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SUMMARY 
 
The residential fabric is one of the defining elements of setting and lifestyles of modern cities and, 
consequently, if we correctly understand the characteristics that today has any of these cities, we 
undersand the particularities of their residential fabric and architectural and urban transformations that 
in the different phases of growth have allowed to meet the demand for housing.  
 
Because of the shantytowns that existed during the '50s, the huge social housing deficit in Barcelona, 
the population growth and the eviction of shanty-dwellers in the area of Diagonal, a space designed to 
celebrate the Congrés Eucarístic, there were raised in the suburbs of the city a series of polygons, 
including the group of the Cases del Governador in the Verdum neighborhood , driven by Felipe Acedo, 
Civil Governor of Barcelona.  
 
This polygon although all the political and social conflicts that generated in a urban and architectural 
level showed characteristics that were different from those around them, and it’s in this regard that the 
study of this project has focused on. 
 
The dimensions of the housing has been the main factor that has played against this group, but other 
aspects related to the conformation of the district have added value.  
 
The fact of projecting a set of facilities that promote the relationship between neighbors, the projection 
of a square that acted as the head of the district or open spaces between blocks that were once more 
encouraged to find that even in an urban environment, the construction have a certain look rural.  
 
Concerning housing despite having a small size, the fact of joining the buildings creating blogs, and the 
distribution chosen with a central corridor foster relationships between neighbors, while limiting privacy.  
 
All these characteristics have been taken into account while making this study and the pictures or 
drawings that have been done reflect that more easily.  
 
Thus it is evident that constructively these homes hadn’t the best materials or the best techniques, that 
were deteriorated very quickly with the passage of time, space was inadequate to accommodate large 
families and the facilities offered by each house were very limited in the same way as the budget that 
was available, but the analysis not only should be limited here but also should go further in order to 
make a general view.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM 
 
El teixit residencial constitueix un dels elements fonamentals que defineixen la configuració i les formes 
de vida de les ciutats modernes. En conseqüència, si volem entendre correctament les característiques 
que avui en dia presenta qualsevol d'aquestes ciutats, cal conèixer les particularitats del seu teixit 
residencial i les transformacions urbanes i arquitectòniques que, en les diferents fases del seu 
creixement, li han permès donar resposta a la demanda d'habitatges.   
 
Degut al barraquisme existent durant els anys cinquanta, l’enorme dèficit d’habitatge social a 
Barcelona, el creixement de la població i el desallotjament dels barraquistes de la zona de la Diagonal –
espai destinat a celebrar el Congrés Eucarístic–, van créixer a la perifèria de la ciutat tot un conjunt de 
polígons d’habitatges, entre ells el grup de Cases del Governador al barri del Verdum; impulsat per 
Felipe Acedo, Governador Civil de Barcelona.  
 
Aquest polígon, tot i els conflictes polítics i socials que va generar, a nivell urbanístic i arquitectònic 
mostrava unes característiques que el van fer diferent dels del seu voltant, i és en aquest aspecte on 
s’ha centrat l’estudi d’aquest projecte. 
 
Les dimensions dels habitatges han estat el principal factor que ha jugat en contra d’aquest conjunt, 
però altres aspectes referents a l’ordenació del barri li han donat un valor afegit. 
 
El fet de projectar tot un conjunt d’equipaments que van afavorir la relació entre els veïns, la projecció 
d’una plaça que va actuar com a nucli del barri o els espais lliures que es formaven entre blocs, 
fomentaven un cop més que, tot i trobar-se en un ambient urbà, la construcció tingués una certa 
aparença rural. 
 
Els habitatges, encara que tinguessin un tamany reduït, permetien unir els edificis creant blocs. La 
distribució escollida amb un passadís central fomentava les relacions veïnals, alhora que limitava la 
privacitat. 
 
Totes aquestes característiques s’han tingut en compte alhora de fer aquest estudi, i és quan 
s’observen imatges o es veuen els plànols que s’han realitzat quan es poden veure reflectides més 
fàcilment. 
 
Així doncs, és evident que constructivament aquests habitatges no disposaven ni dels millors materials 
ni de les millors tècniques, provocant que es deterioressin molt ràpidament amb el pas del temps. 
L’espai era insuficient per allotjar famílies nombroses i els equipaments que oferia cada habitatge eren 
molt limitats; de la mateixa manera que ho era el pressupost del qual es disponia per edificar el conjunt.  
 
L’anàlisi global no es limita a aquests paràmetres sinó que procura anar més enllà, per tal de fer un 
visionat general. 
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1 INTRODUCTION 
 
In 1952 appeared with force the urban impact of the Congrés Eucarístic. This first international event of 
the post war caused, firstly, that most symbolic areas of the city central stage through their religious 
ceremonies: the Plaça Catalunya, Avinguda de la Reina Maria Cristina, Plaça de la Sagrada Familia 
and Plaça Pius XII, the highest part of Diagonal, were some of them, the last one was one of the largest 
shanty towns moved for the celebration. 
  
The appearance of the mass housing  in Barcelona during the period 1950-1975 is one of the physical 
phenomena by which the qualitative transformation of the city in a metropolitan area is evidenced. 
 
The poverty of the construction materials and conditions of corruption and arrogance with which the 
state machinery worked originated very important constructive deficits that are still a major problem for 
the city, partial or total restoration, have been abundant in buildings that had no more than thirty years.  
 
The study of the residential fabric of the Cases del Governador intends to make an analysis of one of 
the polygons that were built on the occasion of this celebration and to study the main features of 
construction and this type of buildings.  
 
First af all, we have taken into account the chosen location throughout the city and in the case of the 
Verdum district. That is, a peripheral and suburban area, far from any communication with the city and a 
geographically complicated area by the rise of a group of houses.  
 
Once rated the urban level, the main interest of this study was housing. We have analyzed the 
organization of this district and throughout the different available types regarding the form and 
appareance. And then we have understood what were the distributions of each one, allowing to know 
the habits and routines of the residents.  
 
Finally we have considered the facilities, shops and open spaces projected that have allowed to know 
how the life was in the neighborhood and how their inhabitants interacted between them, so that 
permitted to know the most negative aspects of the housing construction in balance with the right 
ordination of the space.  
 
So it is not an exaggeration to say that we have today in Verdum the architectural material and the 
sufficient deficiencies to make a study of a suburban residential typology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 INTRODUCCIÓ 

 
L’any 1952 apareix amb força l’impacte urbanístic del Congrés Eucarístic. Aquest primer esdeveniment 
internacional de la postguerra va provocar, en primer lloc, que els espais més simbòlics de la ciutat  
guanyessin protagonisme a través dels seus actes religiosos: la plaça de Catalunya, l’avinguda de la 
reina Maria Cristina, la plaça de la Sagrada Família i la plaça de Pius XII –a la part més alta de la 
Diagonal–, van ser alguns d’ells. Aquest últim va ser un dels grans nuclis de barraquisme desplaçat 
amb motiu de la celebració. 
 
L’aparició de l’habitatge massiu a l’àrea barcelonina, durant el període 1950-1975, és un dels fenòmens 
físics per mitjà dels quals s’evidencia la transformació qualitativa de la ciutat de Barcelona, en una àrea 
metropolitana. 
 
La pobresa dels materials per a la construcció i les condicions de corrupció amb què treballava la 
maquinària estatal van originar notables dèficits constructius, que encara avui són un gran problema 
per a la ciutat; restauracions parcials o totals han estat abundants en edificis que no tenien més de 
trenta anys. 
 
L’estudi del teixit residencial de les Cases del Governador pretén fer un anàlisi d’un dels polígons que 
es va construir en motiu d’aquesta celebració i, alhora, estudiar els principals trets característics de la 
construcció d’aquest tipus d’edificacions. 
 
En primer lloc s’ha tingut en compte la localització escollida en el conjunt de la ciutat de Barcelona i en 
el cas concret del barri del Verdum. És a dir, una zona perifèrica i suburbial, allunyada de qualsevol 
comunicació amb la gran ciutat, i una zona geogràficament complicada per dur a terme l’aixecament 
d’un grup d’habitatges. 
 
Un cop valorat el nivell urbanístic, el principal punt d’interès ha estat l’habitatge. S’ha analitzat 
l’ordenació d’aquest en el conjunt del barri, i les seves diferents tipologies en relació a la forma i a 
l’aspecte. A continuació s’ha entès quines eren les distribucions de cada un d’ells, permetent així 
conèixer els hàbits i les rutines dels seus residents. 
 
Finalment s’han considerat els equipaments, comerços i els espais lliures projectats que han permès 
saber com era la vida del barri; de manera que els aspectes més negatius de la construcció dels 
habitatges quedaven equilibrats amb la correcta ordenació de l’espai. 
 
D’aquesta manera no resulta exagerat afirmar que en el cas del Verdum es té el material arquitectònic i 
les deficiències urbanístiques suficients, per a fer un estudi actual d’una tipologia residencial suburbial. 
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2 URBAN AND HISTORICAL CONTEXT  

 
In the early fifties came to Barcelona one of the most important migratory movements produced in the 
peninsula. Barcelona went from 1.289.179 to 1.754.713 inhabitants between 1950 and 1975, while the 
other municipalities also increased regional population. 
 
This mass immigration caused not only population growth but also raising the demand for affordable 
apartments in Barcelona that had not been able to grow through the logic annexation of the surrounding 
villages.  
 
This unprecedented growth was crucial for the city, so Barcelona stoped being a city with nuclei 
aggregate to become a metropolitan conurbation with a powerful political, cultural and administrative 
center. 

 
The problem of homelessness was a huge growth in the various districts of Barcelona that led to the 
emergence of large polygons of flats and self construction houses. Whether in both cases, it gained 
prominence in the area now known as Nou Barris, made up of fourteen towns: Vilapicina, Porta, Ramon 
Albó, la Torre Llobeta, el turó de la Peira. Guineueta, Canyelles, les Roquetes, el Verdum, la 
Prosperitat, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró and Vallbona.  
 
The Nou Barris  are characterized by having an origin with old farming areas and open spaces occupied 
by self built houses. It was then a heterogeneous group, not only because of the land diversity but also 
because of the origins and situations. Disorderly and anarchic occupation of the territory, destruction of 
the natural area and a lot of urban problems.  
 
Before the mass immigration that has already been mentioned, in the late nineteenth century began to 
emerge some residential neighborhoods as Porta and Vilapicina in the shadow of the installation of 
some industries and in 1889 was created the Institut Mental de la Santa Creu, led by the Doctor Pi i 
Molist.  
 

 
Figura 2.1 Les Roquetes, Inexistència d’un pla previ. Conjunt heterogeni. Quaderns d’arquitectura nº60) 

 

2 CONTEXT HISTÒRIC I URBANÍSTIC 

 
A principis dels anys cinquanta es va produir a Barcelona un dels moviments migratoris més importants 
produïts a la península. Barcelona va passar d’1.289.179 a 1.754.713 habitants entre 1950 i 1975, al 
mateix temps que la resta de municipis comarcals també augmentaven de població.1 
 
Aquesta immigració en massa va provocar no només un augment de la població, sinó que va fer créixer 
la demanda de pisos assequibles en una Barcelona que no havia estat capaç de créixer mitjançant una 
annexió lògica de poblacions veïnes. 
 
Aquest fet sense antecedents va ser determinant pel creixement de la ciutat, de manera que Barcelona 
va deixar de ser una ciutat més uns nuclis agregats, per convertir-se en una conurbació metropolitana 
amb un potent centre polític, cultural i administratiu. 
 
El problema de la manca d’habitatge va produir un gran creixement dels diversos barris de Barcelona i 
es va traduir en l’aparició de grans polígons de pisos i de cases d’autoconstrucció. Tant en un cas com 
en l’altre, va adquirir un gran protagonisme la zona que avui es coneix com a Nou Barris, formada per 
catorze nuclis de població: Vilapicina, Porta, Ramon Albó, la Torre Llobeta, el Turó de la Peira, la 
Guineueta, Canyelles, les Roquetes, el Verdum, la Prosperitat, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre 
Baró i Vallbona. 
 
Els Nou Barris es caracteritzen per tenir un origen amb velles zones agrícoles i espais lliures ocupats 
per cases d’autoconstrucció. Es tracta doncs d’un conjunt heterogeni, no només per la diversitat de 
terrenys sinó també pels orígens i les situacions. Aquest mostra una ocupació desordenada i anàrquica 
del territori, una destrucció de l’espai natural i una gran quantitat de problemes urbanístics. 
 
Abans de la immigració en massa que ja s’ha comentat, a finals del segle XIX van començar a sorgir 
algunes urbanitzacions als barris de Porta i de Vilapicina, a l’ombra de la instal·lació d’algunes 
indústries. El 1889 es va crear l’Insitut Mental de la Santa Creu, que dirigia el Doctor Pi i Molist.  
 

 
Figura 2.2 Vista de l’institut Mental i de la Santa Creu als anys 40. 

(“Vivendes del Governador”, una història urbana) 

 

                                                 
11
  EEllss  PPoollííggoonnss  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ::  ll''hhaabbiittaattggee  mmaassssiiuu  ii  llaa  ffoorrmmaacciióó  ddee  ll''ààrreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  //  AAmmaaddoorr  FFeerrrreerr  ii  AAiixxaallàà  //  

BBaarrcceelloonnaa  //  EEddiicciioonnss  UUPPCC  //  11999966  
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At the beginning of the twentieth century were built some small residential estates in Torre Baró, 
Roquetas and the New Trinity, but it was not until the twenties when lots of parcels of land were selled 
and then appeared in Verdum the first houses. By the thirties took shape the idea of "the house and the 
orchard”. From this period dates the original tracks of Via Favència and Via Giulia.  
 
Before the Spanish Civil War, it was conducted the first performance of the large-scale housing 
construction Albó Ramon group, designed to accommodate Montjuïc shanty-dwellers evicted by reason 
of the works of the 1929 International Exhibition. After the war, the degradation of the entire area 
became apparent: the plots of Torre Baró Vallbona and houses were built quite modest, self prelude to 
the fifties and sixties; in other it prevailed the building in mass, as is the case of Trinitat Nova, Roquetes 
and Verdum .  
 
Thus, of the 41 partial plans adopted in Barcelona between 1956 and 1970, 12 affected the Nou Barris 
zone. Needless to say, a common feature in most neighborhoods and streets was the lack of 
infrastructure (sewer, water, electricity) and basic services, from schools to health care or public 
transport.  
 
On February 22th of 1951, L'Osservatore Romano, the Vatican organ, officially announced the 
conclusion of the XXXV International Eucharistic Congress in the city of Barcelona. The Congress was 
a great opportunity to finally break the international isolation of Spain and to offer to the western world a 
new vision of the country.  
 
The authorities in Barcelona, led by the civil governor Felipe Acedo Colunga, Mayor Antonio Maria 
Simarro and the President of the Provincial Council, the Marquis of Castellflorite were responsible for 
the urban development that was needed to prepare the city for the celebration.  
 
The main stage where the Eucharistic Congress acts would take place would be situated in the area of 
Pedralbes in the Diagonal, space occupied by slums. The nucleus most important was located in the 
Santa Gemma church, Capità Arenas Street, and Numància Street, the Royal Palace of Pedralbes 
environments and, further the scope of the meetings, in Madrid Avenue.  
 
For the celebration the shacks were demolished and the occupants were moved to provisional 
peripheral areas of the city. Being the vineyards zone of Verdum one of the chosen areas in where in 
two months would be built the Houses of the Governor.  
 
The opening of the congress would be on 27 May 1952 and in this year began the works of Governor 
House, allowing in the same year the occupation of the first residents. Although the official opening of 
the polygon would not be until 10 July 1953.  
 
The factors that explain the problem of lack of housing built after the Civil War were mainly three. The 
first of these was the destruction that occurred during the war. The second factor was the lack of 
construction activity, limited by the difficulty of obtaining basic raw materials like steel and cement, 
among others. Many of these materials required a functioning industrial complex that the war had 
interrupted. As there were built up little product, the prices had increased considerably, thus reducing 
the expectations of profit by private entrepreneurs. The third factor was the great migration from the 
countryside to build industrial cities, reaching half a million people.  
 
Thus, private companies were dedicated to build high quality and high price housing focused on a social 
sector with a high purchasing power, leaving aside all activity for popular consumers.  
 
 
 

Al principi del segle XX es van construir algunes petites urbanitzacions residencials a Torre Baró, les 
Roquetes i la Trinitat Nova, però no va ser fins als anys vint que es van començar a vendre lots de 
terreny o parcel·les al Verdum. Hi van aparèixer les primeres cases. Cap als anys trenta va prendre 
forma la idea de “la caseta i l’hortet”. D’aquella època daten els traçats originals de la Via Favència i de 
la Via Júlia. 
 
Abans de la Guerra Civil Espanyola es va realitzar la primera actuació d’habitatge a gran escala amb la 
construcció del grup Ramon Albó, destinat a acollir barraquistes de Montjuïc desallotjats amb motiu de 
les obres de l’Exposició Internacional de 1929. Un cop acabada la Guerra la degradació de tota la zona 
es va fer evident: a les parcel·les de Torre Baró i de Vallbona s’hi van aixecar cases força modestes –
preludi de l’autoconstrucció dels anys cinquanta i seixanta–, i en altres va predominar la construcció en 
massa –com és el cas de Trinitat Nova, les Roquetes i el mateix Verdum–.  
 
Així, dels 41 plans parcials aprovats a Barcelona entre 1956 i 1970, 12 afectaven la zona de Nou 
Barris. No cal dir que un tret comú a la majoria de barris i carrers era la manca d’infraestructures 
(clavegueram, aigua, electricitat) i de serveis mínims, des de l’escola a la sanitat o el transport. 
 
El 22 de febrer de 1951, L’Osservatore Romano, òrgan del Vaticà, anunciava oficialment la celebració 
del XXXV Congrés Eucarístic Internacional a la ciutat de Barcelona. El Congrés era una gran 
oportunitat per trencar definitivament l’aïllament internacional d’Espanya i oferir al món occidental una 
nova visió del país. 
 
Les autoritats barcelonines, comandades pel governador civil Felipe Acedo Colunga, l’alcalde Antoni 
Maria Simarro i el president de la Diputació Provincial, marquès de Castellflorite, van ser els 
responsables de les actuacions urbanístiques que calia fer per tal de preparar la ciutat per la 
celebració. 
 
L’escenari principal on es durien a terme els actes del Congrés Eucarístic es situaven a l’àrea de 
Pedralbes de la Diagonal, espai ocupat per barraques. El nucli més important es trobava al voltant de 
l’església de Santa Gemma, al carrer del capità Arenas, també al carrer Numància, als entorns del 
Palau Reial de Pedralbes i, més lluny de l’àmbit de les reunions, a l’avinguda de Madrid. 
 
En motiu de la celebració es van enderrocar les barraques i es van traslladar els ocupants de manera 
provisional a zones perifèriques de la ciutat; sent les vinyes de la zona alta de Verdum un dels espais 
escollits, on es construiria, en dos mesos, el polígon de les Cases del Governador. 
 
La inauguració del congrés va ser el 27 de maig del 1952. El mateix any s’iniciarien les obres de les 
Cases del Governador, que van ser ocupades pels primers residents tot just cinc mesos després. Tot i 
així la inauguració oficial del polígon no seria fins el 10 de juliol del 1953. 
 
Els factors que expliquen el problema de la falta d’habitatge generat després de la Guerra Civil eren 
principalment tres. El primer d’ells era les destruccions que es van produir durant la guerra. El segon 
factor va ser la falta d’activitat constructora; molt limitada per la dificultat d’obtenir matèries primeres 
bàsiques com l’acer i el ciment, entre d’altres. Molts d’aquests materials requerien un funcionament 
industrial complex que amb la guerra s’havia interromput. Al generar-se poc producte el preu havia 
augmentat considerablement, disminuint així les expectatives de benefici per part dels empresaris 
privats. El tercer factor va ser la gran immigració generada del camp cap a les ciutats industrialitzades, 
arribant fins a mig milió de persones. 
 
Així doncs, les empreses privades es van dedicar a la construcció d’habitatges d’alta qualitat i preu, 
enfocades a un sector social amb una alta capacitat adquisitiva, deixant de banda tota activitat pels 
consumidors populars. 
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It was then up to the early fifty, when took place a policy of building social housing with some 
importance, as the occasion of the 1952 International Eucharistic Congress held in Barcelona. 
 
In 1952 came to build 5,113 homes in the city, and in 1961 reached 12,580 homes. 
 
In short, housing policy in the long period, from 1940 to 1977, was more characterized as a tool for 
economic policy, to combat unemployment and to boost investment, and not for the social approach. 
 
 

 
Figura 2.3 Dia de la inauguració del Grup de Cases del Governador. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No va ser doncs fins a principis dels anys cinquanta, que es va dur a terme una política de construcció 
d’habitatge social amb certa importància. El desencadenant fou el ja comentat Congrés Eucarístic 
Internacional de 1952, celebrat a la ciutat de Barcelona. 
 
L’any 1952 es van arribar a construir 5.113 habitatges a la ciutat de Barcelona, i l’any 1961 ja eren 
12.580 habitatges els que s’havien construït. 
 
En definitiva, la política d’habitatge durant la llarga etapa de 1940 a 1977 es va caracteritzar més per 
ser una eina de política econòmica, de lluita contra l’atur i de dinamització de la inversió, que pel seu 
enfocament social.2 
 

   
Figura 2.4 Dia de la inauguració del Grup de Cases del Governador. (Arxiu Fotogràfic de Barcelona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22
  DDee  lleess  ccaasseess  bbaarraatteess  aallss  ggrraannss  ppoollííggoonnss  ::  eell  PPaattrroonnaatt  MMuunniicciippaall  ddee  ll''HHaabbiittaattggee  ddee  BBaarrcceelloonnaa  eennttrree  11992299  ii  11997799  //  

aa  ccuurraa  ddee  FFeerrrraann  SSaaggaarrrraa  ;;  aallttrreess  rreeddaaccttoorrss::  MMeerrccèè  CCaarrrreerraass,,  JJoosseepp  MMaarriiaa  HHuueerrttaass,,  JJoorrddii  OOlliivveerraass  ......  [[eett  aall..]]  //  

BBaarrcceelloonnaa  //  AAjjuunnttaammeenntt  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  PPaattrroonnaatt  MMuunniicciippaall  ddee  ll''HHaabbiittaattggee  //  DDLL  22000033  
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3 QUANTITATIVE DATA  
 
According to the article "Los Barrios Altos de San Andres" that J.E.Donato wrote in the No 60 of the 
Journal of Architecture in 1965, we have could removed all the quantitative data that allow to do a first 
reading of the main features of the Governor Houses. 
 
The transcript:  
 
July-August 1952. - Date of the first draft documents on the first stage of the group of houses built. 
Surprisingly these plans do not bear the seal of Service or any official body. Containing plants in homes, 
general sections and elevations.  
 
December 1952. Plant 1:500 scale of the whole of the first stage, which was previously forecast of 934 
homes and 18 shops were subsequently provide 906 homes and 32 shops. These draft plans include a 
PBX phone, a police barracks, a clinic and library, located in the basement of a central block of the 
group.  
 
Although undated reference, we supose from these dates the projects of a bread oven with a housing 
and a group of school with a dining room with capacity for 160-200 children, intended both to the group 
of 906 housings.  
 
The documents of the case, as they’re now in the archive of the offices of the  Extension Service 
Reform and the City Council do not contain estimates of surface or volume and no index built on the 
urban densities or other data from the neighborhood. So the plans are calculated directly on the whole 
scale of 1:500 and the whole neighborhood retail and housing blocks at 1:100 and 1:50.  
 
 
 

 
Surface roads 
                                                       

 
4.534.04 m² 

 
Parking and admission 
                                                     

 
702.50 m² 

 
Plots or islands 
                                              

 
25.322.00 m² 

 
Total 
 

 
30.858.54 m² 

 
Number of houses 
                                                     

 
906 

 
Usable about housing type 

 
25 m² 

 
Total housing built 
                                 

 
23.650 m² 

 
 

3 DADES QUANTITATIVES 
 
Segons l’article “Los Barrios Altos de San Andrés” que J.E.Donato va escriure en el Nº 60 dels 
Quaderns d’arquitectura l’any 1965 s’han pogut extreure totes les dades quantitatives que permeten fer 
una primera lectura de les característiques principals del conjunt de Cases del Governador.3 
 
L’Expedient: 
 
Juliol-Agost 1952. – Data dels primers documents de projecte sobre la primera etapa del grup de cases 
a construir. Sorprèn que aquests plànols, no porten segell de cap Servei o Organisme oficial. Contenen 
plantes dels habitatges, seccions i alçats generals. 
 
Desembre 1952. Planta escala 1:500 de la totalitat de la primera etapa, on prèviament  la previsió era 
de 934 habitatges i 18 botigues, posteriorment es van proporcionar 906 habitatges i 32 botigues. 
Aquests plànols inclouen el projecte d’una centraleta de telèfons, una caserna de policia, un dispensari 
i biblioteca, situats en els baixos d’un dels blocs centrals del grup. 
 
Encara que sense data de referència, suposem d’aquestes dates els projectes d’un forn de coure pa 
amb habitatge i el d’un grup escolar amb menjador infantil amb capacitat per 160-200 nens, destinats 
ambdós al grup de 906 habitatges. 
 
Els documents de l’expedient, tal com es troba avui a l’arxiu de les oficines del Servei d’Extensió i 
Reforma de l’Ajuntament, no contenen ni càlculs de superfície o volums construïts ni cap índex relatiu a 
densitats o altres dades urbanístiques del barri. De manera que s’han calculat directament sobre els 
plànols del conjunt, a escala 1:500 de tot el barri i de detall dels blocs i habitatges a escala 1:100 i 1:50. 
 
 

 
Superfície vials         
                                                       

 
4.534.04 m² 

 
Aparcament i plaça     
                                                     

 
702.50 m² 

 
Parcel·les o illes             
                                              

 
25.322.00 m² 

 
Total 
 

 
30.858.54 m² 

 
Número habitatges          
                                                     

 
906 

 
Superfície útil aproximada habitatge tipus                     

 
25 m² 

 
Total construït en habitatges    
                                 

 
23.650 m² 

                                                 
3
 Quaderns d’arquitectura, Any: 1965 Núm. 60 Suburbios I “Barrios altos de San Andrés” 

  

http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura
http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/issue/view/8941/showToc
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Housing useful volume 
                                                

 
60.00 m³ 

 
Total Housing useful volume 
 

 
54.360.00 m³  

 
Total locals  
                                                                       

 
32 

 
Number of locals 
                                               

 
25 

 
Surface local type 
                                             

 
800 m² 

 
Local volume 
 

 
62,5 m³ 

 
Total volume of local                                                     

 
2000 m³ 
 

 
Total are housing and local 
                     

 
24.450 m² 

 
Total volume housing and local 
                                   

 
56.360 m³ 

 
Building density                                                  

 
1.82 m³/m² 

 
Density housing (see 7 houses)  
 

 
5,8 people / house 

 
Number total estimating room/area 
                       

 
5254,8 

 
Projected Density approx.     
                                

 
1200 hab/ha 

 
Real Density                                                   

 
1700 hab/há 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Volum útil habitatge      
                                                

 
60.00 m³ 

 
Total volum útil habitatge                                 

 
54.360.00 m³  

 
Total locals        
                                                                       

 
32 

 
Número locals comercials     
                                               

 
25 

 
Superfície local tipus              
                                             

 
800 m² 

 
Volum local          
                                                                

 
62,5 m³ 

 
Total volum locals                                                            

 
2000 m³ 
 

 
Total superfície habitatges i locals           
                     

 
24.450 m² 

 
Total volum habitatges i locals  
                                   

 
56.360 m³ 

 
Densitat construcció                                                  

 
1.82 m³/m² 

 
Densitat habitatge (mostra de 7 vivendes)  
 

 
5,8 persones / vivenda 

 
Número total estimatiu hab/barri 
                       

 
5254,8 

 
Densitat projectada aprox.     
                                

 
1200 hab/ha 

 
Densitat Real                                                             

 
1700 hab/ha 
 

Figura 3.1 Taula de dades del conjunt de Cases del Governador (Quaderns d’arquitectura nº 60) 
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4 PROMOTION 
 
The report "Economic Housing of official construction in the city of Barcelona, The Governor's houses in 
the neighborhood of Verdum" that Maite Verdú and Javierre made in March 1988 by the Municipal 
Archives of the District of Nou Barris is one of the first documents to find out the aspects related to the 
promotion of the whole.  
 
4.1 CHARACTERISTICS OF THE SET  
 
LOCATION: Verdum municipal district VIII, between the streets Almansa / Viladrosa / Via Favència / 
Mas Duran  
 
AREA: 18 ha  
 
ARCHITECT: Project of Josep Soteras Mauri, technician of the  City Council backed by Josep Mª  Ros 
Vila, dean of the Architects College.  
 
BUILDERS: Piera S.A., Peradejedí and Company and Industrial Cerámicas y Obras S.A. 
 
MORPHOLOGY OF THE GROUP:  
 

 Provision of irregular blocks (do not follow the classical linear arrangement).  
 Arcaded main square and walk inside.  
 Streets without transport favoring outside social life. 

 
NUMBER OF BLOCKS: 19 (understood as a whole block of buildings linked by the element of vertical 
communication)  
 
NUMBER OF BUILDINGS: 41  
 
FEATURES OF THE SESSION:  
 

 Height 3 floors and ground floor or 2 floors and ground floor 
 Scale to outer edges.  
 Interior Corridor with housing on both sides. 
 Walls with loggias (outgoing). 

 
TOTAL NUMBER OF HOUSES: 906  
 
CHARACTERISTICS OF HOUSING:  
 

 Extension half (more frequent) of 25 m²  
 Housing 1, 2 or 3 bedrooms  
 cost of construction - 15,000 pts  
 Monthly rates - 60, 80 or 100 pts  
 Built-in kitchen dining  
 W.C (no shower)  

 
 
 

 
4 PROMOCIÓ 
 
L’informe “Vivenda econòmica de construcció oficial a la ciutat de Barcelona, Les vivendes del 
Governador del barri del Verdum” que Maite Verdú i Javierre va realitzar el març del 1988 per l’Arxiu 
Municipal del Districte de Nou Barris és un dels primers documents que permet conèixer els aspectes 
relacionats amb la promoció del conjunt.4 

 
4. 1 CARACTERÍSTIQUES DEL CONJUNT 
 
SITUACIÓ: Verdum, districte municipal VIII, entre els carrers Almansa / Viladrosa / Via  Favència / Mas 
Duran 
 
EXTENSIÓ: 18 Ha 
 
ARQUITECTE: Projecte de Josep Soteras i Mauri, tècnic de l’ajuntament avalat per Josep Mª Ros Vila, 
degà del Col·legi d’Arquitectes. 
 
CONSTRUCTORS: Piera S.A., Peradejedí y Compañía i Industrial Cerámicas y Obras S.A. 
 
MORFOLOGIA DEL GRUP:  
 

 Disposició irregular dels blocs (no segueixen l’ordenació lineal clàssica).  
 Plaça central porticada i passeig interior.  
 Carrers sense circulació que afavoreixen la vida social exterior. 

 
NÚMERO DE BLOCS: 19 (s’entén com a bloc el conjunt d’edificis units per l’element de comunicació 
vertical) 
 
NÚMERO D’EDIFICIS: 41  
 
CARACTERÍSTIQUES DEL BLOC:  
 

  Alçada 3 pisos i planta baixa o 2 pisos i planta baixa. 
  Escala exterior als extrems. 
  Corredor interiors amb habitatge a banda i banda.  
  Façanes amb “loggias” (sortints). 

 
NÚMERO TOTAL D’HABITATGES: 906 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES: 
 

 Extensió mitja (més freqüent): de 25 m² 
 Habitatges d’1, 2 o 3 habitacions 
 preu de construcció – 15.000 pta 
 preu mensual – 60, 80 o 100 pta 
 cuina incorporada al menjador  
 WC (sense plat de dutxa) 

                                                 
44
  VViivveennddaa  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ooffiicciiaall  aa  llaa  cciiuuttaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  LLeess  vviivveennddeess  ddeell  GGoovveerrnnaaddoorr  ddeell  bbaarrrrii  ddeell  

VVeerrdduumm  //MMaaiittee  VVeerrddúú  ii  JJaavviieerrrree  //  BBaarrcceelloonnaa  //  AArrxxiiuu  MMuunniicciippaall  ddeell  DDiissttrriiccttee  ddee  NNoouu  BBaarrrriiss  //  MMaarrçç  11998888  
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COMMON SERVICES: 
 

 Public bathrooms 
 Laundry 
 Telephone 
 32 shops (62,5 m²) 
 Bakery 
 Nurse 
 Practitioner 
 Library 
 School 
 Police 

 
REGULATION: 
 

 It is only allowed to inhabit the houses by the chosen ones. 
 There is a responsible in every block in charge to make meet the standards. 

 
 
 

 
Figura 4.1  Un dels blocs del Grup de Cases del Governador (PMH) 

 
 

 
SERVEIS COMUNS: 
 

 Dutxes públiques 
 safarejos 
 Central telefònica 
 32 botigues (62,5 m²) 
 Forn de pa 
 Comadrona 
 Practicant 
 Biblioteca 
 Escola 
 Policia 

 
REGLAMENT: 
 

 Només està permès habitar els habitatges pels assignats 
 Hi ha un cap de bloc que s’encarrega del compliment de la normativa 

 
 
 

 
Figura 4.2 Grup de Cases del Governador (“Vivendes del Governador”, una història urbana) 
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4.2 MANAGEMENT ORGANIZATIONS 
 
The new urban growth caused by the massive housing need new forms of management and 
coordination. Although in the particular case of the Houses of the Governor the promotion was carried 
by the Civil Government, this was an isolated case in this type of housing, because in general planning 
and architectural implications were not taken by politicians , managers and professionals with active 
intervention in the process. 
 
The housing in Barcelona fifties was promoted mainly by two agencies Patronat Municipal de 
l’Habitatge, an entity managed by Barcelona and La Obra Sindical del Hogar, and entity controlled from 
Madrid. 
 
The housing sponsored by the Obra Sindical del Hogar  were characterized by large amounts of 
housing and this looks much more interesting than the quality of these, allowing them to be cheaper. 
The planning of promotions carried out by this institution had no appeal but were monolithic blocks, 
where the rectangular and repetitive use of the space between blocks was the norm. Geography was 
also an aspect that wasn’t taken into account so that this entailed planning problems. 
 
On the other hand, the housing promoted by the Patronat Municipal de l’Habitatge, also being cheap 
housing, tried to be innovative from the standpoint of the order providing a wide variety of architectural 
typologies that made the polygons more attractive. 
 
The Governor Houses promoted by the Civil Governor of Barcelona from Felipe Acedo maintained the 
criterion of promotions of the Patronat Municipal de l’ Habitatge, so it was a set of economic and 
precarious housing, but about the housing order the chosen type was attractive. 
 
It was between 1966 and 1967 when the houses were transferred to the Patronat Municipal de l’ 
Habitatge and this institution was who made the sale of the housing to their users, who had to pay 
between 25,000 and 50,000 pts . While other agencies such as OSH or "Instituto Nacional de la 
Vivienda" were owners of the houses of the neighborhood around Verdum, in the case of the Patronat 
the residents were threatened with the loss of housing if they didn’t make the purchase. However 59 
homes remained in the hands of PMH. 
 
According to the study of Maite Verdú Javierre, 74.3% of the homes were occupied in ownership, being 
one of the factors that encouraged the establishment in the polygon and in the neighborhood. Of those 
owners, more than half (59.8%) acquired the property to individuals, while the rest (40.2%) bought it 
originally to the Patronat Municipal de l’Habitatge. 
 

 
Figura 4.3 Quota de pagament per la compra d’un habitatges 

(“Vivendes del Governador”, una història urbana) 

4.2 ORGANISMES DE GESTIÓ 

 
El nou creixement urbà originat per l’habitatge massiu necessitava noves formes de gestió i 
coordinació. Tot i que en el cas particular de les Cases del Governador la promoció va anar a càrrec del 
Govern Civil, aquest va ser un cas aïllat en aquesta tipologia d’habitatges, ja que en general les 
implicacions urbanístiques i arquitectòniques no van ser assumides pels polítics, els gestors o els 
professionals amb intervenció activa en el procés. 
 
L’habitatge social a Barcelona dels anys cinquanta va ser promogut principalment per dos organismes; 
el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) –entitat gestionada des de Barcelona– i la Obra Sindical del 
Hogar (OSH) –entitat gestionada des de Madrid–. 
 
Els habitatges promoguts des de la Obra Sindical del Hogar es caracteritzaven per ser promocions de 
gran quantitat d’habitatges, sent aquest un aspecte que estava molt per sobre de la qualitat, permetent 
així que fossin més econòmics. L’ordenació de les promocions que duia a terme aquest organisme no 
tenia cap atractiu sinó que eren blocs monolítics, rectangulars i repetitius, on l’aprofitament de l’espai 
entre blocs era la norma. La geografia tampoc era un aspecte que es tingués en compte, de manera 
que aquest fet comportava problemes urbanístics. 
 
D’altra banda els habitatges promoguts des del Patronat Municipal de l’Habitatge, sent també 
habitatges econòmics, intentaven ser innovadors des del punt de vista de l’ordenació, aportant una 
gran diversitat de tipologies arquitectòniques que feien els polígons més atractius.  
 
Les Cases del Governador promogudes pel Govern Civil de Barcelona de Felipe Acedo mantenien el 
criteri de les promocions del Patronat Municipal de l’Habitatge, així doncs era un conjunt d’habitatge 
econòmic i precari, però pel que fa a l’ordenació dels habitatges la tipologia escollida resultava 
atractiva. 
 
Va ser entre l’any 1966 i 1967 quan les cases van ser transferides al Patronat Municipal de l’Habitatge 
que es va fer càrrec d’aquest conjunt, realitzant la venda dels habitatges als seus usuaris, els quals van 
haver de pagar entre 25.000 i 50.000 pta. Mentre altres organismes com la O.S.H o “El Instituto 
Nacional de la Vivienda” eren propietaris de molts dels habitatges tant del barri del Verdum com dels 
del voltant, en el cas del Patronat s’arribà a amenaçar als residents amb la pèrdua dels seus si no es 
realitzava la compra. Malgrat això van quedar 59 habitatges que van quedar en mans del P.M.H. 
 
Segons l’estudi de Maite Verdú Javierre5 el 74,3 % dels habitatges estaven ocupats en règim de 
propietat, sent aquest un dels factors que fomentava l’arrelament al polígon i al barri. D’aquests 
propietaris, més de la meitat (el 59,8%) van adquirir el pis a particulars, mentre que la resta (40,2%) 
van comprar-lo originàriament al Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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4.3 CHRONOLOGY 

The chronology also extracted from the report made by Maite Javierre Verdú and made from the 
extraction of official documentation of the press agencies is the document that shows the process of 
realization of the set, and it lets you see which were the steps that had to be followed so that the homes  
construction  was possible. 

16/02/1952 

 Announcement of construction of housing 
 Training Board pro-housing.  

 Civil Governor Mr. Felipe Acedo  

 Dean of the College of Architects. Jose M. Ros Villa  

 Provincial Sub-Delegate of Supply. D. Millán Holgueras  

  Head of Social Protection Department of Civil Government. D. Chiral and Enrique de Durán.  

 Government civil servant. D. Augusto M White House 

17/03/1952  
 

  Constitution of the Junta Pro Vivienda. The mentioned and Mr. Postils, from the Junta pro-
hospitals of the Civil Government. 

 
29/04/1952 
 

 Junta Pro-vivendes meeting. 
 
 
24/05/1952  
 

 Opening of the contest for the construction.  
 Announced that the lands are leased by the Council.  
 

03/06/1952  
 

 Opening of the contest until 15 September.  
 

01/07/1952  
 

 Opening of the contestants specifications by the Junta pro-vivenda.  
 

05/07/1952  
  

 Junta pro-vivenda meeting with the assistance of Ros Villa, Sanz Catalán, Holgueras, Apostille, 
Climós, la Cuadra and Casas.  

 Awarded the construction to the group constituted by Piera S.A. Peradejedí and Company and 
Industrial Cerámicas y Obras S.A.  
 

27/09/1952  
  

 Full City Council adopted the "leveling of streets, wall containment and surface (...) the sewer of 
the set of housing ; particular drains of the housings that form the works of the 

4.3 CRONOLOGIA 
 
La Cronologia extreta també de l’informe realitzat per Maite Verdú Javierre i elaborada a partir de 
l’extracció de documentació oficial dels organismes de premsa és el document que mostra el procés de 
realització del conjunt, i el que deixa veure quins són els passos que es van haver de seguir perquè la 
construcció dels habitatges fos possible. 
 
16/02/1952 

 Anunci de construcció dels habitatges. 
 Formació de la Junta pro-vivenda. 
 Governador civil Sr. Felipe Acedo 
 Degà del Col·legi d’ Arquitectes. Jose M. Ros Vila 
 Subdelegat Provincial d’ Abastament. D. Millán Holgueras 
 Cap del Departament de Protecció Social del Govern Civil. D. Enrique de Quiral y de Durán. 
 Funcionari del Govern Civil. D. Augusto M Casas Blanco 

17/03/1952  

 Constitució de la Junta Pro-vivendas. EIs mencionats i Sr. Postils, de la Junta pro-hospitals del 
Govern Civil. 

29/04/1952 

 Reunió de la Junta Pro-vivendes 

24/05/1952 

 Obertura del concurs per la construcció. 
 S’anuncia que els terrenys són cedits per l’Ajuntament. 

03/06/1952 

 Obertura del concurs fins al 15 de setembre. 

01/07/1952 

 Obertura dels plecs dels concursants per part de la Junta pro-vivenda. 

05/07/1952 

 Reunió Junta pro-vivenda amb l’assistència dels senyors Ros Vila, Sanz Catalán, Holgueras, 
Postilo, Climós, la Cuadra i Casas. 

 S’adjudica la construcció al grup constituït per Piera S.A. Peradejedí y Compañía i Industrial 
Cerámicas y Obras S.A. 

27/09/1952 

 Ple de l’Ajuntament aprova la “explanación de calles, muro de contención y pavimentación (…) 
cloaca del grupo de viviendas; desagues particulares de las viviendas que constituyen las obras  
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             urbanization of the Verdún district acquired by the City Council. "  
             Budget development: 2.994.760, 97 pta. 
 
24/10/1952  

 
 The Governor and the Junta pro-vivienda visit the works. It mentions that architects are Mr. Ros 

Vila, dean of the College of Architects, and Mr. Soteras Mauri, architect of the City Council.  
 
08/11/1952  

 
 The City Council approves the budget of 183,534.15 pta, for the installation of electric lighting 

and 528,346.75. pta for the water service.  
 

28/11/1952  
 

 Junta pro-vivenda meeting. The extension study.  
 
01/12/1952  

 
 Alfonso Martín Escudero, industrial, gives 1 million of pesetas for the housing construction. 

 
12/12/1952  
 

 Mr.Soteras, Diagonal restaurant manager and Mr.Grau Ferrer, link association of the company 
give 2.500 pta.  

 
13/12/1952 

 
 City Council Plan decides to acquire the land in Verdum for the Governor houses and OSH.  

 
22/12/1952  

 
 Chairman of the Shipping Association of fresh fish from Barcelona and Province, Mr. Julio 

Aparicio and the voice-secretary Joan Ros, on behalf of the guild give 5000 pts for housing.  
 
24/12/1952  

 
  Domingo Gironés, attorney in Parliament gives 2.500 pts. from the industrial sector of the water.  

 

29/12/1952  
 

 Company gives anonymously 2.500 pts.  
 

17/01/1953 

 
Restaurant provides anonymously 4.000 pts.  
 
 
 
 

de urbanización de los terrenos de la barriada de Verdún adquiridos por el Ayuntamiento”. 
Pressupost d’urbanització 2.944.760,97 pta. 
 

24/10/1952 

 El Governador  i la Junta pro-vivienda visiten les obres.  Es menciona que els arquitectes són el 
Sr. Ros Vila, degà del Col·legi d’ Arquitectes,  i el Sr. Soteras Mauri, arquitecte de l’Ajuntament. 

08/11/1952 

 L’Ajuntament aprova el pressupost de 183.534,15 pta.  per la instal·lació de l’enllumenat elèctric 
i 528.346,75 pta. pel servei d’aigües. 

28/11/1952 

 Reunió junta pro-vivenda. Estudien l’ampliació. 

01/12/1952: 

 Alfonso Martín Escudero, industrial, dóna 1 milió de pessetes per la construcció dels habitatges. 

12/12/1952 

 Sr.Soteras, gerent del restaurant Diagonal i el Sr. Grau Ferrer, enllaç sindical de l’empresa 
donen 2.500 pta. 

13/12/1952 

 Pla de l’Ajuntament decideix adquirir els terrenys de Verdum per les Cases del Governador i la 
OSH. 

22/12/1952 

 President del Gremi de Consignataris de peix fresc de Barcelona i  Província, Sr. Julio Aparicio i 
el vocal-secretari Joan Ros, donen en nom del gremi 5.000 pta pels habitatges. 

24/12/1952 

 Domingo Gironès, procurador en Corts dóna 2.500 pta. De part dels industrials del ram de 
l’aigua. 

29/12/1952 

 Empresa anònima dóna 2.500 pta. 

17/01/1953 

 Restaurant anònim dóna 4.000 pta. 
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31/01/1953  
 

  Anonymous donation 10,000 pts.  
 

13/02/1953  
 

 The municipal standing committee decided to give a credit for planting trees in the urbanization.  
 

16/02/1953 
 

 The Junta pro-vivendes decided the rules of distribution, delivery and rental of houses and 
shops.  

 
17/02/1953  
 

 Contest for the stores award.  
 
27/02/1953  
 

  Notice for not sending more requests for housing.  
 
28/02/1953  

 
 Announcement of the delivery of housing. 300 by 15 March and 650 to late April.  

 
06/03/1953  
 

 Junta pro-vivendes meeting to discuss the delivery.  
 
12/03/1953  
 

 New call for some stores. Request within 5 days "with donation offer”.  
 
23/03/1953  
 

  First squad for the allocation of houses. Consult the Carmen street n.45, Commissioner of 
Charity.  

 
23/03/1953  
 

 Opening of the first 350 homes. Demolition of the slums of the Plaça de les Glòries and 
relocating families in the opened houses.  

 
24/03/1953  

 
 Second list of awards. 113 houses. Donation of Mr.Escudero 1.000.000 pts  

 

 

 

31/01/1953 

 Donatiu anònim 10.000 pta. 

13/02/1953 

 La comissió permanent municipal decideix un crèdit per plantació d’arbres a la urbanització. 

16/02/1953 

 La Junta pro-vivendes decideix les normes de distribució, entrega  i lloguers dels habitatges i 
botigues. 

17/02/1953 

 Concurs per l’adjudicació de botigues. 

27/02/1953 

 Avís perquè no s’enviïn més sol·licituds pels habitatges. 

28/02/1953 

 Anunci del termini d’entrega dels habitatges. 300 pel 15 de març i 650 per finals d’abril. 

06/03/1953 

 Reunió junta pro-vivendes per parlar de les entregues. 

12/03/1953 

 Nova convocatòria per algunes botigues. Sol·licitud en el termini de 5 dies “con oferta de 
donativo”. 

23/03/1953 

 Primera llista de convocats per l’adjudicació de cases. Acudir al carrer del Carme nº45, 
Comissaria de Beneficència. 

23/03/1953 

 Inauguració dels primers 350 habitatges. Enderroc  de les barraques de la plaça de les Glòries i 
trasllat de les famílies als habitatges inaugurats. 

24/03/1953 

 Segona llista d’adjudicacions. 113 cases. Donatiu del Sr. Escudero 1.000.000 pta 
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27/03/1953  
 

 Third list of awards. 61 houses. Committee of silk manufacturers:  A. Batlló, J. Fabregas, F. 
Carrera, L. Geis, F. Ramoneda, I. Vancells E., R. Vilé. They give 1.000.000 pts  

  Entity gives anonymously .000 pts.  
 

30/03/1953  
 

 Victòria dels Àngels offers a festival and direct profits to the housings.  
 

10/04/1953  
 

 Notice the date for collection of housing: 14 April  
 
12/04/1953  
 

 Mr. Marx H. Klien gives 5000 pts.  
 

23/04/1953  
 

 Notice Sunday 26 as the deadline to collect housing. 17 without collecting.  
 

30/04/1953  
 

 Full City Council awards  200.300 pts. to complete the electric lighting.  
 

06/05/1953  
  

 F.C.Barcelona donated 15.000 pts gathered for the festival "the Circus"  
 

06/05/1953  
  

 Contest to award some stores.  
 

15/05/1953  
 

 Evacuation two houses that were not meeting the regulations. Shuttle to the housings of 136 
families coming from the "headquarters of Barceloneta”. 680 people.  
 

06/06/1953  
 

 Employees and producers of a company donated 2500 pts.  
 

15/06/1953  
 

 Announced that all houses are already occupied. 

 
 
 
 

27/03/1953 
 

 Tercera llista d’adjudicacions. 61 habitatges. Comissió de fabricants de seda: Sr. A.Batlló, J. 
Fabregas, F. Carrera, L.Geis, F.Ramoneda, I.Vancells, R.Vilé. Donen 1.000.000 pta 

 Entitat anònima dóna 5.000 pta. 

30/03/1953 

 Victòria dels Àngels s’ofereix per fer un festival i dirigir els guanys als habitatges. 

10/04/1953 

 Avís de la data màxima de recollida de l’habitatge: 14 abril 

12/04/1953 

 Sr. Marx H. Klien dóna 5.000 pta. 

23/04/1953 

 Avís diumenge 26 com a termini final recollida de l’habitatge. 17 sense recollir. 

30/04/1953 

 Ple de l’Ajuntament adjudica 200.300 pta per completar l’enllumenat elèctric. 

06/05/1953 

 Donatiu F.C.Barcelona 15.000 pta recollides pel festival “los Circus” 

06/05/1953 

 Concurs per adjudicar algunes botigues. 

15/05/1953 

 Desallotjament de dos habitatges per no complir el reglament. Trasllat als habitatges de 136 
famílies que venien de l’anomenat “Cuartel de la Barceloneta”. 680 persones. 

06/06/1953 

 Empleats i productors d’una empresa anònima donen 2.500 pta. 

15/06/1953 

 S’anuncia que totes els habitatges estan ja ocupats. 
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16/06/1953  
 

  Contest for the award of shops and houses for medical and pharmaceutical practice.  
 
15/07/1953  
 

 Donated 5000 pts. Shipping Association of fresh fish.  
 
17/07/1953  
 

  Comissió pro-vivendes meeting for "diverse issues".  
 
22/07/1953  
 

  Fifth anonymous company donation 2.000 pts.  
 
15/06/1953  
 

  It is requested not to send more requests. 
 
28/07/1953  
 

 Junta pro-vivenda meeting.  
 
20/10/1953  
 

 Announcement of the library building. Authors, publishers and individuals provided books.  
 
23/11/1953  
 

 Mr. Adrián Royo Aquilné, provincial head of the Food and Colonial Products Union, Mr. Ignacio 
Pascual Saladriga, President of the Association of manufacturers of food products from the 
province and the secretary, Mr.José Ferrero Cabanach, give 5000 pts.  

 
01/12/1953  
 

 Appears to contest the construction of a school in the set of homes.  
 
04/12/1953  
 

  Chairman of the County Council, Mr. Suxó de Abeyger donated 200,000 pts.  
 
09/12/1953  
 

 Maria Masriera from Premià de Mar donated 3.000 pts.  
 
17/12/1953  
 

 Junta pro-vivenda meeting. 
 
   

 

16/06/1953 

 Concurs per adjudicació de botigues i consultoris amb habitatges per metge, farmacèutic i 
practicant. 

15/07/1953 

 Donatiu 5.000 pta. Gremi Consignataris de peix fresc. 

17/07/1953 

 Reunió Comissió pro-vivendes per  “diversas cuestiones” 

22/07/1953 

 Cinquè donatiu empresa anònima 2.000 pta. 

15/06/1953 

 Es demana que no s’enviïn més sol·licituds. 

28/07/1953 

 Reunió junta pro-vivenda. 

20/10/1953 

 Anunci construcció de la biblioteca. Han d’aportar llibres autors, editors i particulars. 

23/11/1953 

 D. Adrián Royo Aquilné, cap provincial del sindicat d’Alimentació i productes colonials, D.Ignacio 
Pascual Saladriga, President del gremi de fabricants de productes alimenticis de la provincial i el 
secretari del mateix, D.José Ferrero Cabanach, donen 5.000 pta. 

01/12/1953 

 Surt a concurs la construcció d’una escola al grup de vivendes. 

04/12/1953 

 President de la Diputació provincial Sr.Suxó de Abeyger dóna 200.000 pta. 

09/12/1953 

 Maria Masriera de Premià de Mar dóna 3.000 pta. 

17/12/1953 

 Reunió Junta pro-vivenda. 
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18/12/1953  

 Juan Beltran of "centers of towns" donated 5.000 pts.  
 

19/12/1953  
 

 Union attorney in the courts, Domingo Gironé, from the bunch of water, donated 25.000 pts,half 
for the houses and the other half for the hospitals board.  

 Board of the Guild of Shipping of Fresh Fish donated 5.000 pts for the school.  
 
23/12/1953 
 

 Anonymous restaurant owner, 3.000 pts.  

 
24/12/1953  
 

 Mr. Pedro Balañó Espinós donated 10,000 pts.  
 Industrials gave 10.000 pts.   
 Mr. Valle y Taberna from the Inmobiliaria de Edificaciones S.A. gave 75.000 pts for the schools 

of Verdum.  
 
01/01/1954  
 

 Announced that health services will be in charge of a practitioner and a midwife for not having 
presented any doctor or pharmacist.  

 They expelled the inhabitants of 15 houses for not meeting the regulations.  
 They refused to occupy 31 houses, in most cases the reason is the long distance from the 

workplace.  
 
26/02/1954  
 

 Junta pro-vivenda meeting.  
 
02/03/1954  
 

 Opens the contested to launch and operate the showers sets.  
 
31/05/1954  
 

 Opening of school for 150 boys and 150 girls. It will be run by the Apostolic Ladies.   
 Inaugurated two bakeries. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18/12/1953 

 Juan Beltran dels “Centres de localitats” dóna 5.000 pta. 

19/12/1953 

 Procurador sindical en Corts, Domingo Gironès, del ram de l’aigua 25.000 pta, la meitat pels 
habitatges i l’altra meitat per la junta pre-hospitals. 

 Junta del Gremi de Consignataris de Peix fresc donen 5.000 pta per l’escola. 

23/12/1953 

 Donant anònim, cap d’un restaurant, 3.000 pta. 

24/12/1953 

 D. Pedro Balañó Espinós dóna 10.000 pta. 
 Industrials del Ram de l’Hostaleria donen 10.000 pta. 
 Sr. Valle y Taberna de la Inmobiliaria de Edificaciones S.A. dóna 75.000 pta per les escoles de 

Verdum. 

01/01/1954 

 S’anuncia que els serveis sanitaris aniran a càrrec d’un practicant i una comadrona per no 
haver-se presentat cap metge ni farmacèutic. 

 Són expulsats els habitants de 15 habitatges per no complir el reglament. 
 Han renunciat a ocupar 31 habitatges en la majoria dels casos el motiu és la llunyania del lloc 

de treball. 

26/02/1954 

 Reunió de la junta pro-vivenda. 

02/03/1954 

 S’obre el concurs per posar en marxa i explotar els grups de dutxes. 

31/05/1954 

 Inauguració de l’escola per  150 nens i 150 nenes. Serà portada per les Dames Apostòliques. 
 S’inauguren dos forns.6 
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Although that data seem aparenment anedoctal, if we observe carefully the chronological process, we 
can see there are many irregularities or contradictions.  
 
The first one is that the contest for proposals for building the houses opens from 3 June to 15 
September, while on 5 July the works are yet awarded.  
 
A second one is that on 27 September 1952 the Full City Council approves the development of the land 
in question and on the next December 13 the same Full decides to purchase them.  
 
In short, the Governor's Houses were built between 1952 and 1955 and were promoted by the Junta 
Pro Vivienda del Govern Civil managed by Felipe Acedo Colunga with the assistance of the City Council 
and various firms engaged in the silk industry.  
 
The Servei d’Evacuació i Construccions, was the institution responsible for the construction.  
 
The land where the houses were built were donated by the owner of the property, that is why it has 
character "of charity."  
 
The selection criteria followed for the allocation of housing considered the police information police. The 
first residents came from the area of Santa Gemma and Avenida de Madrid, but also Somorrostro, 
Poble Sec and Montjuïc. Thus, housing were awarded to shanty-dwellers, but also to civil servants, 
members of the Falange and "public order forces."  
 
Regarding the implementation of the second stage of the Houses of the Governor was not finished as 
had been projected as the land was sold to O.S.H on 16 September 1954 who built more than 1500 
homes with very different guidelines. The second phase of the set was constructed according to another 
architectural model with slightly larger homes.  
 
Then, a private initiative and other public actions like the construction of some apartments in  Artesania 
street  by P.M.H, ended to shape the  Verdum district. 
 

 
Figura 4.4 Etapes previstes (Quaderns d’arquitectura nº 60) 

Tot i que aparentment semblin dades anecdòtiques, si s’observa detingudament el procés cronològic, 
es pot veure que hi ha moltes irregularitats o contradiccions.  
 
La primera és que s’obre un concurs per les propostes de les cases constructores del 3 de juny al 15 
de setembre i el 5 de juliol ja s’adjudiquen les obres. Evidenciant que el contracte amb la constructora 
ja estava firmat. 
 
Una segona és que el 27 de setembre de 1952 el ple de l’Ajuntament aprova la urbanització dels 
terrenys en qüestió i el 13 de desembre posterior el mateix ple decideix la compra dels mateixos. 

 
Resumint, les Cases del Governador van construir-se entre els anys 1952 i 1955 i van ser promogudes 
per la Junta Pro Vivienda del Govern Civil que dirigia Felipe Acedo Colunga amb l’ajut de l’Ajuntament i 
de diverses empreses del ram de la seda. 
 
El Servei d’Evacuació i Construccions, va ser l’organisme encarregat de la construcció. 
 
Els terrenys on es van construir els habitatges van ser donats per la propietària de la finca, és per això 
que tenen caràcter “d’obra benèfica”. 
 
Els criteris de selecció que es van seguir per l’adjudicació dels habitatges tenien en compte la fitxa 
policial. Els primers residents procedien de l’àrea de Santa Gemma i de l’avinguda de Madrid, però 
també del Somorrostro, del Poble Sec i de Montjuïc. Així doncs es van adjudicar habitatges a 
barraquistes, però també a funcionaris, falangistes i membres de les “forces d’orde públic”. 
 
Pel que fa a l’execució de la segona etapa del conjunt de Cases del Governador no va ser possible tal 
com s’havia projectat, ja que els terrenys es van vendre a la O.S.H el 16 de setembre de 1954 que hi 
va construir més de 1500 habitatges amb unes directrius molt diferents. La segona fase del conjunt es 
va construir seguint un altre model arquitectònic amb habitatges una mica més grans.7 
 
Després, la iniciativa privada i alguna actuació pública més, com la construcció d’alguns pisos al carrer 
Artesania per part del P.M.H, van acabar de conformar el barri del Verdum. 
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5 NIVELL URBANÍSTIC 

 
5.1 SITUACIÓ PRÈVIA DE LA ZONA 
 
A partir del llibre “Vivendes del Governador, una història urbana” de Rafael Pradas escrit amb motiu de 
la remodelació del barri s’ha extret la informació referent a la situació del barri del Verdum abans de la 
construcció de les Cases i després.8 
 
Entre els anys 1929 -1949 es van desenvolupar a Barcelona un conjunt de nuclis dispersos a la part 
nord de la ciutat. La conversió del traçat del ferrocarril de la Meridiana va contribuir al creixement urbà 
d’aquest sector. 
 
El creixement es fa parcel·lant i edificant antigues finques entre les torrenteres prop dels nuclis de 
Prosperitat, Verdum i les Roquetes, arribant a formar una certa retícula com a resultat de la unió de 
trams de carrers existents. 
 
Apareixen els traçats dels carrers importants de Via Julia i Via Favencia que incideixen amb 
contundència a la zona. 
 
En les zones de Prosperitat, Verdum i les Roquetes la trama urbana es consolidarà posteriorment amb 
la redacció de Plans Parcials (Prosperitat i Verdum 1956, Les Roquetes 1957) i que permetrà la 
incorporació d’aquestes parcel·lacions al sòl considerat urbà. 
 
La zona escollida per la construcció de les Cases del Governador a Verdum conservava les restes 
d’una antiga zona privilegiada d’estiueig per a la gent de Sant Andreu i de Barcelona. Situada a la part 
nord de la serra de Collserola, amb el turó de les Roquetes a la part superior, tenia un paisatge que era 
encara de camp, rural.  
 
Fins els anys cinquanta, gairebé tots els terrenys d’aquesta zona eren propietat – o llogats- de famílies 
de Sant Andreu, trossos de vinya i horts que conreaven els diumenges conegudes com “caseta i 
hortet”. Hi va haver fins a vuitanta espais d’aquest tipus, però les vinyes es van perdre progressivament 
i van ser substituïdes per cases i horts que no seguien cap planificació urbanística. 
 
Només hi havia dues zones urbanitzades: una prop del que avui és la plaça de Lluchmajor i l’altra al 
costat de la Via Favència. 
 
Des del 1916 existia el carrer del Doctor Pi i Molist que unia l’Institut Mental amb la Rambla de Santa 
Eulàlia, ara passeig de Fabra i Puig, i comunicava també amb els primers nuclis habitats que s’anaven 
formant.  
 
A partir dels plànols facilitats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya es pot veure quina era la situació del 
Verdum l’any 1947,  zona on se situarien les Cases del Governador. 
 
 
 

                                                 
8
 "Vivendes del Governador" : una història urbana / Rafael Pradas, Barcelona / Institut Català del Sol ; REURSA/ 

2008 

  

 
 

 
 

 
Figura 5.1 Ajuntament de Barcelona, Plànol de la ciutat, 1947. (ICC) 

 



Projecte de l’Estudi del Teixit Residencial de les Cases del Governador (1953)           
 

- 22 - 

 

5.2 ACTUACIONS URBANÍSTIQUES A VERDUM 
 
Emilio Donato9 classifica les actuacions urbanístiques a Verdum en tres etapes que defineixen doncs 
tres nivells d’actuació que son: actuació espontània, actuació política o governativa i actuació tècnica 

 
En una primera etapa apareixen uns assentaments residencials de població immigrant, barreja de 
barraques i habitatges de planta baixa i pis amb hort domèstic. Aquestes construccions es localitzen en 
el denominat barri de la Prosperitat, a la part oriental de Verdum. La infraestructura és inexistent, l’únic 
accés és el pas a nivell, que creuant la zona ferroviària, atrapa l’actual Plaça Lluchmajor. La textura 
urbanística neix ja degradada, aïllada de les grans línies circulatòries de la ciutat. 
 
En una segona etapa, són els organismes representatius de l’administració i la política centrals els que 
promouen la construcció de grups de cases amb els que afrontar el greu dèficit habitacional. Entre els 
anys 1952 i 1955 es construeixen les cases pel Govern Civil de la Província en la part alta del Verdum i 
el grup de la O.S.H en l’extrem occidental de la Via Favència. Construïdes amb un cert caràcter de 
provisionalitat. 
 
En una tercera etapa s’estructuren ja els primers organismes tècnics, que redactaran els primers plans 
parcials d’Ordenació. 

 
5.3 PLANEJAMENT DEL CONJUNT 
 
Geogràficament es tracta d’una franja de terreny amb fortes pendents –que oscil·len entre el 5% i el 
50%- condicionant la connexió d’aquest sector amb les xarxes urbanes de la capital, aïllant d’aquesta 
manera a la població. 

 
El polígon té una estructura perfectament diferenciada dels teixits suburbans que l’envolten.  
 
El conjunt de 41 blocs de planta baixa més dos o tres plantes pis segons cada cas, s’ordena formant 
agrupacions a la manera de petites illes amb espais lliures interiors. 
 
L’estructura del barri es recolza sobre tres elements principals: la plaça de Verdum, que té les plantes 
baixes porticades destinades en principi a locals comercials, i els dos carrers transversals Góngora i 
Viladrosa, aquest últim eix principal d’activitat del barri.  
 
El carrer d’Almansa, perpendicular als anteriors i únic carrer que travessa la ronda de Dalt, constitueix 
l’element viari més important a partir del qual s’estableixen les connexions amb els barris veïns. Alhora 
que actua de frontera amb el polígon de la OSH. 
 
El barri està format per 906 mòduls destinats a habitatges i 32 destinats a locals comercials.  
 
Els blocs que s’ordenen formant petites illes semitancades formen un disseny urbanístic que a nivell 
d’agrupació o barri resulta innovador. 
 
A partir dels plànols facilitats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya es pot veure quina era la situació del 
Verdum l’any 1958, un cop ja s’havien construït les Cases del Governador i les de la OSH i veure 
també les diferències entre els dos polígons. 
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Figura 5.2 Districte Nº 9, Barcelona, 1958 (ICC) 
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A partir d’aquest plànol extret de l’estudi d’Emilio Donato es pot analitzar el conjunt de Verdum i la 
interrelació amb els barris del seu voltant. S’observa com era una zona encara per urbanitzar i com les 
urbanitzacions que s’havien realitzat formaven part de polígons d’habitatges o d’edificacions 
heterogènies i d’autoconstrucció. 
 
Es veu reflectida també com a la zona est de Sant Andreu la tendència urbanística és de caràcter 
industrial i com a la zona oest de Sant Andreu predominaran les construccions d’habitatge massiu 
allunyades dels nuclis urbans. 
 
La zona E està formada pels habitatges de la Obra Sindical del Hogar i els del Governador sent 
aquests, dos conjunts propers amb les mateixes característiques geogràfiques, però amb 
característiques formals molt diferents. 
 
 

 
Figura 5.3 Zona E, Cases del Governador i habitatges de la OSH (Quaderns d’arquitectura Nº 60) 

 
 

Característiques formals que es poden apreciar a partir del plànol aeri del 1958 realitzat per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
 
S’observa com la zona de les Cases del Governador manté una ordenació que evita concebre el 
conjunt com una edificació uniforme, sinó que és com si es tractés d’una construcció de caràcter rural. 
Es percep també com els espais entre blocs tenien un interès i com aquests fomentaven la vida al 
carrer. Sent doncs una ordenació única ja que les edificacions del voltant seguien altres paràmetres. 
 
A partir d’aquest plànol queda visible com la xarxa viària encara no estava desenvolupada i es pot 
arribar a entendre les dificultats que es tenien per accedir-hi o per mobilitzar-se a altres zones de la 
ciutat. 
 
 

 
Figura 5.4 Plànol aeri de situació de les Cases del Governador, 1958 (ICC) 
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6 HABITATGES 
 
6.1 ORDENACIÓ DELS HABITATGES 

 
El grup de les Cases del Governador estava format per 41 edificis, amb una composició total de 891 
habitatges, 17 locals amb habitatge i 13 locals comercials. La superfície total construïda era de 24.450 
m².  
 
Per tal de fer un anàlisi de la composició de l’habitatge en el conjunt, s’ha tingut en compte la tipologia 
de blocs existents i la distribució interior de cada un d’ells. 
 
Pel que fa a la tipologia dels blocs s’han valorat diferents aspectes alhora de classificar-los.  
 
El conjunt compta amb 41 edificis que formen 19 blocs. 
 
S’entén com a edifici la construcció escollida per allotjar diferents habitatges mitjançant plantes i 
s’entén com a bloc la unió de diversos edificis units mitjançant l’escala. Hi haurà blocs units per una 
escala i n’hi haurà d’altres on seran dues les escales necessàries per unir-los. 
 
A partir de 5 tipologies d’edificis s’aniran formant els diferents blocs: 
 

1. Format per 10 habitatges per planta amb balcons inclinats 

2. Format per 8 habitatges per planta amb balcons inclinats 

3. Format per 6 habitatges per planta sense balcons 

4. Format per 8 habitatges per planta amb balcons rectes 

5. Format per 6 habitatges per planta, amb planta baixa porticada 

Existeixen 4 tipus d’edificis que no segueixen aquestes característiques, al no ser representatius del 
conjunt no s’han tingut en compte alhora de fer l’estudi de la seva distribució, aquests són: l’edifici nº 9, 
l’edifici nº 15, l’edifici  nº16,  i l’edifici nº 30 destinat a equipaments que es mencionarà més endavant. 
(veure plànol nº1 de numeració dels edifcis). 
 
Les divisions interiors poden modificar-se en alguns casos. 
 
 

 
Figura 6.1 Tipologies d’edificis  
 

Es formen un total d’11 tipologies diferents de blocs unint les diferents varietats d’edificis. (veure plànol 
nº2). Dels blocs tipus 10 i 11 no s’estudiarà la seva composició perquè no s’han considerat significatius 
del grup, sinó que són casos aïllats que que tenen aquesta forma ja que s’adapten a la configuració del 
conjunt. 
 

 
Figura 6.2 Tipologies de blocs 
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A més a més de les diferents unions entre edificis per tal de classificar el conjunt, una de les altres 
característiques a tenir en compte és el número de plantes. (veure plànol nº3) 
 
Són 35 els edificis que estan formats per PB + 2PP i són 6 edificis els que estan formats per PB + 3PP. 
 

 
Figura 6.3 Tipologia dels edificis en funció del número de plantes 

(Vivendes del Governador, una història urbana) 

 
I finalment l’última classificació que cal valorar és la que divideix els blocs segons les obertures als 
extrems dels edificis. (veure plànol nº4) 
 
Existeixen 3 tipologies de blocs segons aquesta classificació; 
 

1. Blocs formats amb pas tancat als dos extrems 

2. Blocs amb pas obert en un extrem i pas tancat a l’altre 

3. Blocs amb pas obert als dos extrems  

S’entén per obertures als extrems quan el passadís travessa la totalitat de l’edifici, de principi a final i 
s’entén per pas tancat quan el passadís no arriba al final ja que l’habitatge situat a l’extrem ocupa la 
part del passadís per fer més grans les dimensions d’un dels dormitoris. 
 

 
Figura 6.4 Tipologia dels blocs en funció obertures dels extrems; tipus 1 obert, tipus 2 tancat. 

Tot i que no es tracta d’una classificació específica per les tipologies de blocs, és important valorar que 
eren 17 els habitatges que estaven formats per habitatge més botiga. (veure plànol nº 5) 
 
A grans trets es podria dir que els blocs del grup de Cases del Governador es caracteritzava per 
utilitzar un accés corregut, situat com a espina central que definia dues franges d’habitatges a un costat 
i a l’altre. Els blocs eren de 10m d’ample i de llargada variable amb un o dos nuclis d’escales, que 
servien cadascuna a 8 o 10 habitatges per planta. L’economia que suposava el sistema era evident, i 
més encara si es té en compte la ja anomenada reduïda superfície dels habitatges (des de 20m²/h) i el 
caràcter provisonal que es dóna a l’operació el 1951. Les condicions d’habitabilitat dels habitatges són, 
també molt escasses. Els blocs s’alineen a les vies, i s’ajusten en algun cas amb petits girs; les úniques 
variants deriven de la posició de les escales i de la longitud del bloc. 
 
Deixant de banda la classificació en funció de la unió dels edificis, del número de plantes per edifici o 
de les obertures als extrems dels blocs es farà un estudi de quina és la distribució interior per cada un 
dels tipus de blocs existents. (veure del plànol nº7 al nº15), posteriorment quins són els tipus 
d’habitatge existents i la seva composició interior. 
 
Cal constatar que els plànols originals que s’han disposat per fer l’estudi de les distribucions eren tres, 
un de l’edifici de 8 habitatges per planta amb balcons rectes, facilitat pel PMH, un molt esquemàtic de 
l’edifici de 8 habitatges per planta amb balcons inclinats facilitat per l’article de J.E Donato i l’altre també 
esquemàtic de l’edifici de 10 habitatges per planta amb balcons inclinats facilitat per l’estudi que va fer 
el PMH l’any 1986. De manera que seguint la distribució tipus s’ha pogut plantejar la composició de la 
resta d’edificis. 
 

 
Figura 6.5 Planta primera del bloc tipus 2 del grup de Cases del Governador 

 
 
 
Tot i classificar els blocs segons tipologies, es pot veure com la composició de cada mòdul d’habitatge 
era molt semblant en tots els casos de manera que la característica més evident de les Cases del 
Governador eren les seves dimensions. 
 
Encara que existissin múltiples distribucions la superfície més freqüent era d’uns 25 m². Pel que fa als 
serveis que oferien els habitatges tots tenien una cuina que estava unida al menjador i que estava 
composada per una pica i un fogonet de petroli, cal recordar que la bombona de butà va arribar més 
tard. El bany només incloïa un vàter, de manera que no disposaven de dutxa havent d’ocupar l’espai de 
la terrassa si volien disposar d’aquest servei. La resta de la superfície de l’habitatge estava destinada 
als dormitoris, dos en la majoria dels casos i un petit rebedor. La terrassa només la tindrien alguns 
habitatges. 
 
Així doncs podem dir que el conjunt estava projectat a partir de la unitat d’habitatge que era el mòdul 
bàsic utilitzat per composar els edificis. L’habitatge es dividia en dos espais ben diferenciats, un que 
contenia el rebedor, la cambra higiènica i la sala amb la cuina incorporada i l’altre que contenia les 
habitacions 
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6.2 TIPOLOGIA D’HABITATGES  
 

Referent a la composició dels habitatges s’han comptabilitzat 19 tipologies de distribucions diferents, 
(veure del plànol nº16 al  nº25), però les més habituals eren tres.  
 
 
Tipus A: Tenia la terrassa i els dos espais alineats 

 
Figura 6.6 Habitatge tipus A 

 

 
 

 

 

 

 

Tipus B: Tenia l’espai de la sala reculat degut a la presència del pati 

Figura 6.7 Habitatge tipus B 
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Tipus C: Habitatge situat a la cantonada, i en el qual es giraven les habitacions donant lloc a una 

terrassa. 

 

 
Figura 6.8 Habitatge tipus C 
 
 
Degut a les diferències existents entre edificis, sobretot pel que fa a les variants que ens oferien els 
sortints, al ser en uns casos rectes i en d’altres inclinats, les modificacions existents en les distribucions 
eren moltes, però sempre mantenint el criteri d’aquests tres tipus. 
 
Les vivendes de tres i quatre habitacions estaven formades pels mateixos mòduls, utilitzant les 
habitacions del mòdul veí, fent que aquest estés compost només per una habitació. Aquesta solució era 
una excepció dins del conjunt i no s’ha considerat un dels tipus més significatius. 
 

A partir d’un estudi que el Patronat Municipal de l’Habitatge va realitzar l’any 1986, per tal de valorar si 
el conjunt de Cases del Governador havien de ser remodelades o rehabilitades, s’han pogut extreure 
diferents dades referent als habitatges.10 
 
 
Quadre nº1: Superfície dels habitatges en funció del número de dormitoris: 
 

Dormitoris Habitatges Superfície % del total 

1 65 19’58 m² 7,5% 

2  763 20’28 m² 81,1% 

3  65 29’26 m² 7,5% 

4  8 35 a 50 m² 1,5% 

 
 
Quadre nº2: La superfície mitjana de les habitacions de l’habitatge tipus era de: 
 

Estança Superfície 

Rebedor  1’82 m² 

Cambra higiènica  1’24 m² 

Sala i cuina  8’82 m² 

Dormitori I 6’46 m² 

Dormitori II 4’95 m² 

Total 23’29 m² 

 
 
A partir de l’estudi que va fer Maite Verdú Javierre i en el qual s’inclou el cens elaborat per A.Díaz 
Fernandez s’han pogut extreure dades que permeten entendre l’ocupació i els usos que es van fer dels 
habitatges. Cal tenir en compte que són estudis realitzats durant l’última etapa d’existència del grup i 
que per tant les dades extrets són diferents de les que s’haguessin pogut obtenir els primers anys que 
es van habitar.11 
 
 
Quadre nº 3: Composició del bany 
 

Composició del bany % del total 

WC 12,5% 

Lavabo i WC 20,8% 

WC i dutxa (sense plat) 9,-% 

WC I dutxa (amb plat) 20,1% 

WC i mitja banyera 2,8% 

WC, mitja banyera i lavabo 13,2% 

Bany complet 6,3% 

 
 
 
 
 

                                                 
10

 Dades extretes d’un informe realitzat pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona l’any 1986. 
  
1111
  VViivveennddaa  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  ccoonnssttrruucccciióó  ooffiicciiaall  aa  llaa  cciiuuttaatt  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  LLeess  vviivveennddeess  ddeell  GGoovveerrnnaaddoorr  ddeell  bbaarrrrii  ddeell  

VVeerrdduumm  //MMaaiittee  VVeerrddúú  ii  JJaavviieerrrree  //  BBaarrcceelloonnaa  //  AArrxxiiuu  MMuunniicciippaall  ddeell  DDiissttrriiccttee  ddee  NNoouu  BBaarrrriiss  //  MMaarrçç  11998888  
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Quadre nº4: Usos de l’habitatge 
 

Tipus d’ús Total habitatges % del total 

Habitatge Permanent 714 77,5% 

Habitatge No Permanent 35 3,8% 

No habitada 70 7,6% 

No habitada i per vendre 5 0,5% 

Abandonada 7 0,8% 

No residencial 56 0,1% 

Sense informació 35 3,7% 

 
 
Quadre nº5: Nombre d’habitants per casa (mostra de 622 habitatges) 
 

Habitatges Habitants % del total 

219 1 34,9% 

195 2 31,-% 

90 3 14,3% 

44 4 7,-% 

33 5 5,2-% 

26 6 4,1% 

6 7 1,-% 

7 8 1,1% 

2 >8 0,3% 

 
 
Quadre nº 6: Usos no residencials 
 

Tipus d’ús Total d’habitatges % del total 

Comercial 47 77,-% 

Industrial 6 9,8% 

Magatzem (no mercantil) 1 1,6% 

Magatzem (mercantil) 3 4,9% 

Equipament 4 6,6% 

 
 
Quadre nº 7: Habitatges ocupats únicament per persones més grans de 60 anys 
 

Nº i edat dels habitants Persones % del total 

Habitatges amb 1 persona entre 60 i 65 anys 31 3,4% 

Habitatges amb 2 persones entre 60 i 65 anys 5 0,5% 

Habitatges amb 1 persona de 65 anys o més 120 13% 

Habitatges amb 2 persones de 65 anys o més 65 7% 

Habitatges amb 2 persones una, entre 60 i 65 anys i 
l’altra de 65 anys o més 

20 2,2% 

TOTAL 241 26,2% 

 

 
 

 
Analitzant aquestes dades es pot arribar a diverses conclusions. La primera i la més evident fa 
referència a les dimensions dels habitatges, ja s’ha comentat reiteradament aquest fet, però és un dels 
aspectes més importants que cal tenir en compte i resulta encara més alarmant quan s’observa quina 
era l’ocupació en alguns casos. Tot i que amb el pas del temps més de la meitat dels habitatges van 
acabar ocupats per 1 o 2 persones, cal tenir en compte que en un inici predominaven famílies 
nombroses de 5 o 6 fills i s’havien comptabilitzat famílies de fins a 12 fills. 
 
És important valorar també els serveis dels quals disposaven aquests habitatges en un inici i com els 
habitants van haver de modificar-los per tal de tenir més comoditats. El cas més clar és el de la 
composició del bany, i és que en un inici només disposaven de WC i a la llarga es van anar introduint 
plats de dutxa i lavabos.  
 
Tenint en compte que són dades extretes de l’última etapa d’existència del grup no resulta estrany 
veure com els usos dels habitatges van anar variant i alguns van deixar de tenir una funció residencial 
passant a tenir usos comercials. 
 

 
Figura 6.9 Interior d’un habitatge, cuina i bany. (PMH) 
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7 EQUIPAMENTS I USOS COMERCIALS 
 
7.1 EQUIPAMENTS 
 
Els equipaments tot i ser una de les parts més importants a tenir en compte alhora de projectar un grup 
d’habitatges, i més encara en un grup d’habitatge massiu on les persones que necessitaran cobrir 
necessitats seran més, hauria de ser un dels elements fonamentals a tenir en compte i sembla ser que 
no va ser així. (veure plànol nº 5) 
 
Una de les característiques que feien diferent aquest polígon d’habitatges respecte d’altres que es van 
construir i sobretot els de la Obra Sindical del Hogar era l’equilibri que el projecte preveia entre 
l’equipament i l’habitatge.  
 
Mentre els altres polígons d’habitatges no disposaven de cap servei la programació pel que fa a 
equipaments del grup de Cases del Governador comptava amb la construcció de: dos safarejos 
públics, (veure plànols nº 26 i 27). un forn, una escola i un bloc destinat a equipaments (veure plànol nº 
28). En aquest es podia trobar: una centraleta de telèfons, la comissaria, l’oficina del Patronat Municipal 
de l’habitatge, el metge i practicant i la biblioteca. Sembla a ser que els serveis que oferia aquest bloc 
van tenir cabuda anys posteriors a la construcció del conjunt. La biblioteca va funcionar a partir dels 
anys setanta, gestionada per l’Associació de Veïns a l’espai que havia ocupat l’antic locutori telefònic al 
carrer Marín. 
 
Estava previst un metge i una farmàcia, però aquests serveis no es van poder oferir en un inici perquè 
ningú es va oferir per cobrir la plaça, de manera que van arribar més tard. Es desconeix si aquests 
serveis es van oferir en el bloc d’equipaments en un altre espai. 
 
Els safareigs van ser un element característic de la vida quotidiana del polígon. Hi havia diverses 
piques per a la roba blanca i la roba de color. S’ha de dir que el safareig públic estava present en 
diversos barris populars de Barcelona.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 7.1 Safareig A (Vivendes del Governador, una història urbana) 

 
Tenint en compte com ja s’ha dit anteriorment que els habitatges no disposaven de plats de dutxa, es 
van projectar locals públics de dutxes que estaven situats al carrer Artesania, tot i així hi havia molta 
gent que s’estimava més anar a dutxar-se en un local que hi havia al Clot. 

 
A la llarga el balconet que disposaven la majoria dels habitatges es va transformar en un petit lavabo i 
dutxa que utilitzava el mateix paviment com a desguàs. 
 
Així doncs cal valorar positivament la projecció que es va fer en quant a serveis, ja que va ser la 
manera d’activar la vida al carrer permetent accentuar les relacions entre els habitants. I permetent 
també donar significat als espais lliures creats entre blocs. 
 
7.2 USOS COMERCIALS 
 
Tenint en compte com ja s’ha dit que Verdum estava situat en una zona perifèrica de la ciutat on l’accés 
als serveis era complicat, no cal dir que l’accés als usos comercials també ho era. Així doncs la previsió 
d’aquests havia de contemplar aquests aspectes  
 
Segons l’article de J.E.Donato a Quaderns d’arquitectura la previsió era d’un equip comercial per cada 
27 habitatges sent aquesta una de les primeres dades sorpenents del barri, si es valora l’aïllament 
geogràfic del barri respecte a les zones comercialment equipades de la ciutat, així com la mateixa 
dificultat de comunicació amb el nucli de Sant Andreu. Posteriorment es pot veure com només eren 
dades extretes de projecte original i que aquests locals arribarien anys més tard. 
 
Verdum es trobava pràcticament aïllat de la resta de la ciutat. En la primera etapa no hi havia botigues i  
el menjar calia anar a comprar-lo a Sant Andreu, perquè els comerços previstos només constaven en 
els plànols del projecte original fet que ja venia sent habitual. 
 
Més endavant s’hi van obrir botigues i bars i el 1960 es va inaugurar el mercat de Montserrat, a 
Roquetes, però els primers temps els espais comercials no existien. Posteriorment van ser 17 els locals 
amb habitatge i 13 els locals comercials. (veure plànol nº29)  
 
La gran majoria dels locals amb habitatge estaven col·locats a la plaça del Verdum, utilitzant aquest 
espai per dur a terme la màxima activitat social del barri, aprofitant les característiques formals que 
aquest espai tenia. 
 
Dades extretes de l’última etapa del polígon mostren com finalment van ser 66 els locals comercials, la 
majoria d’ells destinats a allotjar-hi bars. Sembla a ser que aquest fet va ser possible degut a la 
modificació de moltes de les plantes baixes dels diferents blocs. 
 

 
Figura 7.2 Habitatge més botiga  Bloc nº 16(Vivendes del Governador, una història urbana) 
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8 ESPAI LLIURE I TEIXIT VIARI 

 
8.1 ESPAI LLIURE 

 
Els espais lliures d’aquest polígon estaven configurats a partir de la disposició dels blocs al seu entorn, 
i eren aquests espais que es creaven entre blocs els que després farien que aquest polígon es 
diferenciés dels altres. (veure plànol nº 6) 
 
En el projecte existia la voluntat de configurar i estructurar el barri a partir de la creació d’un sistema 
d’espais lliures articulats al voltant d’un eix que sortia de la plaça de Verdum i atravessava el barri. 
 
A – La Plaça 
 
Aquesta plaça era el nucli, el centre a partir del qual s’articulava el barri. Era una plaça oberta al trànsit, 
de forma rectangular i amb entrada i sortida per dues cares oposades. Els edificis que l’envoltaven 
tenien els baixos porticats i estaven destinats en principi a locals comercials. En ella es trobaven els 
bars i comerços. Els edificis que l’envoltaven, aprofitant la forta pendent del terreny, s’elevaven a 
diferents altures. La part superior estava tancada per un mur que configurava un altre nivell i feia de 
mirador damunt de la plaça. Els porxos, lamentablement poc profunds, disminuien la sensació d’abric, 
que normalment oferien, però no per aquest motiu van deixar de ser frecuentats, és a dir, utilitzats en la 
seva funció. (veure plànol nº 31) 
 
Amb el pas del temps els baixos van deixar de ser comerços i els habitatges van ocupar l’espai del 
porxo per tal d’ampliar-los. Degut a la manca d’espais per aparcar, o les petites dimensions d’alguns 
carrers, la plaça va acabar fent la funció d’aparcament. 
 

 
Figura 8.1 La Plaça del Verdum (PMH) 

 

  
Figura 8.2 La Plaça, estructura porticada (Quaderns d’arquitectura Nº 60) 

 
 
B-L’Escola  
 
Aquest espai que en el projecte era obert al carrer Almansa amb un edifici escolar al mig, ha estat mal 
aprofitat per l’edifici de grans dimensions que s’hi ha construit. És un edifici desmesurat en alçada que 
ha privatitzat l’espai lliure que restava. 
 
El paviment és de terra i no hi ha cap obra d’urbanització que el faci adient a qualsevol ús. 
 
 
C- El Safareig 
 
L’espai era de forma trapezoidal amb un edifici al mig destinat a rentar la roba. Era un dels 
equipaments que preveia el projecte inicial i un dels quals es va dur a terme.  
 
Era un espai amb molts desnivells i de difícil accés que feia que restés molt marginat dels altres espais 
lliures. 
 
La desproporció evident de l’edificació que hi havia col·locada al mig i que ocupava la major part de 
l’espai, feia que no pogués ser utilitzat més que pel pas de vianants i s’acabés convertint en un 
magatzem de deixalles. 
 
D- El Passatge 
 
Aquest espai era un passatge sense urbanitzar que atravessava l’illa de cases i que servia 
d’aparcament de vehicles i d’accés al bloc de la part inferior. El fet que no estés asfaltat dificultava la 
correcta evacuació de l’aigua de la pluja. 
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E- Els jocs 
 
L’espai era de forma trapezoidal i estava col·locat tangencialment a un pas de vianants, paral·lel al 
carrer Almansa, que per unes escales permetia superar el desnivell entre les terrasses. 
 
L’espai estava equipat amb una petita pista pavimentada i jocs per a nens. Era un espai interior molt 
utilitzat pels veïns. 
 

 
Figura 8.3 Espai E previ a la construccio de la pista pavimentada. 

(Quaderns d’arquitectura Nº 60) 

 
F – El lleure 
 
L’espai formava una plaça oberta al carrer Marin i tancava el carrer Lucena. No tenia un ús específic 
però disposava de bancs i d’espai per a jugar. No estava urbanitzat i era un espai ben dimensionat. 
 
G – El Forn 
 
Aquest espai era un corredor entre dos blocs situats a diferent nivell. Estava interromput per un edifici 
petit que havia estat destinat a dutxes públiques, però que ja no s’utilitzava, una altra edificació que 
contenia els safarejos i una tercera on hi havia el forn que donava al carrer Lucena. 
 

 
Figura 8.4 Passatge destinat a safareig, dutxes i forn. 

(Quaderns d’arquitectura Nº 60) 

 
 
L’estructura de l’espai lliure és interessant i proporcionada, però la construcció dels edificis que ocupen 
aquests espais no permeten que aquests puguin dur a terme la seva funció. 
 
El mal estat d’aquests espais va impedir que és pogués gaudir d’ells, ja que sovint la deixadesa amb la 
que estaven fomentava activitats marginals. 
 
L’espai en xifres 
 
Espai A: 1.440 m² 
Espai B: 560 m² 
Espai C: 680 m² 
Espai D: 630 m² 
Espai E: 903 m² 
Espai F: 520 m² 
Espai G: 1.066 m² 
 
 

 
Figura 8.5 Sistema d’espais lliures 
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8.2 TEIXIT VIARI 
 
La construcció d’un polígon d’habitatges, com a operació que és de transformació de sòl rústic en urbà 
de les zones perifèriques de la ciutat, comporta el projecte i l’execució de la infrastrutura d’accés i de 
serveis urbanístics pròpia. 
 
La forma d’accés i la de la xarxa viària interna no són independents: existeixen determinades relacions i 
influències. L’accés és, en els polígons d’habitatges, l’element que fa possible la connexió de les xarxes 
internes de servei i distribució a la infraestructura general de la ciutat. La forma d’accés condiciona les 
relacions del polígon amb la ciutat: circulació rodada, transport urbà, transport de mercaderies, 
possibilitats d’arribada de les xarxes d’enllumenat i distribució d’aigua, etc. Però a la vegada el tipus 
d’accés està condicionat per la posició que ocupa el polígon en el territori urbà.  
 
En el cas de les Cases del Governador al trobar-se en una situació aïllada, és a dir en una zona 
perifèrica de la ciutat, l’accés es realitzava a partir d’un accés únic que connectava el polígon amb el 
nucli urbà més proper. Els condicionants topogràfics i la posició urbana del sector són la causa de la 
inexistència d’una directriu de desenvoulpament. L’eix del passeig de Valldaura no assumeix aquesta 
funció en cap moment, fins que a finals de la dècada dels seixanta el sector obliga a l’edificació a 
organitzar-se d’acord amb el traçat. Tampoc l’avinguda Meridiana o la Via Favència tenen un paper 
important com a eixos d’organització espacial abans de la construcció del polígon. Les comunicacions 
amb la resta de Barcelona només es produïen a través de la plaça del Virrei Amat, a més de dos 
kilòmetres. 
 
Pel que fa a la forma de la xarxa viària interna, es considera segons l’estudi que fa Amador Ferrer dels 
polígons de Barcelona representativa12. Correspon als polígons que parteixen d’una idea global 
d’ordenació, d’un traçat en el qual adquireix una especial rellevàcia la jerarquització dels espais en 
funció dels usos i de la significació que se’ls assigna en el projecte. La xarxa viària es pensa, llavors, no 
només com a element específic amb característiques pròpies, no només com a suport de l’edificació, 
sinó com a sistema d’espais urbans que defineixen l’estructura interna de la peça urbana, com a 
element prioritari de l’ordenació. Es tracta doncs de jerarquitzar la xarxa fent-ne prevaldre determinades 
parts (un eix, un espai central, un sistema de places). 
 

 
Figura 8.6 Tipus de xarxa viària interna 

(els Polígons de Barcelona) 

 

                                                 
12

 Els Polígons de Barcelona : l'habitatge massiu i la formació de l'àrea metropolitana / Amador Ferrer i Aixalà / 

Barcelona / Edicions UPC / 1996 
  

 
Figura 8.7 Ordenació urbanística tenint en compte edificacions, espai lliure i teixit viari (30% teixit edificat,17% 
teixit viari, 51% espai lliure) 

 
Segons el plànol anterior es pot veure quin era l’ús dels espais i quina previsió se’n va fer. S’observa 
com només un 17% de l’espai estava destinat a la circulació de vehicles permetent que 51 % de l’espai 
fos lliure. Tot i així aquest teixit viari no va estar mai en òptimes condicions ja que els carrers no es van 
asfaltar mai. 
 
Per tal d’entendre quines eren les comunicacions que hi havia amb la resta de la ciutat és important  
tenir en compte de quins serveis es disposava. El novembre de 1953 es va inaugurar la línia d’autobús 
que unia Sant Andreu amb Roquetes, autobús privat de la companyia TAC. Les alternatives de 
comunicació eren el troleibús que s’agafava a la plaça Orfila o el tramvia a Virrei Amat. 
 
El 1963 la companyia d’autobusos va crear el 13, la primera línia que connectava el barri amb el metro 
de Fabra i Puig; quatre anys després hi arribava el 47, el primer tramvia. La progressiva introducció de 
les línies 48, 50, 51 i 112 va significar una gran millora per al conjunt de Nou Barris. 
 
Tot i la incorporació del transport públic al barri, no és pot oblidar que la comunicació del centre de la 
ciutat amb Verdum va necessitar el seu temps, la situació i la geografia de la zona no ho van posar 
fàcil. 
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9 CONSTRUCCIÓ 

 
A partir de l’estudi que el Patronat Municipal de l’Habitatge va realitzar per tal de determinar si calia 
remodelar o rehabilitar el conjunt, s’han pogut extreure totes les dades que fan referència a la 
construcció i s’ha tingut accés a informació que si no fos per aquests estudis seria molt més difícil 
accedir-hi.13 
 
FONAMENTS 
 
De les característiques constructives de les vivendes es dedueix que els fonaments estaven fets de 
formigó amb un percentatge alt de pedra grossa.  
 
Per damunt dels fonaments i fins arribar al nivell del terra hi havia un sòcol de maçoneria carejada que 
actuava com a mur de contenció de les terres permetent anivellar el terreny que formava part del sòl de 
la planta baixa. 
 
El sistema constructiu emprat per la fonamentació era perfectament capaç de suportar uns edificis de 
l’alçada i sistema estructural com aquests. 
 
Els fonaments de formigó en massa era la tipologia de fonaments més extesa ja que és de fàcil i ràpida 
execució, sent aquest un factor important ja que com més ràpid s’executa menys possibilitats hi ha de 
que hi hagi despreniments de terra. 
 
La funció principal del sòcol de maçoneria era estructural i el fet que s’optés perquè fos carejada és 
l’aspecte que aquesta mostrava, tenint en compte que havia de ser vist es seleccionaven el tamany i la 
col·locació de les pedres. 
 
ESTRUCTURA VERTICAL 
 
L’estructura dels edificis era de parets de càrrega de 15cm de gruix, parets que alhora eren els 
tancaments exteriors.  
 
Les parets eren de totxo foradat (totxana) de 29x14x10cm agafades amb morter bord de ciment i calç. 
 
L’estructura vertical utilitzada era la de més aplicació a l’època, gràcies a la resistència que aportava. 
Les parets de tancament eren de 15cm i sense càmera d’aire, sent aquest el principal motiu de totes 
les patologies que després van aparèixer i el fet que explica les males condicions d’habitabilitat que 
tenien els habitatges. 
 
FORJATS 
 
Els forjats estaven construïts amb biguetes pretensades de formigó de 21cm de cantell i una solera de 
dues fulles, l’una d’encadellat ceràmic i l’altre de rajola, sent aquest el paviment dels habitatges. Entre 
ambdues hi havia una capa de morter de manera que el gruix total era de 10cm. Per sota quedaven 
vistes les biguetes i la solera estava enguixada. 
 
La separació de les biguetes era de 70cm entre eixos. 

                                                 
1133
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Figura 9.1 Estructura Vertical, parets de càrrega de totxo foradat. 

 
 

 
Figura 9.2 Forjat de biguetes pretensades 

 



Projecte de l’Estudi del Teixit Residencial de les Cases del Governador (1953)           
 

- 34 - 

 

 
Les biguetes estaven recolzades damunt de les parets, sense la presència d’un cèrcol que repartís les 
càrregues. 
 
Les terrasses estaven construïdes volant les mateixes biguetes i la solera fins a l’exterior. 
 
El passadís d’accés a les vivendes estava format per una volta amb doblat de totxo massís que 
entregava a les parets laterals. En les zones en les quals el passadís travessava els patis interiors de 
ventilació, la volta entregava en una bigueta idèntica a les emprades per als forjats. En aquest cas, 
l’empenta lateral estava contrarestada per un tirant metàl·lic. 
 
L’escala estava construïda amb voltes d’escala amb doblat de totxo massís recolzades als replans, que 
també estaven formats per una volta entre dues biguetes del mateix tipus que les dels forjats. 
 
El forjat és unidireccional transmetent les càrregues en un sentit a través d’elements lineals que 
treballen a flexió com són les biguetes, col·locades molt pròximes. 
 
Les biguetes de formigó pretensades són també les més empleades i tenen la principal característica 
de ser auto resistents podent suportar tota la càrrega (pes propi i de sobrecàrrega) en tot moment del 
procés d’obra.  
 
El sostre de coberta era inclinat, amb el mateix pendent que aquesta i estava construït amb unes 
jàsseres de gelosia de fusta i amb biguetes també de fusta col·locades en el sentit transversal. Hi havia 
una jàssera cada 2’90m i les biguetes estaven col·locades cada 30cm. 
 
La construcció de les jàsseres era molt precària ja que les fustes que formaven l’entramat només 
estaven suportades amb claus per testa o lateralment. 
 
Aquesta estructura quedava amagada per un cel ras d’encanyissat i guix, clavat a les jàsseres i formant 
una cambra d’aire amb la teulada. 
 
La feblesa del sistema constructiu emprat davant de càrregues puntuals era evident. 
 
En els llocs a on les biguetes estaven en contacte amb un ambient més agressiu, les armadures 
s’havien oxidat debilitant l’element constructiu i en casos puntuals fins i tot descomponent-lo. 
 
La inexistència de cèrcol perimetral havia provocat la creació d’esquerdes 
 
COBERTA 
 
La coberta era de teula àrab, a dues aigües formant una petita volada de 15 cm a les parets de façana. 
A les parets de testa i a les dels patis interiors no hi havia cap volada que les protegís de l’aigua. 
 
El carener i l’entrega de la teulada amb les parets del pati estaven construïdes amb una teula carenera 
agafada amb morter. 
 
La recollida d’aigües es feia amb una canalera de fibrociment. Els baixants eren del mateix material i de 
12.5cm de diàmetre i conduïen l’aigua fins al carrer. No estaven connectats a la xarxa general. 
 
La mala solució de les entregues amb els paraments verticals era la causa de moltes de les humitats a 
l’interior dels habitatges.  
 

 
Figura 9.3 Forjat i sostre del passadís 

 
 

 
Figura 9.4 Estructura de la coberta 
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PAVIMENTS 
 
Els graons del primer tram d’escala eren prefabricats de ciment de Portland gris.  
 
Els trams superiors tenien l’estesa de rajola ceràmica de terrat de 15x30x3cm i l’alçada de totxana 
sense arrebossar i pintada. 
 
El paviment del passadís de la planta baixa era una solera de ciment directament damunt del terreny. 
Tenia un acabat lliscat i formava pendents cap al desguàs del pati. 
 
El paviment del passadís en els pisos superiors estava fet igual que a l’escala, de rajola ceràmica borda 
i estava en les mateixes condicions de mala conservació. 
 
Inicialment el paviment dels habitatges de les plantes pis era de rajola ceràmica de 15x30x3cm. 
 
El paviment dels habitatges de la planta baixa era de ciment Portland acabat lliscat, igual que el 
passadís d’accés. 
 
El fet que el paviment estès col·locat directament damunt del terreny havia provocat problemes 
d’humitats degudes a la falta de cambra d’aire entre el pis i el terreny. 
 
 
DIVISIONS INTERIORS 
 
Els envans interiors estaven fets de maó de 4cm de gruix enguixats a bona vista per les dues cares. 
 
Les parets de separació entre dos habitatges eren també d’envà de les mateixes característiques. 
 
La paret de separació entre el passadís i l’habitatge tenien les mateixes característiques que les de 
façana. 
 
La meitat dels habitatges havia modificat la distribució interior, ampliant la cambra higiènica i traslladant 
la cuina al balcó o traslladant la cuina a l’habitació interior. 
 
Els envans amb maó de 4cm de gruix és l’element clàssic de separació en la distribució interior de 
qualsevol tipus d’edificació, però alhora de separar habitatges no és l’element més adequat limitant  la 
intimitat de cada un d’ells. 
 
REVESTIMENTS 
 
Els revestiments de les parets de façana i els envans s’ha descrit anteriorment. 
 
La cambra higiènica no tenia cap tipus de revestiment impermeable, les parets estaven enguixades i 
pintades amb esmalt. 
 
La paret que formava la cuina estava enrajolada amb rajola de Valencia de 15x15cm fins a 1’70m 
d’alçada, col·locada damunt d’un enguixat. 
 
El revestiment a bona vista es caracteritza per estar aplicant prescindint de les mestres, aplicant 
cuidadosament la capa de sorra fina sobre el parament 
 
 
 

TANCAMENTS 
 
Les parets de tancament eren també de càrrega de l’estructura horitzontal i eren  de 15cm de gruix, de 
totxana agafada amb morter. Exteriorment estaven arrebossades, remolinades i pintades de color 
blanc. Interiorment estaven enguixades. 
 
Fins a l’alçada del terra de la planta baixa hi havia un sòcol de maçoneria carejada. 
 
En els llocs on el terra de l’habitatge no estava aixecat respecte l’exterior hi havia un esquerdejat de 
morter fet de ciment i pedra petita per impermeabilitzar i protegir aquesta zona. 
 
Les parets testeres eren les que estaven més mal conservades degut a la solució de coberta que no 
protegia aquesta zona del bloc. 
 
La no existència d’una barrera contra l’aigua que tradicionalment es fa construint una paret de doble full 
amb una cambra d’aire entre la paret exterior i l’envà, feia que apareguessin moltes zones d’humitats a 
l’interior dels habitatges. 
 
FUSTERIA 
 
Les finestres i balconeres exteriors eren de fusta de pi de 60x109cm i 60x205cm amb bastiments 
d’enclava i porticons interiors, pintades de color gris. 
 
Les portes d’accés eren fetes de fusta de pi de 70 cm de llum i 205 cm d’alçada. 
 

 
Figura 9.5 Divisions interiors i fusteria 
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INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS EDIFICIS D’HABITATGES 
 
INSTAL·LACIONS DE DESGUÀS         
 
Les aigües de pluja de la coberta es recollien amb una canalera de fibrociment i un baixant de 12’5 cm 
de diàmetre també de fibrociment que desguassava directament al terreny lliure que quedava al voltant 
dels blocs. 
 
El desguàs d’aigües brutes era de fibrociment i els baixants anaven vistos pel pati. Connectaven a un 
clavegueró general que passava enterrat pel passadís de planta baixa i d’allà a una troneta sifònica a la 
xarxa general. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
La instal·lació elèctrica exterior i l’escomesa al bloc es feia pels nuclis d’accés i era Aérea. D’allà es 
distribuïen pel sostre del passadís i de les caixes de distribució anava a les vivendes. Tota la 
instal·lació era entubada amb un tub bergman. 
 
Els comptadors estaven a l’interior de les vivendes, al rebedor i el mecanisme de protecció que 
disposaven eren els ploms. 
 
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
 
L’escomesa de l’aigua estava en el nucli d’accés a on es situava la troneta d’empalmament. Anava 
enterrada pel passadís de la planta baixa fins a cada pati i des d’allà pujava fins a l’última planta on es 
trobava el quadre de comptadors i d’allà als dipòsits de fibrociment. Dels dipòsits sortien els ramals de 
distribució a cada vivenda, baixant pel pati. 
 
El tub era de plom a tota la instal·lació. 
 
L’EQUIP DE LA VIVENDA 
 
Originàriament la vivenda disposava d’una cambra higiènica equipada únicament amb una taça de 
vàter, després cada propietari va anar fent modificacions afegint rentamans o fins i tot dutxa afegint un 
desguàs al terra. 
 
La cuina que formava part de la sala, estava formada per un banc de 1’55 m de llargada en el que hi 
havia el marbre amb l’aigüera i el forat per l’aparell de cuina. 
L’extracció de fums es garantia per una campana d’obra que a través d’un forat donava al pati del 
passadís. 
 
 
Tenint en compte que finalment aquestes Cases es van enderrocar, a partir de l’edifici nº 17 i 18 que es 
mantenen al carrer Gòngora i que estan en ruines, s’ha pogut veure quins eren els materials i les 
tècniques que es van fer servir per construir el Grup. (veure plànols nº 33 i 34) 
 
 
 

 
Figura 9.6 Secció de l’edifici nº 18  
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10 TRACTAMENT FORMAL 
 
L’estructura del barri es recolzava sobre tres elements principals: la Plaça del Verdum, que tenia les 
plantes porxades destinades en principi a locals comercials, i els dos carrers transversals Gòngora i 
Viladrosa. 
 
La Plaça era el nucli del barri. Els edificis que l’envoltaven s’elevaven a diferents altures.  
 
Pel que fa a l’aspecte arquitectònic, a nivell de disseny dels blocs , cal destacar la proporció i 
lleugeresa d’aquests. Es va obtenir aquest efecte interposant escales exteriors que, per trams de 4 o 5 
vivendes, és a dir cada 20 o 25 metres, tallaven aparentment llargues series de blocs encadenats. 
 
Els blocs s’ordenaven formant petites illes semitancades. L’esquema obtingut en el disseny urbanístic, 
a nivell d’agrupació o barri resultava innovador. 

 
El projecte d’un grup d’habitatges al voltant d’un espai central, com a lloc de relació, com a focus 
d’activitats o com espai representatiu, és freqüent en els polígons del primer període en els quals el 
nombre d’habitatges (i, per tant, d’habitatges potencials) no és gaire elevat. Aquesta idea evolucionarà 
fins a transformar la plaça central en el centre cívic, focus de concentració de serveis, de comerços i 
d’espectacles.14 
 

 
Figura 10.1 Recolzament en un espai central 

 
 
Respecte l’ús que es fa del sòl el polígon de les Cases del Governador es considera un polígon 
equilibrat utilitzant entre un 40% i 55% de sòl lliure. 
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Gràcies a l’ànalisi formal sobre el conjunt que fa Maite Verdú i Javierre15 a partir d’una perspectiva 
comparativa amb altres models d’habitatges, s’observa que el polígon presenta coincidències amb el 
model italià i amb el model austríac. 
 
L’aspecte més clar en el qual demostren semblances és en la qualitat dels serveis. Tant a Itàlia com a 
Àustria i a les Cases del Governador es pot veure com en els habitatges hi falta un bany complert; tant 
les dutxes com els safarejos són serveis comuns a edificis independents. Cal puntualitzar que els casos 
dels altres països són edificacions dels anys trenta, i no del 1952 com les del Governador. Els aspectes 
relacionats amb el bany també poden ser aplicats a la cuina incorporada al menjador. 
 
L’altura dels blocs ha anat creixent en les successives construccions. Així, en els anys cinquanta, es 
fan edficicis als Estats Units generalment entre 10 i 14 plantes. En els anys 30, a França, ja eren de 6 o 
7 plantes. Recordem que en el polígon estudiat eren tres. La proporció escala/habitatge anava en 
disminució. El cas estudiat segueix una poporció similar a l’austríac i superior a l’italià sent  1/4  i 1/6 
respectivament. En els tres casos les escales exteriors són una característica comú. 
 
Val la pena deixar constància de que, alhora que aquí es tenien safarejos públics, evidentment sense 
aigua calenta, a Estats Units i Alemanya s’imposaven les bogaderies mecàniques a les plantes baixes i 
la calefacció central. Les raons de diferències climàtiques no són raó suficient. 
 
Els arquitectes espanyols de l’època sentien una certa admiració pel model d’habitatge escandinau. 
Primer cal recordar que resulta difícil parlar dels “arquitectes espanyols” com a grup homogeni, pero ha 
resultat curiós comprovar que el tipus de planta de les Cases del Governador segueix el model típic 
suec. L’anomenat “fabbricati a schema denso con disimegno interno” que es caracteritza per les 
escales als extrems, el passadís central amb habitatges a banda i banda i els wc i cuines donant a 
aquest. 
 

 
Figura 10.2 Model “fabbricati a schema denso con disimegno interno”

16
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11 PROJECTE DE REMODELACIÓ 
 
Per tal d’entendre tot el procés de canvi que ha sofert el conjunt de les Cases del Governador cal fixar-
se en el projecte de remodelació, veure quin ha estat el nou plantejament i com s’ha dut a terme. 
 
L’any 1989 es va fer el primer acord perquè el Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme es fes càrrec de 
l’enderroc de les Cases del Governador i de la construcció de nous habitatges que substituïssin al 
polígon, però només va ser un primer pas ja que el procés seria llarg i complicat. 
 
L’execució concreta del pla es va encomanar a l’Institut Català del Sòl mentre que l’administració dels 
habitatges va correspondre a l’Empresa Adigsa 
 
L’objectiu que es proposaven els diferents organismes implicats consistia en construir habitatges 
dignes per tots aquells veïns que ocupaven un dels habitatges del grup. 
 
El primer pas va consistir en quantificar el número d’habitants i de locals comercials, segons el cens es 
compatibilitzaven 867 habitatges en ús dels 906 originals i 66 locals dels 32 originals. Aquest fet 
s’explica degut a la conversió de plantes baixes en comerços, bars en la majoria dels casos i el fet que 
en alguns casos dos habitatges havien acabat formant-ne un. Tot i així un cop més hi havia dades 
contradictòries de manera que es gràcies a la feina d’inspectors es va poder comprovar  com eren 691 
els habitatges ocupats. 
 
Quadre de situació de les Cases del Governador l’any 1992. 
 

Habitatges ocupats  

De propietat pública 11 

Propietat de l’ocupant 536 

No és propietat de l’ocupant 118 

Ocupant sense títol de propietat 26 

TOTAL 691 

 

Habitatges desocupats  

Propietat pública 68 

Propietat privada 93 

Units a altres habitatges 15 

TOTAL 176 

 

Locals comercials  

Propietat ocupant 48 

Ocupant no propietari 18 

TOTAL 66 
Dades extretes del llibre “Vivendes del Governador, una història urbana”

17
 

 
 
El procés de remodelació va passar per la reubicació dels veïns mentre duraven les obres i una de les 
solucions va passar per condicionar els habitatges desocupats per allotjar temporalment els afectats. 
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El mes de gener de 1993 es va iniciar l’enderroc de les primeres cases i l’octubre de 1994 es feia el 
lliurament dels primers 44 habitatges. La finalització del procés no arribaria fins al juliol del 2007 amb el 
lliurament dels últims 58 habitatges que restaven. 
 
 

Figura 11.1 Plànol del projecte de remodelació (REURSA) 
 
Pel que fa als nous pisos se’n van construir de 55m² per allotjar entre una i dues persones, de 70m² per 
allotjar entre dues i cinc persones i pisos de 85 m² per famílies de 5 o més membres. De manera que 
es van deixar enrere aquells habitatges de dimensions reduïdes. Aquests nous pisos disposen de 
rebedor, sala-menjador, cuina, safareig, dues o tres habitacions, bany i traster, i en alguns casos fins i 
tot terrassa.  Així doncs s’intentava dotar aquests pisos de tots els serveis que no havien disposat 
anteriorment. 
 
Referent a la ordenació dels blocs per tal d’integrar-los en el teixit urbà, es va optar per desenvolupar 
projectes diferents, i així evitar la construcció d’edificis repetitius i caure en l’error de perpetuar el gueto. 
Però és evident que un dels únics punts favorables que tenia l’antiga ordenació és perdia amb aquest 
criteri. 
 
D’altra banda s’ha aconseguit que els habitatges complissin les condicions mínimes d’habitabilitat i s’ha 
aconseguit també integrar el barri en el teixit urbà per aconseguir que Verdum sigui un barri més de la 
ciutat i no una zona perifèrica i suburbial. 
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12 CONCLUSIONS 

 
A partir de l’anàlisi de les característiques del teixit residencial de les Cases del Governador es pot  
arribar a entendre la construcció d’altres habitatges realitzats en la mateix context històric; sobretot 
habitatges que formen part de polígons, és a dir habitatge social. Des del punt de vista urbanístic, el 
desenvolupament d’aquest projecte ha permès constatar com aquesta construcció va afectar en el teixit 
urbà de la ciutat de Barcelona. 
 
La principal dificultat que hi ha hagut alhora de realitzar aquest PFG ha estat la recerca de 
documentació. Aquest fet es deu especialment a que es tracta d’una construcció desapareguda, 
situada en un barri perifèric. És important valorar que en una ciutat com Barcelona, el principal punt 
d’interès urbanístic s’ha centrat en el seu nucli urbà. Però una ciutat no només la forma el seu nucli 
històric sinó que també evoluciona a partir dels barris que l’envolten i el creixement d’aquests. 
 
L’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Arxiu Municipal de Nou Barris, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i el 
Patronat Municipal de l’Habitatge han estat alguns dels organismes consultats. També ha calgut el 
suport de material bibliogràfic per ampliar la documentació obtinguda. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte ha estat el fet d’intentar identificar quin dels plànols formaven part 
del projecte inicial, i quins eren d’edificacions que finalment no es van dur a terme. És per aquest motiu 
que contrastar les dades extretes a través del material fotogràfic ha estat imprescindible per tal de 
saber quina era la realitat del conjunt arquitectònic. Tot i així no sempre ha estat possible. 
 
A través de la informació facilitada pel Patronat Municipal de l’Habitatge (documentació gràfica), s’ha 
pogut entendre la disposició dels habitatges i les seves tipologies. El punt de partida era la distribució 
de tres dels edificis tipus. A partir d’aquí s’ha estudiat com s’organitzaven la resta d’edificis a través 
d’un plànol esquemàtic on s’intuïa la composició de cada un d’ells. Ha estat també gràcies a la 
comprensió de les diferents tipologies quan s’han pogut classificar i valorar els seus punts d’interès; així 
com el número de plantes, l’accés als edificis, els seus espais comuns i la composició dels blocs.  
 
Referent als equipaments, els plànols que es disposaven eren tan sols un material de suport, ja que 
observant les fotografies s’ha vist com aquests presentaven incoherències. El mateix ha succeït amb 
l’únic plànol que es disposava d’un alçat de l’edifici tipus, que només estava format per planta baixa i 
planta pis. De manera que un cop més s’ha evidenciat el fet que els plànols i la realitat no sempre han 
estat coincidents. 
 
El cas on hi ha hagut més dubtes, i encara ara és una incògnita, és el del bloc d’equipaments. Diverses 
fonts afirmen que els equipaments van arribar al polígon, però és desconeix encara ara si era en el bloc 
que el projecte preveia o en un altre espai. 
 
Alhora de fer l’estudi constructiu el suport de plànols ha estat gairebé inexistent. Es disposava d’un 
estudi realitzat pel Patronat Municipal de l’Habitatge on s’analitzaven els principals elements 
constructius, per tal de valorar si el conjunt havia de ser enderrocat o rehabilitat. Però tots aquests eren 
detalls molt esquemàtics i, un cop més, insuficients. 
 
El fet que encara quedés una mostra del conjunt, en mal estat, –l’edifici situat al carrer Gòngora amb 
Almansa– ha facilitat l’estudi constructiu i ha impedit conèixer la seva distribució. 
 
 
Fer un petit apunt de quina ha estat la remodelació del barri i la tipologia d’edificacions escollides per 
aixecar-lo, m’ha semblat oportú per visualitzar l’evolució del barri. Considero que alguns dels aspectes 

més interessants que aportava el projecte de les Cases el Governador eren l’ordenació dels blocs, la 
previsió d’espais lliures i, sobretot, la presència de la plaça del Verdum. Aquests trets característics 
feien el polígon diferent de la resta.  
 
En el projecte de remodelació tots aquests elements s’han deixat de banda, posant per sobre la qualitat 
dels arquitectes que projectaven els diferents edificis. Els organismes de gestió argumentaven aquest 
fet dient que variant la composició dels blocs s’evitava concebre el projecte com un gueto. Tanmateix 
es fugia de la marginació que havia sofert el barri. És innegable que la presència de la plaça i dels 
espais públics a l’aire lliure es podrien haver mantingut. 
 
Dit això, els resultats obtinguts després de l’elaboració d’aquest projecte són satisfactoris, ja que en la 
primera presa de contacte semblava impossible poder recrear la realitat del Conjunt de Cases del 
Governador, pels motius exposats anteriorment. A través d’una dedicació constant en la investigació he 
aconseguit els objectius plantejats en un inici.  
 
Ha estat important centrar-se en aquelles dades a les quals he tingut accés per tal d’ampliar-les. Quan 
això no ha estat possible s’han fet suposicions, evitant sempre donar lloc a confusions. Així doncs és 
evident que hi ha dades a les que no s’ha tingut accés, però aquest no ha estat un motiu per abandonar 
l’estudi. 
 
Un cop realitzat el projecte es pot tenir una idea de com estava format aquest barri a nivell d’habitatge, 
d’equipaments, d’ordenació urbanística i qüestions constructives. Sorprèn que, tot i tenir unes 
característiques diferencials respecte altres polígons de la ciutat de Barcelona, es construís amb aquest 
caràcter de provisionalitat, factor que va impedir que aquest barri evolucionés correctament. 
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