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RESUM 

Un estudi de teixit residencial no és més que l'agrupació d'una suma de paràmetres concrets establerts 

en un guió que ens fan una aproximació a la ciutat o barri en concret al que fan referència. És evident 

que cada ciutat té la seva estructura concreta donada per diferents aspectes com per exemple l'època 

en la qual es formen, la situació geogràfica on es troben, la densificació en habitants a la que han de fer 

front o dels recursos disponibles per a poder créixer. Doncs bé, ens situem a Barcelona, fent una 

aportació per entendre la creació de la seva trama urbana.  

L’objectiu principal del treball és fer una aportació a un conjunt de treballs emmarcats en l’habitatge 

social durant els anys cinquanta a Barcelona. Entendre com es construïen els edificis fa 60 anys enrere, 

com eren els polígons que es preparaven per una alta densitat d’habitants, quins equipaments tenien o 

el seu plantejament i interpretació dins el conjunt global de Barcelona, son algunes de les fites a 

aconseguir a partir de l’elaboració d’aquest projecte. 

Aquests objectius s’aconsegueixen seguint un guió pautat, el qual es sotmet a petites variacions segons 

les necessitats del que es vulgui explicar o la quantitat d’informació trobada respecte un tema en 

concret. Progressivament, el treball que comença amb un marc històric concret, i va aproximant-se cada 

vegada més als habitatges, fins que s’arriba al punt de saber quins eren els materials utilitzats per a la 

construcció . 

Realitzant aquesta tasca, s’han pogut completar els diferents punts, gràcies a l’obtenció de 

documentació a l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’arxiu Fotogràfic de Barcelona, l’arxiu 

Històric de Roquetes- Nou Barris, entre d’altres fonts d’informació. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit  col·laborar en la recerca i aportar informació històrica de valor. 

   

 

 

 

 

 

SUMMARY 

We could say that a residential structure study is just an agroupation of parameters stablished in a script 

that approach us to the city  or neighbourhood we are studying. Obviously, all cities have a main 

structure created because of different reasons as for example the epoque they were built,their 

emplacement, the number of people who live in or the resources avaibles to grow. Then, we figure 

ourselves in Barcelona, making a project to understand the creation of our urban plot. 

The main objective of this project is doing a contribution to a set of framed work in social housing during 

the fifties in Barcelona. Undestanding how the buildings were built 60 years ago, how were the polygons 

that were prepared to a high density of population, what kind equipment they had or their approach, and, 

finally, a global interpretation of  Barcelona. These are some of the objectives I would try to get with this 

project. 

 

These objectives are achieved by following a scheduled script, subjected to small variations depending 

on what you want to explain or the amount of information found on a particular topic. Gradually, the 

project begins with a specific historical context and getting more approached to housings, until knowing 

what were the materials used for their construction. 

Several points of the project have been completed thanks to documents from:  Arxiu del Patronat 

Municipal de l’habitatge, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Històric de Roquetes- Nou Barris, and 

other information sources. 

Finally, this project tries to collaborate in research and provide valuable historical information. 
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1- INTRODUCCIÓ  

Per entendre la ciutat de Barcelona i la seva trama urbana és indispensable conèixer-la globalment i 

estu diar a fons els diferents canvis que es donen al llarg del temps. 

Aquest treball és una aportació a l'estudi de l’habitatge social dels anys cinquanta d'una petita part de 

Barcelona, com és el cas del conjunt d'habitatges de Torre Llobeta. És interessant veure com la ciutat 

va anar creixent i ho segueix fent actualment, amb l'objectiu de donar cabuda a la gran massa 

d'habitants a la qual ha de fer front. Aquest fet va comportar la creació de nous barris que van permetre 

connectar la ciutat existent fins aleshores amb els pobles annexionats. 

Durant els anys cinquanta, pocs anys després de la guerra civil espanyola, es va donar el problema 

del gran moviment migratori cap a Barcelona, en uns moments difícils políticament i dins un marc 

econòmic autàrquic que va condicionar extraordinàriament tot el període. 

S'havia de créixer, ara bé, creant polígons residencials en alguns dels quals les condicions vitals eren 

excessivament precàries. Els materials emprats en aquestes construccions eren d’escassa qualitat i 

premiava la pressa en construir-los i finalitzar-los per tal de donar cabuda a tanta gent, tot i amb això 

procés no va ser negatiu per la ciutat. Tal com esmenta en Amador Ferrer i Aixalà en “L'aparició de 

l'habitatge massiu a l'àrea barcelonina durant el període 1950-1975 és un dels fenòmens físics per mitjà 

dels quals, amb més claredat, es defineix i s'evidencia la transformació qualitativa de la ciutat de 

Barcelona en una àrea metropolitana”1. Per tant, per tal d'entendre les transformacions de la ciutat és 

molt important que ens referim als diferents conjunts d'habitatges tant des d'un plantejament urbanístic, 

arquitectònic com constructiu. 

Ens endinsem doncs, en la nostra aportació que s’emmarca dins d’un treball de recerca  (L’arquitectura 

de l’habitatge a Barcelona entre els anys 1939 i 1976) centrat en l’estudi dels grups d’habitatges socials 

de la postguerra, tals com els polígons de: Can Clos, La Mercè, Passeig Clavell, La Verneda, J.A. 

Parera, La Meridiana, Verdum, Trinitat i Torre Llobeta.  

 

 

 

                                                 
1  Els Polígons de Barcelona: l'habitatge massiu i la formació de làrea metropolitana / Amador 

Ferrer Aixalà / Barcelona / Edicions UPC / 1996 

 

1- INTRODUCTION 

To understand Barcelona and its urban area is essential to know it globally and also studying the 

differents changes that happen over the years. 

This work is a contribution to the study of social housing in the fifties of a small part of Barcelona, such 

as the building complex of Torre Llobeta. It's very interesting to see how the city has grown up as it 

continues nowadays, in order to accommodate the huge mass of population it has to confront. This was 

the reason of the creation of new districts that allowed the connexion of the city with other towns and 

villages. 

During the fifties, a few years after the Civil War, a problem of great migrations to Barcelona came up in  

a difficult politic context and economic difficulties that were conditioning during all the period. 

They had the need to grow and they did it by creating housing complexes in which the living conditions 

were precarious. The materials used in these constructions were of inefficient quality and rewarded the 

rush in its building in order to accommodate as much people as possible, even this, that project was not 

negative for the city. As  Amador Ferrer  i Aixalà  mentioned  "The emergence of massive housing in the 

area of Barcelona during the period 1950-1975 is one of physical phenomena, that clairly define and 

demostrate the qualitative transformation of Barcelona in a metropolitan area”. Therefore, to 

understand the transformations of the city it is very important that we always refer to all kind of housing 

from an urban, building and architectural approach. 

So, we get inside in our contribution that is a part of the research project (The architecture of the 

housing in Barcelona between 1939 and 1976)  based on the study of social building groups of the post 

war period, for example the polygons: Can Clos, La Mercè, Passeig Clavell,, La Verneda, JA Parera, La 

Meridiana, Verdum, Trinidad and Torre LLobeta. 
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2- CONTEXT HISTÒRIC I URBANÍSTIC A LA BARCELONA: LA  MANCANÇA D’HABITATGE  

Repressió i control de la població són dos aspectes que defineixen molt bé el moment que vivien els 

ciutadans de la postguerra. En plena dictadura franquista, la gent estava sotmesa a un control 

exhaustiu de les seves vides, la seva rutina i el seu funcionament al dia a dia. Un exemple és que un 

cop projectades les distribucions dels habitatges de qualsevol nova construcció, els propietaris havien 

de donar els usos a les estances tal com s'havien definit en projecte inicial, és a dir, no podien definir 

una nova distribució a gust propi, ni tan sols moure un llit de lloc. 

Amb tot, tenim una població aferrada a l'església, amb problemes econòmics importants, i patidora. 

La ciutat de Barcelona des d’inicis de segle, havia acollit nombrosos immigrants, una primera onada fou 

des dels anys 1900 al 1930, provenia en un primer moment de les comarques rurals pròpies de 

Catalunya i, a partir dels anys 30 en endavant, de l'exterior. Les dades en referència al creixement 

demogràfic dels nou vinguts són:  

• 1900-19210: 122.559 immigrants 

• 1910-1920: 124.194 immigrants 

• 1920-1930: 321.980 immigrants 

A partir d’aquestes dades podem veure perfectament que la població augmentava cada dècada més, 

ara bé, el nombre d'habitatges en edificis urbans no va créixer proporcionalment a la població. Això va 

generar un problema molt important com és l’aparició del barraquisme que es va estendre per zones de 

la ciutat com per exemple: la muntanya de Montjuïc; el sector Taulat i Poble Nou i tota la vora de la 

costa fins al riu Besòs; i eren construccions molt precàries, sense cap ordenament ni gairebé serveis 

previstos per a la gent que hi vivia.  

El barraquisme era la única solució per a la classe treballadora. Van arribar-se fins i tot a crear 

habitatges on les famílies compartien els espais i serveis, com és el cas d'Albergs. Gran part dels 

barcelonins no es podien permetre un habitatge digne i es veien obligats a viure en llocs massificats, de 

poques dimensions i amb poca higiene. 

Així doncs, la problemàtica evident era la manca d'habitatge de condicions de vida dignes pels 

habitants de la ciutat. De fet, les administracions pràcticament no havien actuat per a la promoció 

d’habitatge social. 

 

 

2- HISTORICAL AND URBAN CONTEXT IN BARCELONA: LACK OF HOUSING  

The Suppression and the control of the population are two aspects that define very good how people 

lived after the war. In Franco's dictatorship, people were subjected to an exhaustive control of their lives, 

their routine and its daily development. One example is that once the distributions of any 

new housing construction were projected, the owners had to use the rooms as there were defined in the 

initial project, so, they could not define a new distribution based on their own taste, not even moving 

a bed site. 

However, we have a population attached to the church, with important economic problems and 

suffering. 

The city of Barcelona, since the beginning of the century, had received many immigrants; a first wave 

was from 1900 to 1930. It came at first from the rural regions of Catalonia and,from the 

30s onwards,  outside the region. The information about demographic referencial growth of newcomers 

is: 

• 1900-19210: 122.559 immigrants 

• 1910-1920: 124.194 immigrants 

• 1920-1930: 321.980 immigrants 

From these data we can perfectly see  that the population increased every decade, however, the 

number of homes in urban buildings did not grow in proportion to the population. This generated 

a very important problem : the emergence of shantytowns which has extended for areas of the 

city including the mountain of Montjuïc, the Taulat sector and Poble Nou and the entire edge of 

the coast to the Besos river; and buildings were very poor, almost without 

any order or services provided to people who lived there. 

The shanty was the only solution for the working class. They even created homes where 

families shared spaces and services, such a Hostel. Most locals could not afford decent 

housing and were forced to live in overcrowded places,which had a few dimensions and few hygiene. 

So, the obvious problem was the lack of decent housing for people living in the city. In fact, the 

administration hadn't done anything for social housing promotion. 
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La institució que havia fet alguna aportació en aquest sentit era el Patronat de l’Habitació de Barcelona 

(PHB), un ens aparegut per realitzar una sèrie d'operacions per promoure habitatges socials. Entorn 

l’any 1929 va promoure diverses operacions, l’àmbit d’actuació de les quals van ser: Zona Franca, 

Horta Ronda de Dalt, Besòs, Sant Adrià i Cerdanyola. Els objectius a assolir per l'entitat eren2: 

1. Donar cabuda a la gent nova  

2. Crear un bon encaix dels barris que construïa amb els ja existents 

3. Treball intens edificant 70.000 habitatges en 25 anys 

L'any en que va néixer l'organització, es va celebrar l'Exposició Internacional a Barcelona, i entre aquest 

i any el 1930, ja es van construir 5.000 habitatges nous. Aquestes actuacions tenien un doble sentit, per 

una part, netejar la imatge de la ciutat envers la celebració de l'acte i per l'altre, millorar la qualitat de 

vida dels ciutadans, intentant deixar de banda les barraques i albergs. 

Malgrat l'aparició d'aquesta institució amb els propòsits esmentats, no es van fer prou propostes per a 

millorar la problemàtica de la ciutat, on hi havia zones cada vegada més poblades, de construcció pobre 

i precària.  

A partir de l'any 1945 es va crear l'Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), substituïnt el Patronato de la 

Habitación a partir d'aquest mateix any. L’Instituto va construir una sèrie de grups d'habitatges socials 

que van situar-se tots en zones perifèriques de la ciutat. Aquestes promocions van esdevenir petits 

polígons: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Quadre dels polígons promoguts per l'Instituto Municipal de la Vivienda. (Els Polígons de Barcelona) 

                                                 
2  De les cases barates als grans polígons: el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona 
entre 1929 i 1979 / a cura de Ferran Segarra ; altres redactors: Mercè Comas, Josep Maria Huertas, 
Jordi Oliveras...[et al.] / Barcelona /Ajuntament de Barcelona. Patronat Municipal de l'Habitatge / DL 
2003. 
 

The institution that had made some contribution was the Board Room of Barcelona (PHB), an 

institution appeared to do a some operations to promote social housing. Around1929 he 

promoted several actions which acted in Zona Franca, Horta, Ronda De Dalt, Besós, Sant Adrià, and 

Cerdanyola.The objectives to be achieved by the organization were: 

1.          Accommodating new people 

2.          Creating a good neighbourhood that fit with the existing buildings 

3.          Intense uplifting of 70,000 homes in 25 years 

The year of the organization foundation, the International Exhibition was held in Barcelona, and between 

that year and the 1930, around 5,000 of new homes were built. These actions had a double meaning on 

the one hand, to clean the image of the city towards  the event and, on the other,to improve the 

quality of life, trying to ignore the huts and shelters. 

Despite the emergence of this institution with the purposes mentioned,there were not proposals enough 

to improve the problems of the city, where there were more and more populated 

areas,of poor construction. 

From 1945 on, the Municipal Housing Institute (IMV) had been created, replacing the Patronage of 

the room. The Institute built a number of social housing groups that were placed in all peripheral 

areas of the city. Those groups became small polygons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del Polígon Any de construcció Nombre d'habitatges 

Torre Llobeta 1948 al 1956 769 

La Verneda 1951 al 1952 656 

Passeig Clavell 1952 186 

Can Clos 1951 313 

Turó Trinitat 1952 162 

El Polvorí 1952 443 
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Malgrat la promoció d’aquests polígons i l'aparició de 3.000 habitatges nous en un període de 7 anys 

(1945 al 1952), això no va representar una solució al greu problema que seguia arrossegant la ciutat, 

on el tipus d'habitatge que destacava era el de barraques. 

Paral·lelament a l'Institut Municipal de l’Habitatge3 ,s'ha de destacar una segona institució anomenada 

Obra Sindical del Hogar (OSH). Creada l'any 1942 també, va col·laborar en augmentar el nombre 

d'habitatges protegits durant la dècada dels 40 i 50. Les seves primeres intervencions varen ser: l'any 

1945 va promoure la construcció de 406 habitatges a la Urbanització Meridiana, tres anys més tard, 130 

habitatges al grup Nostra Senyora de la Mercè, a Pedralbes, i l'any 1950 inicià les obres del grup Joan 

Antoni Parera, que va arribar a una xifra de 1.647 habitatges al finalitzar les obres. 

És a dir, en el període comprès entre 1945 i 1950, va promoure 1.000 habitatges. 

Per útlim, també cal destacar l'aportació del Govern Civil de la Província, que va promoure 906 

habitatges nous a la barriada de Verdum, amb el nom de Cases del Governador. Seguint el mateix guió 

dels polígons de l'Institut, l'objectiu principal era allotjar famílies que provenien de les barraques. 

Per tant, tres òrgans van ser els responsables de promoure 5.000 habitatges entre 1945 i 1952, l'Institut 

Municipal de l’Habitatge, l'Obra Sindical del Hogar i el Govern Civil. 

A partir d’aquestes institucions van aparèixer els anomenats polígons. Construccions puntuals fetes en 

diferents zones, que regides pels objectius del Patronat, de l’OSH i d’algun altre organisme, esdevenien 

barris on es fomentava la relació entre les persones. 

A més cal afegir un altre esdeveniment. L'any 1951, es va conèixer la notícia de que es celebraria el 

XXXV Congrés Eucarístic Internacional a la ciutat de Barcelona. Donar cabuda a aquest acte tenia una 

responsabilitat afegida, mostrar a la resta de països la imatge de la ciutat i obrir-se al món internacional. 

Aleshores, el goverdador Civil Felipe Acedo Colunga, l'alcalde Antoni Maria Simarro i el president de la 

Diputació Provincial, el marquès de Castellforite, van encarregar-se d'un seguit d'actuacions traduïdes 

en la construcció d'habitatges nous, de millor qualitat. Obrint una nova etapa en la història dels polígons 

va esdevenir el més gran fins al moment en nombre d'habitatges, les Viviendes del Congrés Eucarístic, 

amb un total de 2.719 construïts entre 1953 i 1962 en una superfície de 16,5 ha. Així doncs, per segona 

vegada consecutiva, la celebració d'un acte que obria les portes a la resta del món, obligava a l'Estat 

Espanyol a netejar la ciutat de Barcelona, fer-la créixer i amb un cert sentit, amagant qualsevol forma de 

creixement descontrolada i massificada, com ho van ser durant molts anys les barraques. 

                                                 
3  Utilitzant el nom d’Institut Municipal de l’Habitatge (IMH) es fa referència a l’Instituto Municipal 
de la Vivienda, òrgan que va promoure les obres del barri objecte d’estudi. 

Despite the promotion of these estates and the development of 3,000 new homes over a period of 7 

years (1945 to 1952), this did not represent a solution to the serious problem that kept dragging the city, 

where the most common type of home was the shanty. 

 

During the same period of action of the Municipal Housing Institute, should be highlighted a second 

institution called Trade Union Work from home (OSH), created in 1942.  It helped to increase the 

number of housing during the 40s and 50s. His early acts were: in 1945 it promoted the construction of 

406 houses in the Construction Meridiana, three years later, 130 homes in the group Nostra Senyora de 

la Mercè, in Pedralbes, and in 1950 it started the building work on the Joan Antoni Parera group, which 

reached a number of 1647 homes at the end of the works. 

Between 1945 and 1950,it promoted about 1,000 homes. 

In the end, it's also important to include the contribution of the Civil Government of the Province, which 

promoted 906 new homes in the neighbourhood of Verdum with the name of the Governor 

Houses. Following the same script of polygons of the Institute, the main objective was to accommodate 

families who came from the barracks. 

Then, three organizations were responsible for promoting 5,000 homes between 1945 and 1952, the 

Municipal Housing, Trade Union Work and the Civil Government. 

 

From these institutions appeared called polygons. Buildings made off in different areas, which were 

governed by the objectives of the Board by OSH and some organisation else that became 

neighbourhoods where relationships were promoted. 

 

It's also important to add that in 1951, it was known that the XXXV International Eucharistic Congress 

would be held in Barcelona. Accommodating this event had an added responsibility, showing other 

countries the image of the city and get opened to the outside world. Then, Felipe Acedo Colunga, the Civil 

Governator, the Mayor Antonio Maria Simarro, the president of Consejo Provincial, and the Marquess of 

Castellforite, made several works which were transformed into new buildings. Opening a new period in the 

history of the estates, we can say it became the biggest building created until then by constructing the 

houses of the Eucharistic Congress, a total of 2719 built between 1953 and 1962 in an area of 16.5 

ha. So for second time, holding a ceremony that opened our doors to the world  forced the government 

to clean the city, make it grow with a certain sense and hide any uncontrolled and massive growth, as 

they were for many years the shacks. 
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Resulta arriscat afirmar que Barcelona té la trama que presenta avui en dia i el número tant elevat 

d'habitatges i d' habitants gràcies a la celebració d'aquests actes, ara bé, cal tenir sempre en ment que 

ser la seu de l'Exposició Internacional de Barcelona l'any 1929 i del Congrés Eucarístic l'any 1952 va 

ser clau perquè les següents construccions fossin de més qualitat, les condicions dins l'habitatge 

milloressin com també la qualitat de vida dels ciutadans.  

Així doncs, entenent aquest canvi i aplicant-lo com es preveia, en un període aproximat de 25 anys, 

entre el 1950 i el 1975, el Patronat Municipal de l'Habitatge va promoure l'edificació de 70.000 

habitatges. 

Durant la postguerra, les formes d'ordenació i coordinació per iniciar un procés de construcció s'havien 

de formalitzar. De l'any 1929 al 1945, els mètodes de gestió havien estat escassos, massificar el 

barraquisme era l'opció més còmoda, sense haver d'invertir temps en redaccions de projectes, 

revisions i modificacions posteriors, estudis que evidenciessin la preocupació pel lligam dels nous 

habitatges amb la trama urbana ja existent o treballar les formes per aconseguir construccions amb un 

cert atractiu.  

Ara bé, amb anys enrere de treball per millorar totes aquestes mancances i dur a terme mètodes que 

s'ajusten als paràmetres comentats, cal valorar la iniciativa de l'Institut Municipal de l'Habitatge. 

Aquest òrgan promotor Barceloní, que és precisament el responsable de les obres del Polígon Torre 

Llobeta, va fomentar l'habitatge social a la ciutat durant els anys cinquanta mitjançant una construcció 

ordenada, assequible i vistosa. 

A mode d'aclariment, és interessant veure els noms que ha rebut l'entitat al llarg de la seva història 

• 1929 (any de la seva creació) fins al 1945: Patronato de la Habitación de Barcelona (PHB). Es 

basava en la creació de cases barates. 

• 1945 al 1956: Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Aquest període coincideix amb la 

construcció del polígon Torre Llobeta. En aquests anys l'entitat actuava regint-se en la 

legislació d'habitatges protegits i bonificables. 

• 1956 al 1963: Patronato Municipal de la Vivienda (PMV). Promovia habitatges de lenda 

limitada i subvencionats. 

• 1963 al 1978: Patronato Municipal de la Vivienda. En aquest període es va ajustar a la nova llei 

d'habitatges de protecció oficial. 

• 1979: Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH). No va ser fins aquest any que l'Estat va 

permetre otorgar-li el nom en català. 

 

It is quite risky to afirm that Barcelona has this plot nowadays and the high number of buildings 

because of this events, however, it should be kept in mind that being the headquarters of the 

International Exhibition Barcelona in 1929 and the Eucharistic Congress in 1952 was crucial to the 

development of constructions of higher quality and improving  life conditions of people. 

 

Then, understanding this change and imposing it as it was expected, in approximately 25 years 

between 1950 and 1975, the Municipal Housing promoted the construction of 70,000 homes. 

 

During the postwar period, different forms of organization and coordination to initiate a process of 

construction should be formalized. From 1929 to 1945, management methods were scant. The easiest 

option was getting shanty towns grow, without having to invest time in editorial projects, revisions and 

modifications, subsequent studies that showed the concern for the new housing with an existent urban 

area or work on ways to achieve structures with a certain appeal. 

 

But with some years of work behind to improve these deficiencies and implement methods that 

conform to the parameters discussed, the Municipal Institute of Housing acting should be assess. This 

promoting organisation, which is precisely responsible for the construction of the Torre Llobeta, 

encouraged social housing in the city during the fifties by building orderly, attractive and affordable. 

 

To clarificate, it is interesting to see the names that the company has received throughout its history 

 

• 1929 (the year of its creation) to the 1945 Trust Room of Barcelona (PHB). It was based on building 

cheap housing. 

• 1945 to 1956: Municipal Institute of Housing (IMV). This period coincides with the construction of the 

Torre Llobeta estate. In these years the organisation acted on the legislation and housing meliorate. 

• 1956 to 1963: Municipal Housing Trust (PMV). It promoted lend limited and subsidized housing. 

• 1963 to 1978: Municipal Housing Trust. This period was adjusted to the new housing law. 

• 1979: Municipal Housing (PMH). It was not until this year that the state allowed it to be named in 

Catalan. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PFG- Estudi del teixit residencial del barri Torre Llobeta (1948) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Logotip emprat en la documentació de projecte per part de l'IMH 

L'Institut Municipal, cal a dir que no tenia la llibertat absoluta per executar obres sense el permís previ 

d'una segona entitat de més importància a nivell estatal. Quan rebia un projecte i el redactava, l'entitat 

havia d'enviar tota la documentació referent a les obres previstes a Madrid. A mans del Institut Nacional 

del Habitatge (INH), es revisava línia per línia quines eren les pretensions constructives del projecte 

concret, el pressupost constructiu estimat, el pressupost protegit, el càlcul de superfícies, l'estat de 

medicions, documentació gràfica, etc. A partir d'aquí l'Institut decidia tirar endavant o desestimar el 

projecte, que generalment havia encarregat ell mateix. 

Dels 70.000 habitatges que va construir el Patronat, com ja s’ha dit, 769 els em d’adjudicar al polígon 

Torre Llobeta. 

És en aquest punt on iniciem l'estudi del teixit residencial del Barri Torre Llobeta, amb l'objectiu principal 

d'entendre el seu encaix amb la trama existent, el seu ordenament, la tipologia d'habitatge emprada en 

la seva construcció i les tècniques aplicades, així com també l'evolució del conjunt al llarg dels anys, 

des dels primers lliuraments d'habitatges l'any 1950, fins l'actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Municipal Institute; it's important to say that he had not complete freedom to execute works 

without the previous permission of a second entity of greater importance at the state level. When it 

received a project and rewrite it, the company had to send all documentation related to the 

works planned to Madrid. On hands of the National Housing Institute (INH),it was reviewed line per 

line what were the construction pretensions of the specific project, the estimated construction budget, 

the budget protected, the surface calculation, the state of measurements, graphic documentation, 

etc. From there, the Institute decided to move forward or reject the project, which generally had 

ordered himself. 

Of the 70,000 homes built by the Board, as has already been mentioned,769 had to be allocated to the 

estato of Torre Llobeta. 

 

This is the point where we begin the study of residential tissue Torre Llobeta  neighbourhood, with the 

work of understanding how it fits with the existing plot, its regulations, the type of housing used in its 

construction and techniques used applied, as well as the evolution over the years since the first 

deliveries housings in 1950 until nowadays. 
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3- EL POLÍGON DINS LA CIUTAT 

3.1 APROXIMACIÓ AL BARRI 

Al polígon de Torre Llobeta se'l considera una operació de qualitat respecte les fetes fins al moment 

en el període en que el barraquisme era molt present a la ciutat. 

Amb la informació extreta de l’Enciclopèdia Catalana4, podem fer una presentació del barri, coneixent 

la seva situació i els resultats que es pretenien arrel de la construcció. 

Està situat al nucli antic de Vilapicina, en el costat oposada on hi ha el Barri del Turó de la Peira, en 

l'extrem més proper al Guinardó. Pertany al districte nº9 Nord, Nou Barris. 

El rodejen 4 vies:  el Carrer d’Amílcar;  el Carrer de Cartellà (antic Camí d'Horta a Sant Martí) i dues 

avingudes amples i importants, com ho són el Passeig de Maragall i l'Avinguda de Borbó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Fotoplànol Aeri. Localització del Polígon. Barcelona l’any 1958. ICC. 

                                                 
4 Els Barris de Barcelona, V.3: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris / Ramón Alberch i Fugueras / 
Barcelona / Enciclopedia Catalana / 1999 

3 - POLYGON IN THE CITY 

3.1 APPROACH TO THE NEIGHBORHOOD 

The polygon Torre Llobeta is considered a quality construction toward the ones done until that moment 

during a period were shanty towns were the biggest reality in the city 

 

With the information from the Catalan Encyclopaedia, we can make a presentation of the 

neighbourhood; by knowing its situation and the objectives they had with its construction. 

 

Located in the old neighbourhood Vilapicina, on the  opposite of the neighborhood Turó de la 

Peira ,closest to Guinardó. In district No. 9 North, Nou Barris. 

 

It's sorrounded by 4 streets:  Amílcar Street, Cartellà Street (old road to Sant Martí d’Horta) and 

two wide and important avenues, as are the Maragall Avenue and Borbó Avenue. 
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El conjunt es va plantejar com un complex de blocs en forma d'illa, formant un tancat que fomentés la 

relació entre el veïnat del polígon, és a dir, l'aparició d'un barri de petites dimensions dins d'un barri ja 

existent. Com a centre de trobada es deixaria, pràcticament lliure d'edificació, una plaça central 

conservant la Torre existent, aconseguint així generar un espai de lleure pels veïns.  

Respecte als habitatges es preveia que, estarien equipats amb safareig, bany, cuina, de 3 a 4 

dormitoris i menjador. A més, tots els edificis gaudirien de terrasses i terrats per utilitzar-los per 

estendre la roba. 

3.2 SITUACIÓ PREVIA DE LA ZONA 

Resulta interessant saber quin aspecte tenien els terrenys anteriorment a la construcció del polígon. 

Gràcies als foto plànols que proporciona l'Institut Cartogràfic de Catalunya, podem fer una seqüència 

d'imatges de diferents anys i veure detalladament l'evolució tant del barri estudiat com de la ciutat al 

complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3.2. Ajuntament de Barcelona. Plànol de Barcelona 1947. Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

The group was conceived as a complex block-shaped island, quite close, to promote relationships 

between its residents.The appearance of a small neighbourhood within a neighbourhood that already 

exists . As a central meeting would be virtually free of buildings, a central 

square tower preserving the existing Tower, creating like that a recreational space for residents. 

The housing would be equipped with laundry, bathroom, kitchen, 3 to 4 bedrooms and dining room. In 

addition, all buildings would enjoy terraces and rooftops to use them for drying. 

 

3.2 PREVIOUS LOCATION OF THE AREA  

 

It is interesting to know what the land looked like before the construction of the polygon. Thanks to the 

photo maps provided by the Cartographic Institute of Catalonia, we can make a sequence of 

images from different years and see in detail the evolution of both the studied area of the city.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3. Fotografia de la masia Torre Llobeta i els terrenys de la finca l’any 1941. Arxiu  Històric de Roquetes-Nou Barris.  
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El polígon de Torre Llobeta va ser començar a construir-se l’any 1948, coincidint amb una sèrie de 

construccions promogudes des dels anys 30 fins els 50 localitzades a la part nord-est de la ciutat, 

pròxima al Besòs. La seva aparició queda englobada en el grup d'edificacions de finques solitàries de 

la ciutat, en zones que solien generar-se a partir de la unió de dos o més nuclis. Observant la figura 

3.3, veiem que és en la intersecció del nucli del Guinardó amb el de Santa Eulàlia on apareixen els 

terrenys verds de la finca i la Torre situada al centre. Aquest va ser l’indret escollit per la construcció 

del polígon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.4 .Ajuntament de Barcelona. Plànol de Barcelona 1947. Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Al voltant de la finca rústica de Torre Llobeta, segons mostra la Figura 3.4,  ja hi havia una trama 

urbana definida, com hem dit l’envoltaven dues vies importants com el Passeig de Maragall o 

l'avinguda de Borbó. També destacar l'antic camí d'Horta, riera del barri de llarga extensió que 

desembocava al mar. No obstant, aquest nom a la via ja no s'utilitzava l'any 1946, any d'inici del 

projecte, aleshores ja rebia el nom de Carrer de Cartellà. Una quarta via, el Carrer d’Amílcar, facilitava 

la delimitació de les parcel·les propietat del Mas. 

Els terrenys que envoltaven la masia es van dividir en 11 parcel·les, ocupant un total de 26.033,15 m². 

 

The polygon Torre Llobeta was started to be built in 1948 to coinciding with a series of constructions 

projects from the 30's to the 50's located in the northeast of the city, close to Besòs. Its appearance 

is included in  a group of buildings of solitary estates of the city, in areas that used to be generated with 

the union of two or morecores.  

Observing Figure 3.4, we see that in the intersection of  “Santa Eulàlia” and 

“Guinardó” where  green areas of the building and the tower in the center. This was the place chosen 

for the construction of the polygon. 

 

Around the rustic state, as is shown in the photo 3.4, there already existed a defined urban 

area,two big avenues as the Borbó avenue and Maragall avenue.It also should be noted the old way of 

Horta, river of the neighbourhood of long extension stream which flows into the sea. However, this 

name is not used for the road since 1946, year of the start of the project, then it was called Cartellà 

Street. A fourth way, Amilcar Street,  facilitated the demarcation of the plots owned by the Mas. 

The land that surrounded the house was divided the place into 11 plots occuping 26.033,15 m². 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Quadre de les parcel·les en les qual es dividien els terrenys. Memòria descriptiva de la primera fase de 

construcció. Institut Municipal de l’Habitatge. 

 

 

 

SUPERFÍCIE DE LES PARCEL·LES (m²) 

Nº1 5842,8 Nº7 2925 

Nº2 900 Nº8 900 

Nº3 2925 Nº9 2692,62 

Nº4 2925 Nº10 2995,63 

Nº5 800 Nº11 502,1 

Nº6 2925 TOTAL: 26.033,15 
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3.3 EL MAS TORRE LLOBETA: SÍMBOL DEL BARRI 

El nom que pren el polígon, segons consta en la història dels barris de Barcelona, esdevé de la Torre 

que actualment encara existeix localitzada en la plaça central del barri. Aquesta construcció va ser 

inscrita en el catàleg d'edificis històrics i artístics, al segle XV i principis del XVI5. 

El propietari inicial de la Torre era J.M Comas i Argemí, obtinguda l'any 1877. De casa pairal va 

passar a ser propietat de l'exèrcit durant la guerra civil. I finalment l'Institut Municipal de l'Habitatge va 

fer-se amb la torre i els terrenys que l'envoltaven per construir-hi els 769 habitatges protegits 

mitjançant 5 fases. 

La torre va patir un temps d'abandó i fins i tot va estar apunt de ser enderrocada. Malgrat això, es va 

mantenir en peu gràcies a la insistència dels veïns conservacionistes i la importància històrica que 

conservava. Per acabar, cal a dir que també es reclamava l'edifici per a ús públic i així és des de l'any 

1988, on trobem que la torre s'ha convertit en un centre cívic del barri d'Horta i una biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Mas Torre Llobeta als anys 45. Fotografia d' Ivan Johanna /web Panoramio. 

 

 
                                                 
5  Els Barris de Barcelona, V.3: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris / Ramón Alberch i Fugueras / 
Barcelona / Enciclopedia Catalana / 1999 

3.3 THE MAS TORRE LLOBETA: SYMBOL OF THE NEIGHBORHO OD 

The name of the polygon, as recorded in the history of the districts of Barcelona, become the 

Tower that still exists today located in the central square of the neighbourhood. This building was 

listed in the document of historic and artistic buildings in the fifteenth and early sixteenth century. 

The initial owner of the Tower was JM Comas and Argemí,who obtained it in 1877. The  house 

became the property of the army during the civil war. And finally, the Municipal Housing got the 

tower and the surrounding land to build 769 housing through 5 phases. 

 

The tower suffered a period of abandon and even was ready to be demolished. However, he 

remained standing thanks to the insistence of conservationists residents who preserved the historical 

importance. Finally, we say that the building also claimed to public use and that's since 1988, we 

find that the tower has become a civic centre in the neighbourhood of Horta and a library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Casa pairal Torre Llobeta l’any 1940.Fotografia Google Earth 
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3.4- EL POLÍGON DINS L’ENTRAMAT VIARI 

Un cop construït el polígon, les obres del qual van finalitzar l'any 1956, podem veure quina forma 

tenien els blocs i el seu encaix amb la resta de la trama urbana. Com es pot apreciar a la figura 3.8, un 

plànol del barri del 1958, dos anys després dels primers lliuraments dels habitatges protegits, podem 

localitzar fàcilment uns espais oberts entre blocs. Aquesta característica és comú en gairebé tots els 

polígons apareguts des de la segona meitat dels anys 40 i tots els anys 50. Una particularitat que tenia 

per objectiu principal fomentar les relacions entre veïns i que el conjunt d'habitatges esdevingués un 

petit barri. També cal fer una especial menció a la plaça central on hi havia la casa pairal. Aquest 

espai es va deixar lliure d’edificació a excepció un bloc d'habitatges que restava just al darrere de la 

Torre, fet que li feia perdre protagonisme. Una espai de lleure on els veïns es podien trobar per 

conversar o els nens aprofitaven el solar de terra i vegetació per jugar i gaudir just al costat de les 

seves cases. 

Figura 3.8 Plànol Barri Torre Llobeta. Any 1958 .ICC 

El conjunt es pot interpretar com una zona tancada, que dona continuïtat a la trama urbana existent 

però aconseguint una personalitat de barri. Per tant, podem considerar aquest polígon com un conjunt 

encertat en quan al seguiment dels carrers que l'envolten i que té aquesta preocupació formal per 

aconseguir-ho. Alguns blocs podem dir que en el moment de ser projectats, es van sotmetre a un 

procés d’adaptació a l’entorn de la propietat, adoptant formes corbes o fent cantonada per no afectar 

la morfologia dels carrers. 

3.4-THE FRAMEWORK WITHIN POLYGON ROAD 

Once the estate was built, works that were completed in 1956, we can see how were the blocks and if 

it fit with the rest of the urban area. As it's shown in Figure 3.8, a map of the neighbourhood 

of 1958, two years after the first delivery of housing, we can easily find some open 

spaces between blocks. This is common in almost all the estates appeared since the second half of 

the 40s and all 50s. A particular aim of which was to foster relationships between residents 

and the housing complex to became a small neighbourhood. It is also worth it to do a 

special mention to the central square where there was the family home. This space was left free of 

build except for a block of flats which lay just behind the tower, which made him 

lose prominence. A recreational space where residents could find themselves to talk and children to 

play with the plot of land and vegetation  and have fun right next to their homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Fotoplànol aeri barri Torre Llobeta. Any 1958. ICC. Es delimita el contorn dels carrers que envolten el polígon per 

emfatitzar la idea d’àrea tancada. 
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El plànol de la figura 3.10, realitzat quatre anys posterior a la finalització de les obres, presenta una 

proposta de planejament per les diferents zones de la ciutat, independentment del barri on pertanyien. 

Es proposen agrupacions a partir d’activitats dominants. Per exemple: zones esportives, espais verds, 

tolerància entre zona residencial i indústria, zona de blocs aïllats, etc. 

Figura 3.10 Plànol de la zona. 1962 (ICC) 

En aquesta proposta el polígon queda englobat en una zona d'eixample seminintensiu. Podem 

entendre doncs, que la forma del barri encaixa amb la idea de l'eixample de barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

The image 3.10, taken 4 years after the end of the works, shows a proposal for the different areas of 

the city planning. Building agroupations are planned around several activities as for example sports 

centres, green areas, etc 

 

In this proposal, the estate is wrapped in an area of semi-intensive expansion. Then, we can 

understand, how the district fits with the idea of the Eixample district of Barcelona. 
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4- LA PROMOCIÓ: L’ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIEN DA 

A partir de les dades extretes directament de les memòries descriptives del projecte podem entendre 

quines varen ser les parts implicades en donar cos i forma al projecte d'habitatges protegits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Vista en perspectiva de la Promoció dels habitatges protegits a la finca Torre Llobeta ( Els polígons de Barcelona) 

4.1 CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

Barri: Nou Barris. Districte X Nord. 

Projecte: 53 edificis, agrupats en 11 blocs, amb un total de 769 habitatges protegits. 

Arquitecte i constructora 

L'arquitecte encarregat de les obres i qui signa tots els documents previs és Ramón Raventós i Solà. 

No es descarta que, també intervinguessin en les obres Pere Ricard Biot i J.Jiménez i Solà com a 

col·laboradors o ajudants. En qualsevol cas, era el Patronat Municipal de l'Habitatge qui designava les 

obres a l'arquitecte, i en molts dels plànols originals, no hi consta cap nom que identifiqui 

concretament a una persona, simplement apareix la signatura següent: “El arquitecto del Instituto 

Municipal de la Vividena (IMV)”. 

Per altra banda, l'empresa constructora a qui es va encarregar les obres al complet del conjunt fou 

ECISA, Compañía Constructora, S.A. Ara bé, és possible la col·laboració de l’empresa 

Construcciones Riera S.A. com a empresa subcontractada. 

 

 

Figura 4.2. Signatura del document referent a la memòria descriptiva de la cinquena etapa constructiva. 

Pressupost 

Les memòries descriptives ajunten un estudi econòmic que reflecteix una sèrie de dades fixes. 

Podríem dir que es segueix un guió definit per l'Institut Nacional de l'Habitatge, que es repeteix en 

totes les etapes i mostra en pessetes quines són les quantitats invertides en la construcció dels 

habitatges. 

Utilitzant com a model la memòria descriptiva de la primera etapa6, datada el 22 de Juny de 1946, on 

es mostra una relació referent a les superfícies edificades per cada tipus de vivenda, i a més un estudi 

econòmic que referenciem a continuació de manera simplificada per veure els punts en que es 

desglossa. 

Valor del solar:  

• 918.162,68 Pta. amb una superfície de 6.307m²  

Pressupost d'execució material 

• 9.203.118,45 pta. Aquest valor s'aconsegueix de la suma dels costos de construcció de cada 

tipologia d'edifici. L'etapa en concret estava formada per 12 edificis de set tipologies diferents 

 

 

 

                                                 
6  Memòria descriptiva Primera Etapa. Institut Municipal de l’habitatge.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PFG- Estudi del teixit residencial del barri Torre Llobeta (1948) 

18 

Valor honoraris facultatius 

• Honoraris de l'arquitecte. Aplicant la tarifa I- Grup tercer corresponia a un 2,5% de l'execució 

material, és a dir 230.077,96 pta. Ara bé, aplicant una reducció del 32%, els honoraris es 

rebaixen 73.624,94 pta, quedant en un total de guanys per l'arquitecte de 156.453,02 pta. 

• Honoraris aparellador. Rebia un 30% sobre l'obtingut per l'arquitecte, en aquest cas, 46.935,90 

pta. 

• Total del valor dels honoraris per facultatius: 203.388,92 pta.. 

Pressupost total protegit 

• 10.324.670,05 pta, que resulta de la suma dels totals dels tres primers apartats 

Número d'edificis, locals i habitatges. 

• L'etapa que iniciava el polígon estava composada per: 12 edificis, 33 locals comercials, 160 

habitatges i 12 porteries. 

Pressupost d'execució material d'un metre quadrat edificat:  

• 624,24 pta. 

Pressupost protegit per metre quadrat d'edificació: 

• 700,97 pta. 

Renda aplicable 

• 3% anual del pressupost total protegit: 309.740,10 pta. 

• Renta mensual en 12 mesos: 28.196,19 pta. 

• Renta de cadascun dels 147 habitatges d'igual número d'habitacions (3) inclosa la part alíquota 

de porteries, lloguer mensual: 145 pta. 

• Lloguer mensual dels locals comercials amb una superfície que representa la meitat de la d'un 

habitatge: 145 pta. 

• Lloguer mensual de cadascun dels habitatges amb més habitacions (4) que els habitatges 

habituals: 160 pta. 

• Lloguer mensual dels locals comercials amb habitatge inclòs dels edificis tipus F: 290 pta. 

Comprovació de la Renda 

• 147 habitatges a 145 pta al mes cadascun: 21.315 pta. 

• 31 locals comercials a 145 pta al mes: 4.495 pta. 

• 12 habitatges amb 4 dormitoris a 160 pta : 1.920 pta. 

• 2 locals comercials amb vivenda inclosa a 290 pta: 580 pta.. 

• Amb tot, obtenim un import mensual de lloguer de 28.310 pta. 

Així acaba el l'estudi econòmic que vol evidenciar que construir els habitatges no representava 

pèrdues i que amb els lloguers estipulats, s'anava recuperant la inversió feta. 

  

4.2. Les fases d’execució i periodització del procés  d’una fase 

El barri es va construir en 5 fases que van de l'any 1948 fins l'any 1956. 

 

Grup Fases Any de 
projecte 

Any de 
construcció 

Any de 
lliurament 

Superfície 
construïda 

Núm. 
d'habitatges 

Núm. 
locals Porteries 

Torre 
Llobeta nº1 1946 1948 1950 15445 175 32 2 

Torre 
Llobeta nº2 1947 1950 1952 11840 150 24 4 

Torre 
Llobeta nº3 1947 1950-54 1954 7196 98 18 1 

Torre 
Llobeta nº4 1947 1954 1955 12997 152 24 2 

Torre 
Llobeta nº5 1947 1955-1956 1957 16009 183 29 13 

      Figura 4.3. Quadre que mostra les fases de construcció de Torre Llobeta. (De les cases barates als grans Polígons) 

En l'apartat d'antecedents de projecte, contingut inclòs en les memòries descriptives del mateix trobem 

algunes dades significatives que ens aproximen la cronologia que es va seguir per a executar les 

obres. Concretament, coneixem les referents a la cinquena i última etapa constructiva del conjunt7. Cal 

avançar que el barri es va construir en cinc fases i l'etapa a la qual fan referència les següents dades 

va ser la més extensa en quan a nombre d'habitatges construïts, 183. 

 

                                                 
7  Antecedents del projecte de construcció de la Cinquena Etapa del grup Torre Llobeta. Institut 
Municipal de l’Habitatge. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PFG- Estudi del teixit residencial del barri Torre Llobeta (1948) 

19 

El document era redactat pel Patronat Municipal cita les següents dates:  

05/07/1952 

• Aprovació del projecte per part del consell d'administració 

21/08/1954 

• Aprovació del projecte per part de l'Instituto Nacional de la Vivienda 

• Concessió de beneficis 

09/10/1954 

• Celebració de la subhasta de les obres 

23/04/1955 

• Adjudicació definitiva de les obres 

• Inici de la construcció 

22/06/1956 

• Escriptura d'hipoteca 

23/10/1956 

• Previsió de fi de les obres 

Un cop vist el procés, cal analitzar els salts temporals per reflexionar quins eren els motius 

d'acceleració o endarreriment. La primera diferència de més de dos anys entre el 05 de Juliol de 1952 

i el 21 d'Agost de 1954 representa la més àmplia de tota la cronologia. Concretament és l'espai 

temporal comprès entre les aprovacions del projecte pel consell d'administració i per l'Institut Nacional 

de l’Habitatge, respectivament. 

Es pot deduir que aquest període coincideix amb l'enviament de tota la documentació referida al 

projecte a Madrid. Aleshores, tota modificació posterior que realitzés a Barcelona l'Instituto Municipal 

de la Vivienda, necessitava el vist-i-plau de l'Institut. I és just el que va passar en gairebé totes fases 

del polígon, on van haver-hi errors de càlcul a les medicions, augments del pressupost inicial per 

pujada de preus  nivell nacional o necessitat inclusió de soterranis o semi soterranis. 

En el cas concret d'aquesta cinquena etapa, un fet clau a comentar que possiblement evidencia 

aquests dos anys fins l'aprovació definitiva del projecte, el trobem en la memòria de la cinquena 

etapa8, on s'exposa: 

<...se observó que los movimientos de tierras, cimentaciones y muros de contención previstos en el 

Proyecto, eran insuficientes por imposición de la naturaleza del terreno y dichas rasantes, lo cuál dió 

orígen a tener que realizar obras por los indicados conceptos de mediciones superiores a las previstas 

en el Proyecto. Tanto es así que debido a la gran diferencia entre las rasantes definitivas y la cota 

inicial del terreno, han motivado a construir una planta de sótanos en las casas tipos J, D-2 y E-2...> 

Tot això ja va passar també en la primera i la tercera etapa, que en segons quins edificis, la cota 

resistent del terreny no es trobava fins a 4 metres de profunditat i va derivar a la mateixa solució. 

Amb tot, qualsevol modificació per petita que fos provocava un augment en el temps. 

Per la resta del programa, també cal remarcar la rapidesa amb la que es pretenia executar les obres, 

del 23 d'Abril de 1955 al 22 de Juny de 1956 és un any i escaig per construir la fase més gran de 

totes, amb un total de 13 edificis. Tenint constància que les obres van finalitzar el mateix any 1956, ja 

es considera un èxit en quan a compliment de terminis estipulats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Memòria descriptiva cinquena fase grup Torre Llobeta. Institut Municipal de l’Habitatge 
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Dades quantitatives 

Les dades que es mostren a continuació s'han extret dels plànols que s’han tornat a dibuixar de 

l'Institut Municipal de l'Habitatge i les memòries descriptives de cada fase, en l'apartat d'estudi de 

superfícies 

 

Superfície total del polígon 3,80 ha 

Espais Verds 6.077,48 m² 

Parcel·les 26.033,15 m² 

Teixit viari 5.889,37 m² 

Superfície total construïda: 63.487 m² 

Superfície total construïda habitatges: 52.905,83 m² 

% sobre sup. construïda total 83,30% 

Superfície total útil habitatges 46.557,14 m² 

Número habitatges Fase nº1 175 

Número habitatges Fase nº2 150 

Número habitatges Fase nº3 98 

Número habitatges Fase nº4 152 

Número habitatges Fase nº5 183 

Número Total d'habitatges 769 (afegint les porteries amb habitatge) 

Superfície construïda locals 4.653 m² 

Superfície construïda mitja local 33 m² 

% sobre superfície construïda total 7,30% 

Volum mitja dels locals 132 m³ 

Total volum locals 18.612 m³ 

Número de locals comercials 126 

Número de locals comercials amb habitatge 18 

Total locals 144 

Superfície total construïda equipaments - 

% sobre superfície construïda total - 

Superfície total construïda comercial i 
d'oficines. 360 m² 

% sobre superfície construïda total 0,56% 

Densitat habitatge 5 Persones/habitatge 

Número estimatiu persones 3.845 hab/barri 

Densitat habitatges/ha 202 hab/ha 

Coeficient edificació global m²st/m²s 2,12 

Figura 4.4. Quadre de dades quantitatives de la construcció. Càlcul a partir de plànols redibuixats adjunts al document. 
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5- ORDENAMENT DEL BARRI 

Fixant-nos en els espais que composen la totalitat del polígon, podem diferenciar: zones destinades 

als blocs d’habitatges, zones verdes o de lleure, noves vies de trànsit rodat i espais privats reservats 

pels veïns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Plànol adjunt nº8. Vials i Espais verds. 

Vials 

La interpretació dels espais del polígon queda ben entesa a partir del concepte d’illa. Podem 

identificar-ne fins a 5. Doncs bé, entre aquests espais delimitats (definició d’illa) apareixen 4 noves 

vies de trànsit rodat amb la necessitat de generar noves connexions entre les ja existents com el 

Passeig Maragall i el Carrer de Cartellà, i són:  

• Carrer de Cubelles: 1.350 m² 

• Carrer de Subirats: 1.636,87m² 

• Carrer de Santa Fe: 1.620m² 

• Carrer de Pontons: 1.282,50m² 

Amb un total de 5.889,37 m² de teixit viari s’aconseguia la generació d’una nova trama interna que 

donava continuïtat amb la ja existent. Entenent el que s’exposa en La construcción urbanística de una 

ciudad compacta, de Joan Busquets9, el barri respon a dues de les múltiples tipologies d’expansió 

suburbana en la zona de Sant Andreu durant la postguerra. 

En primer lloc es cita la importància de les avingudes. En el cas concret del polígon parlem del 

passeig Maragall. L’existència d’aquesta via que rodeja les terres del barri permet la fixació d’una 

secció transversal bàsica, constant i una organització interior prevista de voreres, trànsit rodat, arbres i 

jardins. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2  Estat del Passeig Maragall l’any 1947. (Barcelona: La construcción urbanística de una ciudad compacta) 

El segon model al que es regeix la nova trama del barri és al Pla geomètric de carrers amb plaça. Això 

queda palès considerant els següents principis: 

• Idea d’una plaça central presidida per un edifici d’ús públic, la casa Mas Torre Llobeta n’era el 

centre.  

• Creació d’una malla de carrers ortogonals, estrets i bàsicament isòtrops. 

• Organització de les edificacions tipològicament anàlogues als teixits viaris i carrers interns. 

Per altra banda tenim, els espais lliures entre els blocs, on no hi tenen accés els cotxes. Es tracta 

doncs de vies de trànsit exclusiu per a vianants, que també les podem considerar zones d’esbarjo, 

malgrat no es va preveure cap tipus de mobiliari urbà i era un paviment no tractat, de terra.  

 

 

                                                 
9  Barcelona: La construcción urbanística de una ciudad compacta ./ Joan Busquets / Barcelona / 
Ediciones del Serbal / 2004 
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Espais de lleure  

La compactació dels blocs formant diferents illes va generar la creació d’uns espais lliures entre els 

blocs lineals i varen ser aquests els utilitzats per ús exclusiu dels veïns del barri. Així doncs es van 

destinar un total de 6.077,48 m² lliures de trànsit rodat. 

L’espai més representatiu va ser la plaça central on estava situada la cas mas. A dia d’avui, segueix 

sent el punt de reunió dels qui habiten el barri, deixant gairebé solitaris la resta d’espais, destinats a 

l’aparcament de vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Jardí Públic al voltant de la Torre Llobeta. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

 

Equipaments 

La masia Torre Llobeta és l’única construcció que podem definir-la com a construcció annexada als 

habitatges d’ús públic. Cal dir però, que només podem considerar-la com a equipament pel veïnat en 

alguns moments concrets de la seva història ja que sempre ha estat un edifici que mai ha quedat clar 

el seu ús. No va ser fins l’any 1981 que va aconseguir-se fer-ne l’ús com a centre cívic, després de 

moltes reivindicacions per part dels habitants del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Veïns del barri jugant a Tennis taula dins la masia Torre Llobeta, l’any 1981. (Arxiu fotogràfic de Barcelona) 
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Usos comercials i d’oficines 

Del projecte inicial és difícil designar a cada local comercial de planta baixa l'ús que al qual estaria 

destinat, ara bé en la memòria del projecte de les etapes10 es reflecteixen varis locals destinats a 

oficines, on trobem els següents usos: 

• Carrer Santa Fe nº local 528: Telègrafs 

• Carrer Santa Fe nº local 529: Correus 

• Passeig Maragall nº d'edifici 186, número de local: 58: Oficines del propi Institut Municipal de 

l'Habitatge 

• Carrer de Santa Fe edificis nº1 i nº3, números de locals: 508, 510, 526, 527 i 530. Instal·lació 

d’una Comissaria de la Policia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Plànol adjunt nº7. Planta baixa del barri complet. Ús comercial i d’oficines. 

Les zones de color blau identifiquen els locals comercials del barri, un total de 138, 18 dels quals 

disposen d’habitatge adossat al local. La superfície aproximada útil dels locals oscil·la els 32 m², amb 

una alçada de 4 metres fins al forjat del primer pis. 

 

                                                 
10  Memòries descriptives de la primera a la cinquena etapa. Intsitut Municipal de l’Habitatge. 
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6-HABITATGES 

6.1- ORDENACIO DELS HABITATGES 

El barri està composat 5 illes que contenen d'un a tres blocs cadascuna. En total hi ha 11 blocs 

formats per 53 edificis (em refereixo a edificis a cada unitat d’escala que conformen els blocs). 

D'aquests se'n deriven 12 tipus d'edificis diferents. Respectant la nomenclatura del projecte de l'Institut 

Municipal de l´Habitatge, les tipologies són: A, B, C, C', D, E, F, G, H, I, J i K.  

Les tipologies d’edifici estan repartides tal i com apareixen en la figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1. Plànol adjunt nº 9. Tipologies d'edifici al barri 

Cada bloc està composat per un seguit d’edificis amb la porteria i escala corresponent. 

A la mateixa figura 6.1, podem veure també quines són les diferents tipologies d’edifici al barri i 

diferenciar-les per la seva forma en planta, que s’especifiquen en el quadre següent: 

 

 

 

TIPOLOGIA 
D'EDIFICI 

QUANTITAT 
D'EDIFICIS 

IGUALS 
ALÇADES COMPOSICIÓ 

PLANTA BAIXA PISOS 

A 5 PB+4 2 habitatges i 
una porteria 

4 pisos alts amb 
dos habitatges 

per pis 

B cantonada 1 PB+4 3 locals i una 
porteria 

4 plantes amb 2 
habitatges per 

pis 

C1 (cantonada) 6 PB+4 4 locals i 2 
habitatges 

4 pisos de quatre 
habitatges 

cadascun i un 
últim pis amb 3 

habitatges 

C5 (intermedi) 16 PB+3 4 locals i 2 
habitatges 

3 pisos de quatre 
habitatges 

cadascun i un 
últim de dos 

C3 i C7 
(intermedi C/ 

Pontons nº3 y 7) 
2 PB+3 

2 locals amb 
habitatge i 2 
habitatges 

3 pisos de quatre 
habitatges 

cadascun i un 
últim de dos 

D 4 PB+5 4 locals 
5 pisos de dos 

habitatges 
cadascun 

E 8 PB+6 2 habitatges 
6 pisos de dos 
habitatges per 

pis 

F 8 PB+6 

2 locals 
comercials i un 

local amb 
habitatge 

5 pisos de dos 
habitatges i un 

últim pis d'un sol 
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G 1 PB+7 2 locals i 1 local 
amb habitatge 

6 pisos de 2 
habitatges 

cadascun i un 
setè pis amb un 

habitatge 

H 1 PB+7 2 locals amb 
habitatge 

6 pisos de 2 
habitatges 

cadascun i un 
setè pis d’un 

habitatge 

I 1 PB+6 2 habitatges i 
dues porteries 

5 pisos de quatre 
habitatges i un 
últim de dos. 

J 1 PB+6 
1 local, 1 local 

amb habitatge i 1 
habitatge 

6 pisos amb 2 
habitatges per 

pis 

K 1 PB+6 
2 locals, 1 

porteria i 1 local 
amb habitatge 

6 pisos de tres 
habitatges 
cadascun 

Figura 6.2. Quadre de classificació dels edificis en funció de les plantes baixes. Interpretació de les memòries descriptives del 

projecte de la primera a la cinquena fase. 

Una dada de diferenciació entre edificis és l’existència o no de locals comercials en la planta baixa, 

així com els que tenen al local habitatge incorporat. 

Cal remarcar també aquí els espais reservat per les porteries. Molts dels edificis disposen d'una 

generalment equipada amb cambra higiènica a més de dormitori i menjador, cosa que les convertia en 

un nou habitatge i porteria.  

Aprofitant la informació mostrada  en la figura 6.2, també sabem quines són les alçades dels edificis 

així com la composició de l’última planta, que varia en funció de si dona al carrer o a l’interior de l’illa. 

Els edificis que a l’última planta tenen un nombre menor d’habitatges és degut a l’eliminació d’un d’ells 

per utilitzar l’espai com a terrats comunitaris. 

 

6.2- TIPUS D'HABITATGES 

Un dels elements centrals del nostre estudi és conèixer i analitzar quines són les solucions adoptades 

als habitatges protegits del barri. És interessant aquest anàlisi per veure quina era la composició 

predominant i com es resolien les distribucions fa 60 anys. 

Pràcticament podem parlar d’una manera de distribuir els espais que serveix com a model per a tot el 

polígon, i que es sotmet a diferents modificacions provocades per la localització concreta dels 

habitatges, principalment la resolució de les cantonades. Aquesta tipologia es troba als edificis tipus C, 

els que composen els blocs lineals amb patis interiors, més repetits al barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Plànol adjunt nº 23. Distribució nº1. 

Tenen una superfície útil de 67,39m², tractant-se dels anys 50, podem afirmar que eren habitatges 

preparats per acollir una família de 5 membres i proporcionar a aquests una qualitat de vida bona dins 

la llar. De la figura 6.3, és necessari remarcar l’elevada superfície del vestíbul d’entrada, que amb una 

superfície de 5,88 m² supera a estances com el bany, la cuina o el safareig. Pel que fa a la distribució, 

podem establir un grup unit de tres cambres humides, que ventila al pati interior dels blocs lineals, i un 

altre conjunt format pels dormitoris, el menjador i la terrassa, que ventilen per la façana principal. 
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No obstant, per la naturalesa dels edificis i per solucionar punts concrets, a la distribució tipus es 

realitzen canvis que fan variar l’esquema inicial. 

A mode d’aclarir totes les modificacions a la que és sotmesa la distribució presentada, s’han establert 

uns paràmetres que defineixen els canvis que es donen en alguns edificis: 

• Afegiment d’un dormitori 

• Desplaçament del vestíbul 

• Dormitori irregular 

• Desplaçament d’un dormitori 

Aquestes modificacions es mostren en els plànols adjunts nº24 i nº25. 

Ara bé, hi ha distribucions d’habitatges que no podem interpretar-les de la mateixa manera que la 

distribució nº1, Així que, s’han establert tres distribucions més, que són puntuals i que reben un tracte 

diferent per trencar amb l’estructura inicial i sobretot per fer una separació de les cambres higièniques. 

Es localitzen en edificis que tenen una forma concreta per adaptar-se a la forma dels carrers que 

envolten el barri i en nombre, no representen tipologies representatives en el conjunt si no que les 

podem englobar en el grup de solucions puntuals. La figura 6.4 és un exemple, representa la 

distribució nº3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 6.4 Plànol adjunt nº 27. Distribució nº3. 

Alsehores cada tipologia d’edifici té un nombre d’habitatges per planta concret. D’aquests habitatges 

s’en coneix la seva superfície construïda gràcies a l’estudi de superfícies que consta en les memòries 

descriptives de la primera i cinquena fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 6.5 Quadre de superfícies construïdes de tots els habitatges del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de superfícies edificades 

Tipologia d'habitatge Superfície 

A 76,50 m² 

B 71,22m² i 65,77m² 

C intermedi 75,00 m² 

C cantonada 76,30 m² i 75,00 m² 

D 68,00 m² 

E 77,50 m² 

F 68m² i 80,60m² 

G 71,40 m² i 87,21 m² 

H 83,73 m² i 87,21 m² 

I 61,36m² i 67,10m² 

J 75,79 i 68,76 m² 

K 75,75 m², 42,66 m² i 65,00 m² 
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7-ASPECTES CONSTRUCTIUS 

Gràcies a l'obtenció de part de les memòries descriptives de les fases de construcció del conjunt amb 

l'afegit d'alguns plànols extrets directament del projecte, podem arribar a conèixer quins materials es 

varen fer servir en el moment per construir els habitatges. Per capítols anirem coneixent les tècniques 

constructives emprades. 

FONAMENTS 

La fonamentació dels edificis està feta de formigó en massa, barrejat amb 150 Kg de ciment Porland. 

La solució  va ser la construcció de fonaments en rasa continus i pous. Els primers, amb una amplada 

de 0,7 metres, reben el pes tant de les parets de tancament de gruix de 0,30mts i també el de les 

parets de càrrega de 0,15mts. Els fonaments aïllats, amb unes dimensions d’1metre per 1 metre per 

una profunditat que es desconeix, és on descarreguen els pilars dels locals a planta baixa. El mètode 

constructiu emprat va ser la col·locació d’un encofrat i la posterior vessada de formigó. Aquesta 

tècnica resultava ràpida i al mateix temps eficient, per això era la més estesa als anys 50. Em de tenir 

en compte que en aquell moment un sistema de construcció ràpida es valorava molt en aquests 

polígons. 

 El locals són diàfans gràcies a la solució de pilars i jàsseres, el que fa possible que aquests espais 

siguin totalment lliures de pilars intermedis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 7.1. Planta Fonaments edifici tipus F. Plànol cimentació primera etapa. 

SOTERRANIS 

Segons el plànol adjunt nº6, del qual n’és part la figura 7.2,  localitzem els soterranis que hi ha al llarg 

de tot el barri.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Localització d’algunes planes soterrànies del barri. 

A la memòria descriptiva de la cinquena etapa de construcció trobem: “Las obras de la quinta etapa 

dieron comienzo el día 23 de Abril de 1.955 y al verificar el replanteo de las mismas y tener que 

ajustarse a las rasantes marcadas por la Sección correspondiente del Exco. Ayuntamiento de 

Barcelona, se observó que los movimientos de tierras, cimentaciones y muros de contención previstos 

en el Proyecto, eran insuficientes por imposición de la naturaleza del terreno y dichas rasantes, lo cuál 

dió orígen a tener que realizar obras por los indicados conceptos de mediciones superiores a las 

previstas en el Proyecto. Tanto es así que debido a la gran diferencia entre las rasantes definitivas y la 

cota inicial del terreno, han motivado a construir una planta de sótanos en las casas tipos J, D-2 y E-

2.” 

Amb aquesta informació entenem quin és el motiu evident de la necessitat de construir-hi plantes 

soterranis que es localitzen en llocs puntuals i que van destinar-se majoritàriament a magatzems per 

als locals comercials. 
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ESTRUCTURA VERTICAL 

Els tancaments de l’estructura dels edificis estaven construïts mitjançant façanes de 0,30m de gruix, 

parets de càrrega de 0,15 m d’ample, envans interiors de 0,10mts i també envanets de 0,05mts. 

De fàbrica pels tancaments verticals s’utilitzaven : 

- Maó foradat 290 x 140 x 100 mm  

- Totxana  290 x 140 x 40 mm 

- Maó massís 290 x 140 x 52 mm 

Per la unió dels elements de fàbrica es feia servir morter composat per calç hidràulica i ciment. 

FORJATS 

Pel que fa a l’estructura horitzontal, es va construir mitjançant biguetes de formigó armat executades 

in stiu amb intereix de 55 centímetres. El cantell de les biguetes era de 18 centímetres. Arrel de la 

figura 7.3, es mostren dos tipus de forjat, però no podem assegurar quin era el més emprat en els 

habitatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Forjats pisos 3ª etapa. Tipus 1 i Tipus 2. 

Per una banda tenim un tipus nº1, a la part superior de la figura. Un forjat composat per biguetes de 

formigó armat de 15 cm d’ample i 18cm d’alt. A la part superior disposen d’una part que sobresurt que 

recolza sobre maó foradat. 

El que sobta d’aquesta solució constructiva és com es mantenien estables els elements situats entre 

bigueta i bigueta. Es pot suposar que el revestiment del sostre ja els proporciona un suport, cosa que 

també aconsegueixen amb la unió d’un element superior, de forma rectangular  

Jàsseres de formigó armat en crugies. 

En segon lloc, tenim un forjat fet també a partir de biguetes de formigó armat amb un cantell de 17,5 

cm fetes in situ, és a dir, fetes a partir de la vessada de formigó en el moment de crear el forjat. 

L’espai formigonat és l’originat per la morfologia dels revoltons ceràmics que segueixen l’estructura del 

forjat. Per tant, aquesta segona solució consta de menys elements materials i també presenta un punt 

crític, la part més estreta del revoltó, situada a l’inferior i que rep el pes. Podem suposar que les 

càrregues quedaven distribuïdes i que no només aquest punt havia de ser el més resistent.  

                    Figura 7.4 Habitatges en construcció corresponents a la segona etapa. Foto de l’any 1949. AFB 

A la part inferior dreta de la figura 7.4 veiem el plantejament dels forjats de les plantes pis de les 

tipologies d’edifici A i C. 
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COBERTES 

Segons la tipologia d’edifici, apareixen dues solucions a la coberta.  

Per una banda tenim  la coberta inclinada a quatre aigües suportada per una encavallada de fusta, 

acabada amb les teules àrabs de l’ordre de 25 a 20 peces per metre quadrat. Respecte els paraments 

verticals, presenta un voladís d’un 40 centímetres aproximadament en tota l’envolvent.  

En segon lloc, les terrasses practicables d’ús comunitari, estan formades per una solera de formigó, i 

un paviment de mosaic hidràulic. Solució de coberta catalana, que amb el la tècnica de deixar espais 

buits entre els envanets que la suporten i també en la façana, permet la total ventilació evitant 

humitats i filtracions. 

La coberta transitable es localitza sobretot als blocs lineals amb patis interiors, als edificis tipus C. 

PAVIMENTS 

Els paviments de les plantes baixes estan recoberts de granit artificial, també els graons i replans 

d’escala. 

En canvi, a les plantes pisos es va utilitzar el mosaic hidràulic de 20 x 20 cm. 

REVESTIMENTS 

Paraments verticals interiors lliscats amb guix. 

PINTURA 

En les plantes pis, pintades a la celamina les parets interiors i els sostres. A l’oli les exteriors, barana i 

porta d’entrada. A l’esmalt en portes interiors a tres marcs. A l’oli en sòcol de totes les habitacions i 

locals, arrambadors dels banys. 

FUSTERIA 

Les dades que es mostren a continuació són les dimensions de la fusteria utilitzada en els habitatges 

tipus D, E, F, i I  en les plantes pis, extret d’un plànol de projecte referent a la primera etapa11  

Portes d’accés als pisos : 0,80 x 2,20 m 

                                                 
11 Plànol de les dimensions de la fustería en els habitatges D,E,F i I de la primera etapa. Institut 
Municipal de l’habitatge. 1946 

Portes interiors : 0,70 o 0,60 x 2,20 m 

Passamà de la barana d’escala i dels balcons de fusta. 

Marcs de pas : 0,90 o 0,70 x 2,10m  

Portes balcó: 1,40 x 2,40 m 

Finestres habitacions: 1,20 x 1,30 m 

1,00 x 1,30m 

Finestres escala: 1,00 x 1,00 m 

0,80 x 1,30m 

0,50 x 0,80m 

Armaris cuina: 0,60 x 2,00 m 

Armaris dormitori: 0,80 x 2,00m 

 

 

 

 

                                      Figura 7.5. Dimensions portes i armaris de les plantes pis edificis tipus I, D i E. 
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FAÇANA 

Les façanes que envolten els blocs tenen un tractament diferent segons si donen als carrers principals 

o als secundaris o als patis interiors. Les interiors, totes eren arrebossades o estucades i pintades de 

color blanc. Ara bé, les orientades als carrers principals (Figura 7.6), tenen un acabat d’obra vista, 

amb un revestiment de peces de pedra artificial a les plantes baixes i a les arestes en tota la seva 

alçada. Pel contrari, les façanes que donen a la nova trama interior nascuda amb el polígon, 

simplement tenien un revestiment revocat i pintat a partir de planta baixa fins a la resta d’alçada 

(Figura 7.7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 Façana principal Edifici I, foto de l’any 2011          Figura 7.7. Façana principal Edifici C, foto de l’any 2011 

 

 

 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS EDIFICIS I ELS HABITATGES 

Una de les peculiaritats de les dsitribucions dels habitatges i que es repeteix en gairebé totes les 

distribucions diferents, com hem vist anteriorment, és la unió de les  cambres humides, es presenten 

agrupades les estances de la cuina, el bany i el safareig. Aquesta idea permet que el conjunt ventili 

cap a la mateixa direcció, que coincideix amb la façana posterior, tant en els patis interiors dels blocs 

com als espais orientats al tancat generat pel barri. 

Figura 7.8. Bloc Tipus B-C’-C. Zona de serveis agrupada amb ventilació a patis. 

BANYS, CUINES I SAFAREJOS 

La pica del safareig és de formigó armat de 56 x 41 centímetres, complets. 

El bany estava equipat amb una dutxa d’obra. 

CUINA 

La cuina tipus la coneixem gràcies a un plànol de projecte de la cinquena etapa. La cuina referida a 

les plantes tipus dels edificis E estava formada per: 

Cuina econòmica amb forn de 50 x 37 x 36 cm 

Aigüera Roca model “ISEO” Mida 2. de dimensions 60 x 40 x 21 cm. 

1 lleixa de  de 45 x 46 x 2,5 cm 
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1 lleixa de peces de 50 x 120 x 2,5 cm 

3 Ferros T 3,5 x 3,5 x 45 cm sota la lleixa de peça  gran. 

1 armari inferior de fusta, de 70 cm d’alçada x 70 x 50, amb dos fulles i 2 calaixos. 

1 armari superior de fusta, de dimensions 70 x 110 x 50, amb dues portes de fusta i tela, amb un total 

de 110 cm d’alt i 70 cm d’ample. 

La porta era de fusta, amb una fulla de 70 x 210 x 3,5cm. 

Les parets estaven acabades amb cinquanta peces ceràmiques de 20 x 20 cm que només recobrien 

una alçada de 40 centímetres al perímetre de la cuina, a partir del taulell, dues peces cada 20 

centímetres. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Els punts de llum eren instal·lats amb tub Bergamana, vist en baixants. 

A continuació es mostra una planta tipus de l’edifici E, on veiem els punts de llum en les diferents 

estances i el recorregut de la instal·lació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.Punts de llum habitatge tipus E. Patronat Municipal de l’Habitatge. 

Dins l’habitatge concret (figura 7.9), es localitzen 8 punts de llum, sempre situats al centre de l’estança 

a la qual il·luminen. Tots disposen d’un interruptor d’activació i apagat i el dormitori doble en té dos.  

INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Figura 7.10. Evacuació d’aigües de l’edifici E. 

El sistema de recollida d’aigües presenta una estructura semblant a les branques d’un arbre. 

Connectats a la xarxa general del carrer a partir d’un clavagueró ovoide de 27 x 36 cm, en primer lloc 

es deriva a banda i banda just abans de l’entrada a l’edifici, convertint-se en un circular de 20cm de 

diàmetre, que va a recollir les aigües del baixant més allunyat. Aquest, situat a la cantonada dels 

dormitoris i que passa per l’interior de l’edifici en la totalitat del seu recorregut, amb 15cm de diàmetre, 

s’encarrega de transportar l’aigua procedent de la coberta. 

En segon lloc, ja a la zona comunitària de l’escala, es torna a derivar a banda i banda per evacuar 

aigües dels banys mitjançant una canonada de 20 cm de diàmetre. Una segona connexió, permet 

també endur-se l’aigua que prové de la coberta, transportada també per baixants de fibrociment de 15 

cm de diàmetre que discorren per la façana posterior. 
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8- TRACTAMENT FORMAL 

Als anys cinquanta, les institucions que promovien les construccions de nous habitatges no sempre 

tenien la preocupació de conferir als edificis un tractament formal acadèmic. 

Els arquitectes de l’Institut, en el moment de projectar el grup d’habitatges protegits defensaven una 

idea significativa: la idea del polígon com a conjunt unitari. Es tractava de crear uns límits entre els 

vials de trànsit rodat amb la illa d’habitatges, un total de 5 illes en tot el barri. Aquesta intenció de crear 

aquesta diferenciació de zones s’aconseguia per una banda, donant unitat i rellevància al tractament 

de façanes exteriors i per l’altre, a partir d’uns pòrtics de connexió que delimitaven perfectament les 

illes. 

La idea de continuïtat dels elements d’enllaç projectats, les façanes dels edificis ens faciliten 

informació per tal d’entendre quina intencionalitat busca l’arquitecte. Observant la planta del barri com 

conjunt, veiem que té la forma aproximada a la d’un rombe, amb 4 vèrtex ben definits. La figura 8.1, 

destaca el vèrtex situat a la part dreta inferior, assenyalant l’edifici I, el més significatiu i representa la 

façana de presentació del barri, en el punt d’unió entre l’Avinguda de Borbó i el Passeig de Maragall. 

Aquesta façana té un treball i unes característiques que la fan representativa en el seu estil que 

veure’m més endavant. Seguint amb la visió global de conjunt, totes les façanes que formen part del 

perímetre del rombe i que romanen orientades a la resta d’edificacions veïnes que no formen part del 

conjunt, tenen un aspecte diferent a la resta de façanes. A continuació veiem un seguit d’imatges on 

veiem la composició d’aquestes façanes perimetrals. 

En aquest sentit, el conjunt de Torre Llobeta segurament pel fet d’estar integrat en la trama urbana 

existent i per la voluntat dels arquitectes de conferir-li un tractament formal d’acord amb els gustos 

predominants en aquell moment, pren com a referent el llenguatge arquitectònic acadèmic i fa 

d’aquest el seu tret més diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8.1. Plànol d’Horta l’any 1967. ICC. Remarcats els 4 vèrtex importants i el contorn del barri. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Figura 8.2. Façanes principals dels edificis E i F orientades al Passeig Maragall. Any 1953. AFB. 
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Figura 8.3. Seqüència de façanes principals orientades a carrer. Any 2011. 

Totes les façanes presentades en la figura 8.3, corresponen a un mateixa forma de resoldre-les, 

adoptada de l’arquitectura acadèmica del moment, un retorn a les formes acadèmiques i classicistes 

que es va dur a terme durant els anys 40 i 50.  

Totes responen al següent esquema: 

• Bassament: Coincideix amb la planta baixa. Representa el sòcol de l’edifici i presenta un 

acabat de pedra artificial, treballada definint unes línies paral·leles cada 40 centímetres 

aconseguides per una diferència de gruix de la peça.  

• Cos central: cobreix les plantes tipus. L’acabat en aquesta part és de maó d’obra vist en tota la 

seva alçada, a més, en les arestes del bloc es dona un tractament particular en tot el seu 

recorregut. S’aconsegueix la continuació de l’ús de la pedra artificial al bassament mitjançant 

peces més petites, de dues geometries diferents amb les quals es crea una espècie de dentat 

intercalant-les. 

• Àtic: és la corona de l’edifici, i generalment es soluciona amb àtics i una coberta inclinada a 

quatre aigües acabada amb teules àrabs. 

 

Aquesta combinació de pedra i maó és una referència extreta de construccions que es varen fer a 

Madrid durant la postguerra.  

Altres característiques compartides amb obres espanyoles són: 

• L’ús d’una arquitectura formal. A partir de geometria acadèmica, com podem veure en el 

tractament de les plantes baixes, amb línies totalment paral·leles. 

• L’ús del ferro pintat en les baranes dels balcons. Moment en que es va començar a 

experimentar en nous materials per a la construcció. 

• Cerca d’una naturalesa escenogràfica. Les façanes pretenien relacionar els edificis amb el seu 

entorn. 

• Continuïtat espacial. Variació del tractament de les alçades per ús. 
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Pel que fa a la resta de façanes, que no formen part de la part del contorn i que resten orientades a 

les noves vies creades a partir de la construcció o als espais interiors dels propis blocs, no presenten 

la mateixa solució constructiva. Simplement tenen un acabat arrebossat i pintat de la planta baixa fins 

l’últim pis. Aquest fet evidencia el poc interès que atorga l’arquitecte a aquests paraments, que resten 

amagats d’alguna manera respecte els altres i que actualment simbolitzen una segona imatge del 

barri, sòrdides i en males condicions pel que fa a la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Façanes posteriors dels edificis, oriendes als carrers interiors del barri. Any 2011 

L’altre recurs emprat per a reforçar la idea d’unitat tal i com hem dit, eren els pòrtics projectats entre 

blocs, unint els extrems dels edificis tipus C cantonada i els F, i en una ocasió, també uneix l’edifici C 

amb el G (Figura 8.5) 

Figura 8.5. Plànol adjunt nº1. Localització dels elements d’enllaç entre edificis. 

 

 

Aquests pòrtics d’enlllaç no es van arribar a construir i només van ser part del projecte inicial. El cost 

de cada element d’unió, amb una longitud d’11 metres era de 11.415,96 pta12, i  sabent que havien de 

construir-ne un total de 6, representava un augment de pressupost de 68.495,76 pta.  

Un altre factor que implicava l’augment de costos era el desnivell del barri. La figura 8.1 és un alçat del 

pòrtic de connexió, que per a ser construït forçava modificar la morfologia del terreny per anivellar-lo i 

fins hi tot fer unes escales per salvar la diferència d’alçada. Amb tot, se suposa que això va ser el 

motiu que va comportar la decisió de no executar-los.  

 

 

 

 

                                                 
12 Memòria descriptiva primera fase / Institut Municipal de l’Habitatge 
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        Figura 8.6. Alçat d’un dels pòrtics de connexió. Plànol de la primera etapa constructiva. Institut Municipal de l’Habitatge. 

 

Tot i no construir-los, cal remarcar la intencionalitat dels 

pòrtics, que formalment, a part de formar un tancat de l’illa 

d’habitatges, pretenen ser l’accés a la zona interior lliure de 

circulació rodada i reservada pels veins. 

Així doncs, és rellevant destacar aquest tret característic que 

tot i que no va ser executat, ens ajuda a entendre la 

intencionalitat del polígon i comprendre la raó per la qual es 

considera Torre Llobeta com el primer barri format per illes 

tancades. 

 

 

Figura 8.7. Secció del pòrtic i de la planta baixa de l’edifici F. Primera etapa 

constructiva. Institut Municipal de l’Habitatge. 

 

REFERÈNCIES INTERNACIONALS 

Si em d’assignar un model estranger al barri Torre Llobeta, clarament correspon a les Höfes 

aparegudes  a Viena. Aquesta manera de construir nascuda als anys 20, com indica l’article Missing 

Link: Typologie Viennesi13, defensa la idea de crear un conjunt a partir del qual, existeixin un espais 

interiors entre els blocs que fomentin les relacions veïnals i serveixin també d’espais verds. A més, es 

pensa en aquesta vida en comunitat equipant als conjunts amb escoles, biblioteques, ambulatoris, 

sales de festa o grans places verdes. En el cas particular del 

polígon, a menys escala que aquestes construccions Vieneses, 

tenim la plaça del mas Torre Llobeta, que simbolitza el centre 

d’atenció i reunió pels habitants, amb la plaça verda. També 

existeixen els jardins de cada illa d’habitatges, que són zones 

exclusives per a trànsit de vianants.  

 

 

Figura 8.8 Esquema Höfes. Revista Domus 

Una altra idea que podem extreure de la mateixa revista i que coincideix amb el polígon és l’existència 

al barri d’una porta d’ingrés, un accés no només a un edifici en concret, si no a tot el conjunt. Es tracta 

de l’edifici I, que l’interpretem aquesta funció d’entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 8.9 exemples d’accés a Höfes. Revista Domus.              
                                                 
13 Missing Link. Typologie viennesi /1978 Nº 278/ DOMUS Monthly magazine of architecture, 
desgin,art. 
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Figura 8.10. Façana de l’edifici I. Any 1949. Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre article interessant que ens permet associar les referències internacionals amb la construcció 

del barri és el publicat a la revista francesa “Architecture mouvement continuté”14. L’Autor hi cita:” Le 

Hof en tant que nouvelle forme d'habitat colectif des travailleurs acquière une signification politique en 

s'affirmant comme "partie prenante" de la ville”. Les Höfes, a part de ser unes construccions que 

permetien al col·lectiu obrer un habitatge digne, també sostenien un rerafons polític, ser unes 

intervencions que representessin una part important de la ciutat. És a dir, podem afirmar que el barri, 

en el seu moment, va simbolitzar una intervenció important dins la trama urbana ja existent i va 

complir amb les expectatives previstes en el moment del projecte, ser una operació de qualitat. 

Característica tant dels habitatges protegits, que es consideren suficientment equipats per a les 

famílies que hi anirien a viure, com de la visió global del conjunt, treballant les façanes integrant-les a 

models ja existents a la resta de l’estat espanyol en la postguerra. 

Del barri però, cal remarcar l’alta densitat d’habitants a la qual havia de fer front. No hem de deixar de 

banda la idea que eren habitatges destinats a ser habitats per classes mitjanes i baixes, molt 

nombrosa en el moment. Per això, la idea de viure en comunitat creant espais comunitaris és certa, 

ara bé, cal esporgar la reduïda superfície d’aquestes zones al barri, els patis interiors dels blocs C mai 

van acabar sent llocs de lleure i de reunió a causa del limitat accés. Els habitants dels mateixos blocs 

eren els únics que tenien la possibilitat d’accedir-hi a partir del vestíbul de les plantes baixes, i amb el 

temps han passat estar gairebé en desús. Dins d’ells no s’hi van preservar zones amb vegetació, ja 

que les dimensions no eren suficients. 

Els patis interiors dels blocs lineals, predominants al barri, van esdevenir ventilacions de les cambres 

humides i no pas espais públics pels habitants. L’existència d’aquestes zones i dels jardins ens 

permeten, com em comentat anteriorment, relacionar l’operació com una interpretació de les fetes 

arreu de l’Estat espanyol i a Viena, però a petita escala. Resulta fictici afirmar que els veïns 

disposaven d’espais verds i equipaments suficients, i que la vida en comunitat era una realitat ens els 

patis interiors, on no s’hi va preveure cap tipus d’element decoratiu o mobiliari pels habitants. 

Tot aquesta problemàtica ve donada directament per l’alta densitat dels habitants, 202 habitants/ha. 

Torre Llobeta era una intervenció de nivell, que buscava referents del moment en segons quins 

aspectes constructius, els edificis eren alts i els habitatges, dignes. Ara bé, la quantitat de famílies que 

havia d’assolir no era proporcional als espais necessaris per viure com es pretenia a les Höfes de 

Viena, on les construccions eren dotades d’equipaments propis i les zones de lleure eren d’unes 

dimensions d’acord amb el nombre d’habitants que preveien abastar. 

 

                                                 
14 Höfe, ville et modernité / 1952 Nº 41 / AMC Architecture mouvement continuité 
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9- EVOLUCIÓ DEL BARRI 

Establim dos nivells diferents a l’hora d’analitzar les transformacions i els progressos del polígon des 

de la seva construcció fins a dia d’avui. En primer lloc, des del punt de vista històric i social, coneixent 

així quin tipus de gent va habitar els habitatges protegits, quines van ser les seves principals 

reivindicacions o fets puntuals que és interessant destacar per la seva repercussió envers el veïnat. 

Per altra banda, el punt de vista de manteniment i modificacions constructives que s’han pogut 

detectar comparant la informació plasmada en el projecte, plànols i memòria, en front les visites al 

barri durant l’any 2011 per comprovar-ne el seu estat actual. 

9.1 REIVINDICACIONS I DEMANDES AL LLARG DELS ANYS 

Els habitatges protegits del polígon van ésser ocupats per famílies treballadores, i gent de classe 

mitjana. Una característica general d’aquest tipus d’habitants era el seu caràcter reivindicatiu, la seva 

manera d’expressar la seva disconformitat actuant en grup, de manera civilitzada i organitzada. 

El barri es va començar a construir quan ja existia una xarxa de transports que discorria per l’avinguda 

de Borbó. Un cop finalitzades les obres, a la mateixa avinguda, la companyia municipal d’autobusos  

va instal·lar-hi una cotxera amb una capacitat de 200 autobusos. Això generava una alta contaminació 

acústica i fums, que perjudicava directament als habitants del polígon, forçats a conviure amb aquest 

entorn. Els veïns van mostrar l’any 1963 la seva disconformitat per l’existència de la cotxera (Figura 

10.1), la qual reclamaven convertir en un espai d’equipament, una zona verda lliure de fums i sorolls o 

fins hi tot acceptaven una proposta existent en el moment d’instal·lar-hi el museu del tramvia.  

Malgrat l’esforç, no es va aconseguir el que pretenien els veïns i la cotxera va continuar en 

funcionament. 

Per altra banda, un altre de les principals reivindicacions dels veïns va ser l’ús de la Torre Llobeta com 

a centre cívic. La torre, que va passar de casa pairal a caserna militar durant la guerra, mai es va 

definir com un equipament pels habitants del polígon, els habitatges es van construir al seu voltant, 

però la construcció no pertanyia als veïns. Això va provocar que el veïnat s’organitzés per fer saber la 

intenció de convertir l’edifici en un centre de cultura i punt de trobada públic.  

Entre els anys seixanta i setanta es va produir una aferrissada disputa entre els partidaris d'enderrocar 

la Torre Llobeta, que llavors presentava un estat ruïnós, i els que en defensaven la conservació, entre 

els quals cal citar entitats com la dels Amics de la Ciutat i l'Associació de Veïns de Torre Llobeta. El 18 

de desembre de 1983, després d'una acurada restauració, la Torre Llobeta es va transformar de palau 

medieval en Centre Cívic a més de instal·lar-hi una biblioteca pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Veïns del barri manifestant-se per aconseguir un espai verd i eliminar la cotxera. Any 1963. AFB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Tramvia dins la cotxera de Borbó. Any 1971. Arxiu Històric de Roquetes- Nou Barris. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PFG- Estudi del teixit residencial del barri Torre Llobeta (1948) 

38 

Pel que fa als equipaments, després de 60 anys d’existència del barri, l’únic que podem destacar és la 

construcció d’una escola pública al costat de la Torre Llobeta, a la plaça central del polígon. L’any 

196115 s’hi va inaugurar l’escola pública Joan Maragall. Aquest centre d’ensenyament primari va donar 

vitalitat al barri, la plaça central era la zona recreativa preferida pels menuts. Entre les propostes que 

hi havia per l’ús de la Torre, l’ampliació de comentada escola n’era una possibilitat. Actualment és un 

centre d’ensenyança secundària, l’Institut d’Educació Secundària Manuel Carrasco i Formiguera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 9.3. Alumnes de l’escola. Classe del professor Guillén. Any 1966. Grup Joan Maragall 

Al darrere de la figura 9.3, podem veure la plaça central del barri, on hi havia vegetació i àrees de 

descans i reunió, com bancs per seure-hi o distraccions pel més petits. 

9.2 ESTAT ACTUAL 

El fet que el barri hagi perdurat fins a dia d'avui, amb una vida aproximada de 60 anys, ajuda a 

entendre quins canvis de caire constructiu s'han dut a terme al llarg d'aquest període.  

En espais verds, cal aturar-se en la plaça central. Amb el temps, s’ha anat condicionant, i millorat el 

seu plantejament. Hi ha una zona de petanca per als avis, zones d’esbarjo amb bancs i un parc 

                                                 
15 Els Barris de Barcelona, V.3: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris / Ramón Alberch i Fugueras / 
Barcelona / Enciclopedia Catalana / 1999 

infantil. Hi ha diferents escales que solucionen el desnivell del barri. Cal destacar la quantitat de gent 

que es reuneix avui en dia a la plaça per parlar i passar una bona estona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Escales a la plaça central del barri. Foto de l’any 2011. 

És evident que la plaça central hagi millorat al llarg del temps a partir de la construcció de les escales i 

l’habilitació de les zones per a tot tipus de públic.  

La vitalitat i activitat del barri és aquí, per tant, s’entén l’evolució de l’espai. Ara bé, altres zones 

interiors d’algunes de les illes d’habitatges, no han tingut el mateix tracte i el seu estat no dista massa 

de la informació prevista al projecte. 

 

 

 

 

 

   Figura 9.5 Estat de diferents zones del barri. Zona de terra i carrer asfaltat destinat al aparcament. Fotos de l’any 2011 
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Respecte als blocs, a partir de diferents visites al barri i extracció de múltiples fotografies, s'han 

detectat diferents actuacions realitzades al llarg de la vida útil de les construccions. 

Actuació nº1 

Instal·lació d'ascensors als blocs de PB+3PP i als de PB+4PP. En el plànol annex nº 6 Alçades dels 

edificis, podem veure que els 6 blocs lineals amb patis interiors corresponen a les alçades 

comentades. 

La zona apte per adherir els ascensors va ser unir-lo a les caixes d'escala. Òbviament, a la cara 

contraria per on s'accedeix a peu. Orientats als patis interiors. Es tracta d'una operació habitual en 

edificis d'aquesta alçada i amb aquests anys de vida, aproximadament, 60. En molts casos influeix 

l'acord veïnal per invertir en aquest canvi, ara bé, a dia d'avui, construccions com aquesta ja disposen 

d'un espai destinat als ascensors, sobretot per facilitar l'accès als diferents habitatges a les persones 

de mobilitat reduïda. 

 

 

 

 

 

                                            

                                          Figures 9.6 i 9.7 Ascensors als edificis tipus C. Foto de l’any 2011 

Actuació nº2 

Als mateixos 6 blocs lineals, concretant en els edificis C que finalitzen el conjunt, inicialment no 

disposaven d'un espai privat de igual tractament que els patis interiors generats per la forma dels 

propis edificis, ara bé, avui en dia si que podem apreciar l'existència d'un espai només disponible pels 

qui viuen als edificis. Mitjançant una paret divisòria de 5 centímetres d'amplada i 1 metre d'alçada, 

més un vallat de ferro d'1,2 metres més, apareix un nou pati interior, que en cap dels 6 casos disposa 

bancs, safarejos, o qualsevol altre element. 

                                      Figura 9.8 Pati interior nou a les plantes baixes dels blocs lineals. 

Actuació nº 3 

 

Respecte a aspectes formals dels blocs, composició arquitectònica i distribucions, resulta complicada 

la tasca d’analitzar una per una quines han estat totes les variacions al llarg de tots els anys, si més 

no, destaquem les més representatives i vistoses. 

L'edifici tipus I, que té caràcter emblemàtic des del seu origen, ja que és la façana principal del barri, 

presenta unes diferències en planta baixa envers el projecte originari. 
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Figura 9.9 Aspecte de la planta baixa edifici tipus I projectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.10 Edifici tipus I. Una única porta d'accès. Foto de l’any 2011 

Els canvis més destacats que identifiquem a partir de la figura 9.9 són: 

• Una sola porta d'accés de carrer al pòrtic d'ingrés a l'edifici i no tres. 

• Eliminació dels tres graons a banda i banda de la planta que donen pas a les caixes d'escala. 

• Eliminació dels envanets que van de les columnes centrals a la paret que dona accés al pati 

• Inexistència de les dues finestres situades a la paret d'accés a pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                        Figura 9.11. Planta Baixa edifici I en obres d’acabat. Foto de l’any 2011. 

 Segons la figura 9.10, l'eliminació de dues de les portes que permeten accedir a l'edifici s'ha efectuat 

mitjançant un semi tancament de fàbrica de maó, de 5 centímetres d'amplada i fins a una alçada de 

0,7 i 1,2 metres respectivament. Seguidament s'han col·locat unes reixes de ferro, amb una distància 

entre barrots de 10 centímetres fins a prolongar el tancament 1,2 metres més. D'aquesta manera, 

s'han inhabilitat per complet les portes, deixant només practicable la situada al centre. 

És possible que l'operació d'eliminar graons i dues petites parets de 5 centímetres d'ample s'hagi 

efectuat en els darrers anys. Guiant-nos per la Figura 9.11, veiem un paviment nou, amb un enrajolat 

fins l'alçada de 0,9 metres a columnes i paraments i també un resvestiment d'aquests elements acabat 

de pintar. 

Actuació nº4 
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Tornant als 6 blocs lineals, tenim un altre diferència destacable que fa referència als balcons de les 

plantes pis. Es tracta de l'eliminació de l'envà de 5 centímetres amb fusteria de doble porta, que marca 

la divisió entre la terrassa i l'àrea del menjador, per fer el tancament al propi balcó mitjançant fusteria 

d'alumini. 

D'aquesta manera s'aconsegueix ampliar la superfície del menjador en 2,5m², no obstant, perdem la 

zona intermèdia, que estava destinada a terrassa encara que era un espai sota sostre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.12. Tipologia de balcó original 

Com s'observa a la figura 9.12, el tancament divisori entre l'espai exterior i interior, està situat sota 

sostre  completat amb una vidriera de doble porta corredissa i tancament d'alumini, ambdós elements 

eviten que aquest punt sigui crític en quan a l'aparició de ponts tèrmics, cosa que afectaria al confort 

en la zona del menjador. Ara bé, amb el pas dels anys i suposem que per aconseguir un augment de 

superfície del menjador i fer un tancament complet del balcó, molts dels propietaris d'aquest tipus 

d’habitatges han optat per convertir els balcons en galeries. En primer lloc, és probable la desaparició 

de l'envanet originari (Figura 9.13), ja que no és necessària la seva existència donat que la seva 

funció serà efectuada per altres elements. En segon lloc i directament relacionat amb l'anterior 

comentat, l'opció més repetida visiblement ha estat la instal·lació de finestres amb tancament d'alumini 

que discorren del passamà dels balcó fins la part inferior del balcó superior. És a dir, es crea un espai 

totalment tancat, incorporant en molts casos persianes que converteixen els antics balcons en galeries 

amb finestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.13. Balcons en els habitatges de distribució tipus 1. S’eliminen els dos envanets de tancament interior per donar pas 

a la fusteria d’alumini i vidre, creant així una galeria que compleix també la funció d’aïllament tèrmic respecte el menjador. 

Són diferents opcions les que s'han adoptat durant els anys, ara bé, la més corrent i visible la trobem 

en la figura 9.14, la de la conversió de la terrassa en galeria. En molts casos s’han instal·lat 

estenedors per a la roba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.14. Balcons transformats en galeries. 
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10- CONCLUSIONS 

L’aportació del treball permet entendre com eren els habitatges del polígon, la seva ordenació i la 

composició global com a barri.  

Un cop analitzat el barri seguint un guió que va d’una visió global del conjunt i finalitza en un punt tant 

aproximat com és l’estudi de com es distribueixen les estances dins els habitatges protegits, podem 

veure quins són els aspectes positius i negatius de la intervenció. 

A nivell global, fixant-nos en la idea de barri, cal remarcar la manca d’equipaments pels veïns. Com 

s’ha dit durant el cos del treball, la construcció no va preveure cap tipus d’espai públic, i va ser l’any 

1961 quan a la plaça va néixer una escola, 6 anys un cop finalitzades les obres i lliurats els habitatges. 

Pel contrari, ,s’ha de destacar el bon encaix del barri amb la resta de trama urbana existent, la seva 

morfologia és gairebé ideal per no modificar l’estat dels carrers.  

A nivell més aproximat, ha estat  interessant veure com eren els habitatges i les seves distribucions. 

Una superfície útil mitja de 67m² en tot el polígon, fa 60 anys enrere i amb la comparativa d’altres 

polígons on les superfícies eren molt menors, permet afirmar que el polígon Torre Llobeta donava als 

seus habitants unes bones condicions de vida, i amb un espai privat suficient per compartir amb la 

família. 

Un dels aspectes a destacar d’aquesta construcció és la preocupació de l’arquitecte, ja no per les 

plantes dels habitatges i el tractament acurat d’aquestes, si no per l’aspecte formal i acadèmic del 

conjunt. És a dir, el que realment és interessant d’aquest barri és la seva intenció de veure’s com un 

bloc d’illes unides que mostren unes façanes treballades a la resta de carrers que formen part de la 

trama urbana, volent així causar bona impressió i ser uns edificis representatius dins la ciutat. 

Constructivament, s’han pogut veure les diferències respecte les tècniques emprades avui en dia. Per 

exemple, els forjats tenen unes solucions força peculiars que mostren un mètode diferent de 

solucionar els sostres. O els fonaments de formigó en massa, profunditat dels quals es desconeix, 

també sorprèn el seu bon funcionament, suportant un pes que es considera elevat ja que hi ha edificis 

de fins a planta baixa més set plantes pis.  

Els materials utilitzats per paviments, paraments, sostres i façanes eren de bona qualitat. El fet de 

conservar-se en bon estat després de tants anys justifica aquest fet. Si que és obvi i cert que molts 

dels habitatges s’han rehabilitat, però per exemple, com s’ha pogut detectar en les escales 

comunitàries, la gran majoria mantenen tal i com es varen construir als anys cinquanta. 

Hem pogut fer una aproximació dels mètodes constructius emprats en els habitatges protegits i 

d’aquesta manera, descobrir com s’executaven els edificis fa seixanta anys enrere. 

El fet que la construcció objecte d’estudi romangui en peu i plena activitat és primordial per fer la 

comparativa entre la informació aportada per les diferents fonts consultades i l’estat actual. Visitant el 

barri en diferents ocasions, s’han pogut detectar alguns dels canvis efectuats al llarg del temps així 

com corroborar i contrastar informació consultada amb quelcom material i visible. 
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AGRAÏMENTS 

Per la confecció d’aquest treball ha estat vital el seguiment acurat dels tutors. Per una banda la Maribel 

Rosselló m’ha ajudat a entrar en el món de la història dels habitatges i entendre com es planejaven els 

polígons d’habitatges en una època molt dura per a la societat. Per altra, en Joan Serra, m’ha ensenyat 

molt pel que fa a la elaboració d’uns plànols que segons l’escala amb la qual es representen, expliquen 

alguna cosa en concret. A ambdós professors vull agrair l’alta disponibilitat per a les cites i correccions, i 

el fàcil i continu contacte per correu electrònic. El tracte rebut sempre ha estat molt cordial i pròxim. 

Un altre persona a la qual vull donar les gràcies per la seva aportació és la Maria Fèlix Roncero, qui em 

va atendre en vàries ocasions a l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge. La seva cerca d’informació i 

l’adquisició de les memòries constructives i plànols a l’arxiu, han estat vitals per aproximar-nos al polígon 

objecte d’estudi. Al llarg del treball es fa menció en repetides vegades a les memòries constructives, i és 

gràcies a aquests documents que s’ha pogut donar gran part de la informació que requeria aquest 

treball. 

Per acabar, donar les gràcies a familiars i amics amb el seu recolzament incondicional, cosa que m’ha 

empentat a seguir en una bona línia de treball i m’ha motivat a treballar amb regularitat i constància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


