
CONSTRUCCIO 1 ADAPTACI6 URBANA DE SANT ANDREU DE PALOMAR AL 
DISTRICTE IX (1897-1931). 

Des del darrer quart del segle passat s'havia iniciar a Sant Andreu de Palomar, un procés 
de creixement utbi fora dels límits rradicionals del municipi. Aquesra expansió havia estar pro- 
vocada per un espectacular increment poblacional, conseqüencia directa de la instal.lació d'una 
serie d'indústries a la zona. Les especials caractetístiques socioeconbmiques i geogrifiques del 
municipi andteuenc, sormks a la dictadura dels rerrenys de culriu regats pel Rec Comtal, impediran 
una expansió homogknia i discriminaran el terme municipal situar al sud d'aquesta sequia fent 
que I'expansió es canalitzi en direcció nord-est, en un intent de connectar Sanr Andreu amb 
Horra, passant pel nucli de Santa Eul&lia de Vilapiscina. Nuclis, aquests dos, que també 
presentaven creixements poblacioiials importants i feien prioritiria, pel que fa a I'obtenció de 
serveis, aquesta expansió. 

L'opció urbanística que el consistori andreuenc va triar va ser la fórmula del passeig (el 
futur passeig de Fabra i Puig) i va trabar en la iniciativa privada d'utbanirzació de Josep Maria 
de Nadal, el 1875, la fórmula de col.laboració ideal per poder assumir el projecte. 

ragregació de 1987 i la consolidació polirico-administrativa que aquesta suposa, va ser 
un important punt d'inflexió en aquesta construcció urbana. 

D'una banda, va permetre tancar el llarg preces d'expansió cap a Harta, consolidant la 
construcció del Passeig de Fabra i Puig i d'alrra va possibilirar la realització de projectes dissenyats 
abans de 1897, que potenciaven la connexió de Sanr Andreu amb Barcelona, Santa Coloma de 
Gramener i de rerruc el Maresme i el Valles. 

El rreball que presentem com a continuador d'anteriors estudis2, vol mostrar la construcció 
i adaptació urbana i, per tant, la integració a Barcelona de I'ex-poble de Sant Andreu al llarg de 
les tres primeres dkcades del segle, a partir de I'esrudi &una serie de projectes i proposres 
urbanitzadores que es donen en tata I'extensió de la nova dimensió administrativa, resultanr 
després de I'agregació el districte IX. 
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Política municipal vers planqament urbb. 

Una breu síntesi de la política municipal en materia d'urbanisme ens porta a considerar 
una serie de fets puntuals, determinants per enrendre les actuacions a I'antic rnunicipi de Sant 
Andreu de Palomar. 

El 1897, es formalitzava un llarg procés polític per annexionar els municipis veins a 
Barcelona. Procés iniciar el 1874 i que no culminara definitivament fins el 1921 amb I'agregació 
de Sarria3. Aquesta incorporació dels pobles limítrofes planteja problemes de connexió amb 
I'Eiample i per extensió amb la Ciutat Vella. El projecte de Cerda no havia previst la urbanització 
d'aquests pobles, ni s'havia desenvolupat de forma practica, tot i que sí tebricament, fins aquells 
nous Iímits ciutadans. Es per aixb que aquestes necessitats connectores van fer aparkixer una 
skrie de plans urbanístics com el de R. Alsina i Amils presentat al consistori barceloní el 1900 
arnb el tito1 de "Memoria explicativa delproyecto de un$cación de Barcelona con laspoblaciones 
de su llano y reformageneral de la ciudad ". Un projecte que ha estar considerar un preambul del 
projecte de Jaussely de 19034. Igualment, una de les principals finalitats de I'agregació, la 
recaptació fiscal, va ser motiu del desenvolupanient d'una política urbana creixent. La diferencia 
de raxes entre els pobles del Pla i Barcelona, justificada abans de I'agregació per les diferencies de 
nivell en els serveis i infrastructures urbanes, desapareixia amb l'annexió i per tant calia dotar 
aquells rnuiiicipis dels serveis necessaris i també igualar les característiques i condicions de les 
edificacions5. 

A nivell polític, I'inici de segle comporra I'aparició de noves ordenances en materia 
d'urbanisme on es considerava les diferencies en el teixit urbi, fruit de I'existencia d'un fort 
mercar immobiliari. El 1901, en guanyar les eleccions municipals les tendkncies oposades al 
regim caciqui16, trobarem una inserció de projectes urbans d'abast per tal de posicionar 
I'hegemonia de la burgesia industrial i financera, la guanyadora d'aquelles eieccions. L'íntima 
relació entre els politics que defensaven els interessos d'aquesta classe i els arquitectes que 
defensaven un nou tipus de planejament urba organicista, oposat als esquemes geomctritzans de 
Cerda, va fer fructificar una skrie de projectes que preveien aquelles noves necessitats urbanes7. 
Entre aquests, cal destacar el de la reforma interior i molt especialment, pel que té de definició 
tebrica, la convocatbria, el julio1 de 1903, del Concurs interr~acional dávantprojectes de la zona 
d'EixampLe de Barcelona i eíspobles agregats entresiamb L? resta del teme munic+al de Savia i Horta. 

La missió d'aquest concurs era aconseguir un avantprojecte dels enllacos i les possibles 
connexions entre els pobles el pla i I'Eixample. El concurs va ser guanyat per Lleó Jaussely amb 
el projecte titulat "Romulus", encara que el jurar atorga quatre premis rnés8. El 1905, Jaussely 
iniciava els treballs del projecte definitiu que donaria al consisrori i'agost de 1906 i sera acceptat 
el setembre de 1907 i aprovat definitivament el desembre d'aquell any. Les iínies d'actuació del 
projecte van ser: un sistema de grans vies, I'ordenació global del tcific ferroviari, un sistema de 
centres d'equipament urba i la diferenciació i adaptació dels teixits urbans a les hincions urbanes. 
En aquest sentit fa una caracrerimció de cadascun dels pobles agrcgars i aposta per la idea d'uiia 
aglomeració de diferents locditats amb les swes prbpies característiques i ques'integren en el conjunt. 
Segons ell, la ciutat ha de respondre a les necessitats de I'home, i és per aixb que introdueix conceptes 
com el de la taylorització de la ciutat per poder atendre millar aquestes necessitats 



El pla de Jaussely no es va aplicar mai, perb va generar, segonsTorres i Capell: "un complex 
procés, pie de polemiques, contradiccions i esforcos avortats, a través dei q~ial es van perfilar i 
concretar els principis inicials. Procés que es situa entre la data d'aprovació de 1907 i la de 
I'aprovació del pla d'enllagos de 1917; encara que les seves conseqütncies continuen fins al 
període de la Dictadura, desprcs de 1923.' 

Emmarcats en aquesta polkmica, els serveis municipals elaboraren alguns projectes 
urbanístics de carhcrer parcial, com el d'eixample de San Martí i San Andreu, fet el 1909 i el de 
Les Corts realitzat el 1913. 

A nivel1 oolític, l'entrada dels radicals al eovern municipal el 1903, sembla truncar els " 
processos d'aplicació del plantejament organic de Jaussely i dels arquitectes ideblegs de la Lliga. 
Caldrh esperar a 1914, amb I'arribada de dos regidors arquitectes, Manel Vega del partit radical 
i Guillem Busquets de la Lliga, per retornar a unes Iínies d'actuació unitiries respecte al 
plantejament urbanístic. 

En aquest període, hem vist que es realitzen dos plans d'eixample que afecten a tres 
municipis agregats. Plans que són més una continu'itar de la idea d'eixample del segle passat, 
que adaptacions parcials del projecte de Jaussel~. De fet, semblen conviure en la contradicció, 
puix que I'Ajuntament, segons Torres Capell, vol adaptar el projecte de Jaussely fent fragments, 
perb destrueix la seva esskncia ideolbgica. 

Elprojecte d'Eixampleper a Sant Marti i Sant Andreu (1909) 

El projecte d'Eixample per a Sant Marti i Sant Andreu presenrat el 1909 i signat per 
l'arquitecte Ubaldo Iranzo Eires, cap dels serveis municipals d'edificaciones y ornato, s'encabeix 
perfectament en aquesta dinhmicaiO. La seva aplicació, més aviat dubtosa puix que va ser aprovat 
I'onze de febrer de 1920 i de forma definitiva a tiaves de la Reial ordre del 29 de gener de 
1925" , s'exemplifica a la realitat amb una serie d'actuacions, fragments del mateix projecte que 
es faran a Sant Marti i molr especialment a Sant Andreu, entre 1909 i 1925. Aquesta fragmentació 
explicaria que el projecte hagi estat considerar com un complement al Pla general d'urbanirzació 
de Barcelona de 1917". 

Una fragmentació en les actuacions, que malgrat n o  recolzar-se en aquest projecte 
d'Eixample de forma explícita, la tenim com un referent o una pauta mes tebrica que practica 
per posar en mama les diferents actuacions. Una pauta que, a partir de I'aprovació del Pla 
general d'Urbanitzaci6 de 1917, es farh tal vegada més objectiva. 

En el marc de I'anilisi formal del pla d'Eixample d'Iranzo, el 26 d'agost de 1909 era 
aprovat I'informe de I'Associació d'arquirectes de Catalunya, que estudiava l'esmentat projectei3. 
Aquest informe signat pels arquitectes E. Mercader, Joaquim Bassegoda i Jeroni Martorell, ens 
presenta un projecte que esta en la linia de les tesis organicistes de Jaussely-Puig i Cadafalch, 
pero amb algunes limitacions. De fet, I'esmentat pla, que s'articula en quatre aparrats: Vies, 
Nuclis urbans, Pares i Jardins i Ferrocarrils, re molt en compre el tragat urbi i I'adaptació de les 
noves construccions a la vies ja existents: 

"Antiguos y carreteras - Se conservan todos ello5 con pe+cto criterio ya que constituyen el 



medio más natural de comunicación y están regularmente urbanizados, "'' 
" Nucleos urbanos existentes.- Cuerdamente aparecen respetados en su masa general . las 

mod$caciones en elancho de varias calles, son en absoluto indispensables, dentro delsistema viario 
de conjunto; ejemplo de ello lo encontramos al pasar la carretera de Ribas por el poblado de san 
Andrés; kzs nuevas alineaciones proyecta& en lar c a l h  Casusnovas y Mayor correqonden perfera- 
mente a la importancia de la da." 

Respecte a les acruacions més concretes pel que fa a i'obertura del futur Passeig deTorras 
i Bages, aquest informe diu: " Nuestro aplauso merece asimismo el estudio del ensanche inme- 
diato a San Andrés hacia el lado SE. Hay allí variedad de soluciones; la dirección de las vías 
principales se halla justificada'. Igualmenr, respecte a la connectivitat de San Andreu amb la 
resta de nuclis habirats, diu: "Opinamos por nuestra parte, que conuendria establecer una via que 
enlazara direcramentg el Pueblo Nuevo (hacia el c n ~ e  de las ca lk  Enna y Lope de Vega con San 
Andris (cruce del ferrocarril de Francia y Manso)': 

Pel que fa als Parcs i Jardins, el pla diu: 
" Parques y Jardines.- Bien está elparque proyertado junto al Besos, aún cuando debería tener 

un caracter más agyeste; bien están los jardines inmediatos a la antigua iglesia parroquia1 de San 
Martin, pero creemos que las masas de vegetación señaladas son en extremo escasas. "" 

Pel que fa a i'aparrat dels ferrocarrils, i'informe esmenta: 
Queda por resolver una cuestión capital: nos referimos al emplazamiento de lnr estaciones y 

la ferro-vias . La situación actual de las mUmas, no hay duda que es en extremo defectuosa, ya que 
existen cruces a nivelde trenes entre si y con vias públicas donde el tránsito es considerable. 

En elplano que nos ocupa sepretende hasta ignorar su existencia; sobre La uinr delferrocarril 
se señalan manzanas edijlcables y se trazan calles y p h  imposibles." 

Un pla d'eixample que malgrat la seva no aplicació explícita i directa, tant a nivell tebric 
com a nivell ptictic plantejava les diferents problemitiques que en materia de plantejament 
urbh es van donar al districte I X  al llarg d'una decada i que en el moment de la seva aprovació 
va servir com a eina orientativa d'aquest plantejament. 

De Sant Andreu de Palomar a l  Districte LY. 

La població. 

Entre 1900 i 1930 es va produir Sinctemenr demogrific més fort de La historia de 
Barcelona. A inicis d'aquest segle, la ciutat va arribar al milió d'hahitants, sens dubte, les 
agregacions dels pobles del pla que es van anar succeint el 1897, 1904 i 192 1, van fer possible 
aquest increment. 

L' antic municipi de Sant Andreu de Palomar no va quedar al marge d'aquest creixement 
sin6 tot el contrari. Va assolir un creixement poblacional vertiginós que a la decada dels vint va 
arribar a ser del 47,45% . 

Aixb, d'una banda, per primera vegada a la scva historia Sant Andreu defugia del seu 
marc territorial tradicional per incorporar el 1897, la Sagrera, part del Camp de L'Arpa i el Clot 



(I'actual zona de Navas). Aquesta ampliació del territori es consolidaria amb I'agregació d'Horta, 
el 1904, amb I'incorporació de bona part del seu terme municipal amb la seva població al 
districte IX, el resultar administratiu final d'aquestes unions. 

D'altra banda, la immigració va ser, perb, la principal ra6 d'aquest increment. Aquesta es 
va disparar a la decada dels vint assolint, Ilavors, les mkximes coces. 

La majoria d'aquesta immigració provenia de les altres provincia catalanes, de I'Aragó, del 
Llevant i més tardanarnent del sudest peninsular (Múrcia i Almeria). Les possibilitats de rreball i la 
necessitat de m i  d'obra que I'economia de la ciutat generava explicarien aquesta arribada. 

Al territori de Sant Andreu, aquesta va ser molt significativa per I'exisr&ncia de grans 
indústries que podien absorbir els nous treballadors i pels baixos preus del sbl que van permetre 
la instal.lació dels que arribaven. 

Des d'aquesta perspectiva, aquest creixement poblacional va esdevenir el factor bbic per 
integrar a Barcelona, el territori dels antics termes municipals de Sant Andreu i d'Horra. 
Aquesta integració del fet urbi es va fer seguint diverses fórmules com ara: 

A.La consolidació de la xarxa de carrers de I'antic municipi andreuenc i el reomplimenr 
dels espais ocupats per conreus i antigua lleres de rieres amb una nova trama de carrers. 

B.La creació d'eixos viaris que permetien la connectivitar del nucli andreuenc amb la 
resta de la ciurat, perb tambi, amb els municipis veins (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, 
Sant Adrii,. . .) i amb la xarxa de carreteres que el posava en contacte amb el Valles i el Maresme. 
Aquests eixos s'articulen a tres nivells: 

1 .Potenciant la connexió interna. Aquesta s'aconsegueix amb accions 
d'esventrament i reforma de l'antic viari. 

2.Establint la connexió entre els nuclis d'Horta i Santa Euliliade lavilapiscina 
amb Sant Andreu. Connexió potenciada per la consolidació com a 
via del passeig de Santa Euldia. 

3. Creant enllagos amb la xarxa de carreteres (de Cornelli a Fogars deTordera, 
de Ribes i de Franca). 

C.L'aparició de noves fórmules d'habitació per encabir els nous pobladors. 

La unió d'aquestes fórmules suposi I'aparició de nuclis i barris als afores de I'antic poble 
de Sant Andreu, la barriada d'Estadella, la barriada de Can Berdura, la de Roqueres, la de 
Charlot i la de la Trinitat, entre d'alrres. Nous nuclis urbans que seran els ernbrions de la futura 
urbanització d'aquestes zones. 



ANY POBLAMENT 
1900 35.875 
1905 38.568 
1910 42.292 
1915 44.446 
1920 50.899 
1930 70.182 

Població del Dte. LYentre 1900 i 1930. 
(Dades Anuaris Estadísrics Barcelona i elaboració propia) 

La construcció urbana al districte IX. 

Per a i'anilisi del seguir de projectes directament relacionats amb el plantejament urbi, 
que de 1897 a 1830 es desenvoiuparen a la zona del Districte I X  cal partir d'una serie de 
premisses inicials. D'una banda, I'enorrne extensió del nou districrc dificulta una unificació de 
criteris pera I'analisi, alhora que fa imprescindible I'estudi de cada actuació puntual en el context 
urbi en que es produeix. D'altra banda, és convenient establir una classificació centrada en 
aquest territori, amb una claravoluntat de categoriaació, basada en la distribució espacial d'una 
serie d'imbits on es Eéu l'actuació urbanística. Aixi, podem assenyalar 15 irnbits o zones, alguns 
dels quals són tractats en aquest treball, on I'actuació urbanística es va dur a terme: 

1. Nova urbanització i aliniacions de carrers a la banda oriental del passeig de Santa Eulalia. 
Accions que es fan entre  aquest carrer i la Riera d e  Sant Andreu. 

2. Projecte d'urbanització de Camil Fabra als terrenys de la seva fabrica coneguda comVapor 
del fil. Aquest projecte estructurarh la trama urbana a la banda occidental del passeig de 
Santa Eulilia, entre aquest carrer i la Riera d'Horta i el Carrer Gran de Sant Andreu i la 
travessera (futur carrer Concepción Arenal). 

3. Definició de la continuitat del Passeig de Santa Eulilia, en la seva coniiexió cap a 
Vilapiscina. Establint noves urbanitzacions, entre les actuals placa Garrigó i p lap  Virrei 
Amat i creanr un nou enllaq arnb el Manicorni de la Santa Creu (el futur passeig Pi i Molist). 

4. Reestructuració del serveis municipals i creació del nucli central adrninistrariu, social i 
pulític a la placa d'Orfila, fet que implica una reforma de la placa i el seu entorn.. 

5. Creació del carrer Malats, com a via de connexió entre el nucli central i el carrer de 
Barcelona oTravessera i carrer Concepcióhenal des de 1907. Via, aquesra, que connectari 
amb un baixador de ferrocarril, I'estació de mercaderies i tallers del ferrocarril del Norte, 
i amb la carretera de Ribes i la de Cornelli a Fogars de Tordera. 

6. Urbanització del carrer Concepció Arenal entre el nou carrer Malats i el passeig de Santa 
Eulalia. 

7. Creació i urbanització del passeig Torras i Bages. Via que uniri Sant Andreu i per extensió 
a Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet i Badalona. 



Com a continuitat de I'anterior, creació del Passeig de Santa Coloma i traspis del riu Besbs. 
Inrent fracassat de connexió amb el Poblenou amb el projecte de via, continuant el Passeig 
de Santa Eulilia per la seva banda sud, des del carrer gran de Sant Andreu fins a la 
carretera de Fran~a, futur carrer Pere 1V 
Creació de I'estació de mercaderies de la Companyia dels Ferrocarriles del Norte com a 
activitat continuadora dels tallers de la mateixa empresa. 
Creació de I'estació de mercaderies de la Companyia Madrid Zaragoza Alicante (MZA) 
a la Sagrera. 
Naixement de noves barriades a zones exckntriques al nucli central andreuenc. Amb 
I'aportació de projectes d'urbanització de particulars. 
Consolidació de la trama i viari a La Sagrera i Camp de I'Arpa. 
Aparició de tres nuclis d'habitatges acollits a la Llei de Cases barates de 1924. 
Replantejament del projecte de parc urbi del Besbs i aparició del barri d'Estadella. 

La consolidació delpasseig de Santa Eulhlia. 

E1 31 &octubre de 1870, I'advocat i financer Josep Maria Nadal i devilardaga (1839- 
1908) va posar de manifest el seu desig d'urbanitzar el terrenys que posseya a l  poble de Sant 
Andreu de Palomar, anomenats Camp d'en Nadal. És per aixb que va encarregar un projecte 
d'urbanització a I'arquitecte Leandro Serrallach i Mas. Demana en ell, la construcció d'una 
placa i un carrer que portaria el seu nom. L'arquitecte justifica I'execució del projecte de la 
següent manera: 

"...Elpueblo de Sant Andres de Palomar situado en la carretera &Barcelona a Granollers se 
ha extendido en el sentido de la dicha via, como sucede con todas lar poblaciones que se hayan en 
análogas circumstancias. La extraordinaria extenridn de aquelpueblo en un sentido, o sea de Norte a 
Sud comparada con la exigua que tiene de Esce a Oeste, manifesza la necesidad de que la urbaniza- 
cidn se desarrolle en el último rentido, mayormente r i  se considera que hoy en dia la vitalidad no la 
recibe esclusiuamente de la carretera, sino que tiene en su jurisdicción elementos industriales que 
ocupan un considerable número de obreros, L..). Justifcada de esta suerte que la urbanización de los 
terrenos del Señor de Nadales una mejoria úhlpara ¿a población, pues lleva una necesidad sentida, 
cual es la de ensanche en la direccidn de levante a Poniente ... " 

El 24 de novembre de 1870, SAjuntament de Sant Andreu donava el seu permís i aprovava 
el projecte, tor i que va fer alguns canvis que afectaven el pagament de les indemniaacions a 
reaiitzar. D'aquesta manera s'iniciava un conflicte entre el propietari, Nadal, i I'Ajuntament, 
que irbnicament va fer que el consistori andreuenc elabores un projecte de passeig estretament 
relacionar amb la urbanització que Nadal proposava. 

En aquells anys, I'Ajuntament veia necessari I'apertura d'una via per a I'expansió del 
poble vers la zona de Santa Eulalia de Vilapiscina i de retruc arnb Horta, perb no t'havia poguc 
portar a terme per la falta de recursos econbmics i no va ser fins que Josep M* Nadal va voler 
urbanitzar les seves propietats quan va decidir actuar. En aquest cas, la cooperació i fins i tot 



iniciativa d'un propietari privat va ser el motor d'arrancada d'un projccte necessari per a la 
població. Així, el 10 de gener de 1877, I'arquitecte municipal Pere Falqués Urpí presentava un 
projecte d'urbanització, amb la referencia del projecte presentar per Nadal; aquest projectava 
I'apertura i alineació del carrer de Sant lldefons com a via pard.lela i complementiria al nou 
passeig, en un intent d'ordenar la zona planificada per Nadal. Scgons aquest arquitecte el motiu 
que genera I'elaboració del mencionar projecte era: 

':.. que la realización delproyectado paseo de Sant Eulalia, contribuiria en su caso a dar 
impulso a la urbanización de los terrenos a el contiguos y afectaria enhe todos,, enprimer lugar, a los 
másproximos a su empalme con la carretera de Ribas; pero no por el solo hecho de estar cruzados por 
esta uia quedarian con buenas condiciones de enlace con el rato de la población dichos terrenos, los 
cuales cerradospor la riera de Horta, Lzfdbrica de lor rerfores Puigy Fabra y lar tapias de la casas que 
constituyen la alineación alta de la mentada carretera, quedan complPtamente incomunicados con el 
resto delpueblo, y aunque los atraviesa elpaseo en proyecto, como espor uno desus esiremos, poca vida 
da a lo numerosos rolara al+ados de el hacia la citada riera de Horta. Para dar vida a dichos solares) 
hay que buscar una nueva uia de comunicación en sentido paralelo alpaseo c..), es decir, Lz prolon- 
gación de la ya existente calle de S. ILd&omo, propuesta por Sr Nadal en elproyecto mencionado de 
octubre áe 1870." 

El projecte de passeig semblava factible i el 18 de abril del mateix any I'ajuntament de 
Sant Andreu va crear una comissió Sobres per iniciar la construcció. Aquesta va signar amb 
J.M. Nadal un conveni de col~laboració, el 12 de gener de 1878, elevar a escriptura pública el 20 
d'agost de 1880. 

Quant a les indemnitzacions que s'havien de saticfer, I'Ajuntament va arribar a un acord 
arnb Nadal, segons el qual aquest propietari se'n faria cirrec en un primer moment, mentre que 
L'Ajuntament es comprometia a pagar-ii desprds. 

La col.laboració entre Nadal i I'Ajuntamenc va facilitar el desenvolupament del projecte, 
malgrat patir una serie de modificacions al llarg deis anys de consrrucció del passeig sobretot en 
el financamenr d'aquest, que I'Ajuntament va fer recaure sobre la persona de Nadal. Aquesces 
modificacions s'allargaren des de 1870 fins a 1889 formalitzant-se en una serie de convenis que 
anaven facilitant la construcció del passeig, pero que incrementaven el deute de I'Ajuntament 
respecte a Nadal. Fet, aquest, que fara de Josep Maria Nadal un personatge clau de la política 
municipal andreuenca en els darrers vint anys del segle passat i el factbtum que rnediatitzara el 
desenvolupament urba del poble. 

Les dificultats econbmiques municipals, la nul.la gestió administrativa de I'Ajuntament i 
la progressiva importancia, tant política com econbmica de Josep Maria Nadal, fara per exemple 
que no nornés negocil les indemnitzacions amb els propietaris afectats, sin6 que també les satisla. 
Així, per exemple, el 22 d'abril de 1880, es signi un conveni entre Nadal i Camil Fabra, el 
propietari de I'empresa del mateix nom, en el qual J. M. Nadal es comprometia a pagar el valoi 
de la indemnització que afectava aquest darrer propietari. 

L'explanació del passeig i I'inici de I'obra es va fer entre finals de 1878 i I'any 1879 i es 
fara coincidir el llarg de tot el projecte, des del c.lCasasnovas (I'actual carrer Gran de Sant 
Andreu) al Carní de Sant Iscle (I'actual pl. Virrei Amar / Avinguda Borbd). El 1883, I'obra 
és declarada d'utilitat pública. El 1887 s'instal.laran les canalitzacions de gas pera més de 
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doscents fanals; el 1890 s'obrira definitivament el passeig a la seva part baixa, a l'alqada del c./ 
Casanovasl Gran de Sant Andreu. Obertura que havia estar retardada per la negativa d'alguns 
propietaris a cedir els seus terrenys i que ara permetia que el transit del carrer Gran utilitzés la 
nova via. 

El 12 de juny de 1890 s'anuncii públicament el projecte de travessies, obra de Josep 
Domknech Estapa, arquitecte municipal de Sant Andreu i per tant, el punt de partida de la 
veritable configuració de la via. 

El canvi de passeig a rambla amb passeig central i laterals per a carruatges, fet el 1892, 
junrament amb la plantació d'uns platans i la col~locació de bancs, seran els trets definiroris de 
I'arquitectura i el paisatge del passeig . Aquest canvi va produir la conversió de la via en un dels 
punts neuralgia i eix de I'activitat cívica i social de Sant Andreu, aixb va promoure la urbanització 
de la via 

En primer lloc, el ptopi Ajuntament andreuenc, abans de I'agregació, va mostrar interes 
en promoure la via. Una promoció que prerenia activar la dotació d'alguns serveis necessaris per 
al poble. Així, el 1894, I'Ajuntamentva comprar una casa, numerada amb el número 9, propietat 
de Pablo Martí Basté "con objeto de hsknarla a Escuelar munictpaler de niños y habitacionespara 
profisores'< És un clar exemple de promoció municipal de la nova via. Aquesta promoció va tenir 
els seus fruits amb la instal.lació d'escoles i d'altres centres privats, com per exemple el nou 
convent de les monges de Jesús Maria, dedicades a l'ensenyament i inaugurat el 17 de setembre 
de 1908". En el mateix sentit, hem de considerar la ubicació al número 35, del col.legi Badosa 
o Saiit Andreu, a inicis del segle" i el ja posterior Col.legi de Catalunya, a finals de la dkcada 
dels vinr d'aquest segle." 

Respecte als habitatges, trobem una major dispersió pel que fa a la seva construcció, pcrb 
també una clara generalització de la utilització del passeig com a zona residencial de les classes 
més benestants del poble". 

Especialnient al llarg de la segona dkcada d'aquest segle, s'instal.len els prirners establiments 
comercials i el passeig es consolida com a valor Iúdic i social; cal destacar, en aquest sentit, la 
inauguració, a la segona meirat de 1921, del Teatro-cine Odeón20, la ballada de sardanes per 
celebrar la inauguració de I'entitat La Sardana Popular de Sant Andreu, el 29 i 30 de maig de 
1926 i les posteriors ballades que aquesta entitat realitza al passeigZ' . La fundació, el novembre 
de 1922, del club esportiu de les Filatures de la Fabra i Coats, amb seu als terrenys del vapor del 
1;12* i la ubicació del Moto-Club SantAndreu, el 1927 i de la poliedrica Penya Ras, el 1928. 

S Ambdues entitats s'esratjaven al Bar Lyon i al Bar Hirpano respectivament, ambdós situats al ja 
passeig de Fabra i Puig. 

La urbanització de la piaga de les Pulmeres. 

El plinol de Barcelona y sus alrededores del 1890, realitzat per J. M. Serra i aprovat per 
I'Ajuntament de Barcelonael 13 de gener de 1891, dibuixava a la zona compresaentre el passeig 
de Santa Eulalia, el carrer Barcelona o Travesseta, el de les Monges i el carrer del Orden, un 
enorme espai buit, només travessat pel Torrent de I'arellada i perla traga indefinida dels carrers 



d'en Clavé (futur carrer Vallks) i el carrer de Sant Miquel (futur carrer Llenguadoc). 
També, al carrer de les Monges, s'observen les urbaniaacions provocades per la instal.lació 

del convent de les monges de Jesús i Maria, a finals de la dicada dels setanta del segle passat, 
moment en que s'obren alguns carrers com I'anomenat del Rosal, el 1874. 

Ara bé, caldri esperar fins als darrers cinc anys del segle passat, a redós del tracat del 
passeig de Santa Eulilia, per veure les primeres urbanitracions de la zona a dair esmentada. 
En concret, seguint la bibliografia claperiana, el 1895 s'inicii la urbaniaació de la placa de San 
Francisco, I'actual placa de les Paimeres. Tot sembla indicar que Francesc de Parellada i Ribas, 
propietari d'un terreny anomcnat d'antic Prat d'en Palau, ha cedit part de la seva propietat per 
construir la placa i aprofita els vials tragats per treure rendiment econbmic de la urbanització de 
la zona. El julio1 de 1898 sol~licita a I'Ajuntament de Sant Andreu la instal.lació de fanals per 
l'enllumetiar de gas 'en dicho barrio nuevo". L'esmentat s'autoqualifici com a representant de 
diversos veins i propietaris de la placa de Sant Francesc i carrers adjacents. El permís per a la 
insta1,lació és concedit el mar$ de 1899 a la Sociedad Catalana de Alumbrado de Gas. 
Paral.lelament, es procedeix, entre 1898 i 1901, a i'apertura definitiva dels carrers Sant Miquel 
i Clavé i a la instal.lació de fanals als mateixos carrers i al carrer Coroleu. 

La construcció d'un baixador de la companyia del Ferrocarril del Norte, ai carrer Concepció 
Arenal el 1909, va provocar una redefinició d'aquell espai urbi consistent, per exemple, en 
I'alineació i la urbanització de les rases d'aigües del Torrent de Parellada. 

Cerrament, es va haver d'esperar fins al 1914, motivat perla reactivació de la política de 
construcció urbana de la Lliga, encapgalada a Sant Andreu per Josep Cararach i Pere Grau. Així, 
aquel1 anys es produeix I'alineació del carrer Neopatria i es presenten els projectes de perllongació 
dels carrers Sbcrates i Irlanda, que propiciava la seva connexió amb el carrer Concepció Arenal 
i I'esmentat abaixador, ja que I'apertura era teca a través dels rerrenys del Maristes, malmesos 
arran de la Sermana Trigica de 1909. També, s'eixamplen els carrers Abat 0x6, Castellvell i 
Valles, tot provocanr una segona redistribució de I'espai ~ ~ b i  de la placa de les Palmeres, conver- 
tida en aquells anys en un espai cívic important per a Sant Andreu, ja que des de 191 1 I'Ateneu 
Obrer esrava instal.lat al no 67 de carrer Abat Oró, a l'edifici conegut com Torre Parellada. 

La nova embranzida urbanística de lazona es va produir amb diverses i puntuals actuacions 
a la dkcada dels vinr. Per una banda, s'obria de forma definitiva la connexió del carrer Sbcrates 
amb Concepció Arenal i els tailers del F.C. del Nord, en un projecte aprovat el novembre de 
1926; es fcien modificacions a la línia de facana del carrer Irlanda, entre el passeig de Santa 
Euldia i Llenguadoc, aprovades el 1927 i d'altra banda, en un projecte aprovat el febrer de 
1928, es suprimia una impossible via que havia estar projectada i anava diagonalment des del 
carrer Pare Secchi, a i'alcada de la placa de les Palmeres, fins al passeig de Fabra i Puig. 

La continuitat drlpasseig cap a Santa Eulalia de Vilapiscina. 

Santa Eulalia de Vilapiscina, una parrbquia depenent de la de Sant Andreu de Palomar i 
histbricament aglutinadora d'un petit nucli rural, va esdevenir, des del segon ter5 del segle XIX, 
un focus de creixement ~ r b i * ~ ,  donades les successives iniciatives dels grans i mitjans propietaris 



de terres de la zona, que venen o lloguen terrenys com un procés d'acumuiació de riquesa 
vinculat a les seves propietats, en un transit entre agricoies i urbanesZ4,, o11 una nova i creixcnt 
classe trebailadora, els obrers, instai.len els seus habitatges. Aquesta instal.lació paulatina tindri 
relació amb I'augment i expansió del teixit industrial, tant a Sant Andreu com a altres wnes 
properes, Sant Martí i La Sagrera, i també arnb alguna activitat industrial puntual i localitzada 
a la zona de Santa Eulilia, com seria la de la construcció i I'adobaria. 

Donades aquestes possibilitats de revaloriaació dels terrenys, una de les primeres iniciatives 
es va gestar el descmbre de 186825, quan I'ere Pous, propietari de Can Basté 2 6 ,  una masia 
important de la zona, "desea ceder en solarex un terreno desupropiedad. Aquest terreny es trobava 
situar a tocar de I'església de Sant Eulilia i tenia un extensió dc 3 hectirees i 30 arees. Pous va 
presentar, en certa mesura, un projccte d'urbanirzació, signar pel mestre d'obres Federico Farreres, 
on el1 creu que "la distribución es la más acomodada a la situación del terreno y a la de los edificios 
levantados en unoy otro lado de dicho terreno': Així, projecti els carrers de los Amigos, nom que 
perviu actualment, i l'anomenat Nacional i planteji una zona gairebe centrada en una p l a ~ a  quc 
el1 anomeni de la Alianza o dela Kctoria i que havia de tenir uns 56 metres quadratsZ7. L'amplada 
dels carrers havia de ser de 8 metres i la de les voreres d'l metre i 20 ccntímetres. Respecte a la 
vessant economica, aquest propietari cedia els terrenys per ais carrers i la p l a~a  sense cap mena 
de cost per a I'Ajuntament, i imputa a aquest projecte un caracter social: '$cilita eldesarrollo de 
lapropiedad entre las clases menos acomodadas" i també esmentik c... Ypor eso hemos repartido el 
terreno en manzanas cuyas longitudes permitiesen a mas dp las edif;caciones el terreno necesario para 
jardines, huertm y otros objetos indispensables no solo para la salubridad si que tambiPn para el 
recreo desus habitantes." 

Aquesta sol.licitud seria aprovada per I'Ajuntament el 28 de gener de 1869, amb els 
següents requisits: 

- L'amplada dcl carrers havia de ser de 8 metres i amh la possibilitat d'intervenció esdevingut 
un replanteo dejnitiuo de la zona. 

- Quan comenta I'aspecte del terreny, diu el següent: Se reconozca dicho terrenopor elSr 
Arquitecto encargado del ensanche de estapobhión. D'aquesta manera, la concessió és la primera 
noticia objectiva de que el municipi andreuenc esti o si més no tévoluntat darticular un projecte 
d'eixample vers aquella irea i de retruc és el primer exemple de la dinimica que afectara la 
construcció, urbanització i consolidació de futur passeig de Santa Eulilia i les relacions entre els 
propietaris de la zona i 1'Ajuntament de Sant Andreu intentant, homogeneitzar aquest últim les 
seves postures tant de plantejament urbanístic, en el moment d'aquesta cessió encara en projecte, 
com les de caricter econhmic. Val a dir que en aquest cas I'aspecte higienista sera molt important 
a causa de I'amplada dels carrers, tant la via principal com les secundiries i per les diferents 
posicions de I'Ajuntamcnt i dels veins, en el moment de construir els denominats arroyos late- 
rales, per evitar les avingudes d'aigües, la plantació d'arbres i la col.locació de  fanal^^^. 

Aquest aspecre d'uniformitat de crireris, centrats en el plantejament d'un eixample 
irisrirucional, queda ben pales en el silenci adrtiinistratiu envers la petició feta per altres vcins, 
propietaris rurals situats a I'entorn de I'antic camí de Sant Andreu a Horta, camí ja llavors 
obsolet i en vies de desaparició, segons la política municipal, pero bbic per a I'economia i 
comunicació d'aquests propietaris amb el seu entorn proper. Sabem que el 1872, aquests pre- 



senten un projecte d'un cami "que conduczera de la Igleria de Santa Eulalia hasta el torrente d r n  
Piqudsalvando elfondo de los cuatro  camino^.'^ "amb la idea de restablit I'ús útil de la via3' Amb 
carta de S1 de juny de 1886 -14 anys després- signada, entre d'alttes, per Silvestre Oliva, Pere 
Oliva, Pere Gta, Jeroni Durán, Pablo Nolla, Andrés Borrh i Sabadell, de Can Borras, i Isidte 
Molins, tots petits propietaris turals, reclamen que aquest projecte encara no s'havia tealirzar. 
Set dies després, I'Ajuntament tespon que en aprovar-se un projecte d'utbanització dels terrenys 
ptopers a la Rambla, deixen en suspens l'adequació de I'antic camí, al ser, aquest, incompatible 
amb el nou projecte d'expansió del poble. 

Diferent posició adoptara I'Ajuntament envers la ptesentació de nous projectes que si 
que s'adeqüen al queja estava planificar. És el cas de la proposta d'alineacions que de nou Pere 
Pous, J. Basté, important propietati de la zona compresa entre Santa Eullia i el futur hospital 
de la Santa Cteu, i altres ptopietaris com els Germans Carboneil, presenten el 8 de setembre de 
1875. El consistori accepta la ptoposta un mes desprks, i només l'amplada de les vies projectades, 
que de fet substituieri en I'ús I'antic camíde Santa Eulilia, és modificada segons la següent rao 
':.. ha de corresponder a la importancia que rapidamente adquirirá porser via que une el casco de la 

poblacidn y el barrio donde radica." L'interes creixent dels propietaris de la zona pel projecte 
urbanístic, és justificable per I'evident revalorització dels seus tertenys3' . De la mateixa manera, 
I'Ajuntament, amb escassos recursos tant econbmics com polítics, s'evita despeses econbmiques, 
jaque les possibies expropiacions es solucionen per mitjk de permutes a favor dels afectats, sobre 
tettenys de I'antic camí que ja quedava en desús. La ta6 econbmica sera el motiu principal 
perque l'execució red de les obres s'inicii quatre anys més tard, previa declaració de cessió gratuita, 
feta el 1879 (18-12-1879) pels anteriors ptopietaris i els seus des~enden t s .~~  

Ja hem vist en I'apartat anterior, que aquest és el moment en que hem de considerar 
efectiu l'inici de la realització del projecte del passeig, des del c./Casanovas (actual Gran de Sant 
Andreu) i el Camí de Sant Iscle (a I'algada de I'actual pl.Virrei Amar1 Passeig Pi i Molist)". 
Prova evident d'aixb, sera la presentació pet part d'Aleix Soujol, empresari tramviaire, el 25 
d'agost de 1880, d'un projecte de linia tramviaire que anava des de Sant Andreu a Horta, 
seguint el recotregut del Passeig de Santa E ~ l i l i a 3 ~  La malmesa economia andreuenca allargara 
més de 15 anys el projecte en la seva definitiva realització, malgtat I'impuls inicial que suposi 
I'alcaldia de Josep Soldevila (1882-1885) i la idea implícita que planteja, sobre la voluntat de 
consolidar una vía, que havia de suposat quelcom més que un eixample, sinó un intent, malgrat 
els escassos recursos consistotiais de dut a terme una expansió diferent a la proposada des de 
Barcelona com era la de les agtegacions, seguint les intencions del consistori pel que fa a I'agregació 
basades en el fet diferenciadot de Sant Andteu3> i alhora un canvi de valoració del sbl que havia 
de repercutir en I'economia municipal. 

Així, el 1883 I'obta és declarada d'utilitat pública i el 1890 (12-7-1890) Sanuncii 
públicament el projecte de ttavessies, obra de Josep Domknech Estapa, arquitecte municipal de 
Sant Andreu. L'agost d'aquest any, diversos propietaris de la zona presenraren un tecurs amb 
sol~licitud de prolongar la nova via fins al c./ de Santa Eullia (el tracat segueix avui pel c./ Pere 
Artés). Aquests propietaris, Baltasat de Casanovas i el Marques de Ca~te l lve l l~~,  segueixen la 
mateixa tendencia exptessada pet alttes propietaris a la zona. El futur passeig havia de suposar 
una revalorització implícita de les seves propietats i en algun cas un recurs pera la supervivencia 



de I'esratus i les propietats dels nmteixos. 
Finalment, la resolució es publica el 17 de serembre, i és aprovada per I'Ajuntament el 27 

d'agost al Boletz'n ofcial de la provincia. Quatre anys més tard, I'obra és declarada d'urilitat 
pública per la comissió d'obres de i'Ajuntament de Sant Andreu i s'encarrega la confecció d'un 
informe a I'arquitecte municipal, per tal d'avalar aquesta decisió. Domknech i Estapi es pro- 
nuncia en els següents termes: " ... hacefalta ampliarlo hasta la calle Santa Euldlia a f n  de 
permitir elpaso del transito rodado y de facilitar el acceso al trozo de uialya construido, uniendo el 
casco urbano con una de l a  barriadas más importantes de San André'"'. Per efectuar aquesta 
ampliació cal I'expropiació d'uns terrenys, en la seva major part agraris, i de les cases, 
tipolbgicament baixos situades entre els números 5 a 23 de I'esmentat carrer. El 8 de maig de 
1896, el consisrori aprovari la utilitat pública de I'obra i iniciara el procés d'expropiació. Un cop 
rnés, malgrat el cosr elevar en comparació amb altres parts del passeig, I'Ajuntament fari el 
darrer esforc per tal de consolidar -bo. 

És en aquesr moment, que altres propietaris m4s o menys propers a la novavia, - recordem 
que des del nucli de Santa Eulalia fins a tocar de la travessera (actual c.lConcepció Arenal) el 
paisatge majorirari eren terres de conreu -, inicien processos d'urbanització de les seves propietao 
com és el cas d 'hgels  Puig España de Caralt que sol.licitk un permís d'urbanització de la seva 
propietat Manso Garrigá o Senmenat (a tocar el c./ Santa Pau ). Aquesra urbanització anava des 
de la Riera d'Horta fins gairebé a tocar la Rambla i des de I'actual Avinguda Meridiana fins al c./ 
Ramon Albó. Si bé, el projecte és aprovat el 15 de maig de 1896, no ho sera definitivamenr fins 
al 15 de setembre de 1901.)' 

Unes urbanirzacions, que si bé són progressives en el temps, no seran rkpides i es produiran 
molr probablement com a resultar dels interessos puntuals i de les dinimiques econbmiques que . - 

puguin afectar els ptopietaris dels terrenys. &xi, es por veure una construcció urbana iniciada a 
cavall del segle passat i d'aquest, en els terrenys a tocar de la propietat abans esmentada. Els 
permisos presenten una certa concenrració de les sol~liciruds d'activitars industrials com les 
següents: 

* 1900. Permís i construcció dels edificis de I'esració principal i central subministradota 
d'energia de la Sociedad de Tranvia de Barcelona a San Andrés y extensiones. Aquest complex 
naixia amb la creació del nou trajecte del rramvia elkctric de Barcelona a Ho~ra .~ '  

* 1900. Permís per ampliar, amb un generador de vapor, una fabrica de sabons a I'actual 
c.iAntoni Costa, cantonada amb \a Rambla de Santa Eulaia. 

* 1902. Es consrrueix, en les proximitats de la rambla amb el ferrocarril, un laboratori de 
farmacia de la firma Pau i Cia., mogut amb forqa de vapor 40. 

La urbanització de Can Si+. 

La continuitar en la construcció d'aquesta zona del passeig, no es tornara a activar fins a 
la fi de la decada dels vinr, quan José Maria Anglés Civit, com a apoderar de la Marquesa de 
Casteilvell, procedeix a '%rc inmediata urbanización en laspropiedader de Can Si$, masia de su 
propiedad, situada en i'actual placa de Virrei Amat i coneguda com el col.legi de la Bona Vida, 



per les estades estivals de Rafael Amat i Cortada, Baró de Malda, a inicis del segle XIX. 
El projecte presenta el 25 de novembre de 1927, pretenia la urbanització de la zona 

compresa pels carrers Escbcia, passeig de Fabra i Puig, Desfar i I'actual d'Emili Roca, i sera 
aprovat el 2 de novembre de 1928. 

La voluntat continuista és evident, ja que la mateixa Comissió de foment, aprovadora del 
projecte diu en el seu informe: "Viene a constituir como una ampliación delproyecto de urbaniza- 
cidn delManso Garrigó, aprovado el 15 de mayo de 1896 El en si mismo no tiene estado legal, !i se 
exceptua la línea relativa a la calle Escocia" 

Un valor afegit de I'esmentat projecte és també que: " Contribuira afavorecer la urbaniza- 
ción en una importante zona y particularmente establecer la comunicación enhe elpaseo Fabra y 
Puig y la calle Ercocia. Vias ambas de importante tráfco que en su largo recorrido paralelo solo 
verzj?can por la calle Orense." 

La posterior definició d'aquesta urbanització es fara mitjancant una serie de promocions 
cooperatives, com serien la del passatge Esperanca - un grup de 30 cases de la Cooperativa de 
carregadors i descarregadors de cotó - i la del passatge arquitecte Millas - un conjunt de 32 
casetes unifamiliars de la cooperativa d'empleats del tramvia4' -. 

La urbanització del "Vapor delji" 

El projecte d'urbanització de la Companyia anonima de Hilaturas Fabra i Coats als 
terrenys de la seva fabrica coneguda com Vapor del fil, I'havia plantejat per primera vegada el 
febrer de 1906, en Ferran Fabra i Puig. Aquest projecte pretenia úrbanizur los terrenos de su 
propiedad (. . .) mediante la apertura de varias calles y consiguiente distribución de manzanas do 
terreno! edij$~ables"~~. Eren uns terrenys que limitaven al nord amb el ferrocarril del nord i la 
travessera, al sud amb el carrer Nadal, a Soest amb el passeig de Fabra i Puig i a l'est amb la Riera 
d'Horta. 

Així, durant la tramitació d'aquest expedient, I'empresari va iniciar I'apertura d'un passatge, 
un carrer que, paral.lel al passeig de Fabra i Puig, dividia en dos la seva propietat. Aquest, va 
restar com a ús particular de I'empresa i va rebre el nom de passatge Escocia. 

El 1915, la Fabra i Coats va vendre una de les parts a Sempresa veina, la Hispano Suiza. 
En concretes tractava de la més occidental, a tocar de la Riera d'Horta. Amb aquesta venda, la 
Fabra culminava un llarg procés de trasllat de la seva activitat industrial envers una zona més 
excentrica de Sant Andreu. Procés obert el 1903, amb la compra de Santiga fabrica de Ca 
SAIsina al carrer Gran, i continuat amb la compra de I'Algodonera Mas i Esteve, coneguda 
popularment com el Vapor del Rec. Una adquisició que complementava I'anterior i unificava la 
producció de l'empresa. 

Sobre els terrenys del Vapor del Fil, situats a I'esquerra del passeig de Santa Eulaiia, 
I'empresa va presentar, el gener de 1919, un nou projecte per urbanitzar la part restant de la 
venda de la Hispano Suiza. Aquest projecte, signar per I'arquitecte Salvador Vinyals, professional 
vinculat a I'empresa, tractava d'articular una petita trama ortogonal entre els carrers Nadal, 
Passeig Fabra i Puig, carrer Concepció Arenal i el passatge abans esmentat, anomenat Escocia. 



La trama projectada es dividia en dos carrers direcció est-oest, el futurs carrers Camil Fabra i 
Passatge Fabra i Puig i un paral.lel a I'eix del passeig de Santa Eulilia, que va rebre el nom 
d'Escocia i que més o menys podria seguir la traca de I'actual carrer Dublín. L'amplada estima- 
da pels carrers va ser de 12 metres. La realització i cessió dels terrenys dels nous vials per part de 
la firma, va restar pendent d'un pacte entre I'empresa i I'Ajuntament. Un pacte que s'establia 
amb el condicionant que el consistori es fes cirrec de I'explanació i la dotació de serveis 
(il.luminació, clavegueram.. .). 

El projecte, aprovat definitivament el 29 de mar$ de 1920, va permetre I'estructuració de 
la trama de carrers a la banda occidental del passeig de Santa Eulilia, entre aquest carrer i la 
Riera d'Horta, i el Carrer Gran de Sant Andreu i el carrer Concepció Arenal. L'acritud benkfico- 
social dels ptopietaris de la Fabra, va deslliurar els cerrenys d'una possible especuiació immobiliiria. 
Així, pocs anys després d'haver estar aprovat, el novembre de 1922, es decidia una nova utilització 
de I'espai i es creava un club esportiu i cultural, dotant el districte de les primeres instal.lacions 
esporrives. Igualment, part de la parcel.lació va ser utilitzada pez l'empresa per a construir un 
petit conjunt residencial per als carrecs tkcnics i executius dc I'empresa, conegut popularment 
com "les cases dels Escocesas o dels Anglesos". Un projecte sol.licitat el 1909, pero no consolidat 
fins al 1920. 

La eonnexió amb la carretera de Madrid a Franca, parsantper Matará. 

La integració del nucli andreuenc amb la resta de ciutat i especialment amb el limítrofa 
districte dese, van fer necessiria la planificació dc vies de connexió. Un aspecte ja previst, en 
certa mesura, al pla d'Alsina Arnills de 1900 i al de Jaussely de 1907, solucionar, en aquest 
darrer, amb el denominar Passeig de Ronda, que des de Can Tunis unia els diferents nuclis fins 
a circumval.lar el futur Parc ~ ~ b i  del Besos, a i'actual zona del Bon Pastor. Ara bé, fora d'aquests 
plantejaments teorics, en i'informe crític fet perSi\ssociació d'arquitectes de Cataluny al pla d'eixample 
d'Ubaldo Iranzo, es fa menció de la necessitat de crear una via que unís ambdós districtes: 

"Opinamorpor nuestraparte, que convendria establecer un via que enlazara directamente el 
Pueblo Nuevo (hacia el cruce de las calles Enna y Lope de Ega con San AndrPJ (cruce delfirrocavil 
de Francia y Manso)': 

Una probable resposta a aquest necessirar va ser la presentada el 18 de mar$ de 1913 pels 
regidors de la lliga, Pere Grau Mauri, els del partir radical, Mir Miró, Gaspar Rosés Arús i 
Ramon Font, sota i'epígraf de proyecto deprolongación de la rambla de Santa Eulklia desde la 
calle de San Andrés hasta la carretera de primer orden de Madrid a Francia por la Junquera". Via, 
aqucsta darrera, que és I'actual carrer Pere IV. Ccs argumentacions   re sentad es pels regidors a 
dalt esmentats, en favor de I'apertura d'aquesra nova via, són expressadcs a la memoria del 
projecte, de la següent manera: 

'>Viene realmente a llenar una necesidad que justifque elsacrz~cio pemniarzo que se ha de 
imponer el Ayuntamiento.' El que suscribe contesta sin vacilaciones a la respuei~a formulada de una 
manera Aquesta taxativa afirmació esta recolzada per un fet urba que aquest 
projecte tracta de subsanar, com és que la carretera de Madrid a Franga, un cop travessat el Besas 
en direcció a Barcelona, fa uri recorregut de tres mil cinc-cents merres sense trobat una travessia 



d'enllaq, i aixb suposa que per connectar amb Sant Andreu s'ha de donar una volta de més de sis 
quilbmetres. La via projectada, només de mil vuit-cents setanta quatre metres, suposa un estalvi 
important en el recorregur cap a Sant Andreu: uns quarre quilbmetres. 1 de retruc també, la 
possible connexió de Sant Andreu amb Horta, creant així una via que enlla~aria de mar a 
muntanya aquesta zona del pla de Barcelona. Pel que fa a les afectacions, eren mínimes, i els 
inajors problemes els presentava la zona dels carrers situats entre el carrer Gran i el de Virgili, i 
especialment el traspis del Rec Comtal. El projecte també afectava els terrenys de la fabrica de 
Hijos de M. Puig, perb en aquells anys estaven en desús. Mes enlli d'aquest punt, fins a la 
carretera de Madrid a Franqa, la inexistencia de problemes d'expropietaris era evident, puix que 
afectava només a terrenys de conreu. 

La membria del projecte, elaborada pels serveis recnics de I'Ajuntament el 31 de marq de 
1913,és aprovada per la Comissió de foment de I'Ajuntament, el 16 de juny de 1914, un cop 
resoltes les a1.legacions presentades per la Junta d'aigües del Rec Comtal. AI.1egacions fetes 
perque el projecte no especifica com es modificara la sequia en el lloc de pas de la nova via. 
Especificacions que la comissió de foment deixa per la consrrucció efectiva de la via, permetent 
la intervenció de la Junta del rec en el desenvolupament de les mateixes. 

Malgrat la celerirat en I'aprovació del projecte, mostra de I'interes municipal per la mateixa 
i la predisposició dels majors afectats, la junta del rec Comtal, el projecte no va prosperar. Molt 
probablement, els canvis polítics de 1915, amb un major predomini de la Lliga, propiciaren el 
desinteres per un projecte presentar pels radicals, perb sobretot I'enorme cost econbmic i I'escassa 
rendibilitat d'ús a curt termini, ja que el pas per entre conreus era de més d'un quilbmetre i mig 
i les possibilitats urbanitzadores eren minses pel valor econbmic i de producció dels cultius. 

Malgrat aixb, sembla ser que entre 1914 i 1932 es fa una operació d'apertura del passeig 
de Santa Eulilia entre el carrer Sant Mateu i el carrer de Santa Coloma, vial que amb el temps és 
convertiria en el passeig de los Márrires de la tradición i que ja el 1974, en enderrocar-se una 
serie d'edificis dels carrers de Sant Sebastia i dels afores, doni  pas al passeig Onze de setembre. 
La connexió, efectiva inis o menys com el projecte de 1914 presentava, es va materialirzar amb 
un retard de més de vuitanta anys: el juny de 1995, amb la consrrucció &un pont que unia 
Onze de setembre amb el carrer Prim. 

El Pmseig de Erras i Bages. 

La creació d'aquest nou passeig va produir-se com una conseqüencia i continuitat de 
I'expansió que Sant Andreu de Palomar havia iniciar l'úlrim quart del segle passat, amb I'apertura 
del passeig de Santa Eulilia. De fet, en uns dels primers plans urbaiiístics de Sant Andreu, fet pel 
mestre d'obres Joan Serret, el 1882, la zona del futur passeig estava dividida en diferents rravessies 
i no es comtemplava la idea d'un gran via central. 

Ser anys més tard, en un moment d'eufbria política de I'estament municipal andreuenc, 
i com a conseqüencia de la inauguració de les obres d'explanació del passeig de Santa Eulilia, el 
consistori, en sessió del 15 de mar$ de 1889, decidia: 

"Aprobar elanteproyecto de una calle de veinte m e t m  de anchura que partiendo de la Plaza 



de la Constitución por la calle de Santa Cristina seprolonga en línea recta enlazando con el camino 
de Santa Colomu enhe los edij5císo llamados Casa nova del Molíy Las Carasser.. . Y dar a ertu calle 
el nombre de Guardiola y Feliu y ordenar al SI: Arquitecto Municipal formule elproyecto completo 
de calle de que se trata y de su enlace con las que existen a la derecha de la calle mayor': 

Un any més rard, el ple municipal condicionava el desenvolupament de la nova via, a la 
urbanirzació completa de la de Santa Eulhlia. El greu problema economic municipal i I'enorme 
despesa qiie suposaven aquesta mena d'obres públiques, junr amb la intensa polkmica política 
que mantenien els regidors, va impedir el desenvolupament de la via i va paralitzar el projecte 
fins a I'abril de 1908. Data en que s'aprova un projecte de noves alineacions del passeig. Tot 
plegat, l'acte de reactivació del mateix. 

Aquest projecte, junt amb el del carrer Malats (1912) i les reformes en la urbanització de 
la Placa d'Orfila (191 1) presenten un carhcter unitari i de conjunt que en el seu desenvolupament, 
suposaren la renovació urbana del nucli andreuenc. Una renovació recollida en el projecte d'eixample 
d'ubaldo Iranzo de 1909 i com hem vist aplaudida per I'associació d'arquitectes de Catalunya. 

La nova via era de vital importancia pel districte IX era el punt de connexió amb la 
carretera de Ribes pero tambe, amb el passeig de Santa Coloma que en aquells anys es comenpva 
a construir. El nou passeig s'unia ainb la carretera de Cornella a Fogars de Tordera i permetia, 
així, la cnnnexió amb Santa Coloma i amb Badalona i també, amb el Valles. Encara que I'impiils 
més gran per la construcció d'aquest es degué la consideració de zona industrial que aquesta 
zona havia pies. Consideració que seria refermada amb els plantejaments de zonificació fets 
durant la dictadura de Primo de Rivera per la Comissió de Foment de I'Ajunrament que 
uresenrava la banda sud-oest de Sant Andreu amb aauestes característiaues industrials. 

El retarden I'aperrura del passeigTorras i Bages s'havia produit bhsicament per I'enorme 
carrega economica que suposaven les expropiacions a realitzar. De fet, el seu tracat feia desaparkixer . - 

el carrer de Santa Cristina i part del de Sanr Marta i suposava I'expropiació de més &una 
vintena de propietats que responien directament a la categoria d'habitatges. Un altre punt de 
conflicte, més social que.urbanísric era que la seva apertura destruya el nucli antic del poble 
situar a I'entorn de L'església parroquial, excusa que havia estar bandejada pels regidors més 
rradicionals i reaccionaris per no iniciar el projecte. 

L'aprovació del pla d'enllagos acceleri el procés, així el gener de 1917 era acceptat el canvi 
de nom del Futur carrer a proposta del regidor de la Lliga, Josep Cararach, passant de dir-se 
Guardiola i Feliu a dir-se Torras i Bages, en memoria del bisbe mort un any abans. 

Pel que fa a I'aspecte formal, el projecte d'apertura del Passeig Torras i Bages no només 
incloia el tragar del passeig sinó I'ordenació dels carrers adjacents. És aquest el mornent en que 
s'ordenh i es planifica aquesta zona de Sant Andreu. Obrint tres vies direcció mar-muntanya 
entre la plaga d'Orfila i I'actual carrer Palomar i que travessant el passeig connectaven amb el 
carrer Gran de Sant Andreu i amb una nova via denominada "calle D " - l'actual carter Cinca - 
que corria per darrera I'església paral.lela al passeig, continuada perla via denominada "E " que 
més o menys seria l'actual carrer Coronel Monasterio. 

Aquestes tres vies serien, la primera: el carrer nomenar amb el número 1 i que esdevindria 
el carrer Joan Torras, el carrer no 2, l'actual passatge de Jacinto Guardiola, en clara al.lusió al 
propietari cessionanr dels rerrenys. 



La segona via seria la formada pel carrer no 3, I'actual passatge Isabel Ribó, una altra 
al.1usió al propietari, i el carrer no 4, I'actual carrer Guardiola i Feliu, aquest carrer pero va ser 
~lanificat en un primer moment com dos travessies denominades N i M i forcat per la pressió 
d'un propietari es suprimiria la dita" M " per passar a dir-se no 4 . La darreravia planificada és 
el carrer Palomar, via que substituiria a I'antic camí de Santa Coloma. També, amb la denominació 
de carrer 101 es planifica I'actual carrer de I'Andana de I'estació. 

Més enllidel carrer Palomar es van pensar I'aperturade dues travessies paral4eles aaquest, 
numerades amb els numero 9 i 10 i una travessia paral.lela al passeig Torras i Bagés dita "A " i 
que molt probablement haguks estat la continuació de I'actual carrer Eixemenis. Vies que mai 
van prosperar per la construcció de les casernes. Igualment, la cessió gratuita de terrenys per 
part d'algun propietari, és el cas de Valenti Iglesias, morivh I'adapració d'una nova via, nomenada 
amb el número 5 al projecte del passeig, en els terrenys per el1 cedits i que fins la guerra havia de 
servir com sortida de carrega de la firma autombbils Ricart-España. I la urbanització si més no 
parcial, del sector planificar amb la via dita número 6, actual carrerAImiral1 Prbixida. Del que fa 
a les vies restants 7 i 8, aquestes direcció mar-muntanya i altres paral.leles al passeig mai van 
reeixir com carrers i si com accessos a fabriques pel mateix creixement de la zona convertida en 
una zona industrial al poc d'iniciar-se i'explanació del passeig. 

El novembre de 1918, una moció municipal, de nou encapcalada per Cararach, decidia 
iniciar els trimits d'expropiació de dos de les propietats afectades. Aquest procés va continuar 
amb les altres fins el 1929. Un any abans, 1917, s'havia iniciar L'apertura d'alguns carrers que 
havien de connectar amb la novavia i Shavien produit cessions de terrenys de propietaris interessats 
en els possibles guanys amb la resta de les seves propietats adjacenrs al passeig. Entre aquestes cal 
assenyalar la cessió gratuita feta el febrer de 1917 per Tomas Fontova dels terrenys "por  donde 
para h uia pública en sustitución del camino de Santa Coloma y en la calle trazada en elpaseo de 
Guardiola- Erras i Bager- y /a calle San Andres " ; la feta per I'industrial textil Valentín Iglesias 
Abelló en la mareixa data, la feta per Pere Molins i Rovira el julio1 de 1922 amb un valor dels 
terrenys de 9 pres. el pam quadrat. 1 ja posteriorment, la de I'industrial Agustí Vila que demaoa 
una indemnització el febrer de 1927 per una finca situada al numero 28 del carrer Santa 
Cristina i adquireix un terreny nou que quedara alineat amb el nou passeig. El valor del pam per 
I'adquisició nova és ja llavors de 52,9 ptes. el pam quadrat 

El llarg i complex procés expropiatori bavia d'entrar en conflicte el 1922, motivat per 
una revalorització substancial dels terrenys que provoquen una revisió sistematica de la quantitats 
assignades a les valoracions per expropiació fetes per I'Ajuntament. L'exemple més clar és el dels 
propietaris de les finques numerades amb els números 9 i 10 de la plaga d'Orfila i que havien de 
desaparkixer amb el nou passeig . Les diferencies entre la primera valoració i la segona realitzades 
amb un interval de 18 mesos suposen un increment de més del 35 % el i confirmaven que La 
nova via estava creant expectativa entre els expropiats i sobretot entre I'opinió pública. 

Aquestes revisions i els conflictes legals que d'elles es deriven van fer que Josep Cararach 
fos delegat per ¡a Comissió de Foment de I'Ajuntament per actuar de mitjaiicer entre Ics paru, 
Ajuntament i propietaris, i ser el gestor del procés expropiatori que es desenvolupa a la zona 
més problemitica, plaga d'Orfila i carrer santa Marta entre 1923 i 1926. 

Un segon conflicte es succeira, entre 1926 i 1930 amb els propietaris de terrenys situats 



a tocar I'església parroquial, les vies del tren i el nou passeig. Aquests inicien una disputa per 
reubicar algunes de les travessies que havien estat dissenyades en el projecte inicial. Una acció 
destinada a aconseguir una millora sobre els possibles rendirnents econbmics de les seves propietats. 
És el cas del propietati EnricVila que el juny de 1926 vol forcar I'apertura del passatge Jacinto 
Guardiola fins al carrer 101, -actual carrer de I'andana de I'estació - , creant un nou carrer mCs 
llarg del previst per revaloritzar la seva propietat o el cas de Valentín Guix que per evitar 
I'expropiació de la seva propietat elabora una moció que pretén Saprovació, I'agost de 1928 de 
la supressió del carrer dit M puix que creu que el passatge Isabel Ribó ja compleix els requisits 
de connec&itat necessaris per la zona. Una moció que prospera i es aprovada I'octubre d'aquell 
any i va permetre la salvaguarda de la propietat i una revalorirzació d'aquesta. 

Finalmcnt, la Junta Mixta d'Urbanitzaci6 i Aquarterament creada el mar$ de 1927 arnb 
la idea de dotar a la ciutat de noves casernes o de reformar les existents ubicant-les segons critetis 
de estrategia i logística militar. Adquiria uns terrenys per 1.1 13.863 pessetes, propietat devalenti 
Iglesias, Jaume de Moner, Pere Borras i Clirnent Guix i traspassats pel nou passeig per construir 
les dependencies d'una caserna i parc d'Artilleria pel cos d'cnginyers, el quart regiment a peu i 
el vuitk regiment lleuger pressupostades en 2. 850.000 pessetes. 

Aquesta adquisició va obligar a I'Ajuntament a fer un replanteig de la les línies de carrers 
entre el recent obert carrer Palomar (1917) i la carretera de Cornelli a Fogars deTordera. Aquest 
replanteig que havia estat sol.licitat per la Junta Mixta, el juny de 1928 va ser aprovat el 27 
setembre de 1928. Aquest nou replanteig suposi La desapatició &un dels carrers projectats, la 
creació de nous i el dcsviament d'alcres afectats per les noves construccions. 

is'especificaven de la següent manera: 
"Las modiftcaciones a realizar ron las siguientes: 
lo  Reducción del ancho de via de la carretera de Ribas de 30 a 22,5 metros. 
20 Prolongación de la calle Palomar entre la Rambla de Errar y Bages y la calle E, con el mismo 
ancho que actualmente hene. 
30 Supresión de la calleA entre lasde Palomary no IOy de estay de la no9 entre la carretera de Ribns 
y la de Erras y Bages. 
40 Desviación úe la calle E entre las calles 4 y  de Palomar y entre esta última y la carretera de 
Cornellh a Fogars de Erdera de modo que linde con los terrenos delr ramo deguerra. " 

A finals de 1928, s'inicien les obres definitives que culminarien amb I'apertura del passeig 
el 1932. 

Altrament i contemporani a les obres finals de I'apertura del passeig, el Comissariat de la 
classe obrera i I'Institut d'atur forcós, ambdós dependents de la Generaíitat van encarregar a i  

G A T P K ,  la construcció d'una proposta d'habitarges per a famílies obreres, Sanomenada Casa 
Bloc i uns apartaments unifamiliars al passeig . El projecte, inaugurar I'abril de 1932 suposi un 
toc de modernitat i de compensació enfront les casernes militars per la nova via. Malgrat aixb, la 
disparitat d'usos, el militar, el residencial, I'escolar i basicament, l'industrial, en aquells anys 
instal.ien a tocar el passeig, fabriques con1 la Fabrica Nacional de Colorantesy Explosivos, Discos 
Odeón, Automoviles Ricart-España, la Compañia Peninsular de Asfaltos i la fabrica de teixits 
Guardiola y Albareda, Fatan retardar el desenvolupainent r e d  d'aquesta via que no s'activari fins 
a ben entrada la decada dels seixanta. 



Evolucib deis peirnissoa d'obres del barri d'Esradcila (Sanr Andreu - Drc. U<) entre 1900 i 1955 
Elalioració prbpia. Fonr: Series perrnissos d'obres. Aniu  Adrninisriariu Ajunrarnent de Barcelona 
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Grafic comparariu delr permissos d'obres de Barcelona entre 1902 i 1929. 
Elaboració prbpia. Font: Series permissos d'obres. Arxiu Adminisrrariu Ajunrarnent de Barcelona. 



Un projecte de reforma: i'apertura del carrer Malats. 

La creació del carrer Malats va respondre a la necessitat de crear una via de connexió 
entre el nucli central - administratiu, comercial i social- del nou districte i el carrer de Barcelona 
o Travessera ( futur carrer Concepció Arenal ). Via aquesta que connectava amb un baixador de 
ferrocarril, I'estació de mercaderies i rallers del ferrocarril del Norte, amb la carretera de Ribes i 
la Cornelli a Fogars de Tordera. 

El 17 de gener de 1912, era presentada una proposta encap~dada pel regidor de la LLiga'* 
Pere Grau, el tradicionalista Ramón Riera i el radical Gaspar Roses a la Comisió defomento del 
consistori. Aquesta era "unproyectopara laprolongación de la calle Vasconia, antes de Riego desde 
la de Bartrina hasta la de San Andrés". Els arguments pera la defensa d'aquest projecte eren la 
regeneració de I'entramat urbi de l'ex-poble de Sant Andreu i una clara voluntat higienista i de 
facilitar la comunicación'. Una comunicació interurbana, tal com expressa el projecte entre la 
travessera i el carrer Bartrina, continuttat de i'anterior, i el carrer gran de Sant Andreu i la plaga 
d'orfila, nucli comercial i administratiu del nou districte. 

L'inici de I'apertura d'aquest carrer s'havia piantejat uns anys abans quan un altre regidor 
de la Lliga, Josep Cararach havia proposat, el 1906, I'alineació i replantejament del carrer de 
I'Hostal, futura connexió del carrer Malats entre Gran de Sant Andreu i la placa d'orfila. Les 
causes econhmiques i la perspectiva d'iniciar un procés expropiatori va posposar la realització 
del projecte. 

Aquest procés, plantejat al projecte de 1312, suposa l'expropiació de 46 propietats per tal 
de poder obrir el nou carrer i realirzar un profund esventrament urbk a similitud i escala de 
districte del realitzat a la reforma del case aotic de Barcelona. Aquesta apertura i les expropiacions 
tenien dues vessants, d'uoa la que afectava als habitatges situats entre el carrer gran i el carrer de 
Planas ( actual carrer Chrdova). L'altra, afrctabu apatios sin edrflcio alguno y espacios ya destilza- 
dos en elpresentea la circuhciónpzíblica. El projecre també facilitava, I'aperrura de noves travessies 
fins aleshores tancades com els carrers Arbúcies i Cid i la conncxió i continuitat d'altres com els 
carrers Fraga i Matagalis . L'arnplada projectada, 14 metres, refermava iavoluntat de cnmunicació 
i higienisra i oferia al nou la possibilitat de ser guarnir amb arbres. El projecte es aprovat el juny 
de 1912 i el mar$ de 1914, després de I'aprovació pressupostiria preceptiva, s'iniciava el procés 
d'expropiacions que havia de finalitzar el 1916-1917. Aquel1 matcix any s'iniciaven les obres 
d'apertura i explanacid que finaliczarien amb la inauguració el 19224'. 

Naixement de noves barriades: Can Berdura, Estadella i Trinitat 

La barriah de Can Berdura. 

El nucli industrial nlartinenc va provocar des de I'últiiii quart del segle passar, la necessitat 
de nous espais per encabir habitatges pels treballadors de les fibriques, 6s aixi que apareixeran 
nuclis com Camp de I'Arpa i s'engrandiran d'altres com la Sagrera, Clot, etc... A la banda de 
dalt de la via del ferrocarril del Norte i gricies a la construcció el 1867 de la carretera que unia 



la carretera de Ribes amb la Carretera de Barcelona a Horta, Sanomenada carretera nova de la 
Sagrera a Horta, el futur carrer Garcilaso. A finals del segle passat es va anar creant un nucli que 
a I'entorn d'aquesta via prendri el nom d'una masia de la zona, Can Berdura. Així, els primers 
intents urbanitzadors es donen el 1895 amb la petició d'un permís per realirzar una urbanització 
que abastava els actuals carrers Jordi de Sant Jordi, Matanzas, Pinar del Rio, etc ... La urbanitza- 
ció sol~licitada per propietaris de la zona, Manuel i Pere Romani i els germans Andreu Lluis i 
Pere Oliva no sera aprovada per no adequar-se al pla Cerd.4, pero demostra els interessos deis 
propietaris per urbanitzar la wna. De fet, I'apertura dels carrers a dalt esmentats sorgeix per 
aquelles dades i els noms més que referencies indianes testimonien el desastre del 1898 amb la 
phrdua de les colbnies i el trauma que a nivell nacional aixb va suposar. Seri a inicis de la decada 
dels deu quan una serie d'industrials i financers de mitjana importancia s'instal.len a la zona, en 
concret al carrer Garcilaso entre els carrers Puerto Príncipe i Francesc Tirrega, primer en cases- 
torres d'estiueig que mes tard convertiran en residencia4' o be en torres de caricter residencial 
que aniran omplin alguiies parcel.1es del barri i donant-li una fesomia caracterí~tica~~ ; perb que 
conviuran amb formules d'habitatge mes senzilles ( casa de cos, passadissos, etc.. .). Tor plegat, 
mostrant una continui'tar de les mateixes tipologies resideocials que es donen al Guinardó, Font 
d'en Fargas i Horca4'. Aquest nucli, agafari la masia de Can Berdura, com I'identificador de la 
zona que progressivament s'anava ocupant50. Nom que tindr.4 un cert exit i que fins i tot es 
agafat per I'associació de propietaris que el 1918 es va crear a la zona. Aquesta urbanirzació de la 
barriada de Can Berdura no es va culminar fins la decada dels seixanta amb I'ocupació de molts 
solars per petites empreses i tallers. 

La barriada d%jtadelia5'. 

L'inici de la urbanització de la barriada d'Estadella, situada entre el Torrent d'Estadella i 
les skquies Noval i de la Madriguera, prop d'on s'ubicava un moli de tradició medieval es va 
iniciar el 1925 com demostren els permisos d'obres. Les cases de planta baixa en la seva majoria 
s'esteoien pels actual carrers del Barri Vermell, Foc Follet, Mare Eterna i Estadella i volen respondre 
a les necessitats d'habitatge per I'afluencia migratbria i els eievars lloguers de I'kpoca, és per aixb 
que el seu creixeinent sera anirquic des de la mitjans de la decada deis vint fins ben entrada la 
dels cinquanta, amb fort nivell de construcció els anys 1929 i des de 1932 fins i'inici de la guerra 
civil. 

De fet, va ser aquesta pressió popular dels que ailí s'anaven a instal.lar, provinents d'aitres 
zones de la ciutat, Poble Nou, Barceloneta,Taulat, Clot, etc ... el que havia de reedificar I'urbanisme 
de I'irea, passant a ser considerada com zona d'habitatges, el juny de 1926 amb el nom de 
Urbanizacrdn Ertadella o de la Madriguera ja que estava destinada des del pla de modificacions 
de I'Eixample de 1925, comen els projectes de Jaussely com en el pla d'enllaqos de 19 17 a ser un 
oarc urbh. 

Un Factor clau per aquest canvi de qualificació va ser, inolt probablement, la pressió de 
l'empresari Enric Sanchis que aquel1 mateix any sol.liciti el permis per construir 25 habitatges 
pels treballadors de la seva fabrica de productes químics, coneguda popularment com la de la 



pudor i que estava situada a I'illa Enric Sanchís, Llinars del Vallés, Mina (desprts Esradella) i Foc 
Follet. Aquests habitatges aviar van rebre el nom de barriada Sancliís5' .Aquesra acció paternalista, 
anira mis enlli i encetari la construcció d'uns locals parroquials. A finals de la decada dels vint 
s'iiiiciara la consrrucció del grup de cases barates Milans del Bosch. Tres realitats urbanes que 
formaren patr del futur barri del Bon Pastor. 

La llunyania respecte a qualsevol nucli urbh ptopet, la manca d'una via de comunicació 
clara i alternativa a I'existenr, el tiu Besbs, la guerra i sobretot, I'alt valor de les terres de regadiu 
dels voltanis van avorrar una expansió més fructífera de la barriada d'Estadella. Aquesta que 
havia continuat, després de la contesa ompliiit els solars dels carrers abans esmentats i a la banda 
esquerrc del c./ Sant Adrii, el carrer Sas i per I'eix del passeig Enric Sanchís va ser rallada 
radicalment el 1955 amb la creació dels polígons industrials i el 1957 amb les expropiacions pel 
polígon del Plan de urgencia socialque va fer a la zona. 

La primera gran onada constructiva que es produeix a Nou Barris cal situar-la entre 19 17 
i 1936 quan aquest territori s'aplegava dintre del districte de Sant Andreu de Barcelona. 

Aquest creixemenr urba va renir uii tímid precedent al caliu de la urbanització del Passeig 
de Santa Eulhlia ( anual Fabra i Puig ) a la zona de Vilapicina a les darreries del segle XIX. 
Urbaiiització que tenia la voluntat d'unir el nucli de Santa Eulalia de Vilapiscina amb el nucli de 
la Placa de Bacatdí gairebé a tocar Horta. 

A finals de la 1 Guerra Mundial, coiiicidint amb l'impuls consrructiu de la ciurat a redós 
de I'expansió econbmica generada pel conflicte bel.lic. Sorgiri així, i'anomenada barriada de 
Can Dragó que aplegari els nuclis de Can Borras, Prosperitat, Verdum, Charlot, Roquetes i 
Guineueta, i que es convertira en un dels suburbis més dinamics de les periferies urbanes que 
sorgides al Pla de Barcelona en el periode d'entreguerres. 

Aquesr fenoinen constructiu configurati un nou assentament huma extetn a I'antic nucli 
de Sant Andreu que S' anira consolidant al Llarg dels anys vint i que es va caractetitzar per una 
població jove, immigrada i jornalera. 

La barriada de la Trinitat 

L'agregació del muiiicipi de Sant Andreu de Palomar a Barceiona el 1897 integra el curó dins 
el terme municipal de la ciutar. La llunyania i la manca de poblament fari que sigui destinar a la 
ubicació de serveii, especialment sanitaris i d'abstament de serveis ( aigua, eiecvicitat), per a la ciutar .% 

El naixement del barri s'articula com un intent de continuar el creixement del nucli urbi 
de I'antic municipi de Sant Andreu de Palomar, agregar el 1897 pel seu extrem notd-oest. 
Continuant aquest perla carretera de Ribes i la seva unió amb al que a la decada dels anys vint 
d'aquest seglc va esdevenir passeig de Santa Coloma. 

La connexió d'aquesres dues vies i la facilitar d'accés al municipi andreuenc expliquen la 



colonització i ocupació dels vessants oest i sud-oest del Turó de la Trinitat, a partir de 1921. 
Des d'aquest any es documentem eis primers permisos d'obres per passar a tenir un 

espectacular creixement el 1925 i un de m& progressiu i continuat entre 1931 i 1936. 
La nova població s'instal.larh al llarg dels antics camins i corriol's que creuaven 

transversalment el turó, aquests esdevindran amb el creixement urbh del barri, els carrers de la 
Trinitat, Finestrelles, Foradada i amb menor mida s'ocuparan els vessants més exckntrics obrint- 
se eis carrers de Mireia i Ausona. 

Ara be, la majoria dels nous habitants es van concentrar a I'entorn de I'espai més pla que 
s'estructuraria com una plaga, la PI. del Besbs ( avui de la Trinitat ) i dels carrers que d'eila 
sortien, c./ de la Madriguera, c.lGenera1 Villaeampa (avui c./ Turó de la Trinitat ) i c./ Galicia 

La totalitat de les edificacions són de planta baixa i d'escasses proporcions, semblants als 
que trobem en aquests moments a tot el districte IX que incloia Salir Andreu, Horta i Nou 
Barris.Dins del que hom a anomenat "caseta" amb unes dimensions situades entre el 40 i 70 
metres quadrats, Són habitatges de quatres peces amb una distribució molt senzilla i algunes 
dotades d'un espai davanter a modus de petit pati, en alguns casos aquest es presenta a la part 
posterior. La majoria de ¡es edificacions estaven aliniades al carrer i s'adapteii a la topografia fent 
passadissos i escales. 

Pel que fa al regim de propietat, cal apuntar dos conceptes que mostren el paisatge urbb 
que es configura a la Trinitat Vella. D'una banda, el concepte de "colonia" i d'altra, el de "casita 
de recreo". El primer, malgrat altres consideracions, expressa una concepció que vol argumentar 
la urbaniaació d'un espai verge i a la vegada el fet, encara que subjacent, d'una tipologia unitaria 
de la construcció. 

El segon concepte, mostra que la concepció que d'aquell espai té la població propietaria 
és la de ser utilitzat com espai de descans. Un concepte, si m& no, nominals puix que que la 
majoria de les noves construccions serant ocupades per llogaters ja que els propietaris viuen de 
forma majoritaria a la dreta de I'eixample i La Barceloneta i construeixen amb una clara visió 
inversionista. Un exemple significatiu d'aixb és el conjunt de 10 cases de I'anomenat barrio dp 
Argilaga, construir per Simeon Argilaga entre 1925 i 1926 i destinades a ser Ilogades. 

Consolidacid de h trama vibria: La Sagrera5j. 

El creixement del barri de la Sagrera en els anys inicials del segle XX va voler continuar la 
trama de carrers establerta a la decada dels setanta del segle XIX, especialmenr a partir del nucli 
de la Plaqa Masadas, urbanització dirigida per I'advocat i veidesant Andreu J.E. Coll i Masadas 
a partir de 1877 a semblan~a de la urbanització reaiitzada per Josep Maria de Nadal i Vilardaga, 
a Sant Andreu, a la plaga del mateix nom el 1875. El barri en creixement poblacional per 
I'aflukncia de mh d'obra per les fabriques en el1 ubicades va expansionar-se cap altres indrets 
conseqükncia de grans infraestructures com I'Hospital de la Magdalena (actual Institut Guttmann), 
L'esglesia de Crist Rei i I'estació de mercaderies que s'estaven coiistruint. Aquest creixement 
progressiu manifesth els seus mhims entre 1915 i 1925. 

La majoria d'habitatges que es construeixen són de planta i amb un pis exemplificant 



l'habitatge obrer per excel.1t.ncia que a les darreries de la decada dels vint aixecari alqades de fins 
i tot cinc pisos. Malgrat aixb, a La Sagrera de les primeres decades del segle s'observa un espec- 
tacular creació de tallers i construccions desrinades a finalitats fabrils que en molts dels casos són 
subdiiries dc les grans empreses de la zona. Aftrament, alguns propietaris de sól veien les 
possibilitats de guanys amb l'establiment de lloguers i enceten la construcció d'una serie 
d'habitatges en Les zones d'expansió a dalt esmentades d'entre aquest cal destacar les edificacions 
del Passatge Coello, entre 1923 i 1927 que amb el temps rebran el nom del Barranco delHambre 
i els habitages pels ferroviaris fets arnb motiu de la coiistrucció de l'estació de mercaderies de la 
Companyia MZA. 



Desenvolupament urbà de la barriada de Can Berdura i la urbanitl .. ació de Salvador Riera i Ram6n Albó (actual 
carrer Acàcias). Fonc Plànol de Barcelona reaJit7..at per la Brigada topogràfica d'Enginyers. Fulla 16. Any 1927 
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Desenvolupament urbà de La Sagrera 
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Desenvolupament urbà de l'àrea sudoesr ¡ oest de Sant Andreu. Urbani(zacions de! vapor de Fil y de la plaça 
de les PaJmeres. 
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Desenvolupament urbà del Passeig de Sama Eulàlia entre carrer Concepci6n Arenal i Vilapicina. 
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exporpiatori que finalinaria I'agosr de 1916. El 8-12-1917, I'Ajunramenr aprovava el nou nom del carrer, Malars. 
Malgrar aixb, cl carrer va se conegur popularmeiir ainb el nom de carier de la reforma. Vegeu: WLARRÚB~AS, J.Ms. 
HiitOM dPII caiilrers de Sanr Andreu, Barcelona, 1982. 
" Es el cas de Can Frau, propietat de Diego Fian, Cnn Triui, propietat de Josep Tri is, gerenr de CINAES, empresa 
barcelonia, d'imbir estaral d'especracles i que arriba a s e i  regidor de I'Ajunrament i Villa Carmen, propierar de 
Francesc Subiraw, agcnr de borsa i de les duanes del port i que en la seva jovenrur lhavia errar a Cuba. Veuie: 
CHECA, M. La Sagrera, 100 anyr de crrixement urbd 1897-1797. Dins. D.A. La Sagrera. Del Rec Comcal al TGK 
Barcelona, 1997, p. 133 i s. 

" Aquesta ocupació desalars devegades queda conformada pei  la coi~srrucció de corres d'unn cerca grandaria com les 
dires Can Biosca, propierar de DonlCnec Biosca Galcerati que va ser un dels introdocrors dels enrinrors a Caralunya i 
cenia Fabrica a Snnr Marrí, anomenada: Mara Fuegos Biosca Sdad Lrda. La roredeI'ltalid,situada al carrcr Jordi de 
Sant Jordi cantonada Campo Florido, que va ser ocupada per Reinaldo Balanzasca, el 1923. L'anamenada La 
Gallinaire. al carrer Francesc Tarrega, consrruida per la Carmen Palomé, propiecaria de diverses parades d'aviram a 

mercars de la ciucac i l'anomenada VilIajazminer.Sicuada al c./Pinai del Kio canronsda ñnib Francisco Taircga ( 
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