

tot el sector en una zona d’habitatges plurifamiliars, sense espais públics de 

lleure.  

2. L’obertura d’escoles i instituts públics, ja que en tot el sector hi havia un 

gran dèficit. 

3. L’arribada del transport públic a totes les zones, incloses la part alta de les 

Roquetes, per aconseguir això s’arribà fins i tot a segrestar autobusos 

demostrant que aquests podien passar pels carrers, cosa que l’Ajuntament 

negava. 

4. La millora en la urbanització de tots els carrers existents, amb la construcció 

de clavegueram adequat i la instal·lació de fanals i semàfors. 

5. A Trinitat Vella, aconseguir la desaparició de les torres d’alta tensió situades 

al carrer principal entre els edificis d’habitatges.  

6. La construcció d’un pont entre les dues Trinitats i un accés entre Torre Baró 

i Vallbona. 

7. Millores a tots els edificis dels ens públics que patien humitats i esquerdes 

per la utilització de materials de mala qualitat.   

 Per aconseguir totes aquestes peticions l’Associació de Veïns de Nou Barris, va 

impulsar una candidatura per les eleccions a regidor de l’octubre de 1973, encapçalada 

per l’obrer i activista Fernando Rodríguez Ocaña. Aquest després de fer una campanya 

porta a porta per tots els barris de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, va 

aconseguir una amplia majoria, quedant per davant del candidat oficialista. Però en el 

moment de la proclamació, no va poder ser nomenat, perquè no havia presentat la nota 

de costos de la campanya, cosa que des de la Junta del Cens se li havia notificat que no 

calia, a més les actes de les meses on va obtenir més vots havien desaparegut. Per 

aquests motius fou nomenat regidor del Districte IX el candidat oficialista, que era el 

segon en vots. Rodríguez Ocaña inicià un recurs contra el frau electoral i totes les 

associacions de veïns de l’antic municipi andreuenc van recollir firmes i enviar cartes de 

queixa a l’alcalde de Barcelona, el president del Govern, al ministre de justícia, el 

ministre de governació i el governador civil de Barcelona, demanant que fos nomenat 

regidor qui més vots havia obtingut, però no reveren cap tipus de resposta, quedant el 

tema solucionat amb el nomenament del candidat oficialista386. 
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 Després d’iniciades totes les mobilitzacions, al llarg de la dècada de 1970, 

l’ Associació de Veïns de Nou Barris es va anar desestructurant, ja que cada sector va 

crear la seva pròpia associació de veïns, millorant molt les mobilitzacions i les 

reivindicacions de cada sector, sense deixar mai de col·laborar entre elles, recordant que 

totes les mobilitzacions eren per millorar la zona alta de Sant Andreu, que de mica en 

mica va anar denominant-se Nou Barris. 

 Al nucli antic de Sant Andreu es creà l’Associació de Veïns de Sant Andreu387 l’any 

1972, el mateix any que l’Associació de Veïns de la Sagrera388 i l’ Associació de Veïns 

de Porta389. Totes elles van néixer amb les demandes de més espais verds als seus 

sectors. A Sant Andreu es demanava la creació d’una plaça on s’havia enderrocat l’antic 

Hostal de Can Joan, aconseguint la construcció de la plaça Mossèn Clapés. A la Sagrera 

la creació d’una gran plaça on hi havia unes antigues fàbriques, aconseguint la plaça de 

l’Assemblea de Catalunya, i per últim a Porta es demanava la urbanització de la plaça 

Sóller, que romania abandonada. A més de reivindicar la millora en la urbanització dels 

barris, es demanava la conservació d’alguns edificis històrics de l’antic poble andreuenc 

i sobretot la creació d’escoles públiques. 

 La lluita conjunta més important de l’Associació de Veïns de Sant Andreu i de 

l’ Associació de Veïns de la Sagrera, va ser obligar a l’Ajuntament a que complís el Pla 

Parcial d’ENASA, plantejat el 1971. Així s’aconseguí la creació del parc de la Pegaso, 

l’obertura de l’escola homònima i de l’institut Príncep de Viana. En el cas de l’escola 

Pegaso, s’aconseguí que aquesta formés part d’un pla pilot d’autogestió d’escoles per 

part de pares i mestres, amb un mínim control de l’administració. Això també ho 

reivindicà i ho aconseguí l’Associació de Veïns de Porta, amb l’escola Palma de 

Mallorca, però aquest sistema autogestionari durà poc, agafant el control dels centres 

l’administració pública. Després d’aquests èxits les associacions d’aquests tres barris es 

van centrar, al llarg de la dècada següent, en les millores de cada barri. En el cas de 

Porta es va lluitar per aconseguir que s’acabessin d’urbanitzar els terrenys dels Tallers 

del Ferrocarril del Nord; en le cas de Sant Andreu, la lluita més important va ser 

                                                           
387 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. II, pàg. 210. 
PALLARÈS-PERSONAT, Joan; VINYES I ROIG, Pau. La lluita d’un poble, 25 anys de l’Associació de 
Veïns de Sant Andreu de Palomar. Barcelona: Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, 1996. 
ÁLVAREZ, Manuel; BASIANA, Xavier; CHECA, Martí; DE LA CRUZ, Xavier; PALLARÈS, Joan; 
RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 206 – 208. 
388 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 143. 
389 Ídem, vol. II, pàg. 204. 
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recuperar la Rambla com a passeig; i en el cas de la Sagrera, es van centrar molt en els 

canvis urbanístics que estaven causant el tancament de les empreses i la construcció de 

nous habitatges. 

 El 1976 és creà l’Associació de Veïns de Bon Pastor390, nascuda de l’Associació de 

Pares de Família, que amb anterioritat ja havia tingut èxits reivindicatius, com la 

construcció de l’ambulatori de la Seguretat Social. Des d’un principi la nova associació 

es dedicà a lluitar contra l’aïllament del sector, reivindicant transports de qualitat, així 

com la millora de la urbanització de la zona i la creació de més equipaments, com un 

centre cívic i un casal d’avis, coses que s’aconseguiren a la dècada de 1980. Aquesta 

associació durant la dècada de 1990, juntament amb la resta d’entitats, sobretot les 

nascudes en l’àmbit parroquial, es preocupà molt pel tema de la droga, que va afectar de 

ple el sector. 

 Finalment l’any 1978 es creà l’Associació de Veïns de Navas391, sector que fins el 

moment formava part de la Sagrera. La funció d’aquesta associació va ser promocionar 

un seguit d’activitats, al llarg de l’any, per a crear un sentit de pertinença, al recent creat 

barri de Navas, diferenciant-lo de la resta de la ciutat. 

 Totes aquestes associacions a més de les reivindicacions de millores en els seus 

sectors, van participar molt activament, durant la dècada de 1970, amb les lluites 

obreres de les diferents fàbriques que hi havia a l’antic municipi de Sant Andreu. Així a 

totes aquestes es creà una vocalia laboral, que ajudava a veïns i treballadors de la zona a 

solucionar els conflictes laborals iniciats amb les seves empreses. Amb l’arribada de la 

democràcia i l’entrada a l’Ajuntament de Barcelona dels polítics d’esquerres, molts 

d’ells sorgits del moviment veïnal, hi hagué una aturada en les reivindicacions de les 

associacions de veïns. Primer per la marxa d’aquests, després per les esperances posades 

en la seva gestió i per últim amb el desconcert que creà l’adopció de moltes de les 

polítiques municipals tradicionals per part dels nous polítics, en contra dels criteris 

veïnals. 

 

 

                                                           
390 Ídem, vol. VI, pàg. 169. 
CHECA, Martí; TRAVÉ, Carme: (2003), 37 – 42. 
391 HUERTAS, Josep M.; FABRE, Jaume: (1980), vol. I, pàg. 142 – 143. 
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  6. L’obrerisme a Sant Andreu de Palomar392. 

 

 En el moment de l’agregació del poble de Sant Andreu de Palomar a la ciutat de 

Barcelona, l’obrerisme andreuenc comptava amb unes associacions i entitats obreres 

consolidades, com el Centre Obrer Instructiu (1873), l’Ateneu Obrer (1885), la Societat 

Obrera Auxiliar l’Estrella (1885) i el Porvenir Sagrerense (1887), a més de 

cooperatives, mútues i corals, moltes d’elles vinculades als cors d’en Clavé. En aquestes 

entitats, els obrers s’ajudaven mútuament, buscaven el lleure i, el que és més important, 

es dedicaven a instruir-se mitjançant l’ensenyament.  

 Paral·lelament l’Església i alguns propietaris van crear cooperatives, mutualitats i 

espais de lleure per els seus treballadors, com va fer Filatures Fabra & Coats o la 

Fàbrica Sanchís, amb una política molt paternalista. Aquestes associacions patronals o 

eclesiàstiques intentaven un control dels treballadors, perquè no entressin a formar part 

dels sindicats, que estaven agafant importància des de principis del segle XX, en els 

quals es lluitava per aconseguir millores laborals. Aquests sindicats primerament van 

ser sindicats de fàbrica, és a dir estaven vinculats exclusivament a una sola fàbrica, 

                                                           
392 ALBERCH FUGUERAS, Ramon: (1997), vol. IV, pàg. 79 -86. 
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RABASSA, Jordi; VINYES, Pau: (1998), pàg. 86 – 92. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 290 
 

posteriorment van anar creixent vinculant-se a totes les fàbriques del mateix ram, ja que 

totes elles patien els mateixos problemes i lluitant conjuntament podien tenir més força. 

A mitjans de la dècada de 1910 es van anar consolidant els grans sindicats, com la Unió 

General de Treballadors (UGT) i la Confederació Nacional de Treballadors (CNT), que 

encapçalaran les mobilitzacions obreres durant les dècades següents. 

 Tot i que a finals dels segle XIX ja hi hagué algunes vagues, la primera gran 

mobilització obrera que hi hagué a Sant Andreu va ser durant la Setmana Tràgica393 

(juliol de 1909), quan després de la vaga convocada el 26 de juliol al centre de 

Barcelona, de mica en mica, es va anar escampant per tot el Pla, arribant fins l’antic 

municipi andreuenc. Primerament, es van paralitzar les fàbriques del sector de la 

Sagrera i, posteriorment les del nucli urbà de Sant Andreu, així com tots els trens i 

carros que anaven en direcció a la Ciutat Comtal. Aquestes aturades van ser 

promogudes per obrers vinguts del centre de la ciutat i pels obrers andreuencs més 

compromesos, que van incentivar a la resta d’obrers perquè aturessin les màquines de 

les fàbriques, cosa que aconseguiren al migdia del mateix dia 26 de juliol. 

 El següent dia de les mobilitzacions els obrers s’havien fet amb les armes del 

sometent. La declaració d’estat de guerra va provocar l’aixecament de les primeres 

barricades. Aquest estat de revolta portà els obrers a canalitzar la violència contra 

l’Església i la Guàrdia Civil, així es va intentar assaltar la comissaria d’aquest cos 

militar, situada al carrer Gran de Sant Andreu, sense èxit.   

 El tercer dia de revolta, 28 de juliol, l’arribada a Sant Andreu d’obrers més 

radicalitzats des del centre de la ciutat, va iniciar la crema d’edificacions eclesiàstiques. 

La primera i més important fou la de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. El quart 

dia es cremà el convent dels Maristes, el convent de Jesús, Maria i Josep i l’escola dels 

Pares de la Sagrada Família, però no l’escola de les dominiques, on es refugiaren la 

resta de congregacions. Així mateix tampoc es cremà la Casa-Asil, ja que els obrers 

andreuencs van aturar els més radicalitzats que la volien incendiar, quedant aquesta 

entitat vigilada pels obrers andreuencs. 
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 L’últim dia de la revolta l’exèrcit es va fer fort entre el barri del Clot i la Sagrera, i 

exigí als regidors de Sant Andreu: Sans, Iglesias i Cararach, que convencessin els obrers 

perquè desfessin les barricades, o començarien a bombardejar el nucli urbà. Entre el 31 

de juliol i el 2 d’agost arribà la normalitat a Sant Andreu, amb l’entrada pactada de 

l’exèrcit i la tornada a la feina dels obrers, després de la corresponent repressió, amb 

acomiadaments, penes de presó i l’afusellament de l’andreuenc, Josep Miquel i Baró. 

 Després d’aquests fets, a Sant Andreu no hi hagué cap vaga que afectés a totes les 

indústries andreuenques fins a la vaga de la Canadenca de 1919, amb la qual 

s’aconseguí la jornada de vuit hores laborals. Tot i això durant la dècada de 1910 i 

principis de 1920 hi hagué reivindicacions i vagues del ram tèxtil, del qual formaven 

part la majoria d’empreses andreuenques. La més important d’aquestes, Filatures Fabra 

& Coats, tot i patir les vagues, no tingué un gran moviment obrer dins de l’empresa, 

gràcies a la seva política paternalista. Per la seva part els obrers de les empreses del 

sector de la Sagrera van ser més actius i van participar en més mobilitzacions 

vaguístiques que els de Sant Andreu. Els obrers de l’empresa Hispano-Suïssa van ser 

uns dels més actius vaguistes de la Sagrera, així com  els de les empreses ferroviàries i 

metal·lúrgiques de l’antic municipi andreuenc, que van participar en totes les vagues 

realitzades en aquest període. Tot i això, la radicalitat obrera que es vivia al centre de la 

Ciutat Comtal, amb el pistolerisme, no es va fer realitat a Sant Andreu, ja que no hi 

hagué cap assassinat.  

 L’arribada al poder del general Miguel Primo de Rivera, va fer que el moviment 

obrer patís una gran persecució amb tancament d’algunes de les seves entitats i la 

declaració d’il· legalitat del sindicat CNT. Això portà a una desorganització per part de 

l’obrerisme, que es veia mancat d’estructures, en la clandestinitat i perseguit pel Règim. 

Amb l’inici de la nova dècada i de la proclamació de la Segona República l’any 1931, 

l’obrerisme va poder aconseguir unes millores més grans, en quan a drets socials. A 

Sant Andreu es van reobrir les entitats prohibides durant la dictadura i se’n van crear de 

noves, vinculades als nous partits polítics, com era ERC.  L’obrerisme andreuenc, com 

el de la resta de l’Estat, va rebre la Segona República amb entusiasme i va recolzar-la 

des del primer moment, en el cas de Sant Andreu amb una vinculació molt important 

amb el catalanisme. La proclamació de Francesc Macià, de la República Catalana, es va 

rebre amb molt d’entusiasme, com va passar amb la campanya a favor de l’Estatut 

d’Autonomia. L’obrerisme andreuenc durant la Segona República serà molt actiu, 
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participant en totes les reivindicacions o vagues que es van fer en els diferents sectors 

industrials, i participant activament amb la política que es feia a Catalunya. 

 El 19 de juliol de 1936, després del cop d’Estat militar en contra del poder instituït 

de la República, a Sant Andreu es vivia una calma tensa, sobretot al voltant de les 

Casernes, ja que durant tota la nit es van veure cotxes que portaven persones vinculades 

a moviments de dretes a les Casernes. Al matí del mateix dia els militars professionals i 

les peces d’artilleria van sortir de les Casernes en direcció al centre de la ciutat, arribant 

només fins el carrer Diputació cantonada amb Pau Claris, on foren aturats i hagueren de 

retrocedir, retornant a Sant Andreu. 

 Les Casernes per la seva banda van quedar defensades per uns 205 requetès 

voluntaris, que van intentar ocupar la plaça Orfila i el pont del passeig Santa Coloma, 

sobre el riu Besòs. Per una banda van ser aturats pels obrers del nucli urbà de Sant 

Andreu i per l’altre pels habitants del grup de cases barates Baró de Viver, construït al 

costat del pont de Santa Coloma. Això provocà que els requetès voluntaris retrocedissin 

i es tanquessin dins de les Casernes, que van estar assetjades pels obrers andreuencs 

durant el matí.  

 Al migdia un avió procedent del Prat va metrallar i bombardejar les Casernes, sense 

tocar l’arsenal, causant tres morts i diversos ferits entre els requetès voluntaris. En 

aquell moment van arribar el que quedava de les tropes que havien sortit cap el centre 

de la ciutat al matí. Aquestes juntament amb els requetès voluntaris es van tancar a les 

Casernes. Durant la nit, un cop fracassat el cop a Barcelona, els requetès voluntaris van 

intentar fugir, mentre els militars preparaven la rendició pel matí del dia 20 de juliol. Un 

cop rendits els militars, les Casernes van ser assaltades pels obrers que van requisar els 

30.000 fusells que hi havia, i moltes famílies de les més pobres van agafar tot allò que 

els pogués fer falta394. 

 Des del mateix moment en que s’acabà l’atac a les Casernes i es normalitzà la 

situació a la Ciutat Comtal, s’ocuparen les diferents fàbriques del sector i es començaren 

a col·lectivitzar395, creant comitès de treballadors, que van ser els encarregats de dur les 
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regnes de les empreses. Les empreses més importants per a la fabricació de material de 

guerra van ser controlades per la Generalitat, com es el cas de la Fàbrica Sanchís, al 

sector de Bon Pastor i la Fábrica de Colorantes y Explosivos396 de Sant Andreu, que 

passaren a formar part de la Comissió de la Indústria de Guerra, la Hispano-Suïssa, a la 

Sagrera, per la seva part estigué gestionada pel Govern Central de la República. 

Juntament amb aquesta ocupació de les fàbriques s’inicià una persecució dels clergues i 

monges del municipi, amb la crema dels edificis eclesiàstics i la seva ocupació per a 

utilitzar-los per a diferents activitats, així com dels propietaris de les empreses, 

considerats afins al cop d’Estat.  

 Des dels sindicats es van formar milícies de treballadors per anar a lluitar al front 

d’Aragó, això va fer disminuir la mà d’obra masculina a Sant Andreu, ja que la majoria 

d’obrers van marxar cap el front, cosa que es solucionà introduint la mà d’obra 

femenina en aquells sectors que no havien treballat mai, ja que en el cas de les empreses 

tèxtils les dones hi treballaven des de feia dècades. Així les dones van entrar a treballar 

a les empreses de la Comissió de la Indústria de Guerra, la Hispano-Suïssa i els Tallers 

del Ferrocarril del Nord397. 

 Les empreses col·lectivitzades van anar funcionant en una certa normalitat durant la 

Guerra Civil, mentre hi va haver matèries primeres, però quan aquestes van anar 

disminuint, moltes empreses es van veure obligades a estar jornades senceres sense 

treballar, a això cal sumar-li des de mitjans de 1937, els bombardejos que patia l’antic 

municipi de Sant Andreu, al ser un sector amb indústries importants, cosa que portà als 

obrers a construir diferents refugis antiaeris per tots els nuclis habitats que hi havia al 

terme de l’estudi398. 

 Amb la fi de la Guerra Civil el moviment obrer andreuenc, com el de tot l’Estat, va 

estar completament desorganitzat, ja que molts obrers havien mort durant el conflicte, 

altres havien marxat a l’exili i els darrers van patir les represàlies del Règim Franquista, 
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en camps de concentració, penes de presó i de mort. Les entitats obreres andreuenques 

van ser clausurades pràcticament en la seva totalitat i les que no van ser prohibides van 

perdre els seus locals, que foren ocupats per Falange, provocant la seva desorganització. 

 Tot i això, a mitjans de la dècada de 1940, es comencen a veure els primers 

moviments obrers amb vagues de braços caiguts en algunes empreses, com per exemple 

la Hispano-Suïssa, per a reivindicar un augment salarial. Aquestes vagues es van anar 

repetint, no només en aquesta empresa, si no en altres, i sempre acabaven amb 

acomiadaments i tancament de l’empresa durant uns dies, el que es coneix com a locaut,  

provocant la pèrdua de jornal dels treballadors399. 

 A partir de 1955 membres del PSUC, van anar aconseguint infiltrar-se en els òrgans 

sindicals del Règim, iniciant novament la seva influencia sobre els obrers, ja que la 

majoria eren immigrants dels camps d’Andalusia i Extremadura, i no havien tingut mai 

contacte amb el món industrial, fins a la seva arribada a Barcelona, per tant no tenien 

una cultura industrial reivindicativa. Durant la dècada de 1960 CCOO va aconseguir 

mobilitzar els obrers de les diferents empreses andreuenques, ja no només en temes 

concrets de les empreses, sinó en mobilitzacions contra el Règim Franquista i a favor de 

les llibertats individuals dels ciutadans. Van ser molt importants les mobilitzacions per 

aconseguir un conveni col·lectiu dins de cada empresa, aquesta lluita pel conveni va 

provocar la solidaritat entre les empreses, és a dir, en el moment en que l’empresa que 

està en plena negociació pel conveni es vegi obligada a fer una vaga, en solidaritat amb 

aquesta la resta d’empreses andreuenques faran vaga400. 

 Al llarg dels anys 1970, molt especialment amb la crisi del petroli de 1973, les 

empreses andreuenques comencen a tancar o fer reestructuracions, provocant 

mobilitzacions obreres i veïnals a tot l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, amb 

vagues continues en les diferents empreses, ja sigui per millores salarials o del conveni, 

en contra dels acomiadaments o per aturar el tancament de l’empresa. En aquestes noves 

vagues tindrà un paper molt important, no només el PSUC, sinó també la seva excisió, 

el PTE, que controlaran els òrgans sindicals de les empreses, així com els moviments 

sorgits als diferents barris, amb la creació de les associacions de veïns, enllaçant les 

                                                           
399 PALOMERO MARTÍNEZ, Dora: (1996). 
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reivindicacions obreres amb les veïnals, creant un tot reivindicatiu per el canvi de règim 

a l’Estat401. 

 Paral·lelament, des de les parròquies de l’antic municipi de Sant Andreu, molt 

especialment des de les de Sant Andreu de Palomar, Bon Pastor i Crist Rei, els mossens 

encarregats de cada una d’aquestes, van col·laborar amb els veïns i amb els obrers per 

aconseguir les millores que es demanaven, permetent reunions clandestines dins dels 

locals parroquials, ajudant amb la creació de caixes d’ajut per els vaguistes, o permetent 

el tancament d’obrers o familiars seus dins de les esglésies, per a reivindicar la lluita 

obrera402. 

 A la dècada de 1980 el moviment obrer a Sant Andreu, com s’ha vist que va 

passar amb el moviment veïnal, patirà una davallada reivindicativa amb la consolidació 

de la democràcia, que portà a molts sindicalistes a entrar en política i per tant allunyar-

se de les reivindicacions obreres. També hi va haver una lleugera millora de la crisi i la 

marxa d’empreses fora del nucli andreuenc, comportant l’aturada del moviment obrer 

andreuenc, ja que les problemàtiques obreres quedaven lluny de l’antic municipi de Sant 

Andreu de Palomar. 
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 L’estudi aquí presentat explica en un primer apartat com ha estat el creixement 

urbanístic de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar, des del moment de 

l’agregació d’aquest a la ciutat de Barcelona fins a la seva divisió administrativa en dos 

districtes diferenciats: el Districte de Sant Andreu i el Districte de Nou Barris. A la 

segona part de l’estudi hem fet un repàs de les diferents associacions que han anat 

existint al llarg del temps a Sant Andreu. De la mateixa manera s’ha fet amb les 

indústries andreuenques, reflectint com han influït en el desenvolupament del municipi, 

tant urbanísticament, amb l’existència de la mateixa empresa i amb la construcció 

d’habitatges pels seus treballadors, com socialment, impulsant diferents entitats. 

 Com hem pogut veure amb l’estudi realitzat, l’antic terme municipal de Sant 

Andreu de Palomar ha passat de ser un poble amb una gran extensió de terres de cultiu i 

un nucli industrialitzat en el moment de l’agregació a la ciutat de Barcelona, a estar 

completament urbanitzat amb habitatges plurifamiliars, la desaparició d’algunes 

indústries i la concentració de les restants en un polígon industrial.  

 Els nuclis habitats en el moment de l’agregació a Barcelona eren els terrenys al 

voltant de l’església de Sant Andreu de Palomar i al llarg de la carretera de Barcelona al 

Vallès, actual carrer Gran de Sant Andreu, fins a la Sagrera, donant una continuïtat entre 

aquests dos nuclis. Per altra banda al voltant de la capella de Santa Eulàlia de Vilapicina 

hi havia un nucli molt més reduït. La construcció de la Rambla, iniciada abans de 
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l’agregació a Barcelona, es va planejar per millorar les comunicacions entre els nuclis 

de població existents, ja que l’antic camí que els unia havia quedat dins la trama urbana 

de Sant Andreu. La construcció de la Rambla també permetia una expansió urbana del 

poble andreuenc cap a l’oest, ja que cap a l’est l’existència del Rec Comtal i el 

ferrocarril a Granollers ho impedien. El creixement urbanístic era una necessitat, perquè 

Sant Andreu de Palomar estava patint un increment de població important, ja que la 

instal·lació de diferents empreses, des de mitjans del segle XIX, havia fet arribar un 

gran nombre de persones expulsades del camp a causa de la plaga de la fil· loxera i la 

baixa rendibilitat de les terres de cultiu, que entraven a treballar sobretot a l’empresa 

Filatures Fabra & Coats, que controlava moltes fàbriques a Sant Andreu. 

 Els propietaris dels terrenys al voltant de la Rambla, van aprofitar la construcció 

d’aquesta via per a construir noves urbanitzacions, seguint relativament el Pla 

d’Eixample de l’arquitecte municipal de Sant Andreu de Palomar, Pere Falqués i Urpí. 

Fou així com Josep Maria Nadal Vilardaga es va involucrar en la construcció de la 

Rambla i de la seva pròpia urbanització, la del Camp d’en Nadal. Francesc de Perellada 

i Ribas va iniciar la construcció de la seva urbanització, la urbanització de la Torre 

Perellada, parcel·lant i venent els seus terrenys a diferents famílies que van construir 

cases de cos i petits edificis plurifamiliars. Amb la construcció d’aquesta urbanització, 

l’eixample projectat per Pere Falqués es modificà, creant els carrers Sòcrates i Irlanda, 

oberts el 1915, harmonitzant dita urbanització amb la Rambla i la trama urbana 

precedent, cosa que creà un increment de l’edificabilitat. Pere Pons, per la seva part, va 

iniciar la parcel·lació de les seves propietats a la zona central de la Rambla, creant un 

seguit de nous carrers, que al estar allunyats de la trama urbana, van donar origen a una 

nova trama sense planificació municipal, però amb els permisos corresponents. Seguint 

aquests exemples, al sector de Vilapicina, els propietaris de terres van començar a 

parcel·lar els seus terrenys, donant origen a nous carrers, apropant-se al nucli urbà de 

Sant Joan d’Horta. A la Sagrera, la poca disponibilitat de sòl urbanitzable, va provocar 

que només es poguessin planificar petits carrers, promocionats pels empresaris del 

sector, on van construir habitatges propers a les seves fàbriques pels seus treballadors. 

 El gran projecte urbanitzador d’aquest principi de segle XX, va ser la creació de la 

Companyia de Urbanització de les Altures del Nord-est d’Horta, creada el 1904 per 

Manuel Maria de Sivatte i Llopart, propietari dels terrenys, Román Fabra i Puig, 

marquès del Masnou i propietari de Filatures Fabra i Coats, i el polític Lluís de 
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Bobadilla. Van planificar la construcció d’una ciutat-jardí, als actuals barris de Torre 

Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, però degut a les males condicions dels terrenys, 

massa humits i allunyats de la ciutat, aquesta empresa fracassà. Les úniques 

construccions que es van realitzar van ser: la carretera Alta de Roquetes, per a donar 

accés al sector, i a la dècada de 1920 unes cases molt paupèrrimes a l’actual barri de 

Trinitat Nova.  

 Durant la primera dècada del segle XX, en zones aïllades de l’antic municipi 

andreuenc es van edificar algunes noves urbanitzacions. La primera d’aquestes va ser la 

dels germans Manuel i Pedro Romaní Andreu i Lluís i Pere Oliva, que van parcel·lar les 

seves terres i les van vendre a rics comerciants retornats a Barcelona, després de la 

pèrdua de les colònies d’ultramar. Aquests van construir luxoses torres, donant origen al 

barri dels Indians. Aprofitant la construcció de la urbanització dels Indians, els 

propietaris de les terres entre aquesta nova urbanització i la carretera de Sant Joan 

d’Horta a Barcelona, actual passeig Maragall, van parcel·lar les seves terres, creant nous 

carrers, on van construir habitatges per a obrers. 

 A la dècada de 1920 amb l’arribada de més immigrants, provinents majoritàriament 

d’Aragó, País València i Múrcia per a treballar en les obres del metro i de l’Exposició 

Universal del 1929, la necessitat d’habitatge es va fer més notòria, provocant la 

desaparició d’algunes cases de cos del nucli urbà de Sant Andreu, amb la construcció 

dels primers edificis plurifamiliars, i l’aparició de nous nuclis aïllats de població. Els 

propietaris de la zona alta de Sant Andreu i del Turó de la Trinitat van començar a 

parcel·lar les seves terres, que tenien una productivitat baixa, donant origen als sectors 

de Prosperitat, Verdum, Roquetes, Guineueta Vella i Trinitat Vella. Aquestes 

urbanitzacions van tenir en comú: l’aïllament respecte a la resta de nuclis poblacionals 

existents, la il· legalitat de les parcel·lacions i construccions, i la mala qualitat d’aquestes 

últimes, ja que eren cases auto-construïdes pels mateixos compradors de les parcel·les 

amb materials de baixa qualitat. Paral·lelament ha aquests nous sector, el 1918 s’inicià 

la construcció de la urbanització de l’Estadella, a l’actual barri de Bon Pastor, aquesta 

com les anteriors estava allunyada i es construí de forma il· legal. En aquest cas la 

urbanització sorgí per l’existència en el sector de diferents empreses: la Maquinista 

Terrestre i Marítima, dins el terme municipal barceloní, i Can Sala, la Fàbrica Sanchís 

i la Paperera Miquel Costas & Miquel, dins el marge dret del riu Besòs, pertanyent a 

Santa Coloma de Gramenet fins el 1945, on ja existia una petita urbanització de quinze 
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parcel·les, promocionada per Ricard Prats, amb els permisos corresponents de 

l’Ajuntament colomenc.  

  El 1929 el Patronat Municipal de l’Habitatge va construir tres grups de cases 

barates a l’antic municipi de Sant Andreu, un al Turó de la Peira i els altres dos al marge 

dret del riu Besòs, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Les cases barates 

es van llogar a obrers majoritàriament murcians, que havien treballat en les obres de 

construcció del metro i de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929. Aprofitant la 

construcció del segon grup de cases barates Milans del Bosch, a l’actual barri de Bon 

Pastor, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet impulsà la construcció de la 

urbanització de Les Carolines, on es van instal·lar majoritàriament colomencs que van 

obrir negocis per a dotar de serveis el sector. 

 L’increment poblacional i l’agregació a Barcelona, van provocar que la trama 

urbana de Sant Andreu es modifiqués amb l’obertura de noves vies i la construcció 

d’edificis plurifamiliars. A més de la ja esmentada Rambla, el 1908 es va planificar 

l’obertura del carrer Palomar, com a nova via de connexió amb Santa Coloma de 

Gramenet, però amb la construcció, per part de la Diputació de Barcelona, de la 

carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera, va quedar obsolet sent un carrer 

més de la trama urbana. El 1912 s’obrí el carrer Malats, que unia l’antiga travessera de 

Dalt, actual carrer Concepción Arenal, amb la plaça Orfila, centre originari del poble, 

per ha dotar de millors connexions aquesta plaça. Per aquest mateix motiu, el 1928 

s’obrí el passeig Torras i Bages, que connectava dita plaça amb la carretera de Cornellà 

a Fogars i la urbanització del Turó de la Trinitat pel nord, i amb el carrer Segre pel sud. 

 La dècada de 1930 comportà la legalització de totes les urbanitzacions il· legals, 

amb el pagament dels impostos i recàrrecs corresponents, ja que en aquest moment 

estaven consolidades. L’inici de la Guerra Civil va fer que aquest creixement urbanístic 

i de població s’aturés. No va ser fins a l’aprovació del Pla Comarcal l’any 1953, que 

mitjançant els Plans Parcials es van iniciar tot un seguit de noves construccions, tant 

d’habitatges com de vies. Aquest es va aprovar, per intentar controlar des de 

l’Ajuntament barceloní la construcció de nous habitatges i la no proliferació dels barris 

de barraques, ja que Barcelona estava patint un increment poblacional molt important, 

amb l’arribada de nous immigrants, majoritàriament d’Andalusia i Extremadura des de 

principis de la dècada de 1950. 
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 El primer Pla Parcial que va afectar l’antic municipi de Sant Andreu, va ser el Pla 

Parcial de Bon Pastor l’any 1955. Aquest creava un polígon industrial entre les vies del 

tren a Granollers, el riu Besòs i el terme de Sant Adrià de Besòs, aprofitant l’existència 

de diferents empreses en el sector, fent desaparèixer les terres de cultiu que hi havia. La 

creació del polígon industrial també afectava el tercer grup de cases barates Baró de 

Viver, que comptava amb 344 habitatges, i el sector de Bon Pastor, on hi havia les 

urbanitzacions: de l’Estadella, del carrer la Mina, Les Carolines, la barriada Sanchís i el 

segon grup de cases barates Milans del Bosch, amb uns 1.000 habitatges en total, que 

van quedar rodejats pel polígon. Aprofitant l’existència d’aquests nuclis de població, en 

el Pla es preveia l’augment de l’edificabilitat d’habitatges. En el cas del tercer grup de 

cases barates Baró de Viver, el Patronat Municipal de l’Habitatge va construir 452 

habitatges per a barraquistes, i en el cas de Bon Pastor es va planificar la construcció de 

940 habitatges, construïts per les noves empreses del polígon industrial, on instal·lar els 

seus treballadors. Donat l’aïllament del sector respecte a la resta de la ciutat, i 

l’increment poblacional que representava el Pla Parcial, es va planificar la construcció 

d’un mercat i de l’escola parroquial, però no l’arribada de cap transport públic, 

mantenint l’aïllament del sector. 

 El mateix 1955 s’aprovà el Pla Parcial de la Guineueta, que afectava terrenys de 

cultiu entre l’antiga carretera de Cornellà a Fogars, actual passeig Valldaura, la 

urbanització de la Guineueta Vella i un barranc per on circulaven diferents torrents. 

Aquests terrenys es van parcel·lar, la parcel·la més gran es va vendre a l’Obra Sindical 

del Hogar, entitat vinculada a Falange, que va construir un polígon de 1.517 habitatges, 

on es van allotjar majoritàriament barraquistes. La resta de parcel·les es van vendre a 

empreses que van construir 765 habitatges pels seus treballadors. Entre aquestes cal 

destacar La Caixa i Telefònica. Com a equipaments es van construir dues escoles, però 

no es va preveure l’arribada de cap transport públic, deixant els nous polígons aïllat de 

la resta de la ciutat. 

 El següent Pla Parcial que s’aprovà va ser el Pla Parcial de Porta l’any 1957. 

Pretenia reurbanitzar tot el sector que anava des de l’antiga urbanització del centre de la 

Rambla, creada per Pere Pons, fins el passeig Valldaura i des dels Tallers del 

Ferrocarril del Nord fins l’Institut Mental de la Santa Creu i Sant Pau, creant un barri 

residencial semi-intensiu de blocs aïllats, fent desaparèixer les edificacions existents i la 

zona de cultiu que quedava al sector. L’oposició dels habitants de la urbanització de 
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Pere Pons va paralitzar el Pla fins el 1964, quan es va fer un nou planejament, que 

excloïa del Pla dita urbanització i la part més propera al passeig Valldaura, que estava 

urbanitzada. El Pla Parcial només creà edificacions de blocs aïllats al centre del sector al 

voltant d’una gran plaça, la plaça Sóller, urbanitzant els antics camps de cultiu que 

quedaven a la zona. El nombre de nous habitatges en el sector va ser d’uns 1.000, 

comptant aquestes noves edificacions i la transformació de les antigues cases de cos en 

edificis plurifamiliars, creant un increment considerable de la població del sector. El Pla 

preveia la creació d’equipaments escolars i de la parròquia de Sant Esteve, que no es 

van construir fins a finals dels anys 1970. 

 Els anys 1957 i 1958 es van aprovar els Plans Parcials de Roquetes i de Prosperitat 

– Verdum respectivament, els quals planificaven la construcció de la Via Júlia, entre els 

actuals barris de Verdum i Prosperitat, consolidaven la trama urbana existent i 

modificaven l’edificabilitat del sòl, permetent que es construïssin edificis plurifamiliars, 

amb la conseqüent desaparició de les antigues cases de cos i d’auto-construcció. A la 

zona oest de Roquetes i Verdum, en uns terrenys forestals, l’Obra Sindical del Hogar 

va construir un polígon de 1.464 habitatges, on es van instal·lar majoritàriament 

barraquistes. En quan a equipaments estava planificada la construcció de diverses 

escoles a Prosperitat i Roquetes, però sense aconseguir les places necessàries, la creació 

de mans del Bisbat de Barcelona, de les parròquies de Sant Sebastià a Verdum i de 

Santa Magdalena a Roquetes, i la construcció d’una zona esportiva i d’un mercat a 

Prosperitat , aquest però s’acabà construint a Roquetes. 

 El mateix 1958 s’aprovà el Pla Parcial de Sant Andreu, que planificava la re-

ordenació de la trama urbana de l’antic nucli de població, amb l’obertura de la Rambla, 

des del carrer Gran de Sant Andreu fins a les vies del tren a Granollers, i paral·lel a 

aquestes l’obertura del carrer Josep Soldevila. Això causà l'expulsió d’algunes 

indústries del nucli urbà a altres zones fora de la ciutat, els seus terrenys es van zonificar  

novament, passant de sòl industrial a sòl residencial, per a la construcció de noves 

edificacions plurifamiliars, incrementant la població del nucli andreuenc. A la zona nord 

estava planificada la construcció d’un gran parc públic, que mai es va arribar a realitzar. 

 El Pla Parcial de Trinitat Nova fou aprovat el mateix 1958, per a crear una trama 

urbana en aquest sector, on fins el moment només hi havia hagut algunes instal·lacions 

per abastir d’aigua la Ciutat Comtal i les petites cases paupèrrimes construïdes per 
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iniciativa de M. M. Sivatte. L’Ajuntament de Barcelona, com a propietari dels terrenys, 

els va cedir al Patronat Municipal de l’Habitatge, a l’Obra Sindical del Hogar i a 

l’ Instituto Nacional de la Vivienda, per a que construïssin diferents polígons 

d’habitatges, destinats a barraquistes, però les edificacions de l’Instituto Nacional de la 

Vivienda van ser llogades a funcionaris de l’Estat. En total ens van construir 2.770 

habitatges: 457 el Patronat Municipal de l’Habitatge, 1.154 l’Obra Sindical del Hogar i 

1.159 l’Instituto Nacional de la Vivienda. Els equipaments planificats es concentraven 

en una illa central, on es va construir la parròquia de Sant Josep Obrer, un mercat i una 

escola, que no tenia les suficients places per a donar servei a tots els infants del sector. 

En aquest Pla, tot i la llunyania del sector respecte a la ciutat, no es va planificar 

l’arribada de cap transport públic. 

 El 1959, l’Ajuntament de Barcelona recuperà un projecte de 1933, aprovant un nou 

Pla Parcial, el Pla Parcial de Meridiana, que afectava tots els barris per on transcorre 

aquesta avinguda barcelonina. El Pla planejava allargar el metro de la ciutat i soterrar 

les vies del tren a Saragossa, per a construir una autopista d’entrada a Barcelona, i en el 

terrenys contigus a aquesta, edificar “edificis pantalla”, és a dir, edificis plurifamiliars 

de gran alçada, que amaguessin els antics barris de cases de cos. La construcció 

d’aquests nous edificis incrementava la població de tots els barris afectats, en un 

nombre considerable de persones. En el cas de l’antic municipi de Sant Andreu, no 

només provocava aquest increment poblacional, sinó que a més el dividia en dues parts, 

que començarien a diferenciar-se a partir de l’obertura de l’autopista l’any 1967. 

 El mateix any 1959, s’aprovà el Pla Parcial del Turó de la Peira. Aquest preservava 

la part alta del turó, que es destinava a parc públic, la zona nord on hi havia el quart 

grup de cases barates Ramon Albó, amb 679 habitatges,  i la zona est on hi havia les 

cases de cos que s’havien construït des de l’obertura del carrer doctor Pi i Molist i les 

del voltant de la capella de Santa Eulàlia de Vilapicina. La planificació de la zona sud 

del turó va legalitzar les construccions que havia iniciat Roman Sanahuja, en els seus 

terrenys, permetia que se’n construïssin de noves, i que aquestes tinguessin un nombre 

d’habitatges superior, cosa que comportà un increment d’uns 6.500 habitatges en el 

turó. Urbanísticament, es va planificar l’obertura del passeig Fabra i Puig, des del seu 

acabament, davant de la capella de Sant Eulàlia de Vilapicina, fins el passeig Valldaura. 

En quan a equipaments es va planificar la construcció d’una escola i de la parròquia de 

la Mare de Déu de Fàtima, en terrenys cedits per R. Sanahuja. 
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 L’any 1960 l’Ajuntament de Barcelona aprovà el Pla Parcial de Torre Baró, que 

afectava la vall homònima. En aquesta, abandonant el projecte de ciutat-jardí de la 

Companyia de Urbanització del Nord-Est d’Horta, al llarg de les dècades de 1940 i 

1950, s’havien parcel·lat els terrenys i s’havien venut a immigrants, que havien edificat 

cases d’auto-construcció. El Pla planejava l’enderroc de totes les cases i la construcció 

de grans blocs plurifamiliars d’habitatges amb una reforma de la trama urbana. Gràcies 

a l’oposició dels veïns i a que les seves construccions eren legals, el Pla Parcial es va 

haver d’abandonar. Tot i això es va millorar la trama urbana existent i es va fer arribar a 

totes les cases els serveis d’electricitat i aigua corrent, millorant la qualitat de vida dels 

habitants de Torre Baró, però no es va planificar l’arribada de cap transport públic.  

 El Pla Parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana s’aprovà el 1963. Es va planificar 

la construcció d’un nou barri, situat a la vall més allunyada propietat de l’antiga 

Companyia de Urbanització del Nord-est d’Horta, que s’havia reconvertit en l’empresa 

Urbanizaciones Torre Baró, promotora del Pla. Les edificacions es van començar a 

construir el 1969, de mans de la mateixa empresa propietària dels terrenys, construint 

5.000 habitatges, on es van instal·lar treballadors immigrants. Les edificacions 

ràpidament van patir les humitats existents al sector i van haver de ser reparades després 

de mobilitzacions veïnals. Els equipaments planificats per a aquest sector van ser: dos 

mercats, una escola, la parròquia de Sant Bernat de Claravall i autobusos públics per 

poder traslladar-se al centre de la ciutat.   

 Seguint aquesta política constructiva i d’especulació del terreny, l’any 1964 

s’aprovà el Pla Parcial de Ca n’Ensenya, que afectava els terrenys de l’Institut Mental 

de la Santa Creu i Sant Pau, on junt a les instal·lacions de l’Institut Mental i havia 

jardins i camps de cultiu, que treballaven els malalts. Impulsat pel mateix Institut 

Mental, es va realitzar en tres fases, dividides en diferents parcel·les, que es van vendre 

a empreses barcelonines, les quals van construir habitatges pels seus treballadors, 

mitjançant constructores privades. La primera i la segona fase van donar com a resultat 

3.577 habitatges. La tercera fase va ser paralitzada gràcies a les mobilitzacions veïnals, 

ja que els veïns volien preservar el que quedava de l’Institut Mental per a equipaments, i 

la resta de la propietat com a zona verda, ja que els únics equipaments planificats eren 

un  mercat i la parròquia de Sant Rafael. 
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 L’any 1964, en els terrenys de cultiu del mas de Can Guineueta, on existia la petita 

urbanització de la Guineueta Vella, el Consistori barceloní aprovà el Pla Parcial de 

Canyelles, que planificava l’enderroc de totes les edificacions existents per a obrir el 

Segon Cinturó de ronda de la ciutat, i en els terrenys restants construir un gran polígon 

d’habitatges. Els diferents problemes per expropiar els veïns de la Guineueta Vella i la 

construcció del Segon Cinturó van retardar el projecte fins el 1977, quan el Patronat 

Municipal de l’Habitatge va iniciar la construcció del polígon, donant com a resultat 

2.570 habitatges, una escola, un mercat i la parròquia de Sant Narcís, allargant les obres 

fins l’inici de la dècada de 1990. 

 L’any 1969 l’Ajuntament va plantejar el Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – 

Trinitat, el més ambiciós que s’havia plantejat fins el moment a l’antic municipi de Sant 

Andreu. Es preveia l’enderroc de 4.370 habitatges de la zona alta de Sant Andreu per a 

obrir el Segon Cinturó de ronda i amb els terrenys restants aconseguir una edificabilitat 

més alta. Aquesta proposta va causar moltes queixes i mobilitzacions veïnals, 

aconseguint els veïns que el Pla no s’aprovés i fins i tot la dimissió de l’alcalde de la 

ciutat, Josep Maria de Porcioles. 

 Els següents Plans Parcials que aprovà l’Ajuntament barceloní es van realitzar 

sobre terrenys industrials, aprofitant el tancament de grans empreses andreuenques. 

L’any 1971 s’aprovà el primer d’aquests, que afectava els terrenys de l’empresa 

ENASA, a la Sagrera, en els quals es van construir 1.008 habitatges, un centre comercial, 

dues escoles i un parc públic. Dos anys més tard, el 1973 s’aprovà el Pla Parcial del 

sector RENFE, que afectava els terrenys dels Tallers del Ferrocarril del Nord, en els 

quals, es va planificar la construcció d’un gran polígon d’habitatges, però gràcies a les 

mobilitzacions veïnals i a l’impuls olímpic, el nombre d’habitatges va quedar molt 

reduït i la majoria dels terrenys van estar destinats a equipaments. Es va construir un 

gran parc esportiu, un parc públic, una caserna de bombers i una escola. 

 L’últim Pla Parcial que s’aprovà a l’antic municipi de Sant Andreu abans de la 

divisió administrativa en dos districtes, va ser el Pla Especial de Reforma Interior 

(PERI) de Trinitat Nova, en el qual l’any 1982 es planejava una millora de la trama 

urbana del Turó de la Trinitat, la construcció d’una escola i un parc, aquest però patí 

diverses modificacions amb la construcció del Nus de la Trinitat, com a eix viari 

d’entrada a la Ciutat Comtal. 
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 Les entitats públiques promotores d’habitatge, van construir diferents polígons a 

l’antic terme municipal andreuenc, dins de les actuacions dels Plans Parcials i per 

iniciativa pròpia. Els habitatges construïts fora de la planificació dels Plans Parcials van 

ser: per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, com hem esmentat abans, tres grups 

de cases barates en diferents indrets del terme d’estudi l’any 1929, amb un total de 

1.659 habitatges. Aquests els va anar ampliant amb la construcció de noves edificacions 

al llarg dels anys, donant un resultat total de 1.014 habitatges més. L’any 1946 inicià les 

obres de construcció del polígon de Torre Llobeta, sobre els camps de cultiu d’aquest 

mas, construint 756 habitatges i 127 locals comercials. El 1952 amb la celebració del 

XXXV Congrés Eucarístic Internacional, i per ordre del Governador Civil de Barcelona, 

Francisco Acedo Colunga, construí sobre antics camps de vinya, el polígon conegut 

com les Cases del Governador, amb 906 habitatges a Verdum. Així mateix, en 

parcel·les petites, va construir diferents blocs d’habitatges a Trinitat Vella, el Turó de la 

Peira i Verdum, donant un total de 623 habitatges, on es van instal·lar majoritàriament 

barraquistes. Per part de l’Obra Sindical del Hogar l’any 1942, a les terres de l’antic 

mas de Can Sellés, properes a les vies del tren a Saragossa, va construir la Urbanización 

Meridiana, que comptava amb 406 habitatges, on van a anar a viure principalment 

funcionaris de l’Estat. 

 En motiu del XXXV Congrés Eucarístic Internacional, des del Bisbat de Barcelona, 

es creà el Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico, per a construir habitatges 

pels barraquistes. Aquest ens promogut per l’Església comprà els camps de cultiu del 

mas de Ca l’Armera, on hi construí des de 1953 fins el 1968, l’actual barri del Congrés, 

que compta amb 2.729 habitatges. L’any 1961, aprofitant el Pla Parcial de Sant Andreu, 

i mitjançant un consorci amb la parròquia de Sant Andreu de Palomar, construí 186 

habitatges coneguts com el polígon Nostra Senyora de la Soledat, i finalment el 1962, a 

l’actual barri de Prosperitat, amb un consorci amb la parròquia de Santa Engràcia, 

construí un bloc plurifamiliar de 40 habitatges. Tots aquests habitatges del Patronato de 

Viviendas del Congreso van ser venuts a professionals liberals, sense ser destinats als 

barraquistes de la ciutat, com havia previst el Bisbat amb la creació de l’entitat 

constructora. 

 Amb totes aquestes construccions observem com l’antic municipi de Sant Andreu 

de Palomar, va canviar el seu paisatge de terres de cultiu, amb un elevat nombre de 

masos, a ser un paisatge completament urbanitzat, creant nous barris que de mica en 
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mica s’han anat integrant en la trama urbana de Barcelona, canviant el sòl rural i 

industrial per sòl residencial. Al territori d’estudi han aparegut tot un seguit de noves 

edificacions similars a les que hi ha Barcelona, homogeneïtzant Sant Andreu amb la 

resta de la ciutat, tot i que en el nucli històric del municipi s’han mantingut moltes de 

les edificacions antigues. Això ha fet de l’antic terme andreuenc un espai urbà integrat 

completament en la trama urbana barcelonina, comportant la desaparició de l’antic 

municipi dins de la Ciutat Comtal, només podent diferenciar-lo en el seu nucli històric 

més reduït, cosa que fa que en l’actualitat sigui difícil veure com un tot aquest antic 

terme municipal. 

 En el primer creixement urbanístic del nucli urbà de Sant Andreu, podem observar 

com l’especulació del terreny és una de les seves causes principals, juntament amb 

l’increment de població. Aquest urbanisme s’inicià impulsat per l’Ajuntament del 

municipi independent a finals del segle XIX, cosa que van aprofitar els propietaris de 

terres per parcel·lar-les i vendre-les, iniciant el procés d’especulació del sòl que amb 

l’aplicació dels Plans Parcials es va veure incrementat, i en molts casos fomentat per la 

mateixa administració municipal de Barcelona, ja que hi havia interessos personals de 

propietaris de terres que tenien càrrecs i influències en administracions públiques. Com 

a exemples veiem: com amb la urbanització del camp d’en Nadal, J. M. Nadal utilitzà 

les seves influències en les diferents administracions per a treure profit de la construcció 

de la Rambla; com hi ha diferents canvis urbanístics de l’aplicació dels Plans Parcials, 

en els quals la parròquia implicada aconseguia modificar el Pla; i com l’aplicació del 

Pla Parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana s’aprovà sense gaires problemes gràcies 

a que els propietaris de Urbanizaciones Torre Baró S.A. tenen diferents càrrecs en 

administracions públiques, que utilitzen per aconseguir-ho.  

 Aquest fets donen com a resultat un territori completament edificat, en alguns casos 

amb una urbanització que cal millorar, amb pocs serveis i amb un augment de la 

població, que és aliena a l’antic municipi de Sant Andreu.  L’increment de població de 

l’antic terme andreuenc és del 1.045% el 1975, respecte a la població de 1910. Aquest 

s’inicià abans de l’agregació de Sant Andreu de Palomar a la ciutat de Barcelona, 

gràcies a la seva situació geogràfica i la instal·lació d’indústries a mitjans del segle 

XIX. La pertinença a Barcelona i l’aplicació de les polítiques urbanístiques, impulsades 

per l’Ajuntament barceloní, des de l’aprovació del Pla Comarcal (1953), han sigut les 

que han causat un increment més elevat de població, amb l’arribada de molts 
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immigrants, majoritàriament d’Andalusia, Múrcia i Extremadura. Aquest són els que 

faran canviar la societat andreuenca, d’una societat rural catalana, a una societat on hi 

ha diferents cultures barrejades en un territori urbà. 

 El canvi social es volia analitzar mitjançant l’estudi dels diferents models 

associatius de l’antic terme de Sant Andreu de Palomar, observant com el creixement 

urbanístic i poblacional hi han afectat amb l’aparició de noves associacions i entitats, 

però desgraciadament per manca de temps no s’ha pogut fer. S’ha realitzat una 

pinzellada a l’evolució de les associacions, entitats i indústries andreuenques al llarg del 

període de 1897 a 1984.   

 Sant Andreu de Palomar en el moment de l’agregació a Barcelona comptava amb 

associacions mutualistes, de socors mutu, de lleure, educatives i polítiques, tant de caire 

progressista i obrer, com conservador, aquestes últimes impulsades majoritàriament per 

l’Església. Totes elles estaven concentrades als nuclis més antics, és a dir a la trama 

urbana de Sant Andreu, a la Sagrera i a Santa Eulàlia de Vilapicina. La construcció de 

les primeres urbanitzacions aïllades, va provocar que els seus habitants fundessin 

associacions de propietaris, únicament per aconseguir les millores necessàries per ha 

viure. Les associacions van començar a exigir a l’Ajuntament de Barcelona, l’arribada 

de l’aigua corrent i l’electricitat a les urbanitzacions i que en aquestes es construïssin 

voreres i clavegueram.  

 A la dècada de 1920 i molt especialment a la de 1930, amb la proclamació de la 

Segona República, van aparèixer diferents associacions polititzades, com l’Associació 

Familiar, Artística i Cultural de Verdum, el Club Muntanya a Prosperitat, la 

Cooperativa Obrera La Paloma al sector de Bon Pastor, o l’Avenç Obrer Català al 

nucli urbà de Sant Andreu. En aquest nucli continuaven existint les associacions 

d’abans de l’agregació, tot i que algunes, les de caire catalanista, van haver de tancar 

durant la Dictadura de Primo de Rivera. La majoria van tornar a obrir amb la 

proclamació de la Segona República, com va ser el cas del Centre Cultural Catalanista, 

fundat l’any 1868 i dedicat a preservar i difondre la cultura catalana a Sant Andreu. En 

aquestes associacions i van tenir acollida tots els habitants de l’antic municipi, cosa que 

els donava el sentit de pertinença, és a dir els aportava la identitat com a andreuencs. 

 Durant la Guerra Civil, les associacions mutuals, culturals i de lleure, vinculades a 

l’obrerisme andreuenc van viure l’esperit revolucionari del moment, amb la lluita contra 
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el feixisme i el poder que la nova situació política els hi havia atorgat. Els obrers 

andreuencs van crear comitès antifeixistes a tots els nuclis de població de l’antic 

municipi, van ocupar les fàbriques, les seus de les associacions de dretes i les esglésies, 

per a utilitzar-les al servei de la defensa de la Segona República, i van iniciar el 

reclutament de soldats per anar a lluitar al front.  

 Un cop acabat el conflicte bèl·lic, quasi totes les associacions mutuals i 

cooperatives van ser clausurades, ja que moltes d’elles estaven vinculades a la CNT, tot 

i que algunes fundades per persones de dretes, es van poder mantenir obertes, com fou 

el cas de la Previsión Obrera, cooperativa creada el 1905 per Jeroni Puig, J. Mauri 

Cararach i Pere Galí, o l’Ateneu Obrer de Sant Andreu, que patí l’ocupació de les seva 

seu per part de Falange i hagué de continuar les seves activitats en locals molt diversos. 

Les associacions pròpiament polítiques van ser prohibides, quedant només les 

ideològicament unides al nou règim, com eren Falange i petits grups de carlistes. 

 Durant el llarg període de la Dictadura Franquista les úniques entitats que van crear 

associacions, gràcies a un control mínim del règim, van ser les parròquies, i en algun 

cas el Patronat Municipal de l’Habitatge. Les parròquies en un principi van fundar 

associacions d’ajuda als més necessitats, de lleure i de cultura, de mica en mica, 

sobretot des dels anys 1960 i 1970, es van anar incorporant reivindicacions veïnals i 

obreres. Es van permetre reunions clandestines a l’interior de les esglésies parroquials, 

molt especialment a les parròquies de Sant Andreu de Palomar, Crist Rei i Bon Pastor, 

ja que aquestes eren les més properes al nuclis industrials de l’antic municipi. 

 Gràcies a les parròquies, el món associatiu andreuenc va ser molt important en tots 

els nuclis de població que anaven sorgint, ja que amb la construcció de cada sector es 

creava una nova parròquia, on es reunia la gent del barri i sota l’aixopluc d’aquesta es 

fundaven associacions molt vinculades a cada sector. La consolidació d’aquestes 

associacions i la seva transformació en associacions de veïns, a partir de la dècada de 

1970,  les va convertir en associacions que lluitaven per a les millores del sector que 

representaven, fent reivindicacions per aconseguir equipaments, sobretot educatius, 

transports públics de qualitat, zones verdes, millores urbanístiques en voreres, 

clavegueram i enllumenat, mitjançant mobilitzacions de tot tipus. L’associació que més 

mobilitzacions va realitzar i va influir en els habitants que representava, va ser 
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l’Associació de Veïns de Torre Baró – Vallbona – Trinitat, coneguda popularment com 

Associació de Veïns de Nou Barris. 

 El moviment veïnal, mitjançant les mobilitzacions, va fer augmentar el sentit de 

pertinença a un àmbit molt reduït, fins el punt de crear la diferenciació entre la zona alta 

de Sant Andreu, el nucli antic del poble i els habitatges rodejats pel polígon industrial. 

Aquest sentit diferencial de pertinença, degut a les necessitats diferenciades de cada 

sector, i l’existència de l’avinguda Meridiana, com a divisió territorial, va ser aprofitat 

per l’administració municipal per dividir l’antic municipi de Sant Andreu, en dos ens 

administratius diferenciats. Així en la nova divisió de districtes de la ciutat de 

Barcelona, aprovada el 1984, es van crear: el Districte de Nou Barris, que agrupa la 

zona alta de Sant Andreu, Vilapicina i l’actual barri de Porta i el Districte de Sant 

Andreu, amb els nuclis urbans de Sant Andreu, la Sagrera, el Turó de la Trinitat, el 

polígon industrial de Bon Pastor i el sector dels Indians – Navas. 

 Amb aquest repàs a l’evolució al llarg del temps de les associacions, entitats i 

indústries andreuenques hem pogut observar, com gràcies a les associacions de veïns, 

sorgides a la dècada de 1970 amb l’ajut de les parròquies i la politització de membres 

del PSUC i el PTE, la població de nouvinguts a l’antic terme municipal de Sant Andreu 

pren un sentit de pertinença diferent als antics habitants, desvinculant-se del sentiment 

identitari andreuenc, a favor d’un sentiment identitari, que podem anomenar, de Nou 

Barris.  

 A la desvinculació identitària dels nouvinguts hi col·laborà les millores en el 

transport públic, amb l’ampliació de la xarxa de metro i d’autobusos, que van fer que 

aquests sectors allunyats, i que sempre havien tingut com a referència el nucli urbà de 

Sant Andreu, s’apropessin al centre de Barcelona. Així mateix la desaparició de moltes 

de les indústries andreuenques i dels cinemes del nucli urbà de Sant Andreu, van 

provocar que els veïns de les zones allunyades d’aquest, no tinguessin la necessitat de 

desplaçar-s’hi, cosa que acabà de desvincular els veïns de la zona alta de Sant Andreu, 

respecte al nucli històric. 

 El trencament de la identitat andreuenca es va materialitzar el 1984, amb la divisió 

administrativa de la ciutat de Barcelona en diferents districtes, aquesta es va fer perquè 

el gran nombre d’habitants de l’antic municipi de Sant Andreu complicava la gestió del 

territori des de un únic ens administratiu. Aprofitant la frontera que creava l’avinguda 
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Meridiana, que dividia l’antic terme de Sant Andreu en dos, les diferències que hi havia 

entre la gent vinculada a les noves associacions de la zona alta de Sant Andreu, la 

majoria d’ells immigrants de les dècades de 1950, 1960 i 1970, que ja no se sentien 

vinculats a l’antic municipi, i la gent més vinculada a les antigues associacions 

andreuenques, la majoria descendents dels antics habitants del poble, van propiciar la 

creació dels Districtes de Nou Barris i de Sant Andreu, trencant la unitat administrativa 

de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar. 

 Gràcies a aquest estudi s’ha pogut veure com creix urbanísticament l’antic terme de 

Sant Andreu de Palomar, passant d’una societat rural a una societat urbana. S’ha pogut 

observar com des del primer creixement urbanístic de l’antic municipi andreuenc, amb 

la urbanització del Camp d’en Nadal, els diferents propietaris de terres han especulat 

amb aquesta, per a incrementar el seu valor i treure un rendiment més elevat, tot i que 

ho amagaven amb un interès per a la millora de l’habitatge dels obrers. Això ho va fer J. 

M. Nadal aprofitant la construcció de la Rambla, amb la seva urbanització i Francesc de 

Perellada i Ribas, al cedir l’espai per a construir la plaça de les Palmeres, que 

augmentava el valor de les seves terres. Amb l’aplicació dels Plans Parcials, aquesta 

especulació va augmentar, com hem pogut observar amb l’aplicació de diferents Plans 

Parcials, on les empreses encarregades de construir habitatges pels seus treballadors, 

van cedir aquesta construcció a empreses immobiliàries, que incrementaven el preu dels 

habitatges. Així mateix es va fer amb el Pla Parcial d’ENASA, quan l’empresa va 

vendre els terrenys a una immobiliària i aquesta a canvi de poder augmentar 

l’edificabilitat del sòl residencial, vengué a l’Ajuntament els terrenys per a construir els 

equipaments previstos en el Pla. Això també ho observem en els habitatges construïts 

per les diferents entitats públiques i de l’Església, que en un principi construïen 

habitatges per a barraquistes, però en molts casos, van vendre els habitatges a persones 

amb un cert nivell adquisitiu, aconseguint més beneficis. Aquesta especulació i la gran 

existència de sòl disponible per construir van fer que hi hagués l’aprovació de tants 

Plans Parcials, i que aquests de mica en mica convertissin el terme andreuenc un una 

part més de la Ciutat Comtal.  

 Observem com aquest creixement urbanístic va anar acompanyat d’un aïllament 

dels nuclis que anaven sorgint, primer al ser urbanitzacions il· legals deslligades de la 

trama urbana de Sant Andreu i després amb l’aplicació del Plans Parcials que van 

mantenir aquest aïllament, ja que no es va planificar, gairebé mai, l’arribada de 
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transports públics als diferents barris que s’anaven construint, a això cal sumar-hi que 

els equipaments previstos en els Plans Parcials, no es van arribar a construir fins temps 

més tard de l’aplicació del Pla, provocant en un principi que la població nouvinguda 

hagués d’anar al centre urbà de Sant Andreu o de Vilapicina per obtenir els serveis, per 

treballar, per comprar... i per participar en la vida lúdica, cosa que els va vincular al 

nucli urbà de Sant Andreu aportant-los el sentiment de pertinença a l’antic municipi. Tot 

i això la mateixa manca de transports i d’equipaments, a més de les millores en la 

urbanització dels barris va provocar que es creessin, associacions pròpies, sobretot a 

partir de la llei que va permetre la creació d’associacions de veïns, que van aconseguir 

de mica en mica i gràcies a les diferents reivindicacions: transports i els equipaments 

necessaris. Aquests fets al mateix temps van provocar que els nous habitants ja no 

haguessin d’anar als antics nuclis andreuencs, perdent els vincles amb Sant Andreu i el 

sentit de pertinença. A això cal sumar-li el tancament de moltes empreses del nucli urbà 

de Sant Andreu, que feia que els habitants de l’antic municipi treballessin en altres 

indrets, cosa que també els allunyà del nucli històric, ja que no hi tenien que anar. 

 Observant això podem afirmar que gràcies a l’existència, en els nuclis històrics de 

Sant Andreu, de diferents associacions, entitats i de la majoria d’indústries on 

treballaven els diferents habitants del terme andreuenc, va fer que els primers habitants 

de les urbanitzacions i dels Plans Parcials tinguessin un contacte continu amb aquests 

nuclis, i per tant uns vincles que creaven un sentit de pertinença. Això va anar canviant 

a mida que es construïen edificacions cada cop més allunyades del nucli andreuenc, en 

les quals hi vivien un nombre d’habitants molt elevat i sense cap relació amb les 

associacions andreuenques, que van anar creant les seves pròpies associacions que els 

donaven un nou sentit de pertinença. 

 Així, tot i el breu estudi de les associacions i entitats andreuenques, afirmem que la 

falta d’equipaments, les associacions sorgides de les parròquies, els nous habitants 

desvinculats del nucli urbà de Sant Andreu i la llunyania de les noves edificacions, van 

provocar que aquestes associacions, gràcies a les accions reivindicatives que van iniciar 

per aconseguir els equipaments, i la unió dels diferents habitants en aquestes lluites, els 

va anar aportant un nou sentit de comunitat diferenciada de la del nucli urbà andreuenc. 

A això hi va ajudar el tancament de moltes empreses andreuenques i especialment les 

millores en els transports, que comunicaven millor aquests sectors allunyats amb 

Barcelona i no pas amb Sant Andreu.  
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 Observem que la nova divisió administrativa de Barcelona, de 1984, realitzada per 

a poder donar uns serveis adequats a tota la població, es va basar en una realitat que des 

de la dècada de 1970 s’estava creant a la zona alta de Sant Andreu. Aquesta realitat és 

que els nombre d’habitants de l’antic terme de Sant Andreu havia augmentat massa per 

a poder administrar correctament els serveis des de un únic centre administratiu i que els  

habitants de la zona alta de Sant Andreu es sentien diferents als habitants del nucli 

històric de l’antic municipi, havien creat una comunitat amb un sentit de pertinença 

diferent a l’existent fins el moment, el qual es va anomenar de Nou Barris, ja que va ser 

l’Associació de Veïns de Nou Barris la que gràcies a les seves lluites i els seus èxits els 

va aportar aquest sentit comunitari. Així la frontera territorial que representava 

l’avinguda Meridiana des de 1967, era molt més que això, ja que s’havia convertit en 

una frontera entre dues comunitats diferenciades dins de l’antic municipi de Sant 

Andreu. 
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 Apèndix 1: Plànols. 

  Plànols 1. Territori d’estudi. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

  

 Territori de l’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 2. Sector de la Sagrera que formava part del terme de Sant 
Martí de Provençals. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol 2a.  Sector de la Sagrera annexionat a Sant Andreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol 2b. Nuclis poblacionals de Sant Martí de Provençals. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 3. Territori de Sant Andreu de Palomar annexionat a Sant Joan 
d’Horta. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Territori andreuenc annexionat a Sant Joan d’Horta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 4. La franja dreta del Besòs que formava part de Santa Coloma 
de Gramenet. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Franja dreta del Besòs annexionada a Sant Andreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 5. Antic terme de Sant Andreu de Palomar. 

 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

   

 

 Antic terme de Sant Andreu de Palomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 6. Antic camí de Sant Andreu de Palomar a Sant Joan d’Horta. 

 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Camí antic de Sant Andreu de Palomar a Sant Joan d’Horta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 7. La Rambla des del carrer Gran de Sant Andreu a la plaça 
Virrei Amat. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Primer tram de la Rambla de Santa Eulàlia o passeig Fabra i Puig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Rambla de Santa Eulàlia – Passeig de Fabra i Puig. 

  Antic camí de Sant Andreu de Palomar a Sant Joan d’Horta. 

  Carrer Gran de Sant Andreu. 

  Carrer del Doctor Pi i Molist. 

  Avinguda Borbó.  
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Plànols 8. Passeig Maragall. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

  Antic camí de Sant Joan d’Horta a Barcelona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Antic camí de Sant Joan d’Horta a Barcelona – Actuals passeig Maragall, carrer Rogent, 
Enamorats i desapareix dins la trama urbana de l’Eixample fins l’antiga Porta de Jonqueres de la 
ciutat Comtal. 

 Antic Camí del Vallès a Barcelona – Actuals carrers: Gran de Sant Andreu, Gran de la 
Sagrera, Clot i Ribes. 

 Rambla de Santa Eulàlia – Passeig Fabra i Puig. 

 Antic camí de Sant Andreu de Palomar a Sant Joan d’Horta.  
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Plànols 9. Carrer Palomar. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrer Palomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Carrer Palomar.  Carrer Gran de Sant Andreu.  Passeig Torras i Bages. 

 Carretera de Cornellà de Llobregat de Fogars de Tordera. 
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Plànols 10. Carrer Malats. 

 Plànol de Situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrer Malats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Carrer Malats.    Carrer Gran de Sant Andreu.   

  Carrer Arbúcies.   Carrer Bascònia. 

  Carrer Matagalls.   Carrer Fraga.  

  Carrer Còrdova.   Carrer Sant Marià. 

  Carrer Concepción Arenal.  Plaça Orfila.  
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Plànols 11. Passeig Torras i Bages. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer tram del passeig Torras i Bages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Passeig Torras i Bages.  Carrer Palomar.  Carrer Almirall Pròixida. 

 Carrer Residència.  Carrer Guardiola i Feliu. Carrer Joan Torras. 

 Carrer Isabel Ribó.  Carrer Jacint Guardiola.  Carrer Segadors. 

 Carrer Eiximenis.  Carrer Lanzarote.  Plaça Orfila 

 Antiga carretera de Cornellà de Llobregat de Fogars de Tordera. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 327 
 

 Plànols 12. Ampliació del passeig Torras i Bages fins a la Trinitat 
Vella. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Segon tram del passeig Torras i Bages. 

     
   Ampliació del passeig  

  Torras i Bages 

  fins a Trinitat Vella. 

   Passeig Torras i Bages. 

   Carretera de Cornellà 

    de Llobregat a Fogars 

   de Tordera. 

   Torrent del Niño. 

          

 

 

 

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 13. Ampliació del passeig Torras i Bages fins el carrer Segre. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercer tram del passeig Torras i Bages. 

  Ampliació del passeig 

  Torras i Bages fins el  

  carrer Segre. 

  Passeig Torras i 

  Bages. 

  Carrer Segre. 

  Plaça Orfila. 

  Carrer del Pont. 

  Carrer Modest Urgell. 

  Carrer del Doctor  

  Balari  i Jovany. 

    
  

  Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”.  
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Plànols 14. Nous carrers dins la trama urbana de Sant Andreu. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

  Carrers Sòcrates i Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Carrer Sòcrates.   Carrer Irlanda. 

  Rambla – Passeig Fabra i Puig.   Carrer Gran de Sant Andreu. 

  Carrer Concepción Arenal.   Urbanització Perellada. 

  Convent dels Germans Maristes. 
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 Plànols 15. Carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de Tordera al territori d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 16. Projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: AHCB, extret de https://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_poblacions_a_Espanya 

 Situació de Sant Andreu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Font: AHCB, extret de https://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_poblacions_a_Espanya. 
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Plànols 17.  Pla Parcial de Bon Pastor. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pla Parcial de Bon Pastor. 

     
  Territori afectat pel Pla 

  Parcial de Bon Pastor. 

   Polígon industrial. 

   Zona d’Habitatges creada 

   Pel Pla Parcial. 

   La Maquinista Terrestre i 

   Marítima. 

   Can Sala. 

   Fàbrica d’Enric Sanchís. 

   ENMASA. 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Parcel·les per a habitatges del Pla Parcial de Bon Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Parcel·la A.  Parcel·la B.  Parcel·la C. 

  Parcel·la D.  Parcel·la E.  Parcel·la F. 

  Parcel·la G.   Parcel·la H. 
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 Plànols 18. Pla Parcial de la Guineueta. 

 Plànol de situació 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcel·les per a habitatges del Pla Parcial de la Guineueta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Territori afectat pel Pla Parcial de la Guineueta. 

  Parcel·la del Polígon d’Habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 

  Parcel·la per a habitatges de diferents empreses. 
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 Plànols 19. Pla Parcial de Porta. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Plans Parcials de Porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Territori afectat pel Pla Parcial de Porta el 1955. 

  Territori afectat pel Pla Parcial de Porta el 1966. 
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Plànols 20. Pla Parcial de Roquetes. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Roquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Territori afectat pel Pla Parcial de Roquetes. 

  Parcel·la del Polígon d’Habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 

  Zona per a equipaments. 

  Empresa DROGSA. 
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 Plànols 21. Pla Parcial de Prosperitat – Verdum. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

  

 Parcial de Prosperitat – Verdum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

Territori del Pla Parcial    Via Julià. 

Zona destinada a equipaments a Verdum. Zona destinada a equipaments a Prosperitat. 

Zona destinada a equipaments esportius. Empreses Ideal Plàstica Flor i Harry Walker. 

Habitatges del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

Parcel·la del Polígon d’Habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 
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 Plànols 22.  Pla Parcial de Sant Andreu. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Sant Andreu. 

  Territori afectat pel Pla 

  Parcial de Sant Andreu. 

  Carrer Gran de Sant  

  Andreu. 

  Zona destinada a parc. 

  Carrer Josep Soldevila. 

  Nou tram de la rambla. 

  Rambla – passeig Fabra  

  i Puig.  

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Obertura del nou tram de la rambla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territori del Pla Parcial de Sant Andreu. Nou tram de la rambla.  Carrer Afores 

Rambla – passeig Fabra i Puig.  Carrer Gran de Sant Andreu. Carrer Josep Soldevila. 

Carrer Sant Sebastià. Carrer Sant Mateu. Carrer Borriana. Carrer Garona. 

 Obertura del carrer Josep Soldevila. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Territori del Pla Parcial de Sant Andreu.  Carrer Josep Soldevila. 

  Rambla – passeig Fabra i Puig.    Nou tram de la Rambla. 

  Grup d’Habitatges Mare de Soledad.   Carrer Gran de Sant Andreu. 

  Zona de nous habitatges plurifamiliars.   
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Plànol 23. Pla Parcial de Trinitat Nova.  

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Trinitat Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Territori del Pla Parcial de Trinitat Nova.  Parcel·les de l’Obra Sindical del Hogar. 

 Parcel·les de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Parcel·la destinada a equipaments. 

 Parcel·les del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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 Plànols 24. Pla Parcial de Meridiana. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol del Pla Parcial de Meridiana dins del territori de l’estudi. 

  Avinguda Meridiana. 

  Edificis pantalla construïts en motiu del Pla Parcial  

  de Meridiana. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 25. Pla  Parcial del Turó de la Peira. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial del Turó de la Peira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”.  

 

  Territori del Pla Parcial del Turó de la Peira.  Edificacions particulars. 

  Grup de Cases Barates Ramon Albó.   Cotxeres de Vilapicina. 

  Edificacions construïdes pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 
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 Plànols 26. Pla Parcial de Torre Baró. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Torre Baró. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 27. Pla Parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Font Magués – Ciutat Meridiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 28. Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Territori del Pla Parcial de Ca n’Ensenya.  Primera fase. 

  Segona fase.      Tercera fase. 
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 Plànol 29. Primera fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  

  Primera fase Parcel·la A Parcel·la B. Parcel·la C Parcel·la D. 

 

 Plànol 30. Segona fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  

  Segona fase.  Parcel·la A. Parcel·la B. Parcel·la C. Parcel·la D. 
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 Plànol 31. Tercera fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  

  Tercera fase.   Edificacions anteriors al Pla Parcial de Ca n’Ensenya. 
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 Plànols 32. Pla Parcial  i polígon de Canyelles. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial i polígon de Canyelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  

  Territori del Pla Parcial.   Mas de Can Guineueta.   

  Antic barri de la Guineueta Vella. 
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 Plànols 33. Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – Trinitat. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial de Torre Baró – Vallbona – Trinitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 34. Pla Parcial d’ENASA. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial d’ENASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  

  Territori del Pla Parcial.  Zona d’habitatges i centre comercial. 

  Zona d’escoles.    Zona de parc. 
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Plànols 35. Pla Parcial del sector RENFE. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pla Parcial del sector RENFE. 

  Territori del Pla Parcial. 

  Zona d’habitatges. 

  Zona d’equipaments. 

  Zona de parc i esportiva. 

  Zona comercial. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 36.  PERI de Trinitat Vella. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PERI de Trinitat Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 353 
 

 Plànols 37. Urbanització del Camp d’en Nadal. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanització del Camp d’en Nadal. 

  Territori de la 

   urbanització. 

   Plaça i carrer 

   Nadal. 

   Carrer Cuba. 

   Carrer Neopàtria. 

   Carrer Sant 

   Sebastià. 

   Carrer Marquès de  

   Santillana. 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 38.  Urbanització de la Torre Perellada. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urbanització de la Torre Perellada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Territori de la urbanització.  Plaça de les Palmeres.   

  Carrer Castellbell.   Carrer Pare Secchi. 

  Carrer Abat Odó.   Carrer Coroleu. 

  Carrer Montsec. 
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 Plànol 39. Urbanitzacions de la part central de la rambla. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanitzacions de la part central de la Rambla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Passatge Esperança.  Carrer Jota.  Rambla – passeig Fabra i Puig. 

  Carrer Alella.   Carrer Desfar.  Carrer Arnau d’Oms. 

  Carrer Emili Roca.  Carrer Santapau. Carrer Malgrat. 

  Carrer Vèlia.   Carrer Antoni Costa. 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 356 
 

 Plànols 40. Urbanització de la plaça Santa Eulàlia. 

 Plànol de situació. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 Urbanització de la plaça de Santa Eulàlia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Plaça Santa Eulàlia. Carrer Serrano.   Carrer Santa Úrsula. 

  Carrer Amics.  Carrer Santa Matilde.  Carrer Sant Ferran. 

  Carrer Amílcar.  Carrer Francesc de Bolòs. Carrer Baró d’Esponellà. 
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 Plànols 41. Creixement de la Urbanització de Maria Montserrat 
Casanovas de Fargues. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Creixement de la Urbanització de Maria Montserrat Casanovas de Fargues. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Urbanització plaça Bacardí.   Urbanització plaça Santa Eulàlia. 

  Creixement d’Horta.    Creixement de Sant Andreu. 

  Carrer Cartellà, antiga Riera d’Horta.  Carrer Mare de Déu de les Neus. 

  Carrer Espiell.     Carrer Petrarca. 

  Carrer Sant Manuel.    Passatge de les Palmeres. 
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 Plànols 42. Creixement del sector de la Sagrera. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creixement del sector de la Sagrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Carrer Jambrina.  Carrer Pacífic.  Passatge Coello. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 359 
 

 Plànols 43. Primers carrers del sector dels Indians. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Primers carrers del sector dels Indians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Urbanització dels Indians. Passatge Salvador Riera. Carrer Acàcies. 

  Carrer Prat d’en Roquer. Carrer Ramon Albó.  Passeig Maragall. 
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 Plànols 44. Primers carrers del sector de l’actual barri de Navas. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primers carrers de l’actual barri de Navas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Carrer Navas de Tolosa. Passatge Aloi i carrer Capella. Passatge Rustullet. 

  Passatge Artemís.  Caserna de la Guàrdia Civil. 
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 Plànols 45. Primers carrers de Trinitat Vella. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primers carrer de Trinitat Vella. 

   

  Plaça Trinitat. 

  Carrer Turó de la Trinitat. 

  Carrer Mireia. 

  Carrer Foradada. 

  Carrer Finestrelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 46. Primers habitatges de Trinitat Nova. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primers habitatges de Trinitat Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Casses dels Carters. Casetes fetes per Sivatte. Carrer Chafarinas. 

  Torrent del Niño o Campanyà. 
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 Plànols 47. Primers carrers de Prosperitat. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

   

 Primers carrers de Prosperitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Carrer Sant Francesc Xavier. Carrer Argullós. Carrer Joaquim Valls. 

 Carrer Enric Casanovas. Carrer Santa Engràcia.  Carrer Canyameres. 

 Carrer Turó Blau.  Carrer Font de Canyelles. Carrer Borràs. 

 Carrer d’en Tissó.  Carrer Boada.  Carrer Badosa.  Carrer Molí. 
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 Plànols 48. Primers carrers de Verdum. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primers carrers de Verdum. 

  Carrer Font de  

  Canyelles. 

  Carrer Batllori. 

  Carrer Mas Duran. 

  Carrer Joaquim Valls. 

  Passatge Quintana. 

  Carrer Casals i Cuberó. 

  Carrer Joan Riera. 

  Carrer Viladrosa. 

  Carrer Marín. 

   

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 49. Primers carrers de Roquetes. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primers carrers de Roquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Carrer Jaume Pinent.  Carrer Llopis.   Carrer Campreciós. 

  Carrer Catasús.   Carrer Oriol.  Carrer Vidal i Guasch. 
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 Plànols 50. Antic barri de la Guineueta Vella. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol de la Guineueta Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Mas de Can Guineueta.  Carrers Carandell i Bata (avui desapareguts). 
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 Plànols 51. Primeres urbanitzacions del sector de Bon Pastor. 

 Plànol  de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeres urbanitzacions del sector de Bon Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Carrer Estadella.   Carrer Barri Vermell.  

  Urbanització del carrer La Mina. Barriada Sanchís. 

  Urbanització de l’Estadella.  Carrer Foc Follet.  Carrer Mare Eterna. 

  Urbanització de Les Carolines. Carrer Claramunt. Carrer Tàrrega. 

  Carrer Sas.    Carrer Alfarràs. Carrer Barnola. 
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 Plànols 52. Grups de Cases Barates del Patronat Municipal de 
l'Habitatge. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol 52a. Grup de Cases Barates Milans del Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Grup de Cases Barates Milans del Bosch.  Altres edificacions del Patronat  

         Municipal de l’Habitatge. 
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 Plànol 52b. Grups de Cases Barates Baró de Viver. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

  Grup de Cases Barates Baró de Viver.  Altres edificacions del Patronat  

        Municipal de l’Habitatge. 

 Plànol 52c. Grup de Cases Barates Ramon Albó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Grup de Cases Barates Ramon Albó.  Altres edificacions del Patronat  

        Municipal de l’Habitatge. 
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 Plànol 53. Planta de les cases barates tipus A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: “Projecte de cases barates Milans del Bosch”. (AMSCG). 

 Plànol 54 .Planta de les cases barates tipus B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Font: OBÓN I ASENSIO, (1999), pàg. 42. 
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  Plànol 55. Planta de cases barates tipus C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: OBÓN I ASENSIO, Francesc: (1999), pàg. 60.  

 Plànol 56. Planta de l’ampliació de les cases tipus B a mitjans anys 
1980. 

  Planta baixa.     Planta pis (Palomar). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Font OBÓN I ASENSIO, Francesc. (1999), pàg. 66. 
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 Plànols 57. Polígon de Torre Llobeta. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Polígon de Torre Llobeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 58. Polígons del Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona a Trinitat Nova.  

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 Polígons del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona a Trinitat 
Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 59. Polígon de les Cases del Governador. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Polígon de les Cases del Governador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 375 
 

 

 Plànols 60. Edificacions del Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol 60a. Edificacions del carrer Pare Pérez del Pulgar a Trinitat Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol 60b. Edificacions al sector del Turó de la Peira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

Plànol 60c. Edificacions del carrer Artesania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 61. Polígons de l’Obra Sindical del Hogar i de l’Instituto 
Nacional de la Vivienda. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol 61a. Polígon de la Urbanización Meridiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol 61b. Polígons de Trinitat Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Polígons de l’Obra Sindical Hogar.          Polígons de l’Instituto Nacional Vivienda. 

 Plànol 61c. Polígon de Verdum – Roquetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol 61d. Polígon de la Guineueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”.  
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 Plànols 62. Polígons del Patronato de Viviendas del Congreso. 

 Plànol de situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànol 62a. Polígon d’Habitatges del Congrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol 62b. Polígon Nostra Senyora de la Soledat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 Plànol 62c. Edifici per a la parròquia de Santa Engràcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànols 63. Indústries de Sant Andreu. 

 Plànol de situació. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plànols de detall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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  Elaboració pròpia a partir de “Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 
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 Plànol del Polígon Industrial del Bon Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth”. 

 

  Polígon industrial.  Maquinista Terrestre i Marítima. 

  Can Sala.    Fàbrica d’Enric Sanchís. 

  ENMASA (Empresa Nacional de Motores de Aviación S.A.) 
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 Plànol 64. Termes parroquials actuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 Elaboració pròpia a partir de “Google Earth. 

  

 Arxiprestat de Roquetes – Trinitat.  Arxiprestat de Sant Andreu. 

 Arxiprestat de Vilapicina. 
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 Apèndix 2: Documents. 

 Document 1. EXPOSICIÓ DEL MINISTRE DE GOVERNACIÓ A FAVOR 
DE L’AGREGACIÓ DELS POBLES DEL PLA.  

 “Señora: El ayuntamiento de Barcelona viene pretendiendo desde hace muchos 
años que el Gobierno, haciendo uso de la facultad que el artículo 10 de la Ley 
Municipal le concede para ensanchar el término de las poblaciones de más de cien mil 
habitantes hasta una distancia máxima de seis kilómetros, agregue al de aquella ciudad 
varios de los más próximos. 

 Acerca de la conveniencia y justicia de esa petición, apenas cabe ya duda ni 
debate. Invertidos los términos naturales del asunto, la unión de los pueblos y la 
confusión de los límites se han realizado antes de estar autorizadas. No se trata de unir 
a una circunscripción municipal los arrabales de otra, ni hay posibilidad dentro de 
Barcelona misma de hacer la división exigida por las leyes para algunos servicios entre 
el casco, el radio y el extra-radio. Son los cascos mismos los que están ya en contacto 
inmediato. Las calles del Ensanche, lo mismo que las que han de ir de río a río, que las 
dirigidas des del el llano a la montaña, atraviesan términos municipales distintos. 
Algunas tienen la acera de los números pares en un pueblo, y la de los impares en otro, 
con diferencias absurdas en los servicios, así locales como generales. La 
administración del impuesto de consumos lucha en dificultades absolutamente 
insuperables, y la defraudación se burla con completa impunidad de todos los 
preceptos y reglas administrativas. 

 Barcelona no solicita que les concedan los medios legales para engrandecerse; 
reclama sólo que se le reconozca oficialmente el hecho notorio de que está ya 
engrandecida. 

 Los pueblos que han de ser agregados, en cambio de los beneficios innegables 
que su incorporación a la ciudad ha de reportarles, han de sufrir el perjuicio del 
aumento de aquellos tributos que están regulados según la población respectiva. Esta 
ha sido sin duda la dificultad que ha tenido hasta ahora la realización de una reforma 
exigida por la conveniencia, e impuesta por hechos consumados indestructibles; y de 
ella no es posible libertarse sino por una prudente conciliación de intereses que suavice 
el tránsito de uno a otro régimen. Aplazando por un número razonable de años las 
naturales consecuencias de la agregación en lo que al aumento de los impuestos se 
refiere, se evitan los daños y quedan sólo las ventajas, quizás mayores y más claras que 
para la ciudad, para los pueblos que con ella van a identificarse. 

 Hay dos de ellos, respecto de los cuales no están preparados los datos para una 
resolución definitiva tanto como para los demás. Sarrià y Vallvidrera tienen unidos sus 
territorios respectivos en un solo municipio, y entre Vallcarca y el resto de Horta, los 
accidentes del terreno y la solución de continuidad de las construcciones urbanas 
establecen diferencias especiales. Se ha pensado algunas veces que la agregación de 
Sarrià a Barcelona debe hacerse con sus anteriores límites, prescindiendo de 
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Vallvidrera, y que en Horta no debe extenderse más allá de Vallcarca; pretenden otros 
que la anexión haga por la totalidad de ambos Ayuntamientos total o parcial, habrá de 
hacerse necesariamente, si no ha de quedar incompleto el plan y si no han de subsistir 
en parte los inconvenientes para cuya supresión se ha hecho necesaria la reforma. El 
gobierno se propone que pronto se tramite y resuelva este último punto. 

 Por estas razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de 
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto. 

 Madrid, 20 de abril de 1897.- SEÑORA: A L. R. P. de V. M. – Fernando Cos 
Gayón.” 

   

  Font: CLAPÉS I CORBERA, Joan. (1931), vol. IX, pàg. 85.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 388 
 

 Document 2. DECRET D’AGREGACIÓ de 1897.  

  “REAL DECRETO. 

 En nombre de Mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con el consejo de Ministros, y oído el Consejo de Estado en pleno, 
con arreglo al art. 10 de la Ley Municipal. 

 Vengo en decretar lo siguiente: 

 Artículo 1º. Quedan agregados en su totalidad al término municipal de 
Barcelona, los de Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sants, Sant Andreu de Palomar, 
Sant Gervasi de Cassoles i Les Corts. 

 Art. 2º. Durante el término de diez años, a contar des de 1º de julio próximo, y sin 
perjuicio de lo que pueda disponer el Poder legislativo, el nuevo Ayuntamiento queda 
obligado a satisfacer anualmente la suma total que corresponde a los actuales 
encabezamientos de los Municipios que se refunden con más los aumentos reclamados 
últimamente a los de Barcelona, Gràcia i Sant Martí de Provençals. 

 En el mes siguiente a la publicación del presente decreto, el Ayuntamiento de 
Barcelona someterá a la aprobación del Ministerio de Hacienda las tarifas unificadas 
de los derechos, arbitrios y recargos que se han de cobrar en el nuevo Municipio por 
las especies de consumo. 

 Art.3º. Durante el mismo plazo de diez años los Municipios agregados seguirán 
pagando las contribuciones e impuestos conforme a las disposiciones que en la 
actualidad les son aplicables, según su población y demás circunstancias. 

 Art.4º. En los diez años siguientes se aumentará la tributación, por décimas 
partes, hasta unificarlas con relación a la población total. 

 Art.5º. Los Ministerios de Gobernación y Hacienda dictarán las disposiciones 
oportunas para la ejecución de lo prescripto en los artículos anteriores en lo que 
respectivamente les concierne. 

 Art.6º. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente decreto. 

 Dado en Palacio a veinte de abril de mil ochocientos noventa y siete – María 
Cristina. – El Ministro de Gobernación, Fernando Cos Gayón.” 

  

  Font: Carpeta d’expedients d’agregació i segregació de territori (AMCB). 
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 Documents 3. PROJECTES SOBRE L’AGREGACIÓ DEL MARGE DRET 
DEL RIU BESÒS DE 1945, PLÀNOL DE LA PART AGREGADA I LÍMITS 
CONCRETS DE DIVISIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE SANTA COLOMA 
DE GRAMENET I BARCELONA.  
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  Font: Expedient de l’annexió del marge dret del riu Besòs. (AMSCG).  
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 Document 4. CARRERS I MASOS EXISTENTS EN EL MOMENT DE 
L’AGREGACIÓ (1897). (Com ho recull Joan Clapés el 1931.)  

Carrers Entrada Sortida 
Afores de Mar al camp 
Alsina R. de St. Andreu sense sortida 
Amics Plaça Nacional al camp 
Àngel St. Pere de Mar 
Aragó Nacional al camp 
Arc (Mateu Ferran) St. Llorenç Plaça del Mercat 
Ajuntament Plaça Constitució Plaça Comerç 
Bda. d’En Verdura Can Vintró  
Bda. d’En Xandri de Dalt de Dalt 
Barcelona (Concepción 
Arenal) 

R. de St. Andreu Riera d’Horta 

Besòs Àngel al camp 
Bruch (Piferrer) R. de St. Andreu Crer. D’En Piqué 
Busquests Crer. Bruch al camp 
Carabassa Carretera d’Horta Tnt. de Carabassa 
Carme (Baliarda) Crer. St. Marian Ferrocarril Nord 
Casesnoves (St. Andreu) Major – R. St. Andreu Riera d’Horta 
Castillejos Cisneros Sta. Teresa 
Cementiri Bruch Piqué 
Cerdà St. Llorenç Sense 
Cid Duc de la Victòria Carme 
Cisneros (Jorba) Torrijos St. Andreu 
Claris (Cervera) P. Duc de la Victòria Sta. Anna 
Clavé (Vallès) Sta. Rosa Barcelona 
Comtessa Barcelona Salut 
Cortines St. Ramon Sense 
Criader Orden Sense 
Dalt (Bartrina) R. de St. Andreu Torrent Dragó 
Duc de la Victòria (Servet) Major Dalt 
Dragó Major Sense 
Espiell Sta. Eulària Sense 
Estació Plaça de l’Estació al camp 
Estrella St. Llorenç Orient 
Església (desaparegut) Plaça Constitució Sense 
Fàbrica St. Narcís St. Joan 
Garrofers Ferrocarril del Nord al camp 
Gordi St. Llorenç Sense 
Hort Nou (desaparegut) Torrent de Paixalet Sense 
Hostal Plaça Constitució Major 
Indústria St. Joan al camp 
Luchana (Matagalls) Duc de la Victòria Carme 
Mar (Burriana) Casesnoves al camp 
Major (St. Andreu) C. i R. de St. Andreu terme de Montcada 
Migdia Orden Sense 
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Mercat (Eliseu Reclús) Major Plaça Mercat 
Mercè St. Ildefons Sense 
Molins Passeig de Sta. Eulària Clavé 
Monges Passeig de Sta. Eulària Tnt. de Parellada 
Nadal Passeig de Sta. Eulària St. Ildefons 
Nacional Carrer de St. Eulària Riera d’Horta 
Ninyo (ara va a Torras i 
Bages) 

Major Sense 

Nord Orient Riego 
Nostra Dona de les Neus Sta. Eulària Sense 
Orden (Ignasi Iglésias) Casesnoves Ferrocarril del Nord 
Orient Riego Ferrocarril del Nord 
Oriol  St. Narcís al camp 
Padilla Àngel St. Roc  
Piqué Bruch al camp 
Planes Carme Sense 
Porta Piqué al camp 
Pou (Balira) Major Sense 
Prim (Otzer) St. Cristòfol R. St. Andreu 
Pont Plaça Constitució Estació 
Puig Sèquia St. Cristòfol 
Riego (Vascònia) R. St. Andreu Dalt 
Riera d’Horta Aigües avall Aigües amunt 
Riera St. Andreu Aigües avall Aigües amunt 
Riera Orden R. St. Andreu 
Sabastida R. d’Horta Sense 
Salut R. St. Andreu R. d’Horta 
Sol Orden R. St. Andreu 
St. Agustí T. d’En Carabassa al camp 
St. Alexandre R. d’Horta St. Martí 
St. Andreu (Tallaferro) Orden Orient 
St. Antoni (Solideritat) Major Barcelona 
St. Cristòfol (Balari) Plaça Comerç R. St. Andreu 
St. Domènech (Mir) Torrijos Ferrocarril del Nord 
St. Francesc Major Sta. Anna 
St. Hipòlit Plaça Duc de la Victòria St. Josep 
St. Ildefons St. Sebastià Nadal 
St. Jacint R. d’Horta T. Carabassa 
St. Jaume (Sócrates) Casesnoves Monges 
St. Joaquim R. d’Horta T. Carabassa 
St. Josep (Arquímedes) Sta. Anna St. Hipòlit 
St. Joan (part de Virgili) St. Pere T. Parellada 
St. Llorenç (Pons i 
Gallarza) 

Major R. St. Andreu 

St. Manuel R. d’Horta Sense 
St. Marian St. Llorenç Duc de la Victòria 
St. Martí R. d’Horta B. Verdura 
St. Mateu Afores al camp 
St. Miquel (Llenguadoc) Casesnoves Plaça de Sta. Eulària 
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St. Narcís Besòs T. Parellada 
St. Pau (Ramon Batlle) Casesnoves al camp 
St. Pere (Doctor Sanpons) Casesnoves al camp 
St. Ramon (Tramuntana) Major Sta. Anna 
St. Roc (Peronella) Mar T. Parellada 
St. Sebastià Mar R. d’Horta 
Sta. Amàlia R. d’Horta St. Martí 
Sta. Anna (Agustí Milà) Major Dalt 
Sta. Coloma St. Pere R. d’Horta 
Sta. Cristina (desaparegut) Plaça Constitució Sense 
Sta. Eulària (Vilapiscina) Església  Vella de Sta. 

Eulària 
R. d’Horta 

Passeig Staa. Eulària 
(Fabra i Puig) 

Casesnoves al camp 

Sta. Llúcia (Ruiz Zorrilla) Sta. Rosa Plaça Nadal 
Sta. Maria (Cuba) Passeig Sta. Eulària Sta. Llúcia 
Sta. Marta Sta. Cristina Major 
Sta. Rosa T. d’En Carabassa R. d’Horta 
Sta. Teresa (Montpeller) Plaça Mercat R. St. Andreu 
Safareig (Matagalls) St. Llorenç Sense 
Sèquia Pont R. St. Andreu 
T. d’En Paixalet (Joan 
Guardiola) 

Sèquia Comtal Major 

T. d’En Parellada (Otto en 
part) 

Casesnoves Dalt 

Torrijos R. St. Andreu Riego 
Trescreus St. Andreu Barcelona 
València St. Joaquim R. d’Horta 
Verdet Major Sense 
Vistalegre (Torroja) R. St. Andreu St. Joan 
 

Places Carrers afluents 
Bacardí València i Sta. Amàlia 
Comerç Major, St. Llorenç, Ajuntament i St. 

Cristòfol 
Constitució (Orfila) Pont, Ajuntament, Sta. Cristina, Església i 

Hostal 
Duc de la Victòria (Marian Brossa) Duc, St. Hipòlit, Claris i Luchana 
Estació Pont i Estació 
Mercat (Mercadal) Sta. Teresa, Vintró, Arc i Mercat 
Nadal Nadal, St. Ildefons i Sta. Llúcia 
Nacional Nacional i Mamics. 
 

Masies o cases de camp Localització 
Can Armera Travessera 
Can Aleix Travessera 
Can Rajoleria Travessera 
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Can Esquerrà Travessera 
Can Bartra Travessera 
Can Bartra Travessera 
Can Forga Travessera 
Can Basigalupi Travessera 
Can Verdura Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Viudet Travessera 
Can Vintró Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Vintró Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Sabadell Camí antic de Barcelona a Horta 
Torre dels Pardals Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Bonet Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Boada Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Boada Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Xiringoi Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Bartra Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Basté de les Parets Camí antic de Barcelona a Horta 
Can Garrigó Riera d’Horta 
Can Sitjà Camí antic de St. Iscle 
Can Torre dels Anglesos Camí antic de St. Iscle 
Can Solà Camí de Sta. Eulària 
Casa Blanca Camí antic de St. Iscle 
Can Piqué Camí antic de St. Iscle 
Casa de les Burres Camí antic de St. Iscle 
Can Pequera Camí antic de St. Iscle 
Can Mir Torrent d’en Mariné 
Cases d’en Artera Torrent d’en Mariné 
Can Quintana Carretera de Cornellà 
Can St. Genís Carretera de Cornellà 
Can Guineueta Riera de St. Andreu 
Can Carreres Torrent d’en Piqué 
Can Ensenya Carretera de Cornellà 
Can Gaig Carretera de Cornellà 
Can Borràs Riera de St. Andreu 
Can Dragó Carretera de Cornellà 
Can Ranxero Carretera de Cornellà 
Màquines de Dosrius Besòs 
Sínia de Dosrius Besòs 
La Torrassa Sínia d’en Tisó 
Escorxador públic Riera de St. Andreu 
El Verdet Riera d’Horta 
Can Nyau Riera d’Horta 
L’Aiguacuit  Riera d’Horta 
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 Masies que o han desaparegut o tenen la numeració urbana que els correspon per 
ésser ara ja enclavades en carrer: 

 Basté (barriada de Santa Eulària); Campanyà (hostal, carretera de Ribes); Borni 
(Trescreus), Amell gran (Manicomi de la Santa Creu); Les Carasses (passeig de Torras 
i Bages); Casanova del Molí (caserna d’artilleria); Diumenjó (tallers del nord); 
Morgadès (prop de Canyelles), Magarola (entre la via del nord i el carrer de 
Concepción Arenal); Sardà (Concepción Arenal i Riera de St. Andreu); Tardà (St. 
Andreu i Sta. Marta); Calau (carretera de Ribes, prop de Trinitat); Molins (entre 
Llenguadoc i Vallès); Can Tisó (St. Andreu caserna); Verdaguer (Camí de St. Andreu a 
Sta. Eulària, Piferrer); Dragó (Pons i Gallarza); Canyadó (St. Andreu – Raval); 
Badaló (Llenguadoc); Parellada (Otto); Masades (Iglesia); Masades (Solideritat); 
Comares (Malats); Càrsar (Sèquia comtal, a la Foradada), Xandri (barriada de 
Xandri); Oller (torrent de la font del Ninyo); Cua (plaça Comerç i St. Andreu); Andreu 
Farré (Sant Andreu i St. Pere); Joanet del Borni (Llenguadoc i St. Andreu); Nadal 
(Sant Andreu i St. Ildefons); Palau (Orden); Borni (Trescreus); can Giralt (Servet); 
Pere Basté (Mar i Sèquia Comtal).  

  

 Font: CLAPÉS I CORBERA, Joan. (1931), vol. IX, pàg. 88 – 96. 
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 Apèndix 3. Fotografies. 

 

 Fotografia 1. Poble de Sant Andreu, anys 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: BASIANA, Xavier; DE LA CRUZ, Xavier; VINYES, Pau; RABASSA, Jordi: (2009), pàg. 24, extret de 
 https://andreumarfullwordpress.com  

 

 Fotografia 2. Can Guardiola, en l’actualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 3. Masia Les Carasses, anys 1920. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Particular, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-078-0.htm  

 

 

 Fotografia 4. Masia Les Carasses, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 5. Masia Can Tissó, anys 1920. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Particular, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-072.htm  

 

 Fotografia 6. Casa-Bloc, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font:  http://diaridesing.com/03/Casa-Bloc-Vivienda-1-11-12-Copiar.jpg   
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 Fotografia 7. Casa-Bloc, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 8. Masia Can Valent, anys 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de http://www.santandreu.com/imatges/masies/finestra-
047.htm   
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 Fotografia 9. Masia Can Valent, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 10. Masia Can Basté, anys 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-013.htm  
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 Fotografia 11. Masia Can Basté, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 12. Masia Ca l’Andreu Ferrer, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 13. Casa de cos del carrer Liuva 6, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 Fotografia 14. Edifici dels primers blocs plurifamiliars, Casa Vidal, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 15. Casa del sector dels Indians, Torre Rosa, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Font: https://jotmbe.tmb.cat/ca/rutes/ruta/156  

 

 

 Fotografia 16. Cases d’auto-construcció del barri de Torre Baró, en l’actualitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 17. Edifici plurifamiliar dels anys 1970, carrer Pou 5, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 

 Fotografia 18. Masia Can Verdaguer, anys 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-073.htm  
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 Fotografia 19. Masia Can Verdaguer, en l’actualitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 20. Masia Ca n’Ensenya, anys 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Particular, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-001-0.htm  
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 Fotografia 21. Masia Ca n’Ensenya, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 22. Masia Can Carreres, anys 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Particular, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-073.htm  
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 Fotografia 23. Masia Can Carreres, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 Fotografia 24. Masia Can Guineueta, anys 1930. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Particular, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-035.htm 
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 Fotografia 25. Masia Can Dragó, anys 1960. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de  www.sant-andreu/imatges/masies/finestra-029.htm  

 

 

 Fotografia 26. Torre del Baró Nova, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: http://rogerfm.net/08_Torre_Baro/index.htm  
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 Fotografia 27. Torre Baró Vella, anys 1930. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-082-3.htm  

 

 

 Fotografia 28. Xalet del carrer Aiguablava, anys 1930. (desaparegut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: AHRNB, extret de  http://arxiuhistoric.blocspot.com.es/2012_01_01_arxive.htm  
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 Fotografia 29. Casa barata tipus A, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 30. Casa barata tipus B, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 31. Ampliació, coneguda com a “Palomar”, de les cases barates tipus B, 
en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

    Font: http://bonpastor.noblogs.org/imatges/. 

 

 

 Fotografia 32. Casa barata tipus C, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 33. Masia Torre Llobeta, anys 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Font: Particular, extret de  www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra084-0.htm  

 

 Fotografia 34. Masia Torre Llobeta, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 35. Masia Can Sellés, anys 1910. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Centre Excursionista de Catalunya, extret de www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-065.htm  

 

 

 Fotografia 36. Masia Ca l’Armera o Can Ros, anys 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: Agrupació Excursionista Muntanya, extret de  www.sant-andreu.com/imatges/masies/finestra-004.htm  
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 Fotografia 37. Masia Ca l’Armera o Can Ros, en  l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia.  

 

 

 Fotografia 38. Filatures Fabra & Coats, anys 1980. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0230826.xml  
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 Fotografia 39. Vapor del Rec de Filatures Fabra i Coats, anys 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: www.macba.cat/es/can-fabra-3986  

 

 

 Fotografia 40. Vapor del Rec de Filatures Fabra & Coats, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 41. Edificis centrals de Filatures Fabra & Coats, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/ateneo-poble-1856102  

 

 

 Fotografia 42. Tallers del Ferrocarril del Nord. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Aportació particular. 
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 Fotografia 43. Algodonera Canals o Can Mestres, en el moment de la seva obertura. 
(parcialment desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

  Font:  www.academia.edu/9964968/La_reutilitzaci%C3%B3_del_patrimoni_industrial_com_a_habitatges_ 
LAlgodonera_Canals_o_Can_Mestres._Barcelona   

 

 

 Fotografia 44. Algodonera Canals o Can Mestres, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 45. Empresa Hispano-Suïssa – ENASA, any 1904. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: BASIANA, Xavier; DE LA CRUZ, Xavier; VINYES, Pau; RABASSA, Jordi: (2009), pàg. 146, extret 
de www.autopasion18.com/HISTORIA-HISPANO-SUIZA.htm  

 

 

 Fotografia 46. Empresa Hispano-Suïssa – ENASA, anys 1970. (parcialment 
desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font: AFB, extret de http://aerospaceengines.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html  
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  Fotografia 47. Empresa Can Sala, anys 1950. (desapareguda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Font:  CAPSIR MAÍZ, Josep: (2011), pàg. 39.  

 Fotografia 48. Fàbrica química d’Enric Sanchís, anys 1920. 

 

 

 

 

   Aportació particular. 

 Fotografia 49. Fàbrica química d’Enric Sanchís, en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 50. Església de Sant Andreu de Palomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 

 Fotografia 51. Capella de Santa Eulàlia de Vilapicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 52. Església de Santa Eulàlia de Vilapicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 Fotografia 53. Església de Sant Pacià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 54. Església de Santa Engràcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 55 Església del Bon Pastor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 56. Església de Crist Rei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 57. Església de la Santíssima Trinitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 58. Església Sant Sebastià. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 Fotografia 59. Església de Santa Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 60. Església de Sant Josep Obrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 61. Església de Sant Mateu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 62. Església  de Sant Rafael.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 63. Església de Sant Francesc Xavier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 64. Església de Sant Joan de Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografia pròpia. 

 

 Fotografia 65. Església  de Nostre Senyora de l’Esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 66. Església de Sant Joan Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 67. Església de la Mare de Déu de Fàtima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 68. Església de Sant Pius X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 69. Església de Sant Bernat de Claravall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 Fotografia 70. Església de Santa Bernardeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

  

 

 Fotografia 71. Església de Sant Marc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 



Creixement urbanístic i canvi social a Sant Andreu: des de l’agregació fins a les transformacions actuals. 

Aleix Pascual Torres. 441 
 

 

 

 Fotografia 72. Església de Sant Esteve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 

 

 

 Fotografia 73. Església de Sant Narcís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografia pròpia. 
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 1. Fonts i arxius consultats. 

 

ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. (ACA). 

  Plànols dels terrenys que irrigava el Rec Comtal de 1836. 

 

ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. (ADB). 

  Expedient de la construcció de la carretera de Cornellà de Llobregat a Fogars de  

  Tordera. 

 

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. (AHCB). 
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ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA. (AMCB). 
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  Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Barcelona de 1873, 1876, 1879, 1885, 1897. 

  Carpeta d’expedients d’agregació i segregació de territori (1874-1989). 

  Projecte d’Urbanització del barri de l’Estadella (Bon Pastor). 

  Projecte del Pla Comarcal d’Ordenació de Barcelona. (1953) 

  Projecte del Pla General Metropolità. (1976).  

  Expedients dels Plans Parcials. 

   Pla Parcial de Bon  Pastor (1955). 

   Pla Parcial de la Guineueta (1956). 

   Plans Parcials de Porta (1955 i 196). 

   Pla Parcial de Roquetes (1957). 

   Pla Parcial de Prosperitat - Verdum (1958). 

   Pla Parcial de Sant Andreu (1958). 

   Pla Parcial de Trinitat Nova (1958). 

   Pla Parcial del Turó de la Peira (1959).  

   Pla Parcial de Torre Baró (1963). 

   Pla Parcial de Font Magués (1963). 

   Plans Parcials de Ca n’Ensenya (1964, 1970 i 1973). 

   Primera fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya (1964). 

   Segona fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya (1970). 

   Tercera fase del Pla Parcial de Ca n’Ensenya (1973). 

   Plans Parcials de Canyelles (1964 i 1982). 

   Plans Parcials del sector RENFE (1981 i 1984). 

   Pla Especial de Reforma Interior de Trinitat Vella (1982).   
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  Expedients d’edificacions concretes del territori d’estudi. 

   Carrer Liuva, 6. Casa de Cos. 

   Carrer Pons i Gallarza, 1-3. Casa plurifamiliar, principi de segle. 

   Carrer Francesc Tàrrega, 22. Torre del sector dels Indians. 

   Carrer Pou, 5. Casa plurifamiliar després de la immigració. 

   Carrer Sant Adrià, 110. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la A.  

   Carrer Sant Adrià, 122. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la B. 

   Carrer Sant Adrià, 142. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la C. 

   Carrer Sant Adrià, 164. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la E. 

   Carrer Sant Adrià, 196. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la F. 

   Carrer Estadella, 90. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la G. 

   Carrer Llinars del Vallès, 8. Pla Parcial Bon Pastor parcel·la H. 

   Carrer Ciutat de Mallorca, 9-11. Pla Parcial Porta. 

   Carrer Deià, 34. Pla Parcial Porta. 

   Passeig Valldaura, 142 - 148. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la 

   A. 

   Passeig Valldaura, 166. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la B. 

   Carrer Marie Curie, 3. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la B. 

   Carrer Marne, 23. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la C. 

   Passeig Valldaura, 168 – 170. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la  

   C. 

   Passeig Valldaura, 192 – 196. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la  

   D. 
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   Passeig Valldaura, 200 – 202. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 1, parcel·la  

   D. 

   Carrer Villalba dels Arcs 38. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 2, parcel·la A. 

   Carrer Doctor Pi i Molist, 135. Pla Parcial Ca n’ Ensenya fase 2,  

   parcel·la B. 

   Passeig Verdum, 53 Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 2, parcel·la B. 

   Passeig Valldaura, 218-220. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 2, parcel·la B. 

   Passeig Valldaura, 216. Pla Parcial Ca n’Ensenya fase 2, parcel·la C. 

   Carrer Sant Adrià, 34. Grups d’Habitatges Mare de Déu de la Soledat. 

   Carrer Molí, 34. Edifici de la parròquia de Santa Engràcia. 

 

ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA. (AFB). 

  Fotografies referents als districtes actuals de Sant Andreu i Nou Barris. 

 

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA - GUINARDÓ. (AMDHG). 

  Document sobre el Centenari de l’Annexió d’Horta 1904-2004, realitzat per  

  l’Ajuntament de Barcelona. 

  Plànol del Municipi de Sant Joan d’Horta de 1904. 

 

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS. (AMDNB). 

 

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU. (AMDSA). 

 Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Sant Andreu de 1870 a 1897. 
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 Caixa sobre la Cooperativa La Previsión Obrera. 

 Plànol de Sant Andreu de 1897. 

 Plànol de la Urbanització de l’Estadella de 1926. (Bon Pastor)  

 

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ. (AMDSM). 

  Llibres sobre la història de Sant Martí de Provençals 

 

ARXIU DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA. 

(APMHB). 

  Documentació de les edificacions fetes per el Patronat Municipal de l’Habitatge  

  de Barcelona als diferents sectors de la zona d’estudi, on hi consta: Nom, adreça, 

  tipologia d’edificació, arquitecte, nombre d’habitatges i any de la  promoció. 

 

ARXIU HISTÒRIC DE BADALONA. (AHBDN). 

  Diari “Solidaridad Obrera”. 

 

ARXIU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (AMSCG) 

  Llibre de Contribuents de 1907. 

  Llibres d’Actes de Santa Coloma de Gramenet de 1927 a 1931 i de 1939 a 1945. 

  Expedient de la segregació del  marge dret del Besòs de Santa Coloma de  

  Gramenet a Barcelona de 1941 -1945. 

  Plànol d’ampliació de la fàbrica de Ignasi Sala de 1915 (Bon Pastor). 

  Projecte de Cases Barates de 1928 – 1929. (Bon Pastor – Baró de Viver). 
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  Permisos d’obertura de comerços al sector de la urbanització de Les Carolines. 

(Bon Pastor). 

  Expedient de construcció de la Fàbrica d’Enric Sanchis i Ros (Bon Pastor). 

  Expedient de construcció de la Barriada Sanchis (Bon Pastor). 

  Plànol General de Santa Coloma de Gramenet de 1945. 

 

ARXIU DIOCESÀ DEL BISBAT DE BARCELONA. (ADBB). 

  Caixa de la parròquia del Bon Pastor. (Bon Pastor). 

  Caixa de la parròquia de Crist Rei. (Sagrera). 

  Caixa de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. (Sant Andreu). 

  Caixa de la parròquia de Sant Bernat de Claravall. (Ciutat Meridiana). 

  Caixa de la parròquia de Sant Esteve. (Porta). 

  Caixa de la parròquia de Sant Francesc Xavier. (Can Peguera). 

  Caixa de la parròquia de Sant Joan Bosco. (Navas). 

  Caixa de la parròquia de Sant Joan de Mata. (Sant Andreu). 

  No hi ha caixa de la parròquia de Sant Josep Manyanet. (Sant Andreu). 

  Caixa de la parròquia de Sant Josep Obrer. (Trinitat Nova). 

  Caixa de la parròquia de Sant Marc. (Vallbona). 

  Caixa de la parròquia de Sant Mateu. (Guineueta). 

  Caixa de la parròquia de Sant Pacià. (Sant Andreu). 

  Caixa de la parròquia de Sant Pius X. (Congrés). 

  Caixa de la parròquia de Sant Rafael. (Guineueta). 

  Caixa de la parròquia de Sant Sebastià. (Porta) 
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  Caixa de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança. (Baró de 

  Viver). 

  Caixa de la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima. (Turó de la Peira). 

  Caixa de la parròquia de Santa Bernardeta. (Torre Baró). 

  Caixa de la parròquia de Santa Engràcia. (Prosperitat). 

  Caixa de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina – Santuari de Santa Eulàlia.  

  (Porta). 

  Caixa de la parròquia de Santa Maria Magdalena. (Roquetes). 

  Caixa de la parròquia de la Santíssima Trinitat. (Trinitat Vella). 

ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES – NOU BARRIS. (AHRNB). 

  Diferents revistes publicades per associacions dels barris que formen part del 

  Districte de Nou Barris. 

  Plànols dels Districte de Nou Barris i dels barris que en formen part. 

  Fotografies de diversa temàtica realitzats al Districte de Nou Barris. 
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