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1. PRESENTACIÓ 

 

1.1. Introducció 

 
El present Treball Final de Grau titulat “Cartografia urbana al municipi de Badalona des 

de la Restauració fins a la Segona República”, pertany a la temàtica relacionada amb la 

Cartografia Històrica. La ciutat escollida ha estat Badalona, mentre que el període 

analitzat és el de la Restauració Borbònica, anys 1874 i 1931, i la Segona República, anys 

1931 i 1939. Evidentment, aquest períodes marquen una primera referència, doncs la 

història no és autònoma en si mateixa, ja que presenta una interconnexió màxima i tot 

un seguit de relacions causa-efecte. Així doncs, en algun moment es presentaran 

realitats anteriors als períodes estudiats per tal d’entendre les conseqüències dels fets 

ocorreguts en el moment. 

De manera general, es busca obtenir la documentació i l’evolució de la cartografia 

existent a Badalona, per tal d’extreure conclusions i poder veure el desenvolupament 

urbà de la ciutat. De tal manera, també es pretén recollir tota la informació possible 

relacionada amb la cartografia del municipi amb la finalitat de completar els motius i 

raons de la seva realització. 

No voldria que es considerés aquest treball com un estudi històric, sinó bàsicament 

geogràfic. No es pretén fer un recorregut en la història de Badalona, sinó mostrar quina 

ha estat l’ordenació del territori badaloní al llarg del període estudiat. 

 

1.2. Objectius i Hipòtesis 

 
Els objectius que es pretenen assolir amb aquest estudi es concentren en tres punts: 

a. Conèixer en profunditat la cartografia urbana de Badalona entre el 

període històric de la Restauració i la Segona República. 

b. Descobrir els motius i les raons de la evolució urbana que ha arribat al 

nostre temps. 
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c. Fer una recerca exhaustiva de totes les fonts cartogràfiques que facin 

referència al municipi de Badalona durant el període estudiat. 

A fi d’aconseguir complir amb aquests objectius es realitzen tres hipòtesis, que estan 

lligades cada una amb el seu respectiu objectiu: 

a. Badalona posseeix un important fons cartogràfic, útil per estudiar la seva 

evolució. 

b. S’espera que el cas de Badalona s’ajusti al model de les ciutats de 

Sabadell i Gràcia, donat que són dos bons exemples a seguir. 

c. Badalona destaca durant el període estudiat per la seva importància 

industrial i demogràfica en la conurbació barcelonina respecte d’altres 

nuclis de població com l’Hospitalet de Llobregat o Sant Andreu del 

Palomar. 

 

1.3. Metodologia 

 
La metodologia que s’ha seguit en aquest estudi es pot diferenciar entre dos grans tipus 

d’observació. En primer lloc, les fonts primàries o bàsiques, és a dir, tots aquells 

documents originals de l’època analitzada no treballats posteriorment per altres autors, 

com són mapes, documents que acompanyen a mapes, manuscrits, plànols, articles, 

revistes, etc. En alguns casos, els plànols que es cerquen existeixen, estan documentats 

i es sap on es conserven; en altres casos, es pot saber de la seva existència a través de 

documents que fan referència a aquest, però no es sap si encara existeixen o si són de 

propietat privada.  

Es poden donar una gran varietat de casos en matèria de propietat: Antigament, un 

mapa tenia un gran valor econòmic, i una vegada es tornava innecessari o, per qüestions 

econòmiques, un determinat propietari decidia vendre els seus documents cartogràfics, 

el mapa era comprat per un privat.  

I, en segon lloc, les fonts secundàries. Es consideren fons secundàries, entre d’altres, 

llibres, articles, opuscles, fulletons, estudis, etc., relatius al tema estudiat publicats amb 



 9 

posterioritat al període que abraça aquest treball. Aquí s’engloben tota una sèrie de 

temàtiques, les quals són: 

a) Evolució urbana de Badalona. A partir de monografies locals, és a dir, estudis que 

s’han realitzat en el mateix període estudiat, o anterior i/o posterior a aquest, 

doncs les informacions d’un mateix lloc poden ser útils i interessants, 

independentment de l’època de realització d’aquestes. Dues monografies a 

destacar són Badalona (1992), per Joan Villarroya Font i Pasqual Górriz Marcos, 

i Història de Badalona (1999), per Joan Villarroya com a director. 

b) Projectes urbanístics de Badalona. En aquest apartat es busquen els autors que 

hagin treballat les diferents trames urbanes de Badalona, dels quals destaquen 

Juli Esteban Noguera, amb el seu article sobre l’eixample de Badalona inclòs en 

el llibre El Efecto Cerdà (2011), d’Ángel Martín Ramos; Manuel Torres i Capell 

amb l’apartat “Badalona, un nucli amb tradició urbanística”, dins del seu llibre La 

formació de la urbanística metropolitana de Barcelona; Josep M. Sabater i Chéliz 

pels seus articles “Els cent anys del Pla Pons” i “El pla que mai no va existir: El Pla 

Fradera”, ambdós inclosos en la revista El Carrer dels Arbres; i Francesc 

Peremiquel Lluch amb “L’eixample Pons: Formació i transformació del teixit 

urbà. Evolució i avaluació dels instruments urbanístics”. 

c) Història de la cartografia urbana a Catalunya. Directament relacionat amb 

l’apartat anterior, però abastant tot el territori català. En aquest cas, s’ha de fer 

menció dels geògrafs Francesc Nadal i Piqué pels seus estudis “La cartografia 

municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886)” i “La 

cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897”, i Jesús Burgueño Rivero per “El 

mapa topogràfic i cadastral de Sarrià (Barcelona), de Francesc Mariné i Artur 

Vallhonrat (1883-1901)”. Es tracta doncs, de dos estudiosos de la cartografia 

històrica de Catalunya, que han analitzat l’evolució de la cartografia històrica dels 

municipis que presentaven unes fonts mínimes per al seu estudi. També cal 

destacar el llibre “El traç del progrés. Els fonaments cartogràfics del procés 

d’eixample urbà de Vilanova i la Geltrú a la segona meitat del segle XIX”, obra del 

geògraf Jordi Ferrer i Pumareta. 
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d) Relativa als autors, cartògrafs i arquitectes. Finalment, s’ha de fer menció als 

principals artífexs, a partir dels quals es varen realitzar els diferents plànols i 

eixamples, que han servit per estudiar l’evolució urbanística del municipi de 

Badalona. Alguns dels arquitectes a destacar són els que varen confeccionar els 

quatre projectes d’eixamples que ha tingut Badalona: Pere Falqués i Urpí, Joan 

Baptista Pons i Trabal, Joan Amigó i Barriga, i Josep Fradera i Botey. També cal 

destacar Jaume Solà i Seriol, considerat l’autor del primer plànol de la ciutat de 

Badalona.  

 

La búsqueda de la documentació, sobretot la original, és a dir, el treball de camp, ha 

estat clau per poder dotar de certa qualitat a aquest treball. Les visites als arxius històrics 

de Barcelona i Badalona han servit per aprofundir en les lectures llegides prèviament, 

que serviren per donar una idea global sobre el caràcter de la ciutat i la seva història. 

Altrament, les caminades per Badalona, especialment pel seu casc antic i els barris 

Centre i Progrés, m’han servit per posar els coneixement adquirits a l’escala real del 

municipi.   

És important posar de relleu que les publicacions consultades inclouen alguns dels 

plànols aquí estudiats, però amb unes condicions d’impremta millorables, fet que va 

motivar encara més la meva visita a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN). 

D’aquesta manera, en el treball s’inclouen imatges i/o fotografies dels plànols 

indistintament. 

 

1.4. Conclusions 

 
Després d’haver ajuntat tota la informació referent al treball, tot resolent de la manera 

més exhaustiva possible les hipòtesis i aconseguint copsar els objectius plantejats, es 

redacten les conclusions. 

Aquest apartat és el més important, doncs és en el que es tradueix l’esforç de la recerca 

realitzada durant diversos mesos de feina. També ha d’esser el màxim d’entenedor 
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possible, doncs serà llegit per persones amb formacions diferents a la temàtica present 

en el treball. 

Finalment, les conclusions reflecteixen els resultats obtinguts de les recerques i 

investigacions dutes a terme al llarg de la realització de l’estudi. Tenen com a objectiu 

principal donar resposta, tan afirmativa com negativament, a les hipòtesis proposades 

inicialment, és a dir, veure si aquestes s’han complert o no.  
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2. HISTÒRIA 

 

2.1. Primers habitants 

 
Els primers habitants de la zona costera 

on es situa actualment Badalona varen 

ser els ibers, més concretament el 

poble laietà. Aquests construïren els 

primers nuclis pre-urbans dels quals es 

tenen dades, entre els segles V i III aC., 

situant-se al vessant dels petits turons 

que comprenien els seus dominis com, 

per exemple, els turons de Puig 

Castellar, les Maleses, el Turó de 

Montornès o el Turó de Montgat. El 

principal nucli laietà situat en el terme 

municipal actual de Badalona, 

anomenat Baitolo, es va emplaçar a la 

falda del Turó d’en Boscà, amb una 

alçada d’uns 200 msnm., i va ser habitat entre els segles IV i II aC. Actualment, no en 

queda gairebé res d’aquests primers poblats. 

L’origen de l’actual ciutat de Badalona es remunta a l’època romana. Tot i això, els 

romans van apropiar-se del nom iber per a la seva nova colònia, la qual van anomenar 

Baetulo. Aquest nom també es va utilitzar per denominar el riu Besòs i tot el que 

comprenia el territori limitat des del mateix riu fins al Turó de Montgat. 

Les primeres cites referents a la colònia pertanyen a Plini el Vell, en una de les quals es 

pot llegir: “... a la costa, la colònia de Barcino, les poblacions de ciutadans romans 

Baetulo, Iluro, ...”.   

Baetulo es va aixecar a la falda del Turó d’en Rosés, entre la riera de Canyet al sud-oest, 

el torrent de la Font al nord-est, i el sorral del Mediterrani. També es va tenir en compte 

una distància prudencial del riu Besòs a causa de les riuades que poguessin esdevenir 

1698. Gravat antic que expressa la situació topogràfica del 
nucli inicial de Badalona. Font: Ajuntament de Badalona. 
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com a conseqüència de les crescudes torrencials. A nivell urbanístic, la colònia es 

caracteritzava per la clàssica ordenació de pla ortogonal, en aquest cas emmurallada. La 

superfície que abraçava la trama urbana era d’unes 10 hectàrees, aproximadament. 

Probablement, un dels principals motius per la instal·lació de la colònia en aquest punt 

va ser la proximitat amb la Via Laietana i les grans possibilitats que guardava el territori 

en la riquesa per cultivar-lo, a més de la clara proximitat al mar, font inesgotable de 

comerç. 

En aquell moment es comptabilitzaven 18 “villae”, que eren vil·les rurals amb un pes 

important en el procés de colonització del territori. 

No es tornen a tenir documents que facin referència a Baetulo fins al s. VI, moment en 

que la vila es trobava en un estat deplorable, doncs els alts impostos i les males 

condicions de vida van impulsar als seus habitants a crear altres nuclis, com el Canyet, 

Pomar i Llefià. En aquella època, Badalona només consistia en els habitatges 

circumdants a l’església de Santa Maria. 

A partir del s. XI es produeix un desplaçament sense un motiu en particular, que suposa 

el trasllat de població de les masies cap al nucli urbà. Aquest fet es tradueix en un 

ressorgiment del nucli antic, en el qual el temple de Santa Maria pren una rellevància 

destacada, tot formant el nou nucli, des del qual es construirà la ciutat que coneixem. 

Aquest conjunt era conegut com la Sagrera1, i és l’epicentre de l’actual barri de “Dalt la 

Vila”.  

Al s. XVI, la ciutat es delimitava pels carrers de Dalt, Fluvià, Costa, Eres i Barcelona. A 

més del nucli principal, també existien tota una sèrie de masies disperses en l’àmbit 

rural. Comparant amb temps passats, la població de la vila havia decrescut 

lleugerament, passant d’uns 600 habitants al s. XIV a 473 habitants al s. XVI.2 

Cap al s. XVIII, la població no havia evolucionat gaire. Al 1717, aquesta era de 656 

habitants. A partir d’aquest moment, Badalona viu el primer augment sobtat de 

                                                             
1 La Sagrera era la parcel·la sagrada que rodejava la església i que estava sota protecció eclesiàstica. En 
aquest espai s’incloïen tot tipus d’edificis, des del temple i les seves dependències fins la rectoria i el 
cementiri. 
2 La evolució de la població badalonina entre els anys 1350 i 1950, i també de manera concreta entre 1878 
i 1930, en forma de taula i gràfic, es pot consultar a l’annex. 
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població, arribant als 4.235 habitants setanta anys després, al 1787. El creixement 

demogràfic relacionat amb el gran progrés econòmic de l’època es creat a partir d’un 

gran impuls de la pesca, fet que va esdevenir la creació d’un barri de pescadors al costat 

de la Rambla, amb dues drassanes a finals del s. XVIII. Més endavant, aquest barri seria 

conegut com “Baix a Mar”, mentre que actualment és anomenat “Centre”. 

Però, tot i aquesta bonança, succeí un període de crisi demogràfica profunda a 

Badalona, passant a tenir 2.125 habitants l’any 1818, però que es recuperà ràpidament, 

arribant als 4.953 habitants al cap de 22 anys després, l’any 1840. 

L’octubre de 1848, Badalona viu un dels moments més importants en la seva història: 

l’arribada del Ferrocarril. La línia que connectava Barcelona amb Mataró va suposar un 

important impuls a la indústria, que fins ara s’havia centrat en el tèxtil i la corderia, 

passant a diversificar-se.  

A ran del gran creixement econòmic 

que s’estava produint, arribaren 

molts emigrants provinents sobretot 

d’Aragó i València. Aquest gran flux 

migratori va resultar decisori i 

definitiu en la nova morfologia 

urbana de Badalona. Es necessitava 

una organització pròpia d’una ciutat 

important, que donés cabuda a 

aquests nouvinguts i que atengués 

les seves necessitats, així com les de la resta de badalonins i badalonines. Algunes de les 

millores que es van implementar requeien en la millora de la comunicació entre els dos 

barris existents, com eren Dalt la Vila i Baix a Mar. Per dur a terme aquesta intervenció, 

es va condicionar el camí que els unia, passant a anomenar-se el carrer del Temple, tot 

fent referència al seu punt d’inici a Dalt la Vila, just davant del temple de Santa Maria. 

També es va urbanitzar “la Rambla”, com era anomenada, i encara ho és, el passeig 

marítim de Badalona, cap a l’any 1891. 

190?. Vista del carrer del Temple, obert el 1891.  
Font: Badalona 1897. Cent anys de ciutat. 
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Els nous carrers al costat de la via del tren recorden el passat industrial de la zona, com 

són els carrers Indústria o Progrés.  

Fruit d’aquest període de creixement econòmic i urbanístic, Badalona va obtenir, 

mitjançant un reial decret d’1 de juliol de 1897, la condició de ciutat. 

 

2.2. Característiques de la Badalona de 1858 

 
D’aquesta manera, cal fer una aproximació de la realitat badalonina a l’època estudiada. 

Una referència interessant es troba a l’obra del geòmetra Pedro Moreno y Ramírez 

Estadística territorial de la província de Barcelona, 1858. En aquest treball es fa un recull 

estadístic quantitatiu de les característiques dels diferents municipis dels Partits 

Judicials d’Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, 

Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, i Vilafranca, a més d’un resum general de tota la 

província de Barcelona. Més concretament, es poden estudiar l’extensió del municipi, la 

riquesa dels seus habitants, les cases i edificis presents, les fàbriques amb diferenciació 

entre els seus fins industrials, així com la quantitat d’habitants pertanyents al municipi.  

Badalona formava part del partit judicial de Barcelona, que també comprenia els 

municipis de Barcelona, les Corts de Sarrià, Gràcia, Gramenet, Santa Coloma, Horta, 

Montcada, Sant Adrià de Besós, Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sant 

Martí de Provençals, Sants, i Sarrià. 

L’any 1858, Badalona comptava amb una riquesa total aproximada de 1.312.000 rals de 

billó3, situant-se per sobre d’altres localitats, com Sants amb 695.000 o Montcada amb 

445.700, però inferior comparant amb Sant Andreu del Palomar amb 1.376.000, Gràcia 

amb 1.715.000, i molt distanciada de Barcelona, amb 34.500.000. 

Respecte a la població, Badalona es situa com una de les localitats importants del partit 

judicial4, amb un total de 10.485 habitants, només superada per Barcelona, que en tenia 

183.787 hab, i per Gràcia amb 17.147. La ciutat destaca especialment pel nombre de 

                                                             
3 El Ral de Billó fou una moneda utilitzada durant l’edat mitjana construïda a partir d’un aliatge d’argent, 
coure, estany, zinc, entre d’altres.   
4 Un mapa de poblament de Catalunya l’any 1860 es consultable a l’annex. 
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cases “al camp”, amb 106, mentre que municipis importants com Barcelona o Gràcia no 

en tenen cap, tan sols cases “de poble”, és a dir, dins del nucli urbà. Curiosament, aquest 

últim nombre també es més alt a Badalona que a Gràcia, amb 1.329 i 1.298, 

respectivament. 

Finalment, el pes de la indústria a Badalona era molt destacat. Un total de 59 fàbriques 

configuraven el teixit industrial del moment. El principal actiu era el vidre i el cristall, 

doncs a Badalona, com a bona part dels municipis del Maresme, es troben sorres silícies, 

matèria prima per a la fabricació de vidre, i es situa al costat d’un important punt de 

venda com és Barcelona. A partir de 1878, la producció de vidre, i sobretot d’ampolles 

d’aquest material augmentà significativament, fet que provocà una gran expansió de les 

empreses dedicades a aquest sector. 

Així doncs, Badalona era una de les localitats amb més població, més extensió territorial 

i amb una indústria incipient. En definitiva, amb un gran potencial per convertir-se en 

una ciutat capdavantera, però sempre a l’ombra de Barcelona. Aquest fet, junt amb la 

Reial Ordre de 25 Juliol de 1846, per la qual s’establia que totes les ciutats d’importància 

havien d’aixecar un Pla Geomètric i traçar un pla d’alineacions de carrers i places, va 

portar a l’Ajuntament de Badalona a indicar les primeres polítiques urbanístiques. 

 

2.3. Reial Ordre de 1846 

 
El procés de modernització urbanística de les ciutats espanyoles tingué lloc a la segona 

meitat del s. XIX, sota la tutela d’un pla nacional d’estudi i intervenció regulat per la Reial 

Ordre de 25 de Juliol de 1846. Aquesta Reial Ordre instava als ajuntaments espanyols a 

l’aixecament dels plànols geomètrics de les seves poblacions com a base del traçat de 

les alteracions i ampliacions que l’entramat viari hauria de patir en el futur. Un fragment 

d’aquesta Reial Ordre és el següent: 

“que los Ayuntamientos de los pueblos de crecido vecindario á juicio de V.S. hagan 

levantar el plano geométrico de la población, sus arrabales y paseos, trazándolos según 

su estado actual en escala de uno por mil doscientos cincuenta; que en el mismo plano 
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se marquen con líneas convencionales las alteraciones que hayan de hacerse para la 

alineación futura de cada calle, plaza, etc.…” 

Així doncs, l’aixecament consistia en un plànol a escala 1:1.250 de la totalitat de la 

població. Amb aquesta mesura es pretenien aconseguir dos objectius: per una banda, 

registrar detalladament la morfologia de totes les ciutats espanyoles amb un objectiu 

similar al que s’havia intentat assolir a França amb la Llei napoleònica de 16 de setembre 

de 1806 sobre plànols d’alineació i, per l’altre, incitar als ajuntaments al 

desenvolupament urbanístic, quelcom que a España encara no s’havia plantejat amb 

l’interès que la problemàtica mereixia. Paral·lelament, la finalitat primària de 

l’aixecament d’aquests plànols era, per sobre de tot, informatiu, amb l’objectiu d’evitar 

possibles conflictes per la construcció d’edificis de nova planta i reedificació dels antics. 

Un cop confeccionat el plànol a escala 1:1.250, aquest havia de quedar exposat al públic 

durant un mes, període en que l’Ajuntament havia de recollir qualsevol observació que 

hi hagués sobre el mateix plànol. Les noves alineacions havien de ser fixades per acord 

de la majoria dels regidors, i traçats per un arquitecte titulat. En un principi es proposà 

l’acabament dels treballs en el termini d’un any, i un cop acabat el període havia de ser 

remès al Ministerio de la Gobernación per a ser ratificats. No obstant, aquest termini, 

per diverses raons, no es solia complir, dilatant en excés l’elaboració d’aquests plans. 

La Reial Ordre establia el termini d’un any per a la seva realització des del mateix 

moment de la seva promulgació. Però, la falta de temps, junt amb la carència de tècnics, 

arquitectes i enginyers capaços de dur a terme la tasca i la quantiosa despesa que 

suposava l’aixecament van fer que la normativa fracassés. Cal destacar que aquestes 

despeses havien de ser sufragades pels propis municipis i, en aquell moment, molts 

d’ells no disposaven de prou recursos econòmics. 

Finalment, veient els impediments que portaren a l’incompliment de la Reial Ordre, es 

va fer una revisió de la normativa, creant una nova Reial Ordre de 20 de Febrer de 1848, 

segons la qual es restringia el marc d’aplicació de la Reial Ordre de 1846 a les capitals de 

província i a les poblacions de crescut veïnat, que comptessin amb algun arquitecte amb 

títol o enginyer que pogués aixecar els citats plànols.  
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Tot i això, la Reial Ordre informava del contingut, però no de la forma, és a dir, els 

procediments a seguir per tenir una uniformitat en els plànols a fer a les diferents 

ciutats. Per tant, observant que no s’especificaven directrius o criteris a aplicar a la 

realització dels plànols, es varen publicar unes bases el 5 d’Agost de 1853 sobre alineació 

de carrers exemplificant el cas de Madrid, però que pretenia tenir una projecció general, 

però poder-lo aplicar en qualsevol ciutat. L’any següent, la Reial Ordre del 16 de Juny de 

1854 recollia el procediment per confeccionar, tramitar i aprovar els expedients 

d’alineació. Més endavant, amb la Reial Ordre del 19 de Desembre de 1859 es van 

concretar encara més els continguts que havien de tenir els plànols, com per exemple, 

la representació gràfica dels plànols, la seva presentació i el contingut. A més, es va 

marcar la obligatorietat de l’aixecament a totes aquelles poblacions de més de 8.000 

habitants.5 

Finalment, l’article segon del reglament de la citada Llei d’Eixample de les Poblacions, 

aprovat el 19 de febrer de 1877, establia els elements geogràfics i les característiques 

tècniques de la documentació cartogràfica que havia d’acompanyar el projecte 

d’eixample. Així, en primer lloc, s’especificava que calia aixecar «un plano general en 

escala de uno por 2.000 que comprenda la zona de ensanche, la Antigua población y los 

accidentes topográficos de otra zona alrededor de los límites de aquella en la extensión 

de un kilómetro». Tot seguit s’indicava que calia expressar el relleu mitjançant corbes 

de nivell equidistants dos metres dibuixades en color verd. A continuació, s’assenyalava 

que calia representar «con tinta negra los límites, las vías y las demás circunstancias 

topográficas existentes; con tinta carmín los del ensanche, sus detalles y las correcciones 

de alineación para las vías de la Antigua población que se enlacen con él; con tinta azul 

el curso de las aguas». I per últim, s’estipulava que calia representar-hi «los caminos 

vecinales, las carreteras de primero, segundo y tercero orden, los caminos de Hierro, los 

tranvías y canales de navegación y de riego, ya se hallen todas estas obras construidas, 

ya en construcción o ya en proyectos, acotándolas convenientemente, así como las 

                                                             
5 Josep Mª Sabater i Chéliz, en el seu article “Els cent anys del Pla Pons”, exposa la influència de la Llei de 
Reforma Interior de 1895, en la qual els municipis de més de 30.000 habitants havien de fer una 
reordenació dels nuclis urbanístics, amb l’objectiu d’esponjar-los i higienitzar-los. En aquell moment, 
Badalona no sobrepassava aquesta quantitat, per tant, no hauria d’haver tingut efecte sobre la ciutat i el 
seu planejament.  



 
19 

calles, los paseos y las plazas». El mateix article especificava que calia acompanyar el 

plànol topogràfic amb un estudi complet de les rasant.6 

  

                                                             
6 NADAL, F. (2014). La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-
1886). Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77, p. 181-204.   
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3. CARTÒGRAFS  

 

3.1. Jaume Solà i Seriol 

 
Jaume Solà i Seriol nasqué a Badalona l’any 1845. Format en el seminari de Barcelona, 

va ser nomenat sacerdot a Girona, i celebrà la seva primera cerimònia a l’església de 

Santa Maria de Badalona. Paral·lelament, es llicencià en Filosofia i Lletres el 1877. 

Solà i Seriol va ser una persona important en les publicacions de la ciutat, com així ho 

demostren les seves obres, sobretot centrades en el mateix municipi com, per exemple, 

“Millores de Badalona”, per la qual aconseguí el premi de “el Magnífico Ayuntamiento 

constitucional de esta villa” en el certament organitzat pel setmanari El Eco de Badalona 

el 1880. En ell s’hi senyalen millores que foren precís introduir en la població, com 

materials de construcció, o condicions higièniques, morals i intel·lectuals. 

També són destacables les seves col·laboracions a la mateixa publicació enfocades a la 

història de Badalona i la fundació de l’entitat El Círcol l’any 1879. És l’autor del primer 

plànol de la ciutat o, si més no, el més antic que es conserva, que data de 1877, amb el 

títol “Plano de la Villa de BADALONA, hecho en Agosto de 1877”. Morí l’any 1880 a 

Badalona. 
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3.2. Francisco de Paula del Villar y Lozano 

 
Francisco de Paula del Villar y Lozano va néixer a 

Múrcia el 22 de Gener de 1828. Va aconseguir el seu 

títol d’agrimensor a l’agost de 1845, atorgat per la 

Diputació de Murcia. També va obtenir el títol de 

Director de Camins Veïnals entre els anys 1849-50 a 

la seva terra natal. Aquest va ser l’últim títol que va 

obtenir a Múrcia, doncs no hi va arribar mai a 

exercir. En els següents anys es va traslladar a 

Madrid per estudiar a l’Escola d’Arquitectura 

d’Espanya, títol que finalment aconseguí l’any 1852. 

L’any 1853 va opositar a la Càtedra de tercer any de 

la carrera de Mestres d’Obres i Directors de Camins 

Veïnals de l’Escola de Belles Arts de Barcelona, la 

qual va aconseguir, fet que suposava el trasllat i instal·lació a la ciutat comtal. Fou 

arquitecte municipal de Barcelona durant l’epidèmia de còlera de 1854. Segons altres 

fonts, per aquells anys, Francisco de Paula del Villar y Lozano exercia d’arquitecte 

diocesà.  

Va passar a ser catedràtic de l’Escola Provincial d’Arquitectura l’any 1875, i el 1889, a 

través de la Reial Ordre de 14 de Març del mateix any, Villar y Lozano fou nomenat 

Director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, per antiguitat i per mèrits propis. Es va 

jubilar l’any següent i morí l’any 19027. 

La seva carrera professional, d’una durada de 50 anys, ha deixat un gran patrimoni al 

país. Alguns dels principals projectes que es troben en la trajectòria de l’autor són la 

projecció de l’absis del Monestir de Montserrat, la restauració de l’església de Santa 

Maria del Pi o la construcció de l’església parroquial de Sant Cebrià de Tiana, entre molts 

d’altres. Sens dubte, un dels més importants estigué relacionat amb el temple de la 

Sagrada Família de Barcelona. L’any 1877 li va ser proposada la seva construcció, ideant 

                                                             
7 Altres fonts situen la seva mort el 16 de maig de 1901. L’Arxiu Històric del Centre de Documentació del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya la situa el 1903.  

Francisco de Paula del Villa y Lozano (1828-
1902?). 
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el temple amb un estil neogòtic. Del projecte inicial només es va arribar a realitzar la 

cripta. L’any 1883 va abandonar el projecte i aquest fou cedit a Antoni Gaudí, creant el 

temple tal i com avui és conegut.  

Com s’aprecia, el seu llegat està estretament relacionat amb l’església catòlica. Tot i així, 

Francisco de Paula del Villar y Lozano també realitzà obres amb altres temàtiques. 

Algunes d’aquestes es localitzen a la ciutat de Badalona, de la qual va ser arquitecte 

municipal entre la dècada dels seixanta i setanta. Destaquen la construcció de la Casa 

Consistorial, a la plaça de la Vila, l’any 1877, i el re-disseny i ordenació de La Rambla 

badalonina.  

 

 

 

  



 
23 

3.3. Pere Falqués 

 
Pere Falqués i Urpí nasqué l’any 1850 a l’antic poble de Sant 

Andreu del Palomar8. Obtingué el títol d’arquitecte el 26 de 

Novembre de 1873, i aconseguí la plaça d’arquitecte municipal 

de Barcelona l’any 1889, càrrec que va ocupar fins el 1914. Però, 

abans de la plaça de Barcelona, ocupà, com a mínim fins a 1879, 

la plaça d’arquitecte municipal al municipi de Sant Marí de 

Provençals. Posteriorment, fou president de la Associació 

d’Arquitectes de Catalunya entre els anys 1899 i 1900.  

Com a arquitecte municipal de Barcelona va realitzar el pla 

topogràfic de la ciutat comtal i reformes al Gran Teatre del Liceu, 

així com participà també en la reorganització del Parc de la 

Ciutadella. L’any 1883 va aixecar la Torre de les Aigües, a 

Barcelona. Aquesta edificació havia de servir per a la recollida 

d’aigua per la ciutat, però la excessiva proximitat al mar va 

provocar la filtració d’aigua salada. El projecte no es va arribar mai a concloure.  

Posteriorment col·laborà en l’Exposició Universal celebrada a Barcelona l’any 1888, 

aportant-hi dos palaus, el de les Ciències i el de l’Agricultura. L’any següent es va 

presentar al concurs per a la remodelació de la Plaça Catalunya, que guanyà. El disseny 

actual de la plaça és el que Falqués ideà en aquell moment. Amplià l’edifici de l’antic 

Arsenal, al parc de la Ciutadella, el 1915, amb la finalitat de convertir-se en un museu. 

Falqués s’encarregà d’un projecte d’urbanització d’un terreny a Sant Martí de 

Provençals des de l’any 1877 al 1879. 

També va reformar la Casa de la Ciutat, tot construint les escales d’honor, instal·lant-hi 

una claraboia i redefinint la decoració de la sala de plens, i fou impulsor de la construcció 

del metro sota la Via Laietana el 1913, moment en que s’estaven finalitzant les obres de 

la obertura del carrer. Tot i això, el metro no es va construir fins el 1926, en el que 

                                                             
8 Sant Andreu del Palomar va ser annexionat a Barcelona l’any 1897 i actualment forma part de la ciutat 
com a districte. 

Pere Falqués i Urpí (1850-
1916). 
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actualment hi passa la L4 o línia groga. També construí els mercats del Clot i del 

Poblenou, seguint ambdós el mateix estil i planta, duts a terme l’any 1889. 

Però, si per un fet destaca Pere Falqués és pels seus fanals. Va adornar el Saló de Sant 

Joan, via que actualment s’anomena Passeig de Lluis Companys, unint l’Arc de Triomf 

amb l’entrada principal del Parc de la Ciutadella, amb una vintena de fanals de ferro, de 

pedra i forja, i de granit al voltant de 1897. Per altre banda, els fanals col·locats al Passeig 

de Gràcia el 1906, dels quals n’hi ha una trentena, destaquen per la seva doble funció: 

il·luminació de la calçada i de les aceres, i com a banc de descans. En aquest cas, el ferro 

torna a tenir presència destacada, però l’acompanya el trencadís, que tanta importància 

té en l’obra de Gaudí. Finalment, les faroles situades en l’actualitat entre la Avinguda 

Gaudí i la Sagrada Família daten de l’any 1907. Tot i així, el primer emplaçament que 

tingueren fou la cruïlla entre Passeig de Gràcia i la Avinguda Diagonal.  

Referent a Badalona, Pere Falqués, com a arquitecte municipal de Badalona en aquell 

moment, va ser l’encarregat de la construcció del primer mercat de la ciutat, el Mercat 

Maignon, l’any 1889, amb un estil molt semblant als mercats del Clot i del Poblenou. 

Paral·lelament, és té constància d’un plànol amb el disseny d’un primer eixample fet per 

Falqués l’any 1877, en el que engloba diverses quadrícules d’eixamples anteriors i 

defineix una idea molt simple de creixement.  
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3.4. Joan Baptista Pons 

 
Joan Baptista Pons i Trabal va néixer a Barcelona l’any 1855. Va estudiar arquitectura a 

Barcelona durant el període 1872-1879. Finalment, l’any 1880 va aconseguir el seu títol 

d’arquitecte, i exercí com a arquitecte municipal a la ciutat de Barcelona i al poble de La 

Garriga i, fins a 1898, també ho va ser de la ciutat de Badalona.  

Pons és majorment conegut per la redacció d’un 

projecte d’urbanització de la Plaça Catalunya de 

Barcelona l’any 1888, el qual no es va arribar ha 

realitzar. L’any següent es va realitzar un 

concurs per a la reordenació de la mateixa 

plaça, que va guanyar el també arquitecte Pere 

Falqués. 

Un altre dels principals projectes que realitzà 

fou un projecte per a la construcció del Col·legi 

de les Teresianes l’any 1888. Però, un cop 

començades les obres, es va decidir que el 

projecte passés a mans d’Antoni Gaudí. També 

va escriure una monografia9 molt detallada sobre el Monestir de Santes Creus, situat al 

municipi d’Aiguamúrcia, dins de la província de l’Alt Camp.  

Com a arquitecte municipal a Badalona, el fet més destacable és la redacció, l’any 1895, 

de l’anomenat “Pla Pons”, el qual consistia en la creació d’un l’eixample que suposaria 

la base per a la nova trama urbana que hauria de seguir la ciutat en els propers anys. 

Altres obres realitzades a la ciutat de Badalona són el monument a Vicenç Roca i Pi l’any 

1894, l’edifici del Cor de Marina el 1896 i Ca l’Escanyaralets el 1897. Morí a Barcelona 

l’any 1928. 

 

                                                             
9 Monografia disponible al web del Dipòsit digital de documents de la UAB: 
http://ddd.uab.cat/record/59930  

Casa Pons i Trabal, al carrer Balmes 81  de 
Barcelona. 
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3.5. Juli Batllevell 

 
Juli Batllevell i Arús nasqué a Sabadell l’any 1864. Va 

aconseguir el seu títol d’arquitecte a Madrid el 16 de 

Juny de 1890 estudiant a la Escola d’Arquitectura de 

Madrid i, un cop superat un concurs d’oposició, el 1895 

obtingué el càrrec d’arquitecte municipal de Sabadell, 

que exercí fins el 1910. Fou un dels principals 

arquitectes modernistes d’aquesta ciutat. 

Paral·lelament, va treballar com a arquitecte municipal 

de Badalona entre els anys 1899 i 1913, a més de fer-ho 

també de manera lliure a Barcelona i Sabadell. 

Batllevell va ser un arquitecte de rellevància, així com un important valor a nivell 

nacional, com ho demostren els nombrosos càrrecs que va ocupar: president de la 

Secció de ciències, legislació i història del Centre Català de Sabadell el 1896, Vocal de la 

Junta del Centre Nacionalista Republicà el 1908, vicepresident de la Associació 

d’Arquitectes de Catalunya el 1909, membre de la Comissió Especial Tecnicolegal a partir 

del 1911 fins a la seva mort, revisor de comptes de l’Ateneu Barceloní, d’entre molts 

altres. 

Tot i que la seva obra es centra en el municipi de Sabadell, aixecant més de 120 obres, 

la majoria de les quals centrades en vivendes per famílies modestes, també realitzà 

nombroses edificacions a Badalona, les quals, lamentablement, han estat derruïdes i no 

han arribat als nostres dies. 

Algunes obres ha destacar són les fàbriques Antonio Aparicio Sala, Hijos de Manuel 

Arquer o Palay Hnos. Però, la més important de totes fóra la Fàbrica Costa, Florit & Cia, 

popularment coneguda com “El Vidre”, aixecada l’any 1903. 

Juli Batllevell morí l’any 1928 a Barcelona a l’edat de 64 anys. 

 

Juli Batllevell i Arús (1864-1928). 
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3.6. Joan Amigó 

 
Joan Amigó i Barriga nasqué el 1875 a Badalona, sent 

l’únic arquitecte provinent d’aquesta ciutat en el 

període estudiat. Es titulà l’any 1900 a l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona, i el 1914 va ser nomenat 

arquitecte municipal de Badalona. 

Dins de la seva trajectòria professional, ocupà aquest 

càrrec tot destacant diverses cases de la burgesia 

badalonina, com són la casa Enric Pavillard de 1906, 

l’Escola dels Germans Maristes d’entre 1901 i 1903, la 

casa Enric Mir d’entre 1908 i 1909, o la casa Jaume Botey 

de 1916. Com es pot veure, Amigó va destacar per la 

seva vessant arquitectònica per damunt de la planificació 

urbana. Es tracta doncs, del principal representant de 

l’arquitectura modernista a Badalona. Dimití del càrrec l’any 1924 durant la Dictadura 

de Primo de Rivera. Va morir a Badalona l’any 1958. 

 

  

Joan Amigó i Barriga (1875-1958). 
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3.7. Josep Fradera 

 
Josep Fradera i Botey va néixer a Barcelona el 

1899. Titulat el 1921, exercí el càrrec 

d’arquitecte municipal a la localitat de 

Sentmenat entre 1922 i 1924, moment que 

esdevingué arquitecte municipal de Badalona. 

Tanmateix, també va ocupar aquest carrer a les 

ciutats de Barcelona i Castelldefels.  

De les obres realitzades a Badalona, en 

destaquen l’Escorxador Municipal de 1927 i el 

Mercat de Torner de 1926. L’any 1932 deixà el 

càrrec, però el va tornar a ocupar el 1940, i no 

l’abandonà fins el moment de la seva jubilació.  

Fradera escrigué un article dividit entre 

diferents edicions de la Revista de Badalona, entre l’agost i l’octubre de 1944, 

corresponents als números 153 a 162 de la publicació, i al desembre del mateix any, als 

entre els números 168 a 170. Aquesta publicació, titulada “Precisiones y sugerencias 

sobre la urbanización de la ciudad”, recull el punt de vist de Fradera respecte la 

importància de l’arquitectura i del desenvolupament urbà a les ciutats, tot descrivint, 

amb un llenguatge planer i senzill, l’eixample projectat per ell mateix. Pel que sembla, 

tot i indicar en el número 170 -l’últim on Fradera publica- que l’article seguiria en els 

properes edicions, aquesta continuació no s’arribà a publicar mai, i es desconeixen les 

causes d’aquest fet. 

L’any 1948 tornà a publicar un article com a autor convidat de la Revista de Badalona en 

la seva edició nº 361, en el que parla sobre les seves decepcions respecte als somnis no 

aconseguits. 

A nivell de planificació, com ja s’ha dit, Fradera ideà un projecte d’eixample l’any 1930, 

que en certa manera, millorava, completava i expandia el Pla Pons. Tot i això, el projecte 

no arribà a aplicar-se mai. Fradera morí a Barcelona l’any 1972. 

Josep Fradera i Botey (1899-1972). 
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4. CARTOGRAFIA  

 

4.1. Plànol de 1797 

 
Figura 1. Plànol de la zona urbana de Badalona de Francisco Renart y Closas de 1797. 

 

Font: Història de Joan Villarroya, pàg. 84. 
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Es tracta d’una primera reproducció de la Badalona de finals del s. XVIII. En el plànol es 

pot observar bona part del nucli urbà d’aquell moment, el qual actualment és el barri de 

Dalt la Vila. S’inclou una llegenda amb les indicacions realitzades sobre el plànol, 

acompanyades del següent escrit: “Nota. La Heretat se manifesta per lo Mar y los Honors 

dels Terratinents que al varis colors estan escrits alrededor”. La escala del plànol és de 

300 “canas catalanas” i s’hi afegeix una escala gràfica. A la cantonada inferior dreta, el 

plànol està signat amb data de “Barcelona 11 de Juliol de 1797” per l’arquitecte 

Francisco Renart y Closas. De fet, aquest plànol és una copia feta per Josep M. Riera i 

Milà. 

El plànol, realitzat amb molta cura, mostra les delimitacions dels propietaris de les 

terres, els terratinents. Com s’indica a la llegenda, es senyalitzen fins a tretze propietats 

o espais públics amb una simbologia de la A a la N, com cases, camps, torres, safareigs, 

etc. Els camps estan representants en diferents dibuixos, segons el cultiu que s’hi 

plantava, mentre que les construccions són mostrades en una tonalitat ocre. 

A mode de curiositat, aquest és l’únic plànol inclòs en aquest treball on el mar 

Mediterrani no està situat en la part inferior, sinó a la dreta. 
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4.2. Plànol de 1876-1877 

 
Figura 2. Plànol de la zona urbana de la vila de Badalona. 1876-1877. 

 

Font: Ajuntament de Badalona. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Col·lecció plànols. 
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En aquest cas, el plànol és molt més enigmàtic. Les dates són aproximades, no està 

titulat o signat i només són presents l’escala numèrica de 1:2.000 i una escala gràfica.  

L’àrea descrita en el plànol es la zona urbana de la vila de Badalona. L’original té unes 

mides de 94 x 69 cm i està realitzat sobre vegetal a dues tintes. Per tant, es tracta d’una 

còpia posterior de mitjan s. XX. 

Les construccions estan indicades, indistintament de la seva tipologia, en una tonalitat 

gris, i només la església està identificada d’una manera diferent: amb una representativa 

creu. En canvi, els carrers i algunes places apareixen senyalitzats amb el seu nom. 

Puntualment, també apareixen identificades algunes fàbriques, cases importants i 

masos. 

Són destacables, entre els carrers horitzontals del Carrer Reial i Carrer de Lluch, les dues 

línies paral·leles que apareixen a l’inici del Carrer de la Llibertat i del Carrer de la Soledat. 

Aquest fet es podria donar per dos raons: un defecte d’impremta, o la possibilitat 

d’obertura d’un nou carrer entre aquests dos últims citats, que finalment no es realitzà. 

S’hauria de contemplar la opció de que aquest plànol fos de 1878, doncs La Rambla, el 

passeig marítim de Badalona, es mostra ben delimitat i les obres d’aquest passeig foren 

realitzades per l’arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano l’any 1878. 
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4.3. Plano de la Villa de Badalona, hecho en Agosto de 1877, per Jaume 

Solà i Seriol 

 
Figura 3. Plano de la Villa de Badalona, hecho en Agosto de 1877. 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. Fotografia elaborada per l’autor. 
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El plànol realitzat per mossèn Jaume Solà i Seriol de 1877 titulat “Plano de la Villa de 

BADALONA, hecho en Agosto de 1877 por el Doctor D. Jaime Solá y Seriol. Pbro10” ha 

estat considerat el primer plànol de la ciutat de Badalona. Tal i com s’indica a la part 

inferior del mateix plànol, aquest fou publicat el març de 1879 per D. Francisco de A. 

Planas y Casals, director del setmanari El Eco de Badalona. En aquest cas, es tracta d’una 

impressió en blanc i negre.  

El plànol, realitzat a escala 1:3.800 i amb escala gràfica, indica les zones construïdes en 

negre, independentment de la seva tipologia, d’aquesta manera es pot veure la 

diferència entre que hi ha el nucli urbà i el poblament dispers. Pel que fa a les àrees 

rurals, aquestes estan dividides en les parcel·les corresponents i estan cobertes amb 

dibuixos d’arbustos i copes d’arbres. Aquest últim cas el trobem en els carrers principals 

que es troben envoltats de camps, com seria en el carrer de la Torre, tot i que també es 

pot apreciar una arbreda en el carrer Reial. 

La zona coneguda com el Sorral ja estava completament urbanitzada en aquella època, 

així com la zona nord-est de la riera d’en Matamoros. També s’aprecia poblament al sud-

oest de la riera d’en Jornet, però d’una manera molt més discreta. A banda i banda del 

plànol es localitzen tota una sèrie de comerços, indústries, propietats i espais públics 

amb una relació numèrica que apareix en el mateix plànol, arribant fins a les 50 

localitzacions. 

Malauradament, el document es troba en bastant mal estat, i la columna dreta del llistat 

d’indrets de la ciutat resta esquinçada, fet que impossibilita una lectura correcta. Per 

altre banda, no deixa de ser sorprenent que una persona amb una formació eclesiàstica 

i de tall humanístic realitzés un plànol d’aquestes característiques. Finalment, són de 

destacar les corbes de nivell presents als tres turons que abraça el plànol, realitzades de 

manera que doni la sensació de volum, ombrejades per la part nord-est. 

 

  

                                                             
10 Presbítero, en català Prevere. Sacerdot o clergue ordenat per dir missa. 
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4.4. Projecte d’eixample de Badalona (1877), per Pere Falqués 

 
Figura 4. Projecte d’eixample de Badalona realitzat per Pere Falqués l’any 1877 

 

Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona de Manuel Torres i Capell, pàg. 102. 
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Pere Falqués va realitzar, l’any 1877, el primer projecte d’eixample de Badalona. El 

plànol, a escala 1:2.000, no té signatura i ni data presents.11 Les construccions són 

assenyalades en un color més fosc, però no es diferencia entre empreses, comerços o 

habitatges. Per contra, les rieres apareixen ressaltades i els carrers indicats, així com la 

barriada del Canyet. El plànol està aixecat sobre una base topogràfica que abraça tot el 

nucli urbà, eludint la part muntanyosa de terme municipal.  

Els projectes d’eixample, a part del plànol urbà, anaven acompanyats d’un pla urbanístic, 

precisament per poder aplicar el mateix plànol i el conjunt del projecte. En aquest cas, 

es desconeix la existència del pla urbanístic però, en tot cas, no ha estat possible trobar-

lo. 

Aquest eixample no es dugué a terme, i una de les possibles raons, segons Manuel Torres 

i Capell, és “al costat de totes aquestes informacions, la potència de la nova quadricula 

encara és molt dèbil”. Malgrat aquest fet, les principals línies seran seguides en el futur 

projecte d’eixample, conegut com el Pla Pons, l’any 1895, com són les tres retícules al 

sud-oest, nord-est i cap a la Serralada de Marina.  

Segurament, com a conseqüència de també exercir com arquitecte municipal de Sant 

Martí de Provençals en el aquest període, es poden trobar certes similituds entre zones 

projectades en el plànol de Badalona amb algunes de les ideades a Sant Martí. 

 

  

                                                             
11 Un plànol parcial d’aquest plànol general es pot veure a l’annex. 
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4.5. Còpies del plànol de Solà i Seriol entre 1878 i 1879 

 
Figura 5. Plano de la Villa de Badalona en agosto de 1878. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. Fotografia elaborada per l’autor. 
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Del plànol realitzat per Jaume Solà i Seriol se’n varen realitzar dues reproduccions més, 

però amb algunes diferències. 

La primera d’elles es titula “Plano de la Villa de Badalona en Agosto de 1878”. També 

incorpora el subtítol “Hecho por D. Jaime Solà y Seriol, Presbítero, Profesor de segunda 

enseñanza”. Aquest plànol incorpora un seguit de coses que l’anterior no tenia, 

aconseguint-lo millorar. Algunes d’aquestes són les dues columnes del plànol de 1877 

situades a banda i banda del plànol que indicaven els comerços, indústries, propietats i 

espais públics passen a la banda esquerra, arribant fins a les 60 localitzacions. 

A la part inferior esquerra hi ha un escrit que diu així: “Advertencia. La parte inferior del 

plano de fondo negro indica la Parroquia de S. José, y la superior de fondo azul indica la 

de Santa Maria. Esta se divide en barrios: el de Sistrells (amarillo), el de Llefià (azul, 

izquierda), el de Pomar de baix (azul, derecha) y la Sagrera (encarnado)”.  

A la banda dreta del plànol apareix una breu història de la ciutat de Badalona al llarg de 

la Edat Antiga, la Edat Mitjana i la Edat Moderna, consultable a l’annex. Cal recordar que 

l’autor, Jaume Solà i Seriol, era sacerdot, a més de llicenciat en lletres i filosofia, per tant, 

no és estrany que aquesta descripció emfatitzi l’apartat religiós, com són les diferents 

parròquies de la Vila o els sants més importants.12 

Algunes de les altres modificacions són la situació de la escala, que passa a la dreta del 

plànol, mentre que en l’original està a l’esquerra, el nom dels carrers està escrit d’una 

manera que facilita la seva lectura, les construccions tenen la vora de tal manera que 

dóna la lleugera sensació de volum, i les hortes estan més ben dibuixades i la seva 

simbologia es manté d’acord al tipus de plantació que s’hi fa en el moment.  

Aquesta còpia va ser restaurada recentment i es troba en un perfecte estat de 

conservació. 

  

                                                             
12 A l’Annex es pot consultar una reproducció de l’escrit original del plànol. 



 39 

Figura 6. Plano de la villa de Badalona en marzo de 1879. 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. Fotografia elaborada per l’autor. 
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Finalment, la segona còpia que es va fer del plànol original d’en Solà i Seriol data de 

1879, del qual tan sols canvia el subtítol, que en aquest cas és el següent: “Dedicado al 

Sr. D. José A. Florensa Abogado por su reconocido P. Garriga y Folch13”. 

El plànol té unes mides de 46 x 60 cm. Malauradament, el document no es troba en un 

bon estat de conservació, doncs el plànol es pot observar correctament, però les 

columnes laterals pateixen masses esquinçades per llegir-les correctament.  

 

  

                                                             
13 Pedro Garriga y Folch (1863-1906) va ser un reconegut advocat badaloní que fou catedràtic de dret 
romà de la Universitat de Barcelona des de 1902 fins la seva mort. 



 41 

4.6. Plano de la Villa de Badalona (1879), per Juan Ubert Polt 

 
Figura 7. Plano de la Villa de Badalona de 1879, per Juan Ubert Polt. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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El maig de 1879 apareix el plànol titulat com “Plano de la Villa de Badalona”. Està signat 

per Juan Ubert Polt. No presenta cap tipus d’escala, ni numèrica ni gràfica. Les mides 

són de 84 x 71,5 cm. 

En aquest plànol hi és representada l’àrea urbana de la ciutat existent en aquell 

moment, junt amb una part de la zona rural i agrícola que envoltava el nucli. Hi apareixen 

les construccions existents, sense diferenciar entre la seva tipologia, i les zones rural 

dividides en parcel·les i dibuixades segons el cultiu a que es dediquen. En aquest cas, 

apareixen els noms dels carrers, però no altres indicacions de fàbriques o propietats, i 

tampoc hi ha presència de cap mena de divisió veïnal.  

Es tracta d’un plànol més senzill que el de Solà i Seriol, doncs les línies tenen un traç més 

fi, no es busca la visió de volum i les construccions estan omplertes amb línies diagonals. 

Tot i això, la línia del tren està dibuixada d’una manera poc professional, a més 

d’incorporar-hi una reproducció d’una locomotora a la part esquerra.  

El plànol resta en un bon estat de conservació, ja que s’ha restaurat recentment.  
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4.7. Plano industrial y Comercial de Badalona. Propiedad de J. Calvet y 

Boix (1882) 

 
Figura 8. Plano industrial y Comercial de Badalona. Propiedad de J. Calvet y Boix, 1882. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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L’empresari barceloní Joan Calvet i Boix fou un editor particular que tingué la iniciativa 

de generar un plànol de ciutats espanyoles envoltats d’anuncis comercials de les 

empreses de la mateixa població.  

En total se’n conserven 35, començant l’any 1879 amb el plànol de Figueres i acabant el 

1890 amb el de Sant Andreu del Palomar. A nivell espanyol, destaquen plànols com els 

de Madrid (1883), Sevilla (1883) o Jerez de la Frontera (1884), mentre que a escala 

catalana són destacables els de Barcelona (1887), Granollers (1884) i Valls (1881). També 

realitzà un de la ciutat de l’Havana, capital de Cuba, l’any 1882.14 

El plànol de Badalona es titula “Plano Industrial y Comercial de Badalona. Propiedad de 

J. Calvet y Boix” i data de 1882. L’original té unes mides de 68,5 x 92 cm, i no presenta 

escala numèrica o gràfica. Existeixen dues còpies, una acolorida i l’altre en blanc i negre.  

El document es podria dividir en dues parts: 

a) La primera part seria la merament comercial i industrial. Trobem el plànol 

envoltat de reproduccions de les principals fàbriques de la ciutat acompanyades 

dels noms i les direccions d’aquestes. Alguns exemples són “Cristalería de 

Badalona”, “Refinería de Petróleo” o la reconeguda “Anís del Mono”. A més, al 

peu del document s’hi incorpora una breu descripció històrica del municipi i els 

principals productes industrials que s’hi produeixen. 

b) La segona part es concentra en el plànol de la ciutat de Badalona. A la part 

superior dreta es troba el títol del plànol i immediatament a sota, una llista de 

91 carrers i places del nucli urbà existent i, ordenats de la A a la M, tota una sèrie 

d’accidents geogràfics i infraestructures hidràuliques, com rieres, torrents i 

col·lectors. Com s’aprecia, el plànol identifica les principals barriades de 

Badalona, com Sistrells, Llefià, Canyet i Pomar. Finalment, les zones construïdes 

es representen amb un to marronós. 

La importància d’aquest plànol recau en la reproducció de l’eixample projectat, en color 

vermell, per tota la plana de Badalona, que es perd abans d’arribar al riu Besòs en 

                                                             
14 Carme Muntaner fa una exhaustiva recerca i anàlisi de les obres cartogràfiques realitzades per J. 
Calvet i Boix en el seu article “Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix 
(1879-1890)”, dins del nº77 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 
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direcció sud-oest, cap al nord-est fins arribar a Montgat i, tímidament, cap a la Serralada 

de Marina, que dóna una primera idea per on s’haurien d’allargar els carrers. En certa 

manera, es podria dir que l’eixample que apareix en aquest plànol és el que Falqués 

projectà l’any 1877. Però és només una possibilitat, doncs també podria ser un plànol 

independent del de Falqués, o caldria tenir en compte la possibilitat que fos un projecte 

guardat al calaix i que Pons reciclés per generar el seu propi pla l’any 1895. 

A més d’això, es realitzen una gran quantitat de modificacions a l’antic entramat amb 

color grana, que inclouen obertures de carrers i ampliació o eliminació d’àrees de 

construcció. 

Per tant, una de les grans incògnites és la procedència d’aquest eixample projectat, ja 

que el primer projecte d’eixample data de 1895 i està signat per Juan Baptista Pons i 

Trabal. 
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4.8. Plano General de la Ciudad y su ensanche (1895), per Joan Baptista 

Pons 

 
Figura 9. Plano General de la Ciudad de Badalona y su ensanche. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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L’any 189515, l’arquitecte municipal Joan Baptista Pons i Trabal va presentar el disseny 

d’un eixample per a la ciutat de Badalona en forma de quadrícula ortogonal, representat 

en el plànol “Plano General de la ciudad de Badalona y su ensanche”, a data de 15 

d’agost de 1895 i signat per l’autor. L’escala és de 1:2.000 i no presenta escala gràfica. 

Popularment és conegut com el “Pla Pons”.  

Cal dir que, com s’ha comentat anteriorment, aquest projecte podria ser una millora i 

ampliació de l’eixample de Falqués de 1877. Però, a diferència d’aquest últim, Pons 

genera una estructura infinita, la qual seria ampliable en cas que la població ho 

necessités, creant un eixample notablement més ambiciós que el de Falqués.  

El plànol segueix la topografia de la zona, a més dels límits municipals. Ara bé, els 

condicionants naturals, és a dir, el mar Mediterrani, les rieres, la Serralada de Marina, 

etc., i els condicionants humans, com l’entramat urbà previ, la via de ferrocarril, els 

principals eixos viaris, etc., generaven un reguitzell de problemes que Pons fou capaç de 

transformar en les principals directrius de la quadrícula. Aquestes segueixen 

paral·lelament la costa o hi tracen la perpendicular. En molts pocs casos hi apareixen 

diagonals, element que poques vegades és inclòs en entramats de quadrícula ortogonal. 

El fet que s’hi localitzin indústries en mig del poble propicia l’aparició d’illes de cases 

més grans que d’altres, dotant d’una certa personalitat a la trama urbana. 

En aquest cas, dels tres “sub-eixamples” que es creen, dos d’ells segueixen la costa a 

banda i banda del casc antic de Badalona, mentre que el tercer s’introdueix tímidament 

en direcció a la muntanya. 

Depenent de la font consultada, cadascun d’aquests entramats rep un nom tècnic 

diferent. En el cas del més pròxim a Sant Adrià de Besos i Barcelona és anomenat 

l’eixample de Ponent, del Sud-oest, o simplement del Sud, mentre que el que limita amb 

Montgat es conegut com el de Llevant o del Nord-est, o només Nord. El tercer, en 

direcció a la Serralada de Marina, no s’identifica amb cap nom en particular, fet que ens 

dóna una idea de la seva poca rellevància. 

                                                             
15 Alguns autors apunten a que el Pla Pons data de 1898. 
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Per una banda, l’eixample del sud-oest manté una forma trapezoïdal, doncs en el cantó 

de Sant Adrià abraça molt més territori que en el del casc antic. La causa d’això rau en 

l’allargament, sense una correcció prèvia, del creixement existent succeït al sud-oest de 

la riera de Sant Jeroni, doncs en aquell moment s’havien allargat uns carrers que no eren 

perfectament paral·lels entre si i, un cop allargats, la trama projectada va quedar 

irregular i desigual. Un dels elements de referència, com s’ha dit anteriorment, són les 

illes de cases. En aquest cas, es distingeixen dos tipus: les illes urbanes més petites i 

allargades, ideades per acollir els edificis residencials, els quals dominaven el creixement 

de la ciutat, i les illes de cases més grans i quadrades, amb la intenció de facilitar 

l’establiment d’indústries de més envergadura. 

I, per altre banda, l’eixample del nord-est, d’un abast menys ambiciós. La malla, amb un 

total de quatre carrers paral·lels al mar, junt amb la carretera vorejant-lo, configuren els 

principals eixos vertebradors de l’entramat. A l’eix central si localitzaven dues places, 

resultat de la supressió dels edificis de dues illes de cases. Les illes urbanes en aquest 

eixample foren concebudes de manera distinta a la malla sud-oest. No va ser pensades 

per que si instal·lessin indústries, sinó habitatges. Però, a diferència de la malla sud-oest, 

les illes residencials són més grans. Això respon a una idea d’eixample residencial per a 

una població amb un estatus social més alt, mentre que l’altre eixample albergaria 

l’assentament de la població obrera, a més de l’industrial, permetent construir cases i 

torres més grans, pròpies d’aquesta classe social. 

Finalment, l’eixample projectat en direcció a la muntanya, seguint la riera del Canyet, es 

torna confús al pretendre imposar una quadrícula sobre un sòl poc propici per a aquest 

fi. El resultat va ser un tímid entramat ple d’ambigüitats i amb molta menys identitat 

que la resta de l’eixample projectat. 

Respecte a aquest projecte, no s’ha trobat cap més document que el plànol. Però això 

no representà un problema, doncs Pons simplement va intentar seguir amb el 

creixement urbà natural que havia continuat el municipi en el seu creixement urbà previ 

al Pla Pons, però d’una manera més endreçada i lineal. Per tant, donat que el projecte 

es proposava com a continuació de la realitat existent, es pot dir que el repte no era 

majúscul. 
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Els anys posteriors a la creació el Pla Pons, la demanda residencial no va ser l’esperada, 

així que l’any 1923 va patir una sèrie de modificacions. A l’eixample del sud-oest es varen 

eliminar alguns carrers transversals, fet que va ajudar a la desaparició d’illes més petites 

i estretes, fomentant illes més grans i quadrades. I, a l’eixample nord-est, es suprimiren 

alguns carrers, sobretot perpendiculars al mar, per tenir illes urbanes més amples 

destinades a acollir indústria. 

En resum, tal com diu Josep Manel Sabater i Chéliz en el seu article “Els cent anys del Pla 

Pons”, “A finals del segle XIX, exactament el 1895, apareix un intent de planejament 

urbanístic: el Plano general de la Ciudad de Badalona y su ensanche, de Juan Bta. Pons. 

Instrument imperfecte, com ja s’ha dit: només consta d’un plànol d’alineacions i, encara 

que aprovat pel municipi, no té l’aprovació superior i, per tant, li manca capacitat per 

obligar”. 

I, tot i la seva imperfecció i el fet de que no fou aprovat per les instàncies estatals 

superiors, el Pla Pons és, sense cap mena de dubte, l’eix vertebrador de la Badalona del 

s. XX.16 

 

  

                                                             
16 El plànol parcial d’urbanització de la Plana del Corb es pot consultar a l’annex. 
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4.9. Plano de Badalona -plànol publicitari- (1906-1910), per l’Editorial 

Alberto Martín 

 
Figura 10. Plànol de Badalona -plànol publicitari- (1906-1910). 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. Fotografia elaborada per l’autor. 
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La casa editorial Alberto Martín va ser una empresa especialitzada en l’edició de llibres 

de geografia de principis del s. XX. L’editorial va tancar a voltants de 1965. A principis de 

segle, es va realitzar una col·lecció de plànols titulada “Mapa General de España y 

Portugal”, acompanyat del subtítol “Mapas de las provincias españolas, colección de 

cartas corográficas cuidadosamente rectificadas por el facultativo y bajo la dirección del 

capitán de ingenieros D. Benito Chías Carbó”. A més, tal com s’indica en el propi 

document, també es varen fer mapes de les províncies i colònies de Portugal, dels 

departaments i províncies de la República del Perú, dels estats i territoris de Mèxic, i de 

les províncies de la República Argentina. 

Les construccions estan representades amb una tonalitat groguenca. S’aprecia una 

divisió veïnal, ordenada de la A a la N, tal i com indica Pons prèviament. Es representen 

molt clarament les rieres i el soterrament parcial d’algunes d’elles, així com els carrers 

de la ciutat, tot i que tan sols apareixen indicats els construïts, o que són allargats a partir 

d’aquests últims. Molts dels carrers de la zona més occidental i la totalitat de l’eixample 

en direcció nord-est cap a Montgat, actualment el barri de Manresà, no hi apareix cap 

senyalització dels futurs carrers. 

Es creu, ja que no hi ha una data concreta, que el plànol de Badalona es va realitzar entre 

1906 i 1910. Alguns dels indicis que ens indiquen són la pràctica semblança entre aquest 

plànol i el del Pla Pons, però amb alguns afegiments, precisament, a les noves zones 

projectades per aquest últim. A més, algunes de les edificacions existents prèvies al Pla 

Pons que en aquest surten modificades o eliminades, en el plànol d’Alberto Martín 

apareixen en la seva composició original. Cal recordar que el Pla Pons, tot i presentar-se 

com un projecte consolidat d’eixample, es va aplicar de manera parcial i incompleta. 
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Figura 11. Ciutat de Badalona. Fasilitat y revisat per Ajuntament. 

 

Font: ICGC 
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Un altre document que podria a ajudar a posar llum sobre la data del plànol publicitari 

és un altre plànol realitzat l’any 1908 titulat “Ciutat de Badalona. Fasilitat y revisat pel 

Ajuntament. Escala 1:14.000 metres”, que també fou editat per l’empresa d’Alberto 

Martin17, tal com s’indica al peu del mapa. Per tant, i amb poc marge d’error, es podria 

afirmar que el plànol publicitari també es va realitzar l’any 1908, o poc temps desprès. 

Algunes de les poques diferències que s’aprecien són el color amb que s’indiquen les 

construccions, que aquesta vegada és fa amb un to rosat, i l’ampliació dels eixamples 

cap al Besòs i Montgat, car podria donar-se que, per qüestions de maquetació, en el 

plànol publicitari s’haguessin de retallar els dos límits, doncs Badalona presenta una 

forma horitzontalment allargada.  

 

  

                                                             
17 Segons Josep M. Sabater i Chéliz al seu article “El pla que mai no va existir: el Pla Fradera”, l’autoria 
d’aquest plànol correspon a Carreras Candi, compilat a Geografia de Catalunya.  
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4.10. Pla d’Eixample i reforma interior de la ciutat de Badalona (1915-

1917, 1922, 1925) 

 
Figura 12. Pla d’eixample i reforma interior de la ciutat de Badalona. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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La documentació referent al Pla d’Eixample i reforma interior de la ciutat de Badalona 

és diversa i confusa. Sense saber la data real de la publicació -es creu que entre 1915 i 

1917, tot i que també apareixen referències als anys 1922 i 1925- apareix un plànol amb 

una reproducció de la ciutat de Badalona, sense cap projecció futura. El plànol no 

presenta títol, i tota indicació és la escala numèrica, de 1:10.000. 

La representació de les construccions és en color negre. Es veuen les primeres 

construccions indicades pel Pla Pons, com són carrers longitudinals de mar a muntanya 

i perpendiculars a aquests, a més de tímides construccions a les cantonades dels 

creuaments a l’eixample del sud-oest, mentre que als eixamples del nord-est i de la 

Serralada de Marina encara estan en procés de desenvolupament.  

Apareixen indicats barris de l’extraradi del nucli badaloní, com són Montigalà, Canyet o 

Pomar, algunes propietats com Mas Ron, Casa Suñol o Casa Cabanyes, espais com el 

Cementiri, i els límits municipals amb Sant Adrià de Besos i Santa Coloma de Gramenet. 

Però aquest plànol destaca per la línia vermella i la indicació “Zona del Plano de 

Urbanización”. Amb aquesta delimitació sembla que es pretenia marcar el límit fins on 

es volia construir. Aquest plànol presenta diferents hipòtesis sobre la raó del seu 

aixecament. Per una banda, podria ser que estigués dirigit, simplement, als constructors 

de la ciutat que tinguessin intenció d’aixecar vivendes o naus industrials fora del nucli 

urbà, que amb aquest plànol quedaria delimitat en quina zona es podria fer. 

Però, coincidint les dates, pot ser que aquestes indicacions formin part de la delimitació 

per part de l’Ajuntament d’un nou pla d’eixample: el Pla Amigó, de 1918, que veurem 

més endavant. En definitiva, seria el límit que l’eixample podria abraçar. 
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4.11. Plànols topogràfics entre 1918 i 1923 

 
Figura 13. Plano Topográfico de la Ciudad de Badalona y su término. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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Aproximadament al 1918, es realitzà el plànol anomenat “Plano Topográfico de la 

Ciudad de Badalona y su término” a escala 1:5.000. Es tracta d’un plànol en blanc i negre 

del qual només s’ha trobat la zona més muntanyosa del terme municipal.  

Es tracta, sens dubte, del pretext del següent projecte d’eixample, doncs una de les eines 

bàsiques per l’aixecament d’un Pla d’Eixample és la realització d’un mapa topogràfic de 

la zona tractada. El plànol, tot i que les corbes de nivell són de dificultosa visualització, 

està ben indicat que la equidistància entre elles és de 5 metres i no hi ha línies principals. 

D’altre banda, les rieres, torrents, turons, serres i colls queden molt ben descrits, així 

com les propietats i masies, que apareixen identificades pel seu nom. També apareixen 

indicats els límits municipals amb les poblacions de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, 

Montcada i Reixac, i Santa Coloma de Gramenet. 

Lamentablement, d’aquest plànol topogràfic només ens ha arribat l’àrea més 

muntanyosa de Badalona, a la Serralada de Marina. 
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Figura 14. Plànol topogràfic de Badalona [Incomplert]. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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D’altre banda, també s’ha trobat un plànol topogràfic també incomplert -altre vegada 

de la zona de muntanya- amb un gran nivell de detall, de corbes de nivell equidistants 

de dos metres, i amb unes línies principals cada deu metres. No hi ha presència de títol, 

autor o escala. S’hi assenyalen rieres, turons, serres, camins, barriades, masies, 

propietats, i d’altres, com casetes o cisternes. Comparant amb el plànol de 1918, com ja 

s’ha dit, el nivell de detall és altament superior a aquest últim, doncs les corbes de nivell 

estan molt ben definides i el nombre de construccions presents en el plànol és bastant 

superior. 

Es creu que aquest plànol fou realitzat entre els anys 1920 i 1924, tot i que també s’ha 

de tenir en compte la possibilitat de que fos aixecat a voltants del 1918 i que formés 

part de la col·lecció del plànol topogràfic per a l’aixecament del Pla Amigó. Cal recordar 

que aixecar plànols topogràfics en aquella època requeria de personal qualificat, a més 

dels seus equips de treball, durant molt de temps, fet que significava un alt cost que 

havia d’assumir l’Ajuntament.  

Tot i això, certs entramats de carrers, especialment a les zones occidentals del plànol, 

no queden lligats a les trames existents, restant “aïllades” dels camins ja presents amb 

anterioritat o que, simplement, no porten enlloc. Altres, tot i estar lligats amb els carrers 

consolidats, no hi ha representada ninguna construcció i, inclús, alguns entramats estan 

representats sobre de construccions existents, com és el cas de la Torre Anglasell. Això 

duu a pensar que aquest plànol podria ser una primera evolució del plànol topogràfic de 

1918 amb algunes incorporacions del de les línies principals del Pla Amigó. 
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Figura 15. Plano topográfico de la Ciudad de Badalona y su término. 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. Fotografia elaborada per l’autor. 
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També, a voltants del 1920, s’aixeca un plànol topogràfic titulat “Plano Topográfico de 

la Ciudad de Badalona y su término” a escala 1:7.500. Aquest document, a diferència 

dels dos anteriors, està complet, mostrant tota la superfície badalonina. No apareixen 

indicacions de les equidistàncies entre les corbes de nivell, però tot apunta a que reuneix 

les mateixes característiques dels plànols anteriors: equidistants a dos metres, tal i com 

indicava la Llei d’eixamples de 1877. La qualitat de la topografia és acurada. 

En aquest plànol, el terme municipal de Badalona apareix dividit dues parts. Per una 

banda, indicat en color rosa i bordejat per una línia blava, s’engloba el nucli urbà i 

algunes de les immediateses rurals. Tan sols apareixen indicats els carrers, amb els seus 

respectius noms, i algunes de les fàbriques al costat del mar. Algunes d’elles apareixen 

ben definides, les quals tenen una X sobreposada. Per tant, es podria pensar que aquest 

també és un plànol inacabat, però en un estat molt més avançat que els anteriors.  

Per altra banda, la resta del municipi, majoritàriament la zona muntanyosa, apareix en 

color verd. Paral·lelament, aquesta delimitació està subdividida en quatre parts, 

numerades de 1 a 4 i acompanyades amb la paraula “Diseminado” en cadascuna 

d’aquestes parts. El nombre d’indicacions en aquesta meitat és notablement superior a 

la urbana. En aquest cas, estan detallades propietats, masies, barriades, torrents i rieres. 

Com ja s’ha dit anteriorment, el cost de l’aixecament d’un plànol d’aquestes 

característiques és molt elevat, fet que porta a pensar en alguna relació amb els plànols 

anteriors, doncs les dates coincideixen i la semblança entre ells és poc dubtosa.   
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Figura 16. Plano General Topográfico de Badalona y su término municipal en 1923. 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. 
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Finalment, l’any 1923, l’impremta Marcó publicà el “Plano General Topográfico de 

Badalona y su término municipal en 1923”, a una escala aproximada 1:10.000. La 

equidistància de les corbes de nivell és de dos metres i no es destaquen corbes 

principals. Es tracta del primer plànol imprès de Badalona. 

En aquest cas, el document conservat és la tercera edició, publicada el 1926, en blanc i 

negre. El títol va acompanyat un escrit explicant, breument, la història de la ciutat: 

“Siglos atrás, nuestra Ciudad se llamaba Bétulo. En el año 1700, contaba con 660 

habitantes, Fué la primera Ciudad de España que cruzó el Ferrocarril. Calcúlase que hoy 

tiene 38.000 habitantes. LÍMITES DE BADALONA: San Adrián linda en una extensión de 

5175 m.; Santa Coloma de Gramanet en 5263 m.; Moncada en 3681 m.; S. Fausto de 

Capcentellas en 1931 m., y Tiana en 3680 metros. Está dividida en seis distritos 

electorales y para los efectos de soliciiar auxilio tiene la ciudad tres sectores siendo el 

Distrito 1.º de la calle Prat de la Riba hacia Barcelona, el 2.º desde la misma calle hasta 

Montgat y el 3.º desde la Carretera había la montaña.” 

Es tracta d’un plànol d’una gran qualitat, amb la topografia de gran part del terme 

municipal, inclosa l’àrea urbana. Les construccions, independentment de la seva 

tipologia, resten indicades. 

D’aquest plànol se’n conserven dues còpies. Per una banda, una que inclou el plànol, 

títol i descripció, i per l’altre, el mateix plànol però amb afegits. En aquest últim cas18 hi 

destaquen dos elements: una línia vermella que envolta el nucli descrita com “línia de 

delimitació de la zona d’eixample de la ciutat, als efectes del Pla General d’Urbanització 

i, a la part inferior del plànol, les indicacions “Badalona 1ª de Juliol del 1935. La Comissió 

de Foment i Obres Públiques”, i les signatures de Pere Borrás Mila, Modesto Brosa i 

Josep Mª Cuyàs. El plànol fou aprovat per l’Ajuntament plé, en sessió de 4 de Juliol de 

1935, tal i com és indicat, acompanyat amb la firma del secretari. Inequívocament, 

aquest últim plànol està estretament lligat al Pla Fradera, que veurem més endavant.  

                                                             
18 Aquest plànol es pot consultar a l’annex. 
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Anteriorment, s’ha recalcat les altes despeses de l’aixecament d’un plànol d’aquestes 

característiques. Així doncs, existeix una alta probabilitat de que aquest plànol de 1923 

estigui basat en els plànols anteriors de 1918 i 1920, junt amb una ampliació d’aquests. 
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4.12. Plano general de la ciudad de Badalona, por los arquitectos D. J. 

Amigó y Barriga y D. J. Maymó Cabanellas (1918) 

 
Figura 17. Plano general de la ciudad de Badalona, por los arquitectos D. J. Amigó y 

Barriga y D. J. Maymó Cabanellas. 

 

Font: Ajuntament de Badalona. Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Col·lecció plànols. 
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El 29 de novembre 1918, l’arquitecte municipal de Badalona Joan Amigó i Barriga va 

lliurar a l’Ajuntament la confecció d’un nou planejament de la ciutat, anomenat “Plano 

general de la ciudad de Badalona, por los arquitectos D. J. Amigó y Barriga y D. J. Maymó 

Cabanellas”. L’escala del plànol és de 1:2.000 i no té escala gràfica.  

El plànol no va acompanyat de les directrius necessàries per convertir-lo en realitat, i 

tampoc es sap si varen existir mai. Es tracta d’un plànol que no ha tingut cap 

transcendència en el planejament urbà de Badalona, aquest fet pot ser que sigui a causa 

de que el ple municipal no l’arribà a aprovar. 

De manera general, el popularment conegut com Pla Amigó fa petites modificacions de 

la retícula, prolongacions d’alguns carrers, etc. També realitza alguns canvis més notoris 

al sector Canyadó-Manresà. 

Com s’ha insinuat anteriorment, el plànol s’aixeca sobre un treball topogràfic, el qual 

podria ser els plànols comentats anteriorment, tot i que d’aquest fet no hi ha cap prova 

demostrable. L’únic que es pot relacionar és el cost econòmic i humà d’aquest tipus de 

plànols, fent menester utilitzar els plànols previs a l’hora de generar nova cartografia 

urbana.  

Respecte aquesta topografia, en el mateix plànol, els autors escrigueren el següent:  

“Las curvas de nivel desde la Riera de Cañadó hasta el límite con Tiana, vienen señaladas 

a metro hasta la curva Diez y a partir de esta cota, de dos en dos. 

Desde la Riera de Cañadó hasta el linde con San Adrian de Besós, las curvas de nivel están 

señaladas a metro, hasta la cota Veinte y a partir de esta, se señalan a dos metros”. 
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4.13. Plano parcial de la zona urbana de Badalona, en el año 1931, per 

l’impremta Marcó 

 
Figura 18. Plano parcial de la zona urbana de Badalona, en el año 1931. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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L’impremta Marcó va publicar el plànol titulat Plano parcial de la zona urbana de 

Badalona, en el año 1931 en el any indicat. L’autoria del plànol correspon a D. Jaime 

Marcó Lloret.  

Aquest porta tota una sèrie d’indicacions just a sota el títol, que serveixen per explicar i 

concretar certs aspectes: 

- El porque no se inserta toda la Ciudad. Porque el plano hubiera sido demasiado 

grande, y a los que les interese, pueden valerse del topográfico editado en 192519, 

en el que consta todo el término municipal.  

- Limitación de los barrios. Los límites de los barrios de Badalona, han sido 

tomados de un plano dibujado, por el Rvdo. D. Jaime Solá y Seriol, excepto el 

barrio de Cañet, que se ha tomado por base la numeración que tienen las fincas. 

- Cuidado con la escala. Esta es de 1 x 6.000, aunque para dar mayor tamaño a los 

nombres de las calles, se han ensanchado estas y estrechado las manzanas. El 

trozo comprendido en el cuadro que aparece aislado, le corresponde de una 

escala aproximada de 1 x 10.000. 

- Vigilar algunas calles. En algunas urbanizaciones, no hay edifico alguno 

enclavado pero el Excelentísimo Ayuntamiento, en 1928, les dio nombre, para 

que al levantarse la primera casa, tuviera ya título la futura calle, y así evitar 

duplicidad de nombres. 

Com es pot veure, el plànol està acolorit segons els diferents barris de Badalona: en rosa 

el barri del Canyet, en verd el barri de Nostra Senyora del Remei i Pomar de Baix, en groc 

el casc de la ciutat, en blau el barri de Llefià, i en siena el barri d’Artigues i de Sistells. 

S’aprecia en la trama urbana la gran influència del Pla Pons, sobretot en l’eixample sud-

oest, on moltes de les illes, tot i no estar encara construïdes, estan previstes de fer-ho. 

Apareixen indicats els carrers, places i principals comerços i indústries, a part del barris 

de la Badalona. 

                                                             
19 Es desconeix la localització del citat plànol. 
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A nivell topogràfic, no apareixen corbes de nivell, donat que és un plànol urbà. Tot i així, 

apareixen els esbossos de les cimes dels principals turons de la zona urbana de la ciutat. 

A part d’aquest, l’únic element natural reflectit en el plànol és el mar Mediterrani. 
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4.14. Proyectos de ensanche y de reforma interior de la Ciudad de 

Badalona (1930), per Josep Fradera. 

 
Figura 19. Proyectos de ensanche y de reforma interior de la Ciudad de Badalona. 

 

Font: AHBDN. Arxiu Històric de la ciutat de Badalona. 
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L’any 1930, Josep Fradera presentà el pla urbanístic “Proyectos de ensanche y de 

reforma interior de la ciudad de Badalona”. Certament, aquest conjunt documental es 

pot considerar pla urbanístic, doncs va acompanyat de la corresponent memòria. Però, 

aquesta no està formada per unes normes urbanístiques, sinó que anuncia la redacció 

d’unes ordenances municipals. Popularment, es conegut com el Pla Fradera. 

Pel que fa al plànol, es conserven dues còpies quasi bé idèntiques, amb l’única diferència 

sent la desaparició de la escala i la signatura de l’autor, mentre que en l’altre hi són 

presents. En el segon cas, el plànol està format per sis20 fulls, l’escala és de 1:2.000, i és 

acompanyat pel lloc i data d’aprovació “Badalona, enero de 1930” i la signatura de 

l’autor. També s’indica l’ordre en que s’han de col·locar els diversos fulls per a la correcta 

visió del mapa. 

Es tracta d’un dels primers plànols que té en consideració les urbanitzacions que 

s’estaven construint al voltant del nucli urbà, però és el primer que les agrega al nucli 

urbà a través de l’espectacular eixample. De fet, s’arriba a ordenar tot el sòl 

potencialment urbanitzable, precisament perquè no apareguin més urbanitzacions 

independents del nucli urbà consolidat. 

S’aprecia que el plànol ha estat aixecat sobre una base topogràfica, que també inclou el 

casc antic i les prolongacions descrites en el Pla Pons trenta-cinc anys abans, però que 

es desconeix la seva procedència. No se sap si aquesta topografia es realitzà 

expressament per a l’aixecament del Pla Fradera o si es un vestigi de la cartografia 

generada en anys anteriors. 

En alguns moments, es projecta damunt de zones prèviament pensades per Pons, com 

és l’eixample sud-oest, en el qual Fradera hi sobreposa un seguit de vies en diagonal, a 

més d’una de les places principals del nou entramat urbà, situada en la intersecció de 

les avingudes Gran via diagonal de Montigalà i Gran via diagonal de Santa Coloma.  

Si s’ha de destacar una de les places, aquesta és la Plaza del Porvenir. Situada a l’oest 

del casc antic, naixia com a lloc central i més important de la ciutat, amb la idea de 

convertir-se en un espai comercial i d’oci. 

                                                             
20 Altres fonts indiquen la composició del plànol en deu fulls. 
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La contraposició entre la idea de Fradera i la trama existent en aquell moment era massa 

gran. El model badaloní estava definit per quadrícules ortogonals i rectilínies, paral·leles 

o perpendiculars al mar. Fradera pretén crear grans places i enormes avingudes, sense 

tenir en compte la topografia del territori, a més de grans zones enjardinades i carrers 

corbats, elements impossibles de trobar en la estructura consolidada. 

Algunes de les zones enjardinades a destacar són les limítrofes amb els municipis de 

Tiana i Santa Coloma de Gramenet, tot i que la primera insinua la delimitació d’una 

urbanització d’un estatus social i econòmic més elevat. 

També és de destacar la “Explanada”, lloc de confluència entre el Paseo de Batlloria i 

l’Avenida de Montigalá, amb una estructura de carrers en forma d’arcs i carrers 

perpendiculars a aquests, encapçalada per una zona monumental. 

Les traces del Pla Fradera suposen intervencions en el teixit consolidat, modificant els 

drets dels propietaris, és a dir, expropiar els seus terrenys, i que econòmicament ha de 

ser assumida per l’administració que, amb molta seguretat, no podria fer front. 

D’altre banda, es conserva part de la Memòria: des de la pàgina 1 fins a la 316, on acaba 

abruptament. No hi ha la portada, i es desconeix el títol exacte que portava. Tampoc no 

hi ha la data exacta, però, per referències contingudes en el text, s’ha de situar la 

redacció entre els anys 1930-34, si bé amb una lleugera revisió definitiva el 1936, any de 

la seva aprovació.21  

Es tracta, en definitiva, d’un pla d’estructura basat en definicions estratègiques. El pla, 

però, no té gaire respecte per l’eina fonamental del constructor de l’època: la parcel·la 

regular, conseqüència de la retícula homogènia.22 

El pla fou aprovat l’any 1936, però no s’arribà a realitzar mai. Les raons d’aquest fet no 

són clares, encara que tot apunta a l’inici de la Guerra Civil i la posterior post-guerra, 

amb totes les seves conseqüències, com el motiu principal de que no s’implantés el Pla 

Fradera. 

                                                             
21 SABATER I CHÉLIZ, Josep Manel. El pla que mai no va existir: el Pla Fradera. Carrer dels Arbres nº 7 
(desembre 1996). 
22 PEREMIQUEL LLUCH, Francesc. L’eixample Pons: Formació i transformació del teixit urbà. Evolució i 
Avaluació dels instruments urbanístics. Carrer dels Arbres nº 9 (desembre 1998). 
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Finalment, ignorant el futur que li deparava al seu propi projecte, Josep Fradera escriu: 

“Mas si todo ello, o algo semejante, no pudiera, por cualquier contingencia infortunada, 

ser llevado a la práctica, si la ciudad, aun ateniéndose a nuestro proyecto, hubiera de 

seguir creciendo del modo anárquico con que ha crecido hasta hoy, y el Municipio 

siguiera contemplado, abrumado e impotente, la desatada barahúnda, nosotros 

declaramos desde ahora que la realización, en tal forma, de este proyecto nuestro habría 

de constituir, sin remisión, un rotundo fracaso. 

El suelo y el subsuelo de calles, paseos, plazas, parques, y jardines podrían algún día ser 

acondicionados en debida forma; pero ¿y la casas? ¿y los interiores de manzanas? ¿y las 

perspectivas? ¿y los marcos de edificación?, ¿y la belleza, comodidad e higiene de la 

ciudad, en fin? ¡Qué irremediable desgracia!”. 
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5. CONCLUSIONS 

 
Tal com s’ha exposat en les pàgines anteriors, Badalona posseeix un important fonts 

cartogràfic: els 19 plànols presents en el cos del treball, així com els inclosos als annexos, 

ho testifiquen. Tot i que els primers plànols resten fora del període estudiat, la majoria 

de plànols hi són inclosos i marquen un clar moment d’ebullició en el planejament de la 

ciutat que es volia construir. Projectes d’eixamples, com els de Falqués i Amigó, menys 

importants en quan a pes urbanístic, i els de Pons i Fradera, amb molta més incidència 

en el territori, encara que aquest últim no s’aplicà mai, detonen la gran voluntat de 

Badalona per convertir-se en una ciutat important en el marc català, sempre a l’ombra 

de la veïna Barcelona. 

Si el cas badaloní es compara amb ciutats d’aquell moment, com Gràcia o Sabadell, es 

poden trobar certes afinitats i diferències. En el primer cas, Gràcia23 té una història 

cartogràfica molt més primerenca, doncs a mitjan s. XIX ja existia bona cartografia sobre 

el territori, que va anant millorant fins al moment de la seva annexió amb Barcelona 

l’any 1897. Pel que fa a Sabadell24, la trajectòria vers Badalona és més semblant. Ambdós 

casos visqueren, tot i que Sabadell uns quants anys abans, un moment de fracassos en 

quan a desenvolupament urbà, fins a arribar un punt d’inflexibilitat en els seus 

planejaments urbanístics, que permeté el correcte desenvolupament de les ciutats. Cal 

destacar que, en el cas de Badalona, el Pla Pons no es va formalitzar mai com a pla 

urbanístic, per tant, es pot dir que Badalona no va posseir un pla urbanístic normatiu 

fins a 1953, amb el Pla d’Ordenació de Barcelona i llur zona d’influència. 

Efectivament, Badalona té un passat industrial amb un gran pes econòmic i 

demogràfic25. Aquest fet es reflecteix en les construccions de fàbriques, moltes d’elles 

fora de les àrees residencials abans dels planejaments d’expansió urbana, com són totes 

                                                             
23 NADAL, F. (2014). La cartografia municipal de Gràcia, 1850-1897. Dins de R. GRAU, & C. MONTANER, 
Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d'una ciutat en expansió (p. 
121-141). Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
24 NADAL, F. (2014). La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-
1886). Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 77, p. 181-204. 
 
25 Un mapa que posa en relació les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona l’any 1860 és 
consultable a l’annex.  
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les instal·lacions situades entre la via del tren i el mar o aquelles localitzades al perímetre 

de l’actual barri del Centre, anomenat en aquella època Baix a Mar. Encara ara es poden 

trobar algunes d’aquestes fàbriques, com és el cas de l’Anís del Mono. També així ho 

indica el fet que el Pla Pons, el pla a partir del qual s’ha construït la ciutat a partir de 

1895, tingués en compte la importància de la indústria badalonina, creant illes de cases 

de diferents mides segons les seves necessitats. 

Fruit d’aquest treball, no s’ha trobat cap document cartogràfic de Badalona que 

respongui a la Reial Ordre de 25 de juliol de 1846. Tot i això, aquest no vol dir que no es 

realitzés, sinó que no s’ha trobat cap exemplar o copia en arxiu públic. Caldria tenir en 

compte les fonts privades, encara que aquest estudi no les contempla. 

Pel contrari, s’ha trobat important documentació vinculada a les Lleis d’Eixamples que 

es van anar aprovant a partir de 1864, seguit dels reglaments de 1877. Aquest és el cas 

dels plànols de Falqués o de Pons de l’últim terç del s. XIX. Però, Badalona manca d’un 

plànol estricament d’acord amb la llei de 1846.  

Aquest estudi representa una recopilació de la cartografia badalonina entre els períodes 

històrics de la Restauració a la 2ª República. Tot i això, les possibilitats del mateix poden 

contenir altres punts de vista, com l’urbanisme, l’ordenació del territori, la legislació, 

etc., molt útils per conèixer el passat, els errors i encerts, per encarar el futur amb unes 

millors perspectives i no cometre errades anteriors.  
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ANNEXES 

 

Annex 1. Evolució de la població de Badalona entre 1350 i 1950, i entre 

1787 i 1930. 

 
Gràfic 1. Evolució de la població de Badalona, 1350-1950 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Gràfic 2. Evolució de la població de Badalona, 1787-1930 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 1. Evolució de la població de Badalona, 1350-1950 

 

ANY HABITANTS (NOTES; SEGONS 
ALTRES FONTS) 

1350              600    (aproximada) 
1550              473     
1717              656    673 
1776           2.858     
1787           4.235    3.474 
1816           2.025     
1818           2.125     
1819           2.600    (aproximada) 
1829           2.887     
1830           2.665     
1840           4.953    (aproximada) 
1842           3.781     
1846           5.405     
1848           5.700     
1853           6.150     
1857        10.485     
1860        12.060     
1875        12.800     
1877        13.758     
1887        15.974     
1890        16.000     
1897        18.075     
1900        19.240    19.116 
1905        19.200     
1910        20.957     
1920        21.361    29.092 ; 29.361 
1925        34.368     
1930        44.291     
1932        45.051     
1936        47.929     
1940        48.284     
1950        61.587     

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Annex 2. Poblament de Catalunya l’any 1860. 

 
Figura 20. Poblament de Catalunya (1860). Barcelona, 1:100.000 

 

Font: Nomenclátor que comprende las poblaciones... de España (1860). Edició de la informació 

referida a les terres de parla catalana. 
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Annex 3. Plànol parcial de la ciutat de Badalona, per Pere Falqués. 
 

Figura 21. Plànol parcial de la ciutat de Badalona, per Pere Falqués. Escala 1:2.000 

 
 

Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.  
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Annex 4. Reproducció de l’escrit original del “Plano de la Villa de 

Badalona en agosto de 1878”. 

 
BADALONA. 

Edad Antigua. 

Fué fundada por los primeros pobladores de España, los Iberos. Segun algunos, Beto, rey 

fabuloso, le dió el nombre de Baetulo, y fué capital de la Laietania.- Sostuvo terribles 

luchas con Amilcar Barta, general cartaginés, quien, no puediendo pasar adelante en sus 

conquistas, se paró al pié del Montjuich echando los cimientos de Barcelona.- Durante la 

dominacion romana Badalona gozó todos los privilegios de la ciudad de Roma estando 

muy agradecida á sus Emperadores á alguno de los cuales erigió estátuas y dedicó 

lápidas que aun existen empotradas en las paredes exteriores de la Iglesia Parroquial de 

Sta Maria.- En el siglo III sufrieron el martitio en esta Villa S. Anastasio y 73 compañeros 

mártires, siendotrasladadas tambien aquí las reliquias de S. Sergio, monge, en el 

Monasterio, que, de su nombre, habia y cuya memoria ha desaparecido. 

Edad Media. 

Con la fundacion de Barcelona, fue perdiendo nuestra Villa toda su importancia. De los 

tiempos de los godos y de los árabes nada se sabe. Despues de la reconquista y en el año 

1055 los condes de Barcelona, D. Ramon y Dª Almodis con aprobacion del obispo 

Guislaberto, otorgaron escritura dando al Cabildo de la Catedral la Iglesia de Bitulona 

con todos sus derechos y con la Iglesia de Santa Columba que entonces pertenecia á 

Badalona.- Fué edificada la primera Iglesia, bajo la Invocacion de Sta Maria y consagrada 

á 11 de las Kal. de Diciembre de 1112 por el Rmo Ramon, obispo de Barcelona.- En 1413 

fué fundado el Monasterio de S. Gerónimo de la Murtra. 

Edad Moderna. 

En 13 de Junio de 1527 arremetieron 14 fustas de moros la playa de Badalona, y despues 

de haber saqueado la Sagrera, matando á muchos hombres, mugeres, se llevaron entre 

los prisioneros, al general de los Franciscanos, Fr. Francisco dels Angels, que luego fué 

rescatado.- En 1697 fué arruinada y saqueada por los franceses.- Derribada la antigua 

Iglesia, dióse principio á la actual que fue bendecida á 25 Julio de 1778.- En lo que vá de 
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siglo ha crecido tanto Badalona que desde el 1º de Enero de 1868 consta de dos 

parroquias, la de s. José, su párroco D. Francisco de Asis Ballaró, que abraza gran parte 

de los edificado recientemente, y la antigua de Sta Maria que no está toda en el Plano; 

pues faltan los barrios de Cañet, de Pomar de dalt y den Manresá, que tambien le 

pertenecen, siendo su párroco actual D. José Roca.- Según el censo verificado en 31 de 

Diciembre de 1877 se hallaron en Badalona 13749 almas. 
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Annex 5. Plano de los terrenos de la huerta llamada Plana del Corp. 
 

Figura 22. Plànol d’urbanització de la Plana del Corb, 1897. Arquitecte: Joan B. Pons 

Trabal. Escala 1:300. 

 

Font: Badalona 1897. Cent anys de ciutat. 
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Annex 6. Plano General Topográfico de Badalona y su término municipal 

en 1923. 

 
Figura 23. Plano General Topográfico de Badalona y su término municipal en 1923. 

 

Font: Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria Cuyàs Tolosa. Fotografia elaborada per l’autor. 
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