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EL SECTOR DE LES CASERNES DE SANT ANDREU: UN EXEMPLE DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA A LA CIUTAT DE BARCELONA 

Autor: Antonio Vázquez Gómez 

Tutores: Miriam Villares Junyent i Elisabet Roca Bosch 

El barri de Sant Andreu de Palomar està patint una de les transformacions 

urbanístiques més rellevants de la ciutat. Es tracta de la renovació urbana dels dos 

grans solars (11 hectàrees en total) on s'aixecaven les antigues Casernes de Sant 

Andreu. El sector està limitat pels C/Gran de Sant Andreu, C/Fernando Pessoa, 

C/Palomar i P/Santa Coloma, i com a eix central el P/Torras i Bages. Des de la 

demolició de les instal·lacions militars a principis de 2004 s'han anat construint 

diversos equipaments i edificis en un llarg procés que ha comptat amb la participació 

de diverses entitats i col·lectius. 

L'àmbit d'estudi correspon al districte i barri de Sant Andreu que es troba al nord de la 

ciutat de Barcelona. Com a antic poble, té una història i tradició destacables que ha 

influït en el procés de transformació urbana. La tesina conté una breu ressenya 

històrica del seu passat i un anàlisi socioeconòmic de la situació actual. També exposa 

el conflicte social que es va generar arrel de l'ocupació de les instal·lacions on hi van 

arribar a residir més d'un miler d'immigrants durant els mesos de 2003. Després del 

desallotjament massiu es va iniciar el procés de renovació urbana que té com a pilars 

bàsics la creació de nous habitatges, equipaments i espais lliures. L'equilibri i la 

barreja entre aquests tres aspectes és un dels valors afegits del projecte de les 

casernes. 

El pla d'habitatge preveu la creació de 12 unitats d'habitatge amb prop de 2 000 

vivendes amb un repartiment heterogeni de tipologies. Més de la meitat dels pisos 

seran de protecció oficial i dotacional. Actualment hi ha executades 2 unitats. 

El programa d'equipaments consta de 12 peces d'equipament diferents. Actualment hi 

ha executades 2 peces i 1 està en execució. 

Els espais lliures més rellevants que preveu el projecte corresponen a 1 zona verda en 

la parcel·la oest i 1 rambla d'equipaments en la parcel·la est. Actualment no n'hi ha 

cap executada. 

També s'analitza l'evolució urbanística de l'àmbit d'estudi i l'evolució temporal del 

projecte. L'evolució urbanística es desenvolupa a partir dels diversos planejaments 

que històricament han afectat l'àmbit d'estudi. L'evolució temporal es realitza a través 

del diàleg dut a terme entre els diversos actors que intervenen en el procés de 

transformació urbana des de les primeres reunions fins a l'actualitat. 

La reordenació inclou temes com el transport i la mobilitat, les xarxes de servei o 

l'avaluació ambiental. D'aquests tres aspectes s'exposa la situació inicial en el sector, 

s'analitzen les actuacions previstes en el planejament i s'aporten diverses propostes 

de millora. 

Finalment, es realitza una discussió i una anàlisi comparativa entre diverses 

alternatives per valorar quantitativament l'impacte de l'actuació al sector de les 

casernes. 

  



EL SECTOR DE LOS CUARTELES DE SANT ANDREU: UN EJEMPLO DE 

TRANSFORMACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

Autor: Antonio Vázquez Gómez  

Tutoras: Miriam Villares Junyent y Elisabet Roca Bosch  

El barrio de Sant Andreu de Palomar está sufriendo una de las transformaciones 

urbanísticas más relevantes de la ciudad. Se trata de la renovación urbana de los dos 

grandes solares (11 hectáreas en total) donde se levantaban los antiguos Cuarteles de 

Sant Andreu. El sector está limitado por C/Gran de Sant Andreu, C/Fernando Pessoa, 

C/Palomar y P/Santa Coloma, y como eje central el P/Torras i Bages. Desde la 

demolición de las instalaciones militares a principios de 2004 se han ido construyendo 

diversos equipamientos y edificios en un largo proceso que ha contado con la 

participación de diversas entidades y colectivos.  

El ámbito de estudio corresponde al distrito y barrio de Sant Andreu que se encuentra 

al norte de la ciudad de Barcelona. Como antiguo pueblo, tiene una historia y tradición 

destacables que ha influido en el proceso de transformación urbana. La tesina 

contiene una breve reseña histórica de su pasado y un análisis socioeconómico de la 

situación actual. También expone el conflicto social que se generó a raíz de la 

ocupación de las instalaciones donde llegaron a residir más de un millar de 

inmigrantes durante los meses de 2003. Tras el desalojo masivo se inició el proceso 

de renovación urbana que tiene como pilares básicos la creación de nuevas viviendas, 

equipamientos y espacios libres. El equilibrio y la mezcla entre estos tres aspectos es 

uno de los valores añadidos del proyecto de los cuarteles. 

El plan de vivienda prevé la creación de 12 unidades de vivienda con cerca de 2 000 

viviendas con un reparto heterogéneo de tipologías. Más de la mitad de los pisos 

serán de protección oficial y dotacional. Actualmente hay ejecutadas 2 unidades. 

El programa de equipamientos consta de 12 piezas de equipamientos 

diferentes. Actualmente hay ejecutadas 2 piezas y 1 está en ejecución.  

Los espacios libres más relevantes que prevé el proyecto corresponden a 1 zona 

verde en la parcela oeste y 1 rambla de equipamientos en la parcela este. Actualmente 

no hay ninguna ejecutada. 

También se analiza la evolución urbanística del ámbito de estudio y la evolución 

temporal del proyecto. La evolución urbanística se desarrolla a partir de los diversos 

planeamientos que históricamente han afectado el ámbito de estudio. La evolución 

temporal se realiza a través del diálogo llevado a cabo entre los diversos actores que 

intervienen en el proceso de transformación urbana desde las primeras reuniones 

hasta la actualidad. 

La reordenación incluye temas como el transporte y la movilidad, las redes de servicio 

o la evaluación ambiental. De estos tres aspectos se expone la situación inicial en el 

sector, se analizan las actuaciones previstas en el planeamiento y aportan diversas 

propuestas de mejora.  

Finalmente, se realiza una discusión y un análisis comparativo entre varias alternativas 

para valorar cuantitativamente el impacto de la actuación en el sector de los cuarteles. 



BARRACKS SECTOR OF SANT ANDREU: AN EXAMPLE OF URBAN 

TRANSFORMATION IN BARCELONA 

Author: Antonio Vazquez Gomez 

Tutors: Miriam Villares Junyent and Elisabet Roca Bosch   

The district of Sant Andreu de Palomar is undergoing one of the most important 

transformations of the city. It is the urban renovation of two large plots (11 hectares in 

altogether) where the old barracks of Sant Andreu were erect. The sector is border on 

C/Gran de Sant Andreu, C/Fernando Pessoa, C/Palomar and P/Santa Coloma, and as 

the main central axis P/Torras i Bages. Since the demolition of the military installations 

at the beginning of 2004, it has been constructed various equipments and buildings in a 

long process that involved the participation of diverse entities and groups. 

The study field corresponds to the district and Sant Andreu’s neighborhood which is 

located in the north of the city. As an ancient town, has a remarkable history and 

tradition that has influenced the process of urban transformation. The thesis contains a 

brief historical analysis of past and a current socioeconomic situation. It also exposes 

the social conflict that it was generated as a result of the occupation of the equipments, 

where it get to live more than a thousand of immigrants during months in 2003. After 

the mass eviction, began the urban renewal what it has like main pillars the creation of 

new housing, equipment and open spaces. The balance and mix among these three 

aspects is one of the added values of the barracks’ project. 

The housing plan due the creation of 12 housing units with about 2 000 dwellings with 

heterogeneous distribution of typologies. More than half of the apartments will be 

subsidized and endowed. Nowadays there are carry out 2 units.  

The equipment program consists of 12 pieces of different equipment. Nowadays there 

are currently run 2 pieces and 1 is running.  

The most important open spaces that it will be provided for the project belong to a 

green area on the west parcel and a boulevard of equipments on the east parcel. At the 

moment, there are none in execution. 

The thesis also examines the urban development of the study area and the temporal 

evolution of the project. The urban evolution is developed from the several planning 

that historically have affected the study field. The temporal evolution takes place 

through dialogue conducted between the various actors involved in the process of 

urban transformation since the first meeting until now. 

The urban reorganization includes topics such as transport and mobility, network 

service or environmental assessment. From these three areas it presented the initial 

situation in the sector, it analyzed the measures planned in the planning and to 

contribute several proposals of improvement. 

Eventually, it realized a discussion and a comparative analysis among several 

alternatives to evaluate quantitatively the impact of the acting of the sector 

headquarters.  
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CAPÍTOL I 

INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I 

METODOLOGIA 

EL CAPÍTOL I INTRODUEIX LA PROBLEMÀTICA QUE 

S'ABORDA EN EL PRESENT TREBALL. 

 

ES DEFINEIXEN ELS OBJECTIUS I TAMBÉ EL PROCÉS 

METODOLÒGIC PLANTEJAT PER ASSOLIR-LOS. 
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1.1. INTRODUCCIÓ  

Barcelona és una ciutat viva, en constant canvi i renovació. Un dels 

exemples més clars d'aquest dinamisme el trobem a Sant Andreu, i més 

concretament als terrenys ocupats per les antigues casernes militars. 

Es tracta d'una de les transformacions urbanístiques més rellevants i 

extenses de la ciutat. El sector té una superfície d'onze hectàrees en les 

quals es preveu una renovació integral del teixit urbà. Concretament, 

s'aixecaran 12 equipaments, més de 2 000 nous habitatges i 1 zona verda. 

L'actuació està englobada dins l'ambiciós projecte de l'Alta Velocitat que es 

contempla en la Modificació del PGM al sector de Sant Andreu-Sagrera de 

1996 que preveu una reordenació dels terrenys adjacents a les vies. 

Els precedents ens porten a l'any 1976, quan es va aprovar el Pla General 

Metropolità de Barcelona en el qual ja es preveia una transformació dels 

terrenys d'ús militar a habitatges, equipaments i espais lliures. Vint anys 

després es va aprovar el planejament per a l'Alta Velocitat i l'any 1998 les 

casernes van ser abandonades. Des d'aleshores s'està portant a terme un 

llarg procés de renovació urbana on no han faltat els conflictes socials i 

les divergències entre els diferents actors que han participat en la 

transformació. L'expulsió dels prop de 1 000 ocupants il·legals per ordre 

judicial, les més de 3 000 signatures recollides per demanar la construcció 

del CAP, les fortes protestes veïnals en contra d'acollir la possible Vil·la 

Olímpica dels Jocs d'Hivern de 2022 o, fins i tot, una vaga de fam perquè en 

els terrenys s’hi fessin més habitatges públics i equipaments en són uns 

exemples de la magnitud del conflicte. 

Els terrenys van ser adquirits el 2003 pel Consorci de la Zona Franca (CZF), 

que és una entitat público-privada presidida per l'alcalde de la ciutat. El CZF 

va encarregar el projecte de renovació al reconegut arquitecte Manuel de 

Solà-Morales, que ha treballat en altres projectes com el Moll de la Fusta o 

l'Illa Diagonal. 

A data de 2011 estan operatius només 2 equipaments: la Caserna de 

Mossos d'Esquadra i el CEIP. Recentment s'ha iniciat la construcció d'un 

tercer equipament (Complex Sanitari) i s'han adjudicat les primeres 

vivendes tot i que encara no estan en condicions d'habitabilitat. 
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1.2 OBJECTIUS 

La present tesina té com a objectiu principal analitzar la transformació 

urbanística al sector de les Casernes de Sant Andreu.  

Els objectius específics de la tesina són: 

1. Definir i situar l'àmbit d'estudi. Conèixer els antecedents del lloc 

és el primer pas per comprendre el procés de renovació urbana. La 

història del poble de Sant Andreu de Palomar i l'anàlisi socioeconòmic 

de l'actual districte i barri són els elements fonamentals. 

 

2. Descriure i analitzar el procés de transformació urbana.  

Conèixer i analitzar l'evolució urbanística del seu teixit urbà i la del 

planejament vigent. 

 

3. Reconèixer i analitzar el conflicte latent en el procés de canvi i 

descriure els actors i institucions que hi són presents. 

 

4. Avaluar l'impacte que la transformació produirà en els usos del sòl, 

la mobilitat, la qualitat ambiental... i articular propostes de millora  

en el camí de la transformació ja iniciada.   

 

5. Concloure amb una reflexió/discussió dels impactes positius i 

negatius que s’han de produir en aquest procés de canvi. 
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1.3. METODOLOGIA DE TREBALL 

Per a desenvolupar el treball es complementen diferents àmbits disciplinaris 

que abracen des d'una descripció històrica del barri i el sector afectat, una 

anàlisi del planejament, un reconeixement del conflicte i del sistema 

d’actors, per a finalitzar amb una acció propositiva respecte les actuacions 

de millora que es poden implementar en el procés de transformació. 

Per tal d’aconseguir els objectius, l’elaboració de la tesina ha comportat 

un procés metodològic per tal de conèixer la transformació des d’una 

doble perspectiva: urbanística i socio-econòmica.  

Previ a la redacció de la memòria s’ha realitzat una tasca de recopilació 

de documentació: 

 d’origen bibliogràfic i documental per a composar la part històrica 

essent els documents més rellevants les publicacions 

"Finestrelles", la ressenya "La Història" del web de Sant Andreu de 

Palomar i el llibre "Memorias del Parque" (A.Lizaur).   

 

 de bases de dades per calcular indicadors demogràfics, socials, 

econòmics, dotacions d'equipaments i d'habitatge essent els 

documents més rellevants les següents publicacions de 

l'Ajuntament de Barcelona: el "Programa d'Actuació del Districte 

de Sant Andreu", "l'Observatori de Barris", les "Guies i Informes 

Estadístics" i el "Parc d'Habitatges a Barcelona".   

 

 de les fonts documentals urbanístiques i cartogràfiques de 

diferents institucions d'on destaquen el Pla General Metropolità 

(1976), la Modificació del Pla General Metropolità de Sant Andreu-

La Sagrera (1996) i la Modificació del Pla General Metropolità a les 

Casernes de Sant Andreu i Sector III de la MPGM de Sant Andreu-

La Sagrera (2006). A més d'altres planejaments i plànols extrets 

del Departament d'Informació i Documentació Urbanística de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

S’han complementat amb una recollida de l’estat d’opinió, tant de la 

divulgada des de diversos mitjans de comunicació, com la que s’ha 

extret dels diàlegs amb els actors socials i institucionals: tècnics 

municipals, membres del Centre d'Estudis local i veïns de l'àmbit 

d'estudi.  

La tasca analítica s’estructura en 5 capítols diferenciats però molt 

entrelligats que ajuden a donar els diferents enfocaments: coneixement 

històric, anàlisi socio-ecònomica, anàlisi urbanística, revisió del conflicte i 

les demandes socials, definició de les problemàtiques, propostes de millora i 
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una part conclusiva que consisteix en un anàlisi multicriteri entre diverses 

alternatives d'actuació. 

A una altra escala, en uns annexos fora de la centralitat dels capítols 

s’aprofundeix en l’objecte directe de la recerca: les Casernes. La seva 

història, acompanyada d'un recull de fonts documentals fotogràfiques i una 

tipificació i classificació dels projectes urbanístics que han de formalitzar el 

seu futur. Aquest és un complement eminentment micro dels resultats de la 

recerca.  
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CAPÍTOL II 

ÀMBIT D'ESTUDI: SANT 

ANDREU DE PALOMAR 

 

  

EL CAPÍTOL II CONTEXTUALITZA EL CAS EN EL SEU  ÀMBIT 

TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC DES D'UNA PERSPECTIVA 

HISTÒRICA QUE PERMET RECONÈIXER LA SITUACIÓ PRÈVIA 

ABANS DE LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA. 

ES PARTEIX D'UNA RESSENYA HISTÒRICA EXPOSANT 

L'EVOLUCIÓ DEL DISTRICTE I BARRI DE SANT ANDREU I 

S'ARRIBA A LA SITUACIÓ ACTUAL ANALITZADA A TRAVÉS 

D'INDICADORS SOCIOECONÒMICS. 

FINALMENT, S'EXPOSA EL CONFLICTE SOCIAL QUE  ES VA 

PRODUIR ARREL DE L'OCUPACIÓ IL·LEGAL DE LES 

INSTAL·LACIONS. 
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FINALMENT, S'EXPOSA EL CONFLICTE SOCIAL QUE  ES VA 

PRODUIR ARREL DE L'OCUPACIÓ IL·LEGAL DE LES 

INSTAL·LACIONS. 
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2.1 LOCALITZACIÓ 

Les Casernes de Sant Andreu ocupen actualment dues illes trapezoïdals al 

nord de Sant Andreu, a tocar dels barris de la Trinitat Vella i Baró de 

Viver. Abans d'iniciar la ressenya històrica del sector es mostren els plànols 

qualitatius de situació i emplaçament. 

 
Figura 01-Plànol de situació qualitatiu 

Font:web de l'Ajuntament de Barcelona 
 

 
Figura 02-Plànol d'emplaçament qualitatiu 

Font:web de l'Ajuntament de Barcelona 
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2.2 EL PASSAT DE SANT ANDREU:  

      RESSENYA HITÒRICA 

El primer document que fa referència al poble data de l'any 992 on es 

descrivia com un lloc adient per a la caça de coloms silvestres. Ja en 

aquelles dates existia el temple dedicat a Sant Andreu que va ser destruït i 

reconstruït diverses vegades. Però no va ser fins el segle XI que aparegué 

per primer cop l'expressió conjunta de Sant Andreu de Palomar.  

S'hi van agrupar els primers habitatges i masies entorn de l'església 

formant l'actual nucli històric protegit. El poble estava limitat pel riu Besòs i 

la serra de Collserola cap al nord i per Sant Martí de Provençals i la riera 

d'Horta cap al sud. Els terrenys eren fèrtils i l'agricultura era la principal 

activitat essent el Rec Comtal la conducció d'abastament d'aigua més 

important. Tot seguit es farà un breu parèntesi per explicar la història i 

certa informació recent sobre el rec. 

El Rec Comtal era una sèquia reconstruïda l'any 954 pel comte Miró I de 

Barcelona que captava l'aigua del Besòs a prop de Montcada i Reixac. La 

seva funció era subministrar aigua a Barcelona per al consum, regadiu i 

moure molins. A Sant Andreu va mantenir la seva utilitat fins ben entrat el 

segle XX per a regar els horts i actualment les restes del Rec situades al 

carrer Fernando Pessoa estan catalogades com a Patrimoni Arquitectònic 

amb nivell de protecció A (el màxim possible). 

 
Figura 03-El Rec Comtal avançant pel sector d'estudi cap a l'Església a principis del segle XX 
Font:Arxiu Pinyol 
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Fins fa relativament poc es desconeixia com s'abastia d'aigua la Barcelona 

romana (l'aleshores denominada Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna 

Barcino). L'any 1987 el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias i el Servei 

d'Arqueologia i Paleontologia van realitzar un estudi topogràfic que 

confirmava la hipòtesi que el principal subministrament d'aigua era a través 

dels dos aqüeductes de la plaça Nova i que tenien les captacions al riu 

Besòs. També es va determinar que aquestes conduccions seguirien 

aproximadament el traçat del posterior Rec Comtal. Al 2004 es van 

realitzar unes prospeccions al costat de les Casernes, entre el molí de Sant 

Andreu (l'únic molí del Rec Comtal que hi ha a Barcelona) i el carrer Coronel 

Monasterio (actual C/Fernando Pessoa). El resultat va ser el descobriment 

de la conducció d'origen romà que portava l'aigua del Besòs fins als 

aqüeductes de la plaça Nova. La conducció segueix un traçat més o menys 

paral·lel al Rec Comtal distanciat entre 20 i 30 metres cap a l'oest i té una 

secció coberta de 1,5x0,6 metres. No s'ha datat amb exactitud, però té els 

seus orígens al segle I probablement sota el mandat de l'emperador 

Claudi.  

Es tracta d'una peça històrica que cal protegir pel seu valor. En relació amb 

el sector d'estudi, caldrà vigilar i conservar les possibles restes que puguin 

aparèixer durant les obres de construcció ja que quedarien protegides com 

a zona arqueològica per la Llei 9/1993, de 30 de setembre del patrimoni 

cultural català. 

 

Continuant amb la història de Sant Andreu, durant l'Edat Mitjana la vila es 

va convertir en un nucli important de població amb el desenvolupament de 

gremis d'oficis com el ferrer, carnisser o moliner. Van ser temps de lluites 

de la pagesia contra la classe feudal (com per exemple la revolta dels 

remences en contra dels abusius "mals usos" que els imposaven els 

senyors durant la segona meitat del segle XV). 

La Revolta dels Segadors de 1640 es va iniciar a Sant Andreu de 

Palomar. Aquell dia 7 de juny van sortir de l'església amb la imatge del Sant 

Crist un grup de sometents i pagesos cap a Barcelona. El resultat va ser la 

mort del comte-duc d'Olivares el dia del Corpus de Sang. 

Durant la Guerra de Successió la masia de Can Borni va ser el quarter 

general de la plana major de l'arxiduc Carles d'Àustria a l'any 1705. 

Finalitzada la guerra, l'onze de setembre de 1714 es promulgà el Decret de 

Nova Planta que, entre d'altres mesures, determinava l'autonomia local de 

Sant Andreu de Palomar com a municipi independent. D'aquella època data 

el primer segell del municipi que ha anat evolucionant amb el temps, una 

rèplica es pot veure al tallat de fusta que acompanya. 
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Figura 04-Tallat en fusta de l'escut del col·legi San Pedro Nolasco ubicat a Sant Andreu 
Font:J.R.Vázquez 

Poc abans de l'inici de la Revolució Industrial Sant Andreu destacava per 

la seva agricultura. Així ho relatava el reconegut agrònom anglès Arthur 

Young en un viatge l'any 1787. 

 

 

 

 

 

 
Figura 05-Fragment que fa referència a l'agricultura del segle XVIII a Sant Andreu 
Font:Young, A. (1794), Travels during the years 1787, 1788 and 1789 Vol.I 

Ja en el segle XIX Sant Andreu es va anar industrialitzant. S'hi van 

començar a establir tot un seguit d'indústries aprofitant la situació 

perifèrica, la seva bona ubicació i l'abastament d'aigua a través del Rec 

Comtal que proporcionava l'energia necessària per a les fàbriques de 

l'època. L'important tèxtil català també estava present al poble amb la 

fàbrica el Vapor de Fil (posteriorment anomenada Fabra i Coats), així com 

d'altres entitats com la Industrial Farinera Barcelonesa, La Maquinista 

Terrestre i Marítima, la Fàbrica de Gas, la Fàbrica Nacional de Colorants o el 

primer tramvia interurbà de vapor a Catalunya. 

"Nothing can well be finer, the crops in perpetual fucceffion [...]. 

Not the idea of a fallow but the moment one crop is off fome 

other immediately fown [...]. It is all watered every eight days." 

 ----------------------------------------------------------------------- 
"Res pot ser millor, els cultius en perpètua successió [...]. No és 

la idea d'un terreny de guaret, però en quant una collita es 

recull immediatament es sembra una altra [...]. Tot és regat 

cada vuit dies."   
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L'any 1897 el poble de Sant Andreu de Palomar passa a formar part de la 

ciutat de Barcelona. Per Reial Decret es va forçar l'annexió de diversos 

pobles de la perifèria (Gràcia, Sants, Les Corts, Sant Martí de Provençals, 

Sant Gervasi i Horta) que no per això van perdre la seva identitat ni la seva 

història. La decisió va ser motiu de discussions i enfrontaments (encara avui 

dia a Sant Andreu es commemora aquell 20 d'abril). Fins i tot es va crear 

una Junta de Desagregació per evitar l'annexió, però el contenciós 

administratiu i l'aval de 13 000 signatures presentades van ser desestimats 

el 1902. 

Durant la Setmana Tràgica de 1909, la població es va alçar amb força a 

Sant Andreu (destacant els treballadors de La Maquinista que van bloquejar 

les vies). Les accions més rellevants van ser els incendis a les esglésies de 

Sant Pacià i de Sant Andreu, els saquejos als comerços del carrer Gran i 

l'assalt a la caserna de la Guàrdia Civil per aconseguir armes. Les 

represàlies van ser dures i van acabar amb l'afusellament al castell de 

Montjuïc d'un dels implicats en la revolta a Sant Andreu, Josep Miquel i 

Baró. 

L'aixecament feixista del 18 de juliol de 1936 no va triomfar a Sant 

Andreu. Un primer destacament de quatre camions amb 50 artillers va 

sortir de les Casernes de Sant Andreu cap a plaça Catalunya però van ser 

emboscats i derrotats a la cruïlla de Balmes amb Diagonal. Un segon 

destacament d'artilleria va avançar també en direcció Pl.Catalunya 

atrinxerant-se en quadre entre els carrers de la Diputació, Gran Via, Pau 

Claris i Roger de Llúria. Allà van durar varies hores fins que un grup 

cenetista els va derrotar i va apoderar-se del seu armament. Les Casernes 

de Sant Andreu van quedar sense gaire força defensant-les i van ser 

atacades per l'aviació diverses vegades. Així descrivia Pedro Robles, un veí 

de Sant Andreu, la situació que va viure quan tenia deu anys.  

 

  

 

 

 

 
Figura 06-Fragment que fa referència a la situació del 1936 a Sant Andreu 
Font:Robles, P. (2009), Finestrelles nº14 

A la nit els sublevats que hi quedaven van donar-se a la fuga. Alguns 

militars del «7º Ligero de Artillería» van ser detinguts i jutjats tal i com es 

recollia a La Vanguardia del 3 de setembre de 1936.  

"Tot d'una, aquella quietud va ser trencada pel 

trepidant soroll de ràfegues de metralladora, amb 

intens foc de fuselleria seguit d'explosions.  

Quan estàvem a mig dinar va tornar l'avió per 

atacar un altre cop les casernes i es va tornar a 

reproduir aquell terrabastall [...]. Cap a mitja 

tarda l'avió va tornar per tercera vegada. Després, 

va tornar el silenci." 
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Figura 07-Fragment que fa referència a les conseqüències de l'aixecament a Sant Andreu  
Font:La Vanguardia, 3 de setembre de 1936 

D'aquesta manera el proletariat de Barcelona es va poder armar gràcies als 

30 000 fusells que hi havien a les casernes. Així ho continua relatant Pedro 

Robles a la publicació de continguts històrics de Sant Andreu Finestrelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08-Fragment que fa referència al dies posteriors a l'aixecament feixista a Sant Andreu  
Font:Robles, P. (2009), Finestrelles nº14 

Acabada la guerra, la repressió franquista també va recaure amb força a 

Sant Andreu. Per altra banda, les instal·lacions de les casernes es van 

ampliar i van augmentar les seves activitats. A partir dels anys 50 es va 

produir un fort creixement urbanístic i demogràfic així com la construcció 

de noves infraestructures com la línia de metro, el nus de la Trinitat... I 

tot això ha anat conformant el Sant Andreu dels nostres dies. 

"El pare va pensar que no aniria malament tenir un fusell de 

manera que en vam anar a buscar un al Parc d'Artilleria [...]. Allò 

semblava com un formiguer de gent que venia de les Cases 

Barates i de les barriades de la Prosperitat i la Trinitat, tots 

disposats al saqueig que ja era impressionant.  

L'endemà jo em vaig acostar fins a les casernes [...]. Al pal de la 

bandera onejaven els colors vermell i negre de la CNT. Dos pintors 

treballaven esborrant allò de «7º Ligero de Artillería» per posar-hi 

«Cuartel de Fermín Salvoechea». També esborraven el «Todo por 

la Patria» i en el seu lloc hi posaven «Todo por la Libertad» [...]. 

Pel passeig es veien camions que s'enduien del Parc aquelles 

caixes allargades: eren els 30 000 fusells que estaven allà 

emmagatzemats i que, un cop recuperats els seus panys, els 

portaven a les diverses casernes per armar els milicians que 

havien de sortir cap a l'Aragó." 
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2.3 EL PRESENT DE SANT ANDREU:   

      ANÀLISI SOCIOECONÒMIC 

El sector d'estudi s'emplaça al nord del barri de Sant Andreu que pertany 

al districte del mateix nom a la ciutat de Barcelona. Aquest apartat es 

desenvoluparà de forma més esquemàtica presentant quadres i taules 

resum seguides de anàlisis i conclusions. 

DEMOGRAFIA 

La següent taula recull i compara les dades generals demogràfiques.  

INDICADOR BARRI DISTRICTE CIUTAT 

SUPERFÍCIE (km2) 1,8 6,6 102,2 

POBLACIÓ (hab) 55 835 147 573 1 625 537 

DENSITAT (hab/km2) 30 300 22 500 16 000 

EDAT MITJANA 42,9 42,8 43,2 

POBLACIÓ PER EDAT 
(%) 

0-14 12,3 12,2 11,8 

15-24 9,6 9,7 9,5 

25-64 60,0 59,1 58,4 

>65 18,1 19,0 20,3 

POBLACIÓ PER SEXE 

(hab) 

HOMES  26 367 70 902 773 570 

DONES 29 468 76 671 851 967 

POBLACIÓ ESTRANGERA (hab) 4 500 18 800 278 300 

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE 

PER CÀPITA  
(Índex Barcelona=100) 

82,1 78,5 100,0 

Taula 01-Comparativa de les dades generals entre el barri, el districte i la ciutat  

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de 2007 i 2011 del Departament d'Estadística de 
l'Ajuntament de Barcelona  

Tenint en compte l'actual organització territorial de Barcelona en 10 

districtes i 73 barris, tant la superfície com la població del barri de Sant 

Andreu són lleugerament superiors a la mitjana dels barris de la ciutat. A 

més, com a usuaris potencials de les noves edificacions també cal afegir 

part de la població dels barris limítrofs de Trinitat Vella i de Baró de Viver. 

Aquestes dades es tindran en compte alhora d'examinar la distribució 

d'equipaments en el conjunt de Barcelona. En números rodons, per al 

districte la dotació hauria de ser entorn el 10% de tota la ciutat i per al 

barri entorn el 4%.  
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El barri destaca per la seva elevada densitat de població, que és gairebé 

el doble que la mitjana de Barcelona. Semblaria raonable, doncs, afegir 

importants zones lliures d'edificació en la nova ordenació del sector per 

oxigenar el barri i rebaixar la densitat de població.  

La distribució de la població per edats i per sexes del barri és molt similar 

a la de Barcelona. Pel que fa al percentatge de població estrangera és 

una mica inferior al que es dóna a la ciutat (el 8% en front del 17%). En 

canvi, si es mira aquest valor per al barri de la Trinitat Vella s'observa que 

canvia molt el pes dels estrangers en la societat ja que el 34% de la 

població és de fora (només en 4 barris aquest percentatge és superior).  

Seria bo tenir en compte aquest detall en la planificació del nou barri per 

evitar segregacions socials, per exemple es podrien incloure llocs que 

permetin l'intercanvi cultural com un centre cívic, un mercat o un gimnàs. 

Finalment, Sant Andreu és el tercer districte amb menor Renda Familiar 

Disponible per càpita (només Ciutat Vella i Nou Barris assoleixen rendes 

inferiors). A més, cap dels 7 barris que integren el districte s'apropa a la 

renda mitjana de la ciutat. Pel que fa al barri, la massa social també està 

conformada per la classe treballadora i amb poca capacitat econòmica. La 

dada encara és més accentuada als barris adjacents de la Trinitat Vella i 

Baró de Viver. En particular, aquest últim és el barri amb menor RFDpc de 

tota Barcelona. Vist el nivell adquisitiu dels habitants de l'àmbit d'estudi 

seria raonable, doncs, impulsar polítiques socials amb habitatge 

assequible. 

Mentre es revisaven les dades socioeconòmiques de Barcelona s'ha detectat 

un detall a comentar. Segons l'evolució dels últims 3 anys gairebé tots els 

barris amb un índex RFD menor a 90 han anat disminuint aquest valor, per 

contra gairebé tots els barris amb un índex RFD superior a 110 han anat 

augmentant aquest valor. Dit d'una altra manera, els barris més pobres 

s'han anat empobrint i els barris més rics s'han anat enriquint. Des d'un 

punt de vista social és una notícia molt preocupant, ja que si es manté la 

tònica actual aquesta diferència s'anirà ampliant i podria derivar en 

conflictes i problemes de classes socials. 

Dos dels pilars bàsics entorn dels quals girarà la transformació urbanística 

objecte d'estudi són l'habitatge i l'equipament. Tot seguit s'analitza la 

situació prèvia d'ambdós elements. 

EQUIPAMENTS 

El quadre de la següent pàgina mostra la dotació d'equipaments abans de 

l'actuació a les casernes. Les conclusions es presenten de forma més visual 

remarcant amb un asterisc on no s'acompleix el percentatge que s'hauria 

d'assolir. La dotació necessària s'ha estimat sota el criteri de m2 

d'equipament/habitant que equivaldria a una dotació al districte entorn el 

10% de la dotació de la ciutat i al barri entorn el 4% de la ciutat.  
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ELEMENT BARRI DISTRICTE CIUTAT 

 

S 
O 
C 

I 
O 

 
- 
 

C 
U 

L 
T 
U 

R 
A 

L 
 

BIBLIOTECA 1* 5 36 

CENTRE CÍVIC 1* 6 51 

CASAL DE BARRI 1 2 18 

CASAL DE JOVES 0* 1 19 

CASAL INFANTIL I LUDOTECA 2 10 47 

TEATRE/DANSA 4 4 25 

CASAL DE GENT GRAN 3* 12 100 

CENTRE DE DIA PER A GENT 
GRAN 

1 3 23 

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN 0* 1 19 

MUSEU 0* 2* 80 

ALLOTJAMENT TURÍSTIC 0* 2* 525 

EDUCACIÓ 

ESCOLA BRESSOL 2* 7 70 

CEIP 5* 18 167 

IES 1* 6* 74 

E 
S 

P 
O 

R 
T 

ESPAI I PISTA URBANA 3* 22* 258 

CENTRE ESPORTIU 1* 3* 37 

CAMP GRAN 1 4 41 

PISTA POLIESPORTIVA 2* 11 105 

PISTA DE PETANCA 5 19 118 

PISCINA 0* 4* 46 

SANITAT  
I  

SALUT 

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 1* 4* 53 

HOSPITAL O CLÍNICA  2* 3* 71 

ESPAI VERD 0* 3* 95 

M 
O 
B 

I 
L 

I 
T 
A 

T 

ACCESSOS TRANSPORT PÚBLIC 30 141 1828 

ESTACIÓ BICING 16 42 418 

PLACES D'ESTACIONAMENT DE 
BICICLETES 

30* 97* 5 069 

PLACES D'ESTACIONAMENT DE 

MOTOCICLETES 
- - 54 375 

APARCAMENT 4* 13* 182 

ZONA PEATONAL 1 7 43 

Taula 02-Dotació d'equipaments al barri, districte i ciutat abans de l'actuació a les casernes 
Font:Elaboració pròpia a partir de dades del web de l'Ajuntament i l'observatori de barris 
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Aquesta era la dotació d'equipaments abans de la renovació urbana a les 

casernes. Des d'aleshores i fins a 2011, només s'hi han construït dos 

equipaments (caserna de mossos d'esquadra i CEIP Eulàlia Bota). 

Els equipaments socio-culturals més necessaris són el casal de joves i la 

residència per a gent gran, ja que no n'hi ha cap en tot el barri. També són 

necessaris el centre cívic (l'únic està situat a l'altre extrem del barri) i una 

biblioteca. Tot i que és necessari, no és recomanable el casal d'avis ja que 

n'hi ha un al costat (just enfront al carrer Gran). D'altra banda, destaca el 

nul allotjament turístic. Sant Andreu és el districte amb menys oferta 

d'allotjament turístic de la ciutat. Només s'hi oferta 104 habitacions (208 

places) en front de les gairebé 32 000 habitacions de la ciutat (el que 

suposa un 0,325% del potencial turístic). Sant Andreu és una població que 

presumeix d'història i cultura, tanmateix la irrellevant oferta de places 

d'hotel no permet que els viatgers en puguin gaudir. Tal i com s'ha 

desenvolupat anteriorment, Sant Andreu té molta història i, personalment, 

no em sembla correcte que aparegui tallat als plànols turístics i només 

serveixi per posar-ne la llegenda tal i com es pot veure a continuació. 

 
Figura 09-Plànol del Barcelona City Tour (esquerra) i del Barcelona Bus Turístic (dreta)  

Font:www.barcelonaturisme.com 

El nul pes turístic de Sant Andreu no és representatiu del seu pes 

d'atractius turístics. En són uns exemples el recent protegit casc antic del 

poble, l'església amb la seva imponent cúpula, el mercat de la plaça 

mercadal, la Casa Bloc obra del moviment racionalista GATCPAC, el rec 

comtal, el molí medieval o les restes recent trobades de l'aqüeducte romà. 

A part d'història, Sant Andreu també és una de les zones més modernes de 

la ciutat gràcies a les intervencions urbanístiques i la renovació d'espais 

com el parc de la Trinitat, el pont de Bac de Roda, el centre comercial La 

Maquinista, el futur parc lineal i, com no, les Casernes de Sant Andreu. Tot 

això no suposa ni molt menys el 0,325% del contingut cultural i històric de 

Barcelona. És per això que es considerarien dues bones iniciatives construir 

un allotjament turístic i un nou museu.  
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L'allotjament turístic hauria de ser concordant amb el tarannà social del 

barri, és a dir, no es tractaria d'un hotel de luxe sinó d'una pensió, un 

hostal o un hotel de 2-3 estrelles que permetés els viatgers amb pocs 

recursos econòmics poder gaudir de la ciutat. La ubicació, tot i no ser 

cèntrica, té bones connexions en transport públic amb parades de metro, 

autobús, rodalies i nit-bus entre d'altres. A més, tindria un efecte favorable 

en els comerços, tendes, restaurants i bars del barri. Tampoc tindria l'efecte 

negatiu de 'sobreexplotació' turística ja que no caldria ofertar més de 50-70 

habitacions. Pel que fa al museu, impulsaria la cultura i el seu contingut 

podria tractar aspectes com la història de Sant Andreu de Palomar, el Rec 

Comtal i l'Aqüeducte Romà amb les seves restes rehabilitades o, fins i tot, 

es podria recuperar part de l'antic museu militar del castell de Montjuic. Per 

aquestes dues propostes es proposaria requalificar la peça d'equipament 'L' 

que actualment no té ús assignat i que disposa de 5 000m2 de sostre. 

També són necessaris tots els equipaments educatius (dels quals el CEIP 

ja es va construir l'any 2008 als terrenys de les casernes). Encara que és 

necessari, no és aconsellable ubicar-hi un Institut d'Estudis Secundaris ja 

que l'únic IES (IES Doctor Puigvert) del barri es troba a la cantonada entre 

P/Santa Coloma i C/Fernando Pessoa. 

En quant a instal·lacions esportives, el més necessari és un pavelló 

poliesportiu amb piscina i gimnàs. Tanmateix existeix una pista 

poliesportiva a la cantonada entre P/Torras i Bages i C/Palomar, per això 

caldria ubicar el nou complex el més allunyat possible. D'altra banda, el 

districte destaca per ser el que té més pistes de petanca de la ciutat. 

Els elements de salut i sanitat no estan ben coberts al sector. Caldria la 

creació de nous espais verds per oxigenar el teixit urbà i la construcció 

d'un centre sanitari per al barri perquè l'ambulatori més proper sovint 

està saturat. Al maig de 2010 i amb queixes a la consellera de salut pel 

gran retard de les obres es va col·locar la primera pedra del complex 

sanitari a les casernes format per un Centre d'Atenció Primària, un Centre 

de Salut Mental i un Centre Socio-Sanitari. 

Pel que fa als temes de mobilitat, es desenvolupen àmpliament a l'apartat 

4.1. Transport i Mobilitat. Només avançar que en línies generals les 

connexions són molt bones però els estacionaments són insuficients. 

HABITATGE 

Durant aquests darrers anys, Sant Andreu ha estat un dels districtes amb 

més creixement de la ciutat. Juntament amb Sant Martí va ser el de major 

activitat en la creació de vivendes noves durant el període 1992-2005. 

El quadre següent recull de forma comparativa algunes de les dades més 

rellevants en matèria d'habitatge. 
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INDICADOR BARRI DISTRICTE CIUTAT 

PARC D'HABITATGES (hab) 21 181 62 527 669 608 

PREU ESTIMAT COMPRA 

LLIURE 1ª MÀ (€/m2) 
3 449 3 443 4 011 

PREU ESTIMAT COMPRA 

LLIURE 2ª MÀ (€/m2) 
3 137 3 133 3 592 

PREU ESTIMAT LLOGUER 
(€/m2 mes) 

11,08 11,08 12,58 

RÈGIM DE 

TINENÇA (%) 

DE PROPIETAT - 71,3 64,1 

DE LLOGUER - 25,6 32,5 

CEDIT - 1,1 1,4 

ALTRA FORMA - 2,0 2,0 

SOL QUALIFICAT COM A 
RESIDENCIAL (%) 

93,3 26,1 24,5 

EDIFICIS AMB 1 HABITATGE 
(%) 

- 44,9 27,0 

EDIFICIS AMB 1 O 2 PLANTES 

(%) 
- 60,8 38,5 

Taula 03-Comparativa de dades en matèria d'habitatge entre el barri, el districte i la ciutat 
Font:Elaboració pròpia a partir de dades de 2006 i 2011 del Departament d'Estadística de 
l'Ajuntament de Barcelona i el web de fotocasa.es 

A data de 2011, als terrenys de les casernes només s'han aixecat dues 

promocions d'habitatges públics des de l'inici del procés de transformació 

urbanística. 

El rati de persones per habitatge resultant és molt similar a la mitjana 

de la ciutat (entorn les 2,5pers/hab). 

El preu del metre quadrat de vivenda al barri i al districte (tant de 

primera mà, com de segona mà, com de lloguer) és de l'ordre del 86% de 

la ciutat. Si es recorda que la RFDpc rondava el 78-82% respecte la ciutat 

sembla que pot haver un desajust en els preus a pagar. Tot i això, les dades 

trobades referents a l'esforç econòmic de les famílies per a la compra 

d'habitatges resulta ser dels menors de la ciutat. Una explicació pot ser que 

les vivendes que es compren/lloguen són de menor superfície. Segons 

dades estadístiques de l'Ajuntament, el 61% de les vivendes del districte 

tenen menys de 75m2 (a Barcelona són el 53%) i només el 11% de les 

vivendes del districte tenen més de 90m2 (a Barcelona són el 24%). Així 

doncs, l'esforç econòmic pot ser menor però a costa d'adquirir habitatges de 

menors prestacions. 

En quant al règim de tinença, s'observa un menor percentatge d'habitatge 

de lloguer que seria bo incrementar. Cal tenir en compte que a partir de 

2007 l'Ajuntament ha impulsat el nou règim en dret de superfície en 

depriment del lloguer protegit. En qualsevol cas, seria important incloure les 

tipologies que facilitin l'accés a la vivenda en el sector de les casernes. 



 

19  

 

El sòl qualificat com residencial al barri és molt elevat en comparació 

amb el conjunt del districte i de la ciutat. En part té la seva explicació en 

l'històric i protegit casc antic del poble de Sant Andreu de Palomar, molt 

dens i poblat. Tanmateix, aprofitant la transformació urbanística seria 

convenient destinar més sòl a d'altres usos com equipaments, espais lliures 

o vies cíviques.  

Finalment, la massa edificatòria predominant està formada sobretot per 

edificis baixos (menys de 3 plantes). També tenen un pes important en el 

districte les cases unifamiliars. Entorn de l'àmbit de les casernes les 

edificacions són una mica més elevades, però en la planificació caldria tenir 

en compte aquest teixit urbà i procurar que els edificis no siguin 

excessivament alts (tot i que finalment s'estan aixecant edificis de més de 

10 plantes). 

A continuació, per completar les explicacions prèvies i acabar de 

contextualitzar el sector d'estudi s'exposa l'important conflicte social que va 

tenir lloc des de l'abandonament de les instal·lacions militars fins a la seva 

demolició. 
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2.4 El CONFLICTE SOCIAL A LES  
      CASERNES: EL FENOMEN  

      D'OCUPACIÓ (1998-2004) 

Les Casernes de Sant Andreu es van construir entre 1929 i 1934. Degut a 

la seva singularitat, s'ha inclòs a l'Annex I una ressenya de la seva història i 

el context en el qual van sorgir, a l'Annex II la distribució en planta de les 

seves instal·lacions i a l'Annex III algunes fotografies dels diferents 

pavellons. Des de 1934 fins a 1997 el sector de les casernes va ser 

exclusivament d'ús militar. Aquell darrer any les instal·lacions es van 

abandonar i va començar una nova ocupació. 

Poc temps després que el Ministeri de Defensa deixés els terrenys, els 

quarters van començar a patir les conseqüències. Primer de tot                                                                                                                                 

s'hi va adreçar gent que volia treure'n profit venent els materials que hi 

quedaven com les canonades o les conduccions elèctriques (algunes 

persones van sortir ferides mentre manipulaven elements per on encara 

circulava corrent).  

Els col·lectius més necessitats com immigrants o indigents van trobar 

aixopluc en els edificis abandonats, també el moviment okupa s'hi va afegir. 

Les instal·lacions també van acollir més d'una rave party (macrofesta 

il·legal de música electrònica) que no van ser sancionades tot i les molèsties 

que provocaven. Fins a l'any 2001 hi va haver un vigilant força tolerant 

amb les persones que s'hi adreçaven. Degut a l'estat deplorable de les 

instal·lacions, l'Ajuntament de Barcelona va denunciar el Ministeri de 

Defensa per atemptar contra la salut pública. La denúncia va ser rebutjada 

mesos després, però l'Ajuntament va acabar multant el Ministeri de Defensa 

amb 2 000€ per l'estat d'abandonament i les condicions sanitàries en què es 

trobaven les casernes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10-Zona de tallers l'any 2003. A l'esquerra, vista nord-sud. A la dreta, vista sud-nord. 

La infraestructura viària, el mur i l'arbrat es mantindran en la futura rambla d'equipaments 
Font:R.Vázquez 
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Des d'un principi els veïns es van posicionar de dues formes diferents. Una 

part dels veïns englobada en l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord es 

va mostrar solidària i va ajudar els ocupants amb el que podien (menjar, 

roba, matalassos, neteja, etc). Fins i tot van reprovar les nombroses 

detencions dels immigrants sense regularitzar del 2002 i van ajudar en les 

tasques de neteja del febrer de 2003. Una altra part del veïnat, el que 

sofria més molèsties, es mostrava en contra de la ocupació.  

A partir de 2003, les casernes es van anar omplint de més i més gent fins 

que la massificació va derivar en forts conflictes. A principis d'any hi 

residien entorn 400 persones de diverses nacionalitats (la majoria sense 

papers) i van arribar a 1 000 durant l'estiu. Els quarters van esdevenir un 

punt de trobada del col·lectiu immigrant (alguns provenien dels centres 

d'internament de Les Illes Canàries i, segons deien, la pròpia administració 

els va indicar com arribar). 

 
Figura 11-Plànol de la ocupació de les instal·lacions distribuïda per nacionalitats  
Font:El Periódico de Catalunya, 25 de juny de 2003 

El "boom" de les casernes també va provocar l'augment d'actes delictius 

en la zona i l'aparició de tràfic de droges, creant-se una situació 

d'inseguretat al barri. Els comerciants denunciaven petits però continus 

furts a les seves tendes. Els veïns més propers al sector van patir amenaces 

i robatoris per part d'alguns d'aquests individus (entre els quals m'incloc). 

De fet, allà també s'hi allotjaven militars desertors de l'antiga Unió 

Soviètica. Per transmetre als veïns més sensació de seguretat l'Ajuntament 

va reforçar la presència de la Guàrdia Urbana només al perímetre al·legant 

que l'interior no era competència seva. El malestar del veïnat era gran 

perquè els ocupants il·legals també van deixar sense servei d'aigua, telèfon 

i electricitat les vivendes més properes en diverses ocasions mentre es feien 

els seus propis enllaços. 



 

22  

 

Les condicions higièniques i de convivència eren deplorables; rates, 

mosquits, fortes olors i incendis provocats feien patir per la salut de 

l'entorn. És per això que alguns veïns van decidir crear la Plataforma Veïnal 

de Sant Andreu desmarcant-se de l'Associació de Veïns de Sant Andreu 

Nord per exigir el desallotjament dels quarters i la seva demolició. Va ser 

una època turbulenta amb disputes entre ambdós conjunts de veïns i brots 

xenòfobs en contra dels immigrants. Per millorar la mala imatge que tenien, 

els ocupants van organitzar una campanya per donar-se a conèixer i fins i 

tot van representar una obra de teatre a la plaça Orfila (al final de passeig 

Torras i Bages, davant l'església i l'ajuntament).  

 
Figura 12-Brutícia acumulada i pèssimes condicions sanitàries a les casernes l'any 2003  
Font:Districtes.info, estiu de 2003 

Com no, tampoc hi podia faltar la controvèrsia política. El març de 2003 el 

Ministeri de Defensa va iniciar els tràmits del desallotjament per la via civil 

mentre l'Ajuntament exigia la màxima urgència acusant Federico Trillo (PP) 

de massa passivitat en el procés. D'altra banda, Alberto Fernández (PP) 

reclamava el desnonament i enderrocament immediat de les casernes a 

l'Ajuntament, mentre que el regidor del districte Ferran Julián (PSC) el 

titllava de "caradura polític impressionant" recordant-li que pertanyia al 

mateix partit que el Govern Central i que podia haver actuat feia temps. 

D'altra banda, calia saber la postura del col·lectiu immigrant. Després de 

reunir-se en assemblea, els ocupants van oposar-se a la demolició de les 

instal·lacions però es van oferir per ajudar en les tasques de neteja. 

Opinaven que la ciutat necessitava albergs i instal·lacions adequades per 

acollir immigrants i reivindicaven legalitzar la seva situació per poder 

treballar i viure dignament. Recolzats per l'entitat Papers per a Tothom 

exigien ser regularitzats per abandonar les instal·lacions. El dia 23 de juny 

es van reunir amb el regidor de Benestar Social de l'Ajuntament (Ricard 

Gomà, ICV) i van sortir contents ja que se'ls va prometre diàleg i no donar-

los l'esquena. Demanaven una sortida humanitària que passava pel 

reallotjament i la regularització. La seva postura era que el Ministeri de 

Defensa havia abandonat les instal·lacions i que el desallotjament només 
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traslladaria el problema a una altra part de la ciutat. Prop de 400 

immigrants van sol·licitar un advocat d'ofici per allargar el procés judicial.  

El mes de maig  de 2003, va ser un dels més agitats. La Creu Roja va 

començar a realitzar un pla personalitzat per a cada ocupant per protegir 

els més vulnerables i les famílies amb nens. Va facilitar pisos tutelats i 

pensions temporals a uns 120 immigrants. Per a la resta va preparar kits 

d'higiene personal, aigua potable i aliments. També va elaborar un pla de 

xoc en cas de produir-se el desallotjament que va ser aprovat per les tres 

administracions (Ajuntament, Generalitat, Delegació del Govern Central). El 

pla seria finançat pel Ministeri de Treball i Afers Socials i executat per la 

Creu Roja amb el suport de Càritas. Càritas també va exposar que quan es 

produís el desallotjament ajudaria a aquelles persones més vulnerables i 

amb situació d'extrema necessitat. Una altra ONG, SOS Racisme va 

manifestar que el Govern Central havia deixat incontrolada la situació per 

crear una imatge conflictiva de la immigració i justificar així la modificació 

de la llei d'estrangeria que volia endurir. Respecte el pla de la Creu Roja, els 

immigrants no estaven conformes ja que per ells es tractava d'una solució 

temporal i volien un reallotjament fix fins poder ser regularitzats.  

 
Figura 13-A la esquerra, la Creu Roja repartint els kits als immigrants. A la dreta, obres dels 

immigrants per instal·lar unes dutxes amb l'ajuda de Metges del Món    
Font:Districtes.info, estiu de 2003 

Per la seva banda, els veïns havien sortit enfrontats d'una assemblea 

organitzada per AAVV i amb escridassades cap al seu president perquè 

alguns consideraven que calia fer més força per desallotjar les casernes. Les 

concentracions van continuar cada dijous a la plaça Mossèn Clapés (a la 

cantonada entre els carrers Gran i Palomar). A finals de mes, prop d'un 

miler de veïns es van manifestar demanant el desallotjament i enderroc 

tallant la Meridiana. També van manifestar-se davant les autoritats durant 

la Trobada Nacional dels 3 Tombs de Catalunya que es celebrava a Sant 

Andreu aquell any i diverses vegades més a les portes de les casernes. En 

senyal de protesta, el col·lectiu immigrant també va recórrer els carrers de 

Sant Andreu. 
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Figura 14-A la esquerra, manifestació dels immigrants pels carrers de Sant Andreu. A la 

dreta, protesta dels veïns i comerciants 

Font:Districtes.info, estiu de 2003 

A començaments del mes de juliol es va iniciar el procés de desratització, 

desinfecció i desinsectació de la zona. Pocs dies després es va poder iniciar 

una operació de neteja per retirar les tones de brutícia i deixalles que 

s'havien acumulat. I el dia 11 de juliol els serveis municipals van poder 

derruir algunes zones no ocupades de les casernes i el mur exterior per 

millorar la vigilància de l'interior. Aquesta mesura va fer rebaixar la tensió 

veïnal encara que els comerciants continuaven preocupats i aturaven durant 

5 minuts cada migdia en senyal de protesta. A més, els establiments més 

grans van haver de contractar vigilància privada per evitar els continus 

furts.  

  
Figura 15-A l'esquerra, incendi provocat a l'interior les casernes. A la dreta, cartell de 

protesta dels comerciants i cartell informant de les zones amb productes tòxics durant la 

desratització  

Font:www.sant-andreu.com, 2003 

Els veïns demanaven que la presència policial a la zona no es rebaixés 

durant les vacances d'agost. Per contra, els ocupants es queixaven de la 

manca d'informació en el procés i continuaven demanant legalitzar la seva 

situació. Es queixaven de la forta pressió policial que estaven patint i van 

decidir concentrar-se a la Plaça Sant Jaume el 7 d'agost. En aquella 

concentració, les forces policials van detenir diversos dels immigrants sense 

papers, entre els quals es trobava el seu portaveu que va acabar passant un 

mes internat al centre de la Verneda (on el 75% dels retinguts provenien de 
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les casernes). Gairebé un centenar havien sigut deportats segons els propis 

immigrants.  

 
Figura 16-A l'esquerra, els habituals controls i detencions policials a l'entorn del sector. A la 
dreta, enderroc d'una de les naus al solar oest 
Font:www.sant-andreu.com, 2003 

Les tres administracions van deixar clar que no es produiria la regularització 

de cap manera i apuntaven que les màfies utilitzaven aquesta possibilitat 

com a reclam per atraure gent que pogués utilitzar. A finals de mes, la 

jutgessa va refusar els recursos dels advocats defensors dels immigrants i 

també la via d'urgència sol·licitada pel Ministeri. El judici pel desnonament 

quedava posposat fins a l'octubre. 

El mes d'octubre es va fer pública la sentència que dictaminava el 

desallotjament ja que considerava que el Ministeri no havia abandonat ni 

tolerat l'ús de les seves instal·lacions. En aquelles dates encara hi vivien uns 

300 ocupants, 50 dels quals finalment no es van adherir als programes 

d'inserció de Creu Roja i la Generalitat. Els immigrants van decidir recórrer 

la sentència, però anunciaven que no oferirien resistència física davant una 

intervenció policial. Tot i això, sí van acampar recolzats per membres 

d'entitats humanitàries com So de pau, Arquitectes sense fronteres o 

Papers per a tothom per aturar l'enderroc que continuava avançant poc a 

poc. 

El mes de novembre la resolució judicial va accelerar el desallotjament, 

donant el termini d'un mes als ocupants per sortir de les casernes. Restaven 

poc més de 100 ocupants que demanaven un reallotjament per als mesos 

d'hivern en comptes de la regularització, que ja veien com impossible. Per 

esgotar els terminis judicials van recórrer la sentència al·legant que no els 

havien ofert un pla digne de reallotjament per marxar. Mentre la demolició 

de les instal·lacions continuava avançant van organitzar cassolades cada nit 

com a protesta. Per contra, els veïns i l'Ajuntament volien que s'executés la 

sentència el més ràpid possible. 

El desembre de 2003 la Creu Roja va informar que havia reallotjat 332 

immigrants i que uns 200 havien marxat o havien sigut expulsats del país. 
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Segons el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 165/07, s'ha pogut 

veure que hi va haver dos convenis (en 2003 i 2004) entre el Departament 

de Benestar i Família i la Creu Roja per pagar l'acolliment de 852 i 953 

persones sumant un total de 27 882 i 25 980 estades respectivament. 

A finals de 2003 la jutgessa va emetre una resolució judicial en ferm que no 

es podia recórrer informant que es verificaria el desallotjament la primera 

quinzena de febrer de 2004, utilitzant la força en cas de ser necessària. 

Durant aquell mes també es van enderrocar els edificis principals dels antics 

quarters de Bailén. 

 
Figura 17-A l'esquerra, demolició de l'edifici principal de la parcel·la est. A la dreta, recollida 

dels enderrocs a la parcel·la oest 
Font:El Periódico, 12 de desembre de 2003. R.Vázquez 

El mes de gener de 2004 en quedaven menys de 100 ocupants. El 

desallotjament voluntari estava anunciat per a mitjans de febrer així que es 

van agrupar per nacionalitats per trobar un indret on viure. Un dels últims 

successos va ser l'assassinat d'un jove algerià per part d'un altre 

immigrant. El fet va succeir el 12 de gener de 2004 després d'una discussió 

que va acabar amb l'apunyalament de la víctima. Membres de Metges del 

Món que actuaven a les casernes no van poder salvar-li la vida. Aquesta 

mateixa entitat havia denunciat un possible brot de tuberculosi que no es va 

confirmar. També havia redactat un informe caracteritzant la població que 

hi residia a partir d'una mostra de 94 persones i després de 2 mesos 

d'intervencions. Les dades de l'informe es resumeixen al quadre de la 

següent pàgina. D'aquest quadre s'extreu que la major part del col·lectiu 

estava format per subsaharians i magrebins, que la majoria hi dormia cada 

dia i que les condicions de vida (higièniques, sanitàries, alimentació, 

serveis) eren realment deficients. 
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Taula 04-Quadre resum de l'informe de Metges del Món  
Font:Informe de Metges del Món 

La situació que es va viure a Sant Andreu va tenir ressò mediàtica a nivell 

local, nacional i també europeu. El Comitè de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals (CESCR) de les Nacions Unides és un òrgan que supervisa que els 

Estats Part apliquin el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals. Cada 5-8 anys els estats part presenten el seu informe davant el 

CESCR, que elabora una llista de qüestions i emet unes conclusions.  

PARÀMETRE VALOR 

D 

E 
M 
O 

G 
R 

A 
F 
I 

A 

PROCEDÈNCIA 
(%) 

Subsàhara 45 

Magreb 35 

Europa de l'Est 15 

Sudamèrica 2 

Unió Europea 3 

EDAT 

(%) 

<15 anys 3 

15-18 anys 4 

18-30 anys 70 

30-50 anys 23 

SEXE 

(%) 

Homes 90 

Dones 10 

TEMPS MIG D'ESTANÇA A 
BARCELONA (mesos) 

15  

DOCUMENTACIÓ EN REGLE (%) 3 

HI PERNOCTEN CADA DIA (%) 96 

ÀPATS AL DIA 
(%) 

1 29 

2 31 

3 40 

M 

O 
R 
B 

I 
L 

I 
T 
A 

T 

PROBLEMES FREQÜENTS 
traumatismes, nàusees, 

al·lèrgies, dolors articulars 

PROBLEMES GREUS 

1 pleuropneumònia 
 1 adenopatia cervical 

 1 hèrnia discal amb 
compromís neurològic greu 

2 hipertensions arterials greus 
1 diabetes mellitus 

insulinodependent (DMID) 

S 
E 

R 
V 

E 
I 

S 

RECOLLIDA DEIXALLES 
S'aboquen al mateix recinte  

provocant problemes sanitaris  

AIGUA POTABLE GENERAL 1 pou 

EVACUACIÓ Sense lavabos 

LLUM En algunes parcel·les 
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Espanya va ser avaluada el 2003 i una de les 24 qüestions del comitè feia 

referència a la situació dels immigrants a Sant Andreu. 

 

 

 

 

 

Figura 18-Punt número 19 referent a l'Article 11-El dret a un nivell adequat de vida  
Font:Implementation of the International CESCR; List of issues, 24 June 2003  

El Comitè va concloure que la situació precària dels nombrosos immigrants 

a Espanya (no només a les casernes) era motiu de preocupació ja que els 

seus drets econòmics, socials i culturals eren limitats. Finalment, 

recomanava a l'Estat prendre mesures per garantir la protecció efectiva dels 

seus drets i promoure la legalització dels immigrants indocumentats perquè 

poguessin gaudir plenament dels seus drets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 19 (de esquerra a dreta, de dalt a baix)-Xilè recolzat a la finestra. L'equip de 
subsaharians celebrant el triomf en el "mundialet" de futbol. Aliu, de Serra Lleona, 

transportant un bidet. Hassan (marroquí) i un amic subsaharià a les dutxes. Nen jugant en 
patinet als tallers. Nigerià operant amb la xarxa d'electricitat. Marroquí marxant de les 
casernes el dia del desnonament. Ghanesos reflexionant al pati principal. Magrebins 
celebrant la festa religiosa del xai 
Font:Héctor Mediavilla, Fisheye Photo Agency (2002-2004)  

"19. Please provide information about the situation of the persons 

who are in the Sant Andreu barracks in Barcelona and to what extent 

their right to adequate housing is protected."  

------------------------------------------------------------------------------ 
"19. Serveixis proporcionar informació sobre la situació de les 

persones que es troben en els quarters de Sant Andreu en Barcelona i 

de quina manera es protegeix els seu dret a una vivenda adequada."  
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Finalment, el 9 de febrer de 2004 un dispositiu de més de 100 agents de 

la Policia Nacional van desallotjar els ocupants sense que es registrés cap 

detenció ni altercat. 

 
Figura 20-Fotografia del desallotjament dels quarters 

Font:El Periódico, 10 de febrer de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21-Fragment que fa referència al desnonament i demolició dels quarters 
Font:El País, 10 de febrer de 2004 

De fet, va ser un punt i seguit en la transformació urbana que al capítol 

següent s'analitza.  

 

  

  

PUNTO FINAL A LA OCUPACIÓN DE LOS CUARTELES DE 

SANT ANDREU 

 

 

"Punto final. El desalojo por 

orden judicial acabó ayer con 

más de dos años de ocupación 

de los antiguos cuarteles de 

Sant Andreu de Barcelona, 

propiedad del Ministerio de 

Defensa. Del millar de 

habitantes que el recinto llegó 

a albergar el año pasado, en su 

mayoría inmigrantes en 

situación irregular, apenas 

quedaban un centenar" 
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CAPÍTOL III 

EL PROCÉS DE  

TRANSFORMACIÓ URBANA 
 

 

  

EL CAPÍTOL III DESCRIU I ANALITZA EL PROCÉS DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA EN UNA VESSANT DOBLE. 

EN PRIMER LLOC, ES REVISA LA SEQÜÈNCIA CRONOLÒGICA 

DELS CANVIS TERRITORIALS I URBANÍSTICS PRODUÏTS EN EL 

DISTRICTE A TRAVÉS DEL CONJUNT DE PLANS QUE L'HAN 

AFECTAT HISTÒRICAMENT. 

POSTERIORMENT, ES DETALLA L'AFECTACIÓ URBANÍSTICA 

SOBRE EL SECTOR DE LES CASERNES I ES DESCRIU LA 

PROPOSTA VIGENT QUE L'AFECTA. 

FINALMENT, ES COMENTA L'ACTUACIÓ DELS AGENTS COM A 

MEMÒRIA PARTICIPATIVA DEL PROCÉS TRANSFORMADOR. 

 

      

   EL CAPÍTOL III DESCRIU I ANALITZA EL PROCÉS DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA EN UNA DOBLE VESSANT. 

EN PRIMER LLOC, ES REVISA LA SEQÜÈNCIA CRONOLÒGICA 

DELS CANVIS TERRITORIALS I URBANÍSTICS PRODUÏTS EN EL 

DISTRICTE A TRAVÉS DEL CONJUNT DE PLANS QUE L'HAN 

AFECTAT HISTÒRICAMENT. 

POSTERIORMENT, ES DETALLA L'AFECTACIÓ URBANÍSTICA 

SOBRE EL SECTOR DE LES CASERNES I ES DESCRIU LA 

PROPOSTA VIGENT QUE L'AFECTA. 

FINALMENT, ES COMENTA L'ACTUACIÓ DELS AGENTS COM A 

MEMÒRIA PARTICIPATIVA DEL PROCÉS TRANSFORMADOR. 
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3.1. EVOLUCIÓ URBANÍSTICA 

Un cop s'ha contextualitzat històricament i s'ha realitzat una síntesi de la 

situació socioeconòmica, s'analitza l'evolució urbanística i el creixement 

urbà al sector d'estudi des del pla de Cerdà fins al planejament vigent.  

L'any 1855 Ildefons Cerdà va realitzar un aixecament topogràfic de tota 

Barcelona mentre preparava el seu cèlebre eixample de la ciutat. La imatge 

següent correspon a l'aixecament topogràfic de Sant Andreu de Palomar on 

s'ha remarcat l'espai de les futures Casernes de Sant Andreu.   

Figura 22-Sant Andreu de Palomar en l'aixecament topogràfic de Cerdà l'any 1855  
Font:web de l'Ajuntament de Barcelona, area d'Urbanisme  

En aquelles dates els terrenys estaven pràcticament buits tot i que s'hi 

observen algunes masies disperses i el molí de Sant Andreu a tocar del 

sector. El carrer Gran de Sant Andreu s'erigia com l'eix més important 

del poble. L'estructura de creixement urbà es pot definir com lineal 

(seguint el carrer Gran) i ramificada (a partir de fronts transversals al 

carrer Gran). També en destaquen la encara avui dia existent 

infraestructura ferroviària que provenia de Barcelona avançant cap al 

Vallès i l'històric Rec Comtal que anteriorment s'ha comentat.  

Avançant fins a 1890, Sant Andreu de Palomar tenia prop de 15 000 

habitants essent un dels pobles més importants dels voltants de Barcelona. 

Tot seguit es mostra un plànol d'aquell any on es veu que el nucli històric 

es va consolidar i que no va es va produir una significativa expansió de les 

edificacions. L'espai de les encara no construïdes casernes continuava sense 

ser ocupat per edificacions significatives. 
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Figura 23-Sant Andreu de Palomar en el plànol «Barcelona y sus alrededores» l'any 1890 
Font:Arxiu Cerdà 

Al planejament de 1903 (següent plànol) sí s'aprecia una important 

ampliació i renovació de la xarxa viaria en tota la ciutat. Pocs anys abans 

s'havia produït l'annexió forçada que, al menys urbanísticament, va ser 

positiva al permetre una millor planificació de conjunt. Al plànol s'observa 

aquest fet i, en particular, la creació del  passeig Torras i Bages 

juntament amb l'ordenació dels carrers adjacents a mode d'eixample.   

 
Figura 24-Plànol de Sant Andreu l'any 1903 
Font:web de l'Ajuntament de Barcelona, area d'Urbanisme 
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El següent plànol data de 1921 i mostra els terrenys de les casernes abans 

de la seva adquisició per part l'exèrcit. S'observa que pertanyien a diversos 

propietaris i que hi havien algunes edificacions (masia i cava) a més de ser 

travessat pel Torrent de Campanya i el Rec Comtal. També s'aprecien les 

infraestructures de l'àmbit així com la planificació del futur P/Torras i Bages. 

 
Figura 25-Plànol dels terrenys comprats per la construcció de les casernes l'any 1921 
Font:de Lizaur, A. (1997), Memorias del Parque 

Tot seguit es farà una breu ressenya del passeig Torras i Bages que data 

d'aquella època i que, 100 anys després, esdevindria l'eix vertebrador de la 

transformació urbanística objecte d'aquesta tesina. 

Inicialment anomenat carrer de Guardiola i Feliu es va aprovar la seva 

creació en la sessió del 15 de març de 1889 a l'estament municipal. 

 

 

 

 

Figura 26-Fragment de la sessió municipal en la qual s'aprovà la construcció del passeig 
Font:Checa, M. (1998), Finestrelles nº9  

 

"Se decide aprobar el anteproyecto de una calle de veinte 

metros de ancho que partiendo de la Plaza de la Constitución 

por la calle de Santa Cristina se prolonga en línea recta 

enlazando con el camino de Santa Coloma entre los edificios 

llamados Casa nova del Molí y Las Carasses"  
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Degut als problemes econòmics i l'elevat cost de les obres el projecte es va 

paralitzar fins a l'abril de 1908. En aquest any i englobat sota el projecte de 

l'eixample andreuenc, es considerà que la nova via seria de gran 

importància per la connexió que permetria anar cap a Montcada (a través 

de la carretera de Ribes) i cap a Santa Coloma, Badalona i el Vallès (a 

través de l'antic camí de Santa Coloma). El nou eixample es completaria 

amb l'ordenació dels carrers de l'entorn del passeig (ara projectat amb una 

nova amplada de 30 metres). Són exemples d'aquesta reordenació la 

substitució de l'antic camí de Santa Coloma per l'actual carrer Palomar o 

l'apertura del carrer Cinca.  

Els anys següents van ser un llarg i complex procés d'expropiacions on el 

preu del sòl es va incrementar significativament (consten revaloritzacions 

de fins el 35% en només 18 mesos). Es van anar obrint nous carrers i el 

poble va continuar expandint-se, però la creació del passeig Torras i Bages 

no avançava. La població de Sant Andreu en aquest període va augmentar 

substancialment (de l'any 1900 al 1930 es va passar dels 35 000 als 70 000 

habitants aproximadament). Al març de l'any 1927 es va donar un 

important impuls amb la creació de la Junta Mixta de Urbanización y 

Acuartelamiento de Barcelona. La Junta tenia com a objectiu construir 

noves instal·lacions militars per a la ciutat donat que les anteriors havien 

sigut absorbides pel teixit urbà. Ja en aquella època es va saber veure la 

importància del sector d'estudi i es va decidir ubicar la nova caserna de 

mestrança i el nou parc d'artilleria allà per criteris d'estratègia i logística 

militar.  

La construcció de les casernes va estimular i accelerar el procés 

urbanitzador, però també va comportar el replanteig d'alguns del carrers 

projectats. Així ho sol·licitava la Junta Mixta a l'Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27-Modificacions sol·licitades per la Junta Mixta a l'Ajuntament l'any 1928 
Font:Checa, M. (1998), Finestrelles nº9  

Finalment, l'any 1928 (gairebé quaranta anys després de l'aprovació inicial 

del projecte) s'inicien les obres que culminarien amb l'obertura definitiva del 

passeig el 1932. Així ho relatava un veí resident al passeig. 

"Las modificaciones a realizar son las siguientes: 

1º Reducción del ancho de la carretera de Ribas de 30 a 22,5m 

2º  Prolongación de la calle Palomar entre la Rambla de Torras y 

 Bages y la calle E, con el mismo ancho que actualmente tiene 

3º  Supresión de la calle A entre las de Palomar y nº10 de ésta y 

 de la nº9 entre la carretera de Ribas y la de Torras y Bages 

4º  Desviación de la calle E entre las calles 4 y de Palomar y 

 entre  esta última y la carretera de Cornellà a Fogars de 

 Tordera de modo que linde con los terrenos del ramo de la 

 guerra" 
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Figura 28-Fragment que fa referència a la obertura del passeig de Torras i Bages 
Font:Robles, P. (2005), Finestrelles nº13 

 

Feta la ressenya sobre el passeig, el següent plànol a comentar correspon al 

període 1930-1940. En ell s'hi aprecia la important superfície que 

ocupaven les recent inaugurades instal·lacions militars (1929-1934) i la 

seva ubicació tàctica al final del passeig. En aquest període es va conformar 

el paisatge urbà actual de Sant Andreu, caracteritzat per edificacions 

baixes, homogènies i compactes que es recolzen sobre els carrers més o 

menys ortogonals de l'eixample andreuenc. En destaquen com a vies de 

primer ordre el carrer Gran (de més antiguitat i continuació de la carretera 

de Ribes), el passeig de Santa Eulàlia (renovat en el projecte d'eixample i 

actual rambla de Fabra i Puig) i el passeig Torras i Bages del qual s'ha 

parlat. També es poden veure dos exemples de l'efecte barrera de les 

infraestructures ferroviàries (vies del ferrocarril del nord a dalt i vies del 

ferrocarril de M.Z.A a baix) que contrasten amb l'efecte de creixement 

urbà que propicien els carrers (les construccions es consoliden als fronts 

d'edificació delimitats pels nous vials). 

 
Figura 29-Sant Andreu en el plànol cartogràfic de Barcelona 1930-1940 
Font:Ajuntament de Barcelona, àrea d'Urbanisme 

"El passeig de Torras i Bages en aquell temps era una via bastant 

deserta [...]. A banda i banda del passeig hi havia terrenys plens 

d'herba que no feia gaire temps havien estat terres de conreu [...]. Hi 

havia una antiga bassa de regadiu on, les nits d'estiu, se sentien els 

cants de les granotes [...]. 

A la primavera de 1933 es va inaugurar la il·luminació del passeig, amb 

fanals des de la plaça d'Orfila fins al carrer de Palomar. El tros on hi 

havien les casernes encara no tenien ni llum ni asfaltat [...]." 
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Avançant fins al Pla Comarcal de 1953 (imatge següent), s'hi observa per 

primer cop que es qualifica el sòl segons usos. Així per exemple, es dona la 

qualificació al nucli urbà com Casco Antiguo, a les vivendes de l'eixample 

com Suburbana Semiextensiva, a les fàbriques com Gran Industria o 

Tolerancia de Vivienda e Industria, a l'estació i les zones de vies com 

Ferroviaria i a les Casernes de Sant Andreu com Militar. 

Figura 30-Sant Andreu en el Pla Comarcal de 1953 
Font:Ajuntament de Barcelona, àrea d'Urbanisme 

Cinc anys després, es va redactar el Pla Parcial d'Ordenació de Sant 

Andreu de 1958 que va planificar una remodelació de la xarxa de carrers. 

Aquesta actuació es considera positiva a la part més externa ja que va 

afavorir el creixement urbà dotant de més amplitud els vials, però negativa 

al nucli de Sant Andreu ja que es va perdre part del teixit tradicional 

històric. El sòl de les casernes mantenia la seva qualificació d'ús militar. 

  
Figura 31-Sant Andreu en el Pla d'Ordenació de l'any 1958 
Font:Plan Parcial de Ordenación del Sector de San Andrés 
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El Pla General Metropolità de 1976 (PGM-76) tenia com a objectiu 

l'ordenació urbanística dels municipis de l'antiga Entitat Municipal 

Metropolitana de Barcelona. El Pla General preveu el seu desenvolupament 

posterior a través dels instruments d'ordenació urbana com són el Pla 

Parcial, el Pla Especial, el Pla de Reforma Interior o l'Estudi de Detall.  

Referent al sector de les casernes, el PGM-76 preveia la reconversió de part 

dels terrenys. En particular, qualifica la parcel·la oest com 7a (equipaments 

comunitaris i dotacions actuals) i la parcel·la est amb els usos 17 (renovació 

urbana: transformació de l'ús existent) i 6 (parcs i jardins). Tot seguit es 

mostra la fulla IX-18 del PGM-76 corresponent a l'àmbit d'estudi. 

  
Figura 32-Sant Andreu en el Pla General Metropolità de Barcelona l'any 1976 
Font:Pla General Metropolità de Barcelona 

La Modificació del PGM de Sant Andreu-La Sagrera es va aprovar l'any 

1996. El seu objectiu era la ordenació de l'espai ocupat pel corredor 

ferroviari des del futur intercanviador modal de La Sagrera fins al Parc de la 

Trinitat. L'extensió del seu àmbit és de 230 hectàrees essent els principis 

bàsics del planejament la cobertura de les vies permetent la creació d'una 

gran zona verda lineal i la remodelació del seu entorn. La transformació 

comportarà una millor connexió cap a la frontera francesa a més de la 

renovació dels teixits urbans locals. La planificació divideix el conjunt en 

diversos sectors d'actuació dels quals a data de 2011 s'han executats tres.  

Pel que fa al sector de les casernes, el planejament només en considera la 

parcel·la est agrupant-la amb uns terrenys de RENFE sota el nom de 

Sector III: Defensa-Renfe. Segueix les directrius del PGM i qualifica el sòl 

d'aquesta parcel·la com 14b (remodelació privada) i 6b (parcs i jardins). A 

més, inclou la prolongació del carrer Cinca a través de l'illa com a carrer i 

afegeix una franja de vial pacificat com a 5b (vies cíviques). De tots els 

sectors d'actuació, és el que finalment destinarà més percentatge a 

l'habitatge protegit.  
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Figura 33-Sant Andreu en la MPGM de Sant Andreu-La Sagrera l'any 1996 
Font:Modificació del Pla General Metropolità de Sant Andreu-La Sagrera 

Finalment, s'arriba a la Modificació del Pla General Metropolità a les 

Casernes de Sant Andreu i Sector III de la MPGM de Sant Andreu-La 

Sagrera redactat inicialment el 2004 i aprovat definitivament el dia 1 de 

juny de 2006. En aquest document sí es fa la planificació conjunta de les 

dues parcel·les que conformen les casernes i també s'inclouen quatre peces 

més de Sant Andreu i Sant Martí que no pertanyen a l'àmbit d'estudi 

d'aquesta tesina. El text recull les directrius del futur espai de les casernes i 

a l'apartat següent es fa la seva descripció i anàlisi.  
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3.2. EL PLANEJAMENT DE LES     

       CASERNES  

Previ l'anàlisi del planejament s'incorporen dos plànols. El primer és un 

plànol d'emplaçament del sector. 

 
Figura 34-Plànol d'emplaçament del sector, escala 1:25 000 
Font:Elaboració pròpia 

El segon és de caire qualitatiu per remarcar les infraestructures i espais més 

destacables de l'àmbit d'estudi.  

Figura 35-Plànol qualitatiu remarcant els espais més rellevants de l'àmbit  
Font:Elaboració pròpia 

250m 

500m 
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ANTECEDENTS 
A l'apartat anterior 3.1. Evolució Urbanística s'han tractat àmpliament els 

antecedents per arribar a l'actual planejament.    

OBJECTE 
L'objectiu és l'ordenació integral dels terrenys ocupats per les antigues 

Casernes de Sant Andreu. Es preveu millorar el teixit urbà en tot l'àmbit per 

crear un barri dotat de nous equipaments, habitatges de diverses tipologies, 

amb una bona qualitat ambiental i amb edificis ecoeficients.  

Un dels fonaments per assolir aquests objectius és la barreja d'usos de sòl 

equilibrada. S'articularan els habitatges amb els diversos equipaments i 

espais lliures per facilitar la interacció i funcionalitat del barri. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
El planejament vigent es va desenvolupar per iniciativa privada del 

Consorci de la Zona Franca de Barcelona i a partir de la proposta 

elaborada per l'arquitecte Manuel de Solà Morales. Autor de múltiples 

estudis referents a urbanisme ha rebut nombrosos premis i ha treballat en 

d'altres actuacions urbanístiques tant a nivell nacional com internacional. El 

seu projecte definia la transformació urbana com segueix. 

 

 

 

 

 

Figura 36-Fragment que fa referència a la transformació urbanística a les casernes 
Font:de Solà-Morales, M. et al. (2009), Urbanitat capil·lar 

En particular, els terrenys a renovar són la parcel·la est (59 911m2), la 

parcel·la oest (50 046m2) i els carrers perimetrals del sector. Per a una 

millor planificació es va delimitar un Polígon d'Actuació Urbanística (PAU) i 

un Sector de Millora Urbana (SMU). 

Urbanísticament es plantegen dos sistemes d'espais públics vertebrats pel 

passeig de Torras i Bages. El passeig acollirà el front d'habitatges i de 

comerços en planta baixa a més de les connexions amb els modes de 

transport. D'allà sortiran ramificacions perpendicularment cap a les dues 

parcel·les. A l'est s'ubicarà una rambla d'equipaments com a continuació 

del carrer Cinca. A l'oest, un gran parc enllaçant amb el carrer Gran de 

Sant Andreu i que incorpora itineraris per als vianants. 

"Operació estratègica de nova centralitat al nord de Barcelona que 

pretén articular la continuïtat entre Sant Andreu i Trinitat mitjançant 12 

projectes de residència, 12 projectes d'equipament i 4 d'urbanització . 

La nova ordenació s'organitza en espina amb barres de cases de perfil 

variable sobre el passeig Torras i Bages. L'edificació sobre les barres 

interpenetra i es barreja amb els espais públics creant una variada 

tipologia d'elements urbans: passos, passatges, porxos i carrers 

peatonals que caracteritzen la urbanitat del conjunt"    
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ANÀLISI I VALORACIONS 
Els límits del sector el conformen el carrer Gran de Sant Andreu, el carrer 

Fernando Pessoa (anteriorment carrer Coronel Monasterio), el carrer 

Palomar i el passeig de Santa Coloma. Les dues illes estan dividides pel 

passeig de Torras i Bages.  

El mapa següent remarca els límits del sector i també pretén ser una ajuda 

per a la lectura dels apartats ja que en repetides ocasions es fa referència 

als carrers perimetrals.  

Figura 37-Plànol amb els límits físics del sector d'estudi 

Font:Elaboració pròpia 

La principal variació del planejament aprovat el 2006 respecte la MPGM de 

Sant Andreu-La Sagrera de 1996 és l'agrupació i mixtura d'usos en 

ambdues parcel·les. Aquesta és una bona mesura perquè ajuda a cosir el 

teixit urbà. Així s'aconsegueix un aprofitament més homogeni del sòl evitant 

que durant les franges fora d'horari la zona d'equipaments quedi inhòspita 

al estar barrejada amb habitatges i zones verdes. A més, va en consonància 

amb els objectius del Programa d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de 

Barcelona (PAM). 

 

 

 

 

Figura 38-Objectiu 3 de l'àrea d'Urbanisme recollida en el PAM 2008-2011     

Font:Programa d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 2008-2011 

OBJECTIU 3 D'URBANISME 

"Continuar afavorint i fomentant les transformacions de 

regeneració, així com la creació de nous teixits urbans que 

potenciïn l'actual model de ciutat amb barreja d'usos" 
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Així doncs, es pot dir que la transformació urbanística gira al voltant de la 

combinació de tres factors: els habitatges, els equipaments i els espais 

lliures.  

Per aquet motiu s'adjunta el següent plànol on s'hi aprecia la interacció 

entre els tres usos i la seva disposició definitiva al sector de les casernes. 

Queden remarcats en tons negres els habitatges, en tons blaus els 

equipaments i en blanc els espais lliures. També, s'hi observa la futura zona 

verda a l'oest i la rambla d'equipaments a l'est. Finalment, es pot apreciar 

l'estructura ramificada "en espina" del conjunt arquitectònic vertebrat pel 

passeig de Torras i Bages. 

 
Figura 39-Plànol del sector de les Casernes de Sant Andreu 
Font:Pla de Millora Urbana d'ordenació de l'equipament 7 (Parcel·la F) de la MPGM del sector 

de casernes de Sant Andreu 

El quadre de la següent pàgina compara la distribució d'usos en superfície 

entre els planejaments de 1996 i de 2006. 
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 PLANEJAMENT 1996 PLANEJAMENT 2006 DIFERÈNCIA 

S 

I 
S 
T 

E 
M 

E 
S 

5 14 965 8 944 -6 021 

5b 3 564 3 870 +306 

6 19 607 41 761 +22 154 

7 52 821 27 960 -24 861 

HD/7 0 4 640 +4 640 

Z 
O 
N 

E 
S 

14b 19 000 0 -19 000 

18 0 22 782 +22 782 

TOTAL 109 957 109 957 0 

 

 

 

 

 

Taula 05-Comparativa de distribució d'usos entre els planejaments de 1996 i 2006 

Font:Modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu i Sector III de la 

MPGM de Sant Andreu-La Sagrera 

En primer lloc s'observa una pèrdua significativa de vialitat. Això és degut 

principalment a la creació de la rambla d'equipaments en lloc de la 

prolongació del carrer Cinca a través de la peça est. 

El segon aspecte a remarcar és la important variació d'ús en espais lliures 

i en equipaments. El planejament inicial qualificava tota la peça oest (5ha) 

com equipament. Només equipaments de ciutat com grans hospitals, 

universitats o complexos esportius podrien ocupar tot el sòl. Tanmateix, a 

Sant Andreu hi ha una manca d'equipaments de barri (de dimensions 

inferiors) que cal pal·liar al sector de les casernes. Diverses entitats locals 

van acordar un pla d'equipaments per als terrenys que no esgotava tota 

la superfície, així que la resta es va destinar en part a espais lliures.   

A partir de 2005 la Llei d'Urbanisme va introduir la possibilitat de destinar 

terrenys a l'habitatge dotacional com una sortida per a joves i gent gran 

amb pocs recursos econòmics. El planejament de les casernes inclou aquest 

recurs i es considera molt positiu per reforçar la cohesió social dels 

LLEGENDA 

5  Xarxa viària bàsica 

5b   Vies cíviques 

6  Espais lliures, parcs i jardins urbans 

7   Equipaments comunitaris 

HD/7  Habitatge dotacional 

14b  Remodelació privada 

18  Zona d'ordenació volumètrica específica 

 

unitats en 

metres quadrats 

(m2) 
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col·lectius més desfavorits. En particular es preveuen 85 habitatges 

dotacionals per a gent jove i 302 habitatges dotacionals per a gent gran. 

Finalment, l'últim canvi que s'observa correspon a les zones. Es qualifica 

tota l'edificació d'habitatge i comerç com 18-volumetria específica en lloc de 

14-remodelació privada perquè l'avantprojecte de Solà-Morales dóna els 

criteris d'ordenació volumètrica que s'han de respectar. El sostre destinat a 

les zones és de 142 333m2 respectant l'edificabilitat bruta de 1,2m2st/m2s 

que marcava el planejament de 1996. 

En vista de les dades, la transformació urbanística destacarà per l'amplitud 

d'espais lliures i la gran dotació d'equipaments. Per aprofundir, a la taula 

següent es recull la distribució d'usos definitiva per a cada parcel·la. 

 PARCEL·LA EST PARCEL·LA OEST TOTAL 

S 

I 
S 

T 
E 
M 

E 
S 

5 4 973 3 971 8 944 

5b 2 205 1 665  3 870 

6 18 525 23 236 41 761 

7 19 205 8 755 27 960 

HD/7 1 467 3 173 4 640 

Z 

O 
N 
E 

S 

18 13 536 9 246 22 782 

TOTAL 59 911 50 046 109 957 

 

 

 

 

 

Taula 06-Distribució d'usos detallada per parcel·les 

Font:Elaboració pròpia a partir de la Modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de 

Sant Andreu i Sector III de la MPGM de Sant Andreu-La Sagrera 

Del quadre se n'extreu que la major dotació d'equipaments recaurà a la 

parcel·la est (recolzada a la rambla). Aquesta parcel·la també destaca pels 

grans espais lliures entre les edificacions volumètriques. Pel que fa a la 

parcel·la oest, destaca la gran zona verda enllaçant amb el carrer Gran i la 

menor massa edificatòria (habitatge i equipament) en conjunt.    
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EQUIPAMENTS 

Un dels principals objectius de la proposta és fer un barri integrador donant 

al sector una oferta adequada de nous equipaments. Per fer-ho es busca 

un equilibri entre equipament de proximitat, desconcentració i centralitat. A 

continuació es mostra l'estat dels nous equipaments a data de 2011. 

# EQUIPAMENTS I DOTACIONS 
SÒL 

(m2) 

SOSTRE 

(m2) 

UNITATS 
RESIDEN-

CIALS 

ESTAT 

1 Habitatge dotacional (gent gran) 1 550 5 750 96  Pendent 

2 
Residència i centre gent gran 

Residència discapacitats 
2 300 

5 000 
4 000 

160 
100 

Afectats 

per la 
retallada 

3 
Habitatge dotacional (gent jove) 
Habitatge dotacional (gent gran) 

Biblioteca 

3 000 
5 100 
5 100 

1 200 

85  
85  

 

Licitat 

4 Alberg joves 2 000 6 000 250 Pendent 

5 Mossos d'esquadra 3 100 6 000  Executat 

6 
Residència d'estudiants 

Equipaments a determinar 
5 000 

6 750 
18 250 

250 
 

Pendent 

7 
Centre cívic 

Habitatge dotacional (gent gran) 
1 950 

4 000 

3 250 

 

54 
Pendent 

8 Zona esportiva 4 000 6 000  Pendent 

9 CEIP 3 500 3 000  Executat 

10 
Habitatge dotacional (gent gran) 

Escola bressol 
1 700 

4 000 

1 000 

67 

 
Licitat 

11 
Centre sociosanitari, Centre de 

salut mental i CAP 
3 500 13 600 205 llits 

En 
execució 

12 
Equipament administratiu 

(ONG) 
1 000 5 000  

Canvi 
d'ús 

TOTAL 32 600 103 000   

Taula 07-Quadre general de les peces d'equipaments al sector de les casernes 

Font:Elaboració pròpia a partir del planejament i del dossier publicat per l'Ajuntament de 

Barcelona 'Casernes de Sant Andreu: nou espai ciutadà' 
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En total són 12 peces d'equipaments. La majoria de proximitat, encara 

que també hi ha algun de desconcentració com el CAP i de centralitat com 

la seu al sud d'Europa d'Intermón-Oxfam (tot i que amb la crisi econòmica 

la ONG ha cancel·lat la construcció de la seu i caldrà trobar un altre ús).  

Per valorar l'encert o no dels nous equipaments es recupera la Taula 02 i 

l'anàlisi dels equipaments que es va realitzar anteriorment. Tot seguit es 

mostra un quadre comparatiu entre els equipaments que a l'anàlisi es 

consideraven com necessaris i els incorporats en el planejament. 

EQUIPAMENT NECESSARI PREVIST 

S 

O 
C 

I 
O 
- 

C 
U 

L 
T 
U 

R 
A 

L 

BIBLIOTECA   
CENTRE CÍVIC   

CASAL DE JOVES   

CASAL DE GENT GRAN ~  

CENTRE DE DIA PER A GENT 
GRAN   

 
RESIDÈNCIA PER A GENT 

GRAN  

ALLOTJAMENT TURÍSTIC   

E 

D 
U 
C 

A 
C 

I 
Ó 

ESCOLA BRESSOL   

CEIP   

IES ~  

E 
S 
P 

O 
R 

T 

ESPAI I PISTA URBANA   

PISTA POLIESPORTIVA ~  

PISCINA   

SANITAT 
I 

SALUT 

CENTRE D'ATENCIÓ 
PRIMÀRIA   

HOSPITAL O CLÍNICA   

ESPAI VERD   

Taula 08-Quadre comparatiu entre els equipaments necessaris i els inclosos al planejament 

Font:Elaboració pròpia 
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La conclusió és que el programa d'equipaments previst s'ajusta molt bé a 

les necessitats detectades.  

Dels equipaments necessaris () es construiran tots excepte el casal de 

joves i l'allotjament turístic. En certa manera, les funcions del casal de 

joves es poden considerar cobertes per l'alberg de joves, el centre cívic i la 

residència d'estudiants que sí es construiran, tot i que també es podia haver 

inclòs al planejament. D'altra banda, els serveis d'allotjament turístic no 

s'han cobert i continuen mancant.  

Dels equipaments necessaris però no recomanables per la proximitat amb 

d'altres ja existents (~) es construirà una pista poliesportiva a la zona del 

sector més allunyada de la pista existent i un casal de gent gran 

juntament amb el centre cívic alliberant del seu ús l'actual casal del costat.  

Dels equipaments ja coberts () finalment s'inclourà el centre de dia per a 

gent gran juntament amb la residència d'avis. 

HABITATGE 

L'habitatge serà l'ús principal del sector amb prop de 2 000 noves vivendes. 

Aquesta tesina considera que seria bo rebaixar el possible aquesta xifra 

alhora de concretar els projectes constructius per rebaixar l'elevada densitat 

de població que hi ha al barri.  

Les tipologies incloses al planejament són habitatge de renda lliure (sense 

requisits per comprar i a preu de mercat), habitatge protegit de règim 

concertat (amb requisits i amb ajudes per comprar), habitatge protegit de 

règim general (amb més requisits i amb més ajudes per comprar) i 

habitatge/equipament dotacional (destinat temporalment a col·lectius 

necessitats). Posteriorment el repartiment de la planificació que es mostra a 

continuació es va veure modificat lleugerament.  

 SOSTRE (m2st) Nº HABITATGES 

LLIURE 65 251 816 

RÈGIM CONCERTAT 33 206 415 

RÈGIM GENERAL 32 146 401 

SUBTOTAL 130 603 1 632 

HABITATGE DOTACIONAL 23 200 387 

TOTAL 153 803 2 019 

Taula 09-Distribució inicial de sostre i número de vivendes segons la tipologia d'habitatge 

Font:Planejament Vigent 

S'hi observa un repartiment heterogeni on més del 50% es destina a 

l'habitatge protegit i dotacional que afavoreix a les rendes més baixes. Com 
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s'ha vist en apartats anteriors, el sector està ubicat en una zona amb baixa 

RFDpc així que la distribució serà beneficiosa per a la gent del barri. La 

inclusió d'habitatge lliure permetrà la barreja i cohesió social que es busca 

per al futur de la ciutat. En aquest balanç també cal tenir en comte que hi 

ha 109 habitatges preexistents al sector que caldrà reallotjar o indemnitzar.  

D'altra banda, l'any 2007 l'Ajuntament va introduir el règim en dret de 

superfície per facilitar l'accés a l'habitatge. Aquesta tipologia consisteix en 

separar el dret del terreny (que pertany sempre a l'Administració) del dret 

de la construcció (que pertany a l'usuari de la propietat durant 75 anys i 

després retorna a l'Administració sense indemnització). Per a l'usuari té 

l'avantatge de no pagar entrada (tret de l'IVA), un abonament mensual 

similar a l'habitatge protegit i que després de pagar el 100% de l'habitatge 

(al cap de 25-30 anys) no caldrà abonar res més que les despeses de 

manteniment. L'Ajuntament ha impulsat aquest règim a la ciutat i també a 

les casernes modificant els acords que s'havien pactat amb les entitats. 

Aquesta modificació va coincidir amb l'aprovació del PAU-2 (Polígon 

d'Actuació Urbanística 2) corresponent al SMU (Sector de Millora Urbana) 

que considerava la planificació. També va coincidir temporalment amb la 

redacció d'alguns dels projectes constructius del habitatges. 

Degut a tot això, la distribució dels habitatges segons tipologia i sostre va 

canviar i és la que es mostra a continuació. 

 SOSTRE (m2st) Nº HABITATGES 

LLIURE 65 251 ~816 

RÈGIM CONCERTAT 
44 352 

167 

RÈGIM GENERAL 376 

LLOGUER - - 

RÈGIM EN DRET DE 
SUPERFÍCIE 

21 000 221 

SUBTOTAL 130 603 1 580 

HABITATGE DOTACIONAL 23 200 364 

TOTAL 153 803 1 944 

Taula 10-Distribució definitiva de sostre i número de vivendes segons la tipologia d'habitatge 

Font:Ajuntament de Barcelona 

S'observa que el sostre destinat a habitatge lliure i habitatge públic 

conserva els percentatges del planejament però que la distribució varia 

lleugerament. S'introdueix el règim en dret de superfície en lloc de lloguer i 

protecció oficial. També en destaca la important reducció del nombre 

d'habitatges en règim concertat. El nombre d'habitatges en règim general 

també baixa però no tant com el règim concertat. 
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Pel que fa els aspectes econòmics, una qüestió important per als futurs 

usuaris dels habitatges és el seu cost. Per això s'incorpora una taula amb 

els preus de les diferents tipologies presents en l'àmbit d'estudi. 

TIPOLOGIA 
PREU 

(€/m2útil) 

REQUISITS 

(vegades 
IPREM) 

V 

E 
N 

D 
A 

Lliure (preu estimat) 3 449 - 

Protegit en preu concertat 3 001,68 X<6,5 

Protegit en règim general 1 940,48 X<5,5 

En dret de superfície 1 552,38 X<4,5 

TIPOLOGIA 

PREU 

(€/m2útil/m
es) 

REQUISITS 

(vegades 
IPREM) 

L 
L 

O 
G 
U 

E 
R 

Lliure (preu estimat) 11,08 - 

Protegit en preu concertat  13,76 X<6,5 

Protegit en règim general a 25 anys 7,28 X<3,5 

Dotacional gent jove 5,66 X<3,5 

Dotacional gent gran 4,26 X<4,5 

Taula 11-Preu dels habitatges a Sant Andreu segons la seva tipologia l'any 2011 

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 

Barcelona, el pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016 i www.fotocasa.es 

Del quadre s'extreu que el repartiment definitiu segons tipologies és força 

heterogeni i cobreix gran part de les necessitats socials. L'habitatge 

dotacional (entorn el 20% del total d'habitatges) cobrirà els col·lectius més 

vulnerables. Els habitatges en dret de superfície i en règim general (que 

conformen el 30% de tot l'habitatge del projecte) cobriran les rendes 

baixes. El règim en preu concertat (entorn el 10% del total) és menys 

present i també serà d'ajuda a les famílies. Finalment, l'habitatge lliure 

(entorn el 40% del total) serà per a rendes més altes tot i que caldrà veure 

com es desenvolupa el sector immobiliari en els propers anys. 

Un aspecte a comentar és que l'evolució del preu de mercat de la 

vivenda ha anat baixant ràpidament per la forta crisi econòmica. Degut a 

això, s'observa en el quadre anterior que actualment les ajudes de les 

administracions en forma d'habitatge protegit són menys importants que fa 

uns anys. Així per exemple sobta veure que el lloguer lliure actual (segon 

semestre de 2011) a Sant Andreu és inferior al preu de lloguer d'habitatge 

protegit en preu concertat. Cal puntualitzar, però, que segons les dades de 

l'Ajuntament les ajudes de l'Administració encara són força importants (el 

preu de l'habitatge de primera mà a Sant Andreu el valora en 4 459€/m2 en 

comptes dels 3 449€/m2 taxats per una immobiliària).  
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Per altra banda, el planejament preveu destinar la planta baixa de les 

vivendes a activitats essent el sostre destinat 11 730m2. Així doncs, el pes 

al sector de les oficines i el comerç és molt petit ja que comporta només 

una desena part del sostre destinat a habitatge o equipaments. 

Pel que fa a les expropiacions, tots els residents afectats que acreditin 

l'ocupació efectiva de l'habitatge des d'abans de l'aprovació inicial del 

planejament (novembre 2005) tenen dret a ser reallotjats. 

La viabilitat econòmica de l'actuació s'estima al planejament de la 

següent manera. El balanç entre càrregues i beneficis només el realitza per 

al Polígon d'Actuació Urbanística (PAU) donant com a resultat un 

aprofitament de 140 milions d'euros i unes despeses de 38 milions d'euros 

quedant el balanç amb un valor de 102 milions d'euros. En conjunt 

s'estimen uns costos d'urbanització totals entorn els 36 milions d'euros.  

Finalment, es marcava com a termini d'execució 4 anys per al PAU (que 

es van complir el 2010) i 4 anys més per al SMU (que venceran el 2014). 

 

Un cop analitzada l'ordenació i els aspectes més rellevants de la planificació 

es passa a la part dels projectes constructius. L'objectiu és mostrar els 

projectes de les diferents peces que conformen el conjunt. Amb aquesta 

finalitat s'han preparat un seguit de fitxes que es recullen a l'Annex IV. Per 

a la seva elaboració es va sol·licitar a l'Ajuntament el projecte d'urbanització 

i els projectes constructius dels edificis però no es va rebre cap resposta així 

que les fitxes contenen informació de l'avantprojecte de Solà-Morales, 

dades i plànols que s'han obtingut de les promotores i dels arquitectes 

autors, i fotografies d'elaboració pròpia de la situació actual del sector.  

 
Figura 40-Maqueta del conjunt previst a les Casernes de Sant Andreu 

Font:Dossier publicat per l'Ajuntament 'Casernes de Sant Andreu: nou espai ciutadà'  
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3.3. LA PARTICIPACIÓ SOCIAL EN EL  

       PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

Un dels objectius de la tesina és comprendre com es desenvolupa un procés 

de renovació urbana. Ja s'han treballat diversos aspectes com els 

antecedents del sector, la situació socioeconòmica de l'entorn, l'evolució 

urbanística de l'àmbit o la descripció del planejament entre d'altres. Ara es 

pretén veure com s'ha desenvolupat el procés participatiu fins a arribar a la 

situació actual. 

 

Només 4 dies després del desallotjament dels ocupants il·legals dels 

quarters, el 13 de febrer de 2004 el Consorci de la Zona Franca (CZF), un 

ens publico-privat, va comprar els terrenys al Ministeri de Defensa per 84 

milions d'euros. En la venda van intervenir el Ministeri de Defensa, 

l'Ajuntament (que va renunciar a l'acord previ que tenia per comprar els 

terrenys a menys preu) i el propi Consorci. La mesura va ser aprovada per 

tots els partits polítics excepte CiU, que considerava que s'havia perdut una 

oportunitat per incrementar el patrimoni municipal i lamentava que no 

s'hagués informat els veïns abans. La Federació d'Associacions de Veïns de 

Barcelona (FAVB) no va trigar en protestar titllant l'operació d'una venta 

especulativa. Des de la pròpia AAVV de Sant Andreu de Palomar es va crear 

el grup «Sant Andreu per les Casernes» que sota el lema 'NO ens robareu 

les Casernes' van començar a manifestar-se. Més de 30 entitats es van 

adherir al moviment i denunciaven la compra dels terrenys reclamant que 

fossin cedits a l'Administració al considerar que eren terrenys públics.  

A més, estaven més indignats perquè en aquelles dates el Ministeri de 

Defensa havia cedit a Madrid uns solars per construir 7 000 habitatges 

protegits i 1 100 de lloguer per a joves (es referien als antics terrenys 

militars englobats en  l'anomenada «Operación Campamento» que el 2012 

es començarà a urbanitzar). El govern municipal va respondre que la venda 

s'havia fet sota el mandat del PP, mentre que la cessió del sòl a Madrid es 

va produir sota el mandat del PSOE.  

Pel que fa al col·lectiu immigrant, l'entitat Papers per a tothom denunciava 

que la majoria dels ocupants estaven vivint al carrer després dels 15 dies 

d'allotjament que es preveia al pla d'emergència. Qualificaven el 

reallotjament de "cortina de fum" per evitar un escàndol de cara a l'opinió 

pública. Reivindicaven la construcció de centres d'acollida per a immigrants 

a Catalunya recordant que no n'hi havia cap, però ara amb molta menys 

força mediàtica que abans i no van ser escoltats. 
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Per a la redacció del projecte es va dissenyar un procés participatiu 

estructurat en tres fases assegurant la intervenció dels diversos actors 

implicats. La primera fase és d'informació i aportacions on l'administració 

publica l'inici del procés i els ciutadans suggereixen les seves propostes. La 

segona fase és de tramitació del planejament fins a la seva aprovació 

definitiva on s'incorporen les alternatives ciutadanes. La tercera fase és de 

desenvolupament del planejament general a partir de plans derivats que 

també han de preveure mecanismes de participació ciutadana. 

El procés participatiu es va iniciar a finals de 2003 (mentre les casernes 

estaven ocupades) amb diverses reunions entre les entitats de Sant Andreu, 

l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca. Aquests són els 

tres òrgans principals del procés de transformació. Entre les entitats en 

destaquen les diverses associacions de veïns, les agrupacions de 

comerciants i les entitats històriques de Sant Andreu. 

 

 

 

 

 

Figura 41-Els diversos actors implicats en el procés de planificació i transformació urbanística 

Font:Elaboració pròpia 
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L'objecte principal de les reunions era debatre el programa d'habitatge i 

equipaments futurs a les casernes. 

La postura inicial de l'Ajuntament (representat pel regidor Jordi Hereu) va 

ser la d'impulsar programes per generar barri. Urbanísticament, volia 

englobar les dues parcel·les (que partien de planejaments diferents) en un 

sol pla. La nova trama urbana s'havia de vertebrar a partir del passeig de 

Torras i Bages i s'hi havia d'integrar una zona verda respectant l'arbrat 

preexistent. Volia implantar una política d'habitatge heterogènia amb les 

diverses tipologies (lliure, protegit, dotacional) per evitar la segregació 

territorial dels ciutadans en funció de la seva condició econòmica. També 

volia aprofitar la compra dels terrenys per un ens publico-privat per crear 

un barri amb qualitat urbana delegant el projecte a un estudi de prestigi. 

Pel que fa als equipaments, estaria d'acord amb el programa que es 

pactés entre els diferents agents tot i que en un inici va proposar la creació 

d'un gran equipament universitari. 

La postura del Consorci de la Zona Franca, al ser un òrgan publico-privat, 

tenia el doble objectiu de crear un nou barri ben integrat socialment amb 

la cessió de terrenys per usos públics i recuperar la inversió feta en la 

compra amb la construcció de pisos de renda lliure. És per això que tenia 

intenció d'edificar en alçada amb blocs de fins a 15 plantes i incloure un 

centre comercial; ambdues iniciatives van acabar sent rebutjades per les 

entitats. 

La postura de les entitats locals es centrava sobretot en el programa 

d'equipaments i la proporció d'habitatge protegit acceptant els criteris 

urbanístics que els tècnics proposaven. Pel que fa a l'habitatge demanaven 

reservar un 50% per a la gent del barri. Inicialment, l'Ajuntament va 

respondre que mai s'havia fet això i que, en tot cas, sí es podria fer una 

reserva territorial per al districte. Finalment i després d'insistir-hi, es va 

aconseguir una reserva del 25% per a la gent empadronada dins dels barris 

que queden inclosos en un radi de 500m al voltant de les promocions. 

També veien molt necessari augmentar el parc d'habitatge públic de lloguer 

per permetre que les classes amb menys recursos poguessin accedir a 

l'habitatge. A més, no volien pisos de venda lliure cars perquè les rendes a 

Sant Andreu no són gaire elevades i els joves es veurien obligats a marxar 

fora malgrat el fort arrelament que existeix al barri. Pel que fa al programa 

d'equipaments, donada la gran quantitat d'entitats i associacions que van 

fer les seves propostes s'ha decidit fer un quadre resum incloent algunes de 

les més rellevants. 
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Taula 12-Suggeriments de les diverses entitats de Sant Andreu 

Font:Elaboració pròpia a partir de les actes de reunió (2004-2010) 
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A les primeres reunions, totes les parts van acordar la distribució d'usos 

mixta i la recuperació del Molí de Sant Andreu a tocar de les casernes. Pel 

que fa al programa d'habitatge i equipaments hi havien certes 

discrepàncies. Per exemple, l'Ajuntament volia promoure la construcció 

d'una torre de 15 plantes amb hotel que els veïns rebutjaven perquè 

consideraven que hi havia altres equipaments més necessaris i que ni 

l'edificació en altura ni l'hotel (que preveien fos de luxe) encaixaven en el 

barri. Per contra, la reivindicació de l'AV Sant Andreu de Palomar de 

destinar el 100% dels habitatges a vivenda de lloguer era recolzada per 

d'altres entitats com els Diables de Sant Andreu (que també demanaven 

equipaments artístics a les casernes), però no era compartida per 

l'Ajuntament i d'altres entitats que volien un repartiment més heterogeni. 

Aquesta AV (que va impulsar el Sant Andreu per les Casernes) és molt 

defensora de la tradició del 'poble' de Sant Andreu de Palomar i va criticar 

que els amaguessin la venda dels terrenys qualificant-la d'especulació 

immobiliària. D'altra banda, la Plataforma Veïnal sí estava d'acord amb la 

compra per part del CZF i centrava les seves peticions en la proporció 

d'habitatges de protecció oficial.  

L'Ajuntament va respondre que no disposa de recursos il·limitats per 

edificar i que la compra dels terrenys pel CZF permetrà nodrir Sant Andreu 

dels habitatges i equipaments que es necessiten. A més, només hauria 

pogut treballar sobre els terrenys de cessió obligatòria i no sobre la gran 

part que el CZF cedirà. Pel que fa a l'habitatge, incrementarien el 

percentatge destinat a protecció oficial del 20% que deia la llei al 50%. En 

qualsevol cas, concloïa que impulsaria les polítiques d'habitatge que la 

Generalitat i l'Estat (òrgans competents en matèria d'habitatge) li 

permetessin. En aquest aspecte, cal comentar que la MPGM de Sant 

Andreu-La Sagrera de 1996 destinava un 20% a l'habitatge de protecció i 

que, amb la Llei d'Urbanisme DL 1/2005 s'ha d'afegir un 10% més 

d'habitatge assequible. És a dir, per llei s'havia de destinar un 30% mentre 

que finalment serà entorn el 55%. Es considera, doncs, que l'actuació i 

pressió de les entitats veïnals en aquest sentit va ser un èxit.  

A mitjans de 2004 el pla d'equipaments s'anava perfilant amb el consens 

de tots (es van pactar el CEIP, el CAP i la caserna de mossos d'esquadra), 

però encara hi havien discrepàncies. Així per exemple, durant el mes 

d'agost tres membres del Sant Andreu per les Casernes van fer vaga de fam 

al passeig Torras i Bages. Durant tres dies van recollir 500 signatures 

atraient l'atenció dels veïns perquè recolzessin el seu objectiu del 100% 

d'habitatge de lloguer i equipaments públics. L'augment d'habitatge de 

lloguer que demanaven sí es considera necessari ja que, segons les dades 

estadístiques de 2007, al districte hi ha un 29% d'habitatge en règim de 

lloguer mentre que la mitjana de la ciutat és d'entorn el 37%. La ressò 

mediàtica de l'event va ser important i es va recollir en part de la premsa 

escrita. 
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Figura 42-Fragment que fa referència al dejuni del grup Sant Andreu per les Casernes 

Font:La Vanguardia, 20 d'agost de 2004 

A principis de 2005 el director del projecte, el senyor Manuel Solà-Morales, 

va exposar el planejament urbanístic en una de les reunions amb les 

entitats. Al llarg de l'any el projecte va anar aconseguint el recolzament de 

part de les entitats, sobretot en quant al pla d'equipaments. Per altra 

banda, el grup Sant Andreu per les Casernes continuava lluitant per 

aconseguir el 100% dels habitatges públics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43-A l'esquerra, fragment que fa referència al desacord en el pla d'habitatge entre els 

actors implicats en el procés. A la dreta, pancarta penjada a l'Ajuntament del Districte pel 

grup 'Sant Andreu per les Casernes' en senyal de protesta 

Font:El Periódico, gener de 2005. Web STAP, 4 de novembre de 2005 

LOS JÓVENES DEL AYUNO DE SANT ANDREU 

FINALIZAN SU PROTESTA CON UNA FIESTA 

"Tres jóvenes que desde el lunes se mantenían en 

ayuno en protesta por el nuevo uso urbanístico de 

los antiguos cuarteles de Sant Andreu acabaron ayer 

su protesta. «Lo que pedimos con esta actuación es 

que se destinen el 100% de las viviendas nuevas a 

la venta para jóvenes y personas mayores y más 

necesitadas en vez de hacer los pisos de 360 000 

euros que tienen planeados»" 

 

 

 

LA VIVIENDA, ÚLTIMO ESCOLLO 

DEL PLAN DE LOS CUARTELES 

"El ayuntamiento sólo logra el visto 

bueno de los vecinos a los 

equipamientos. El programa de 

vivienda es el último escollo que 

impide cerrar un pacto entre el 

Ayuntamiento de Barcelona y varias 

entidades de Sant Andreu sobre la 

urbanización del gran solar de los 

antiguos cuarteles militares del barrio" 
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L'any 2006 es van acordar els projectes i es va delegar la seva construcció 

a diverses promotores. També el CZF va cedir els terrenys a l'Ajuntament (i 

aquest a la Generalitat) per edificar el CEIP, la residència de gent gran i el 

CAP. L'última part que quedava per negociar entre els actors era el 

repartiment d'habitatge segons la tipologia. Per supervisar el correcte 

desenvolupament del planejament aprovat es va constituir una comissió de 

seguiment que es reuneix 2 o 3 vegades l'any per valorar i posar en comú 

els avenços en el procés. La comissió estava representada per l'Ajuntament, 

el CZF, les entitats veïnals i les promotores. 

Al 2007 hi havia les següent 11 peces en marxa. Els equipaments A 

(habitatge dotacional), B (residència gent gran+residència discapacitats), C 

(habitatge dotacional+biblioteca), E (mossos d'esquadra), I (CEIP), J 

(habitatge dotacional+escola bressol), K (CAP+CSM+CSS) i L (seu ONG). I 

també les unitats d'habitatge 3, 4 i 5. La majoria estaven en fase de 

projecte, tot i que 4 tenien llicència d'obres i 1 ja estava executat. També 

es va acordar construir primer les vivendes pels afectats urbanístics abans 

que la resta. A més, la seu de la ONG es reubicaria a la parcel·la F en 

comptes de la L perquè encara s'havia de negociar amb les famílies que hi 

vivien. 

Aleshores va arribar l'any 2008 i la crisis econòmica que va afectar 

greument el sector immobiliari. El projecte casernes es va aturar de cop. De 

totes les peces d'equipaments i habitatges només el CEIP es va poder 

inaugurar, la resta es va parar. Proviure (promotora vinculada a Caixa 

Catalunya) que tenia assignades 5 promocions es va fer enrere en totes poc 

abans d'iniciar les obres. L'Ajuntament va derivar a REGESA (empresa 

pública) 3 construccions que poc a poc es van iniciar. A data de 2011 dues 

peces estan en execució i la tercera està licitada.  

El 2009 es van reactivar alguns projectes. Es van iniciar les Unitats 3 i 5 

d'habitatge i la reurbanització del P/Santa Coloma. Veure que les obres 

avançaven va tranquil·litzar lleugerament les entitats però es van haver de 

mobilitzar perquè l'equipament més necessari (el CAP) tirés endavant amb 

la recollida de més de 3 000 signatures. Aquell any les reunions entre les 

diferents parts es van centrar en política d'habitatge. Des de l'Ajuntament 

es va introduir l'habitatge en dret de superfície a tota la ciutat i també a les 

casernes. El debat va sorgir perquè les entitats no volien que fos en 

detriment de tot l'habitatge de lloguer tal i com proposava l'Ajuntament.  

L'any 2010 es va iniciar amb la notícia que els terrenys dels quarters 

podrien acollir la seu dels atletes per als possibles jocs olímpics d'hivern de 

2022. L'aleshores alcalde Jordi Hereu (que anys abans havia sigut regidor 

del districte de Sant Andreu i va ajudar en els inicis del projecte de les 

casernes) va proposar que Barcelona acollís els JJOO Hivern 2022. Al marge 

que la idea va ser qüestionada perquè la ciutat no té ni pistes d'esquí ni 

neu, els veïns de Sant Andreu no volien que en els seus terrenys s'hi 
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construís la vila. Portaven anys demanant que s'hi construïssin els 

habitatges i equipaments acordats i ara els hi volien prendre. Les queixes 

no van trigar en produir-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44-Fragment que fa referència a les casernes com a seu dels JJOO Hivern de 2022 
Font:e-Notícies, 3 de febrer de 2010 

Finalment, la proposta dels jocs olímpics no es va dur a terme i el projecte 

de les casernes no es va modificar. D'altra banda, aquell mateix any la ONG 

Intermón-Oxfam va desestimar ubicar la seva seu allà per problemes 

econòmics, així que es van deslliurar 5 000m2 de sostre més per destinar a 

nous equipaments encara per determinar. Durant l'any van continuar les 

obres i es va iniciar el tan desitjat complex sociosanitari. A l'acte de 

col·locació de la primera pedra els veïns van mostrar el seu descontent amb 

la consellera Marina Geli pels retards en la construcció ja que al Butlletí 

Oficial del Parlament de Catalunya 165/07 s'estipulava que l'execució de 

l'obra tindria un termini de 30 mesos a partir de la data de la cessió del sòl 

a la Generalitat, per tant, el CAP hauria d'haver entrat en funcionament 

durant el 2008.  

 
Figura 45-Pancarta dels veïns valorant la situació del nou complex sanitari 
Font:Districtes.info, maig de 2010 

«NO VOLEM LA VILA OLÍMPICA A LES CASERNES» 

"Els veïns de Sant Andreu, contra els plans olímpics d'Hereu. 

L'AV Sant Andreu de Palomar és contrària a la instal·lació de 

la Vila Olímpica dels Jocs d'Hivern de 2022 a les casernes del 

barri. «La informació en aquest sentit apareguda a 'El 

Periódico' el passat dia 31 de gener ens ha deixat glaçats» 

asseguren en un comunicat. «Això vol dir que uns habitatges 

aprovats el 2005 es preveu que el 2022 no hagin estat 

encara adjudicats? Si volen fer servir habitatges que facin 

servir els de venda lliure!» conclou el comunicat" 
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El 2011 es van sortejar les primeres promocions d'habitatge en els terrenys 

de les casernes i es van iniciar obres d'urbanització per habilitar les noves 

vivendes. Degut a la crisi econòmica, encara no es va iniciar cap de les 

promocions privades i de les públiques es van posar en marxa la Unitat 

d'habitatge 4 i l'equipament C. Amb el canvi de Govern a la Generalitat 

s'esperava que s'accelerés el procés transformador, però les retallades van 

deixar els equipaments més reivindicats pels veïns (residència per a gent 

gran i escola bressol) fora dels pressupostos del 2011. La mesura va ser 

molt criticada perquè es considera que són equipaments necessaris, no des 

d'ara, si no des de fa 5 anys quan van ser aprovats. Tot i que des de 

l'Ajuntament es deia que s'estava fent tot el possible i es demanava 

comprensió, les entitats veïnals estaven cansades dels continus retards en 

totes les obres i ho van reflectir en la 'ruta dels no equipaments' del juny 

passat on van explicar què hi hauria d'haver ja construït a cada solar buit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46-Fragment que fa referència a les protestes veïnals pels retards en els projectes   
Font:El Periódico, 21 de juny de 2011 

 

Amb aquesta crònica social s'ha volgut reivindicar la importància de tots i 

cadascun dels agents que actuen en un procés de transformació urbana. Tot 

i que el poder econòmic i polític està en mans de bancs, constructores i 

administracions, les entitats locals han demostrat tenir la força social per 

influir en les decisions de planificació més rellevants.  

SANT ANDREU DENUNCIA 5 ANYS DE RETARD A LES CASERNES 

"El pla preveia 36 000m2 d'equipaments que ja haurien d'estar 

acabats. La immensa majoria dels serveis ni tan sols s'han començat. 

«Es va vendre un terreny del barri al Consorci de la Zona franca que, 

evidentment, esperava obtenir benefici de l'operació. La idea era pagar 

les obres públiques amb les plusvàlues de les privades i, si les obres 

privades es paren, es para tot», lamenta Genís Pasqual president de 

l'AV Sant Andreu de Palomar. Insisteix que és «inadmissible que, cinc 

anys després de ser aprovat aquell gran projecte sigui només una 

escola enmig d'un immens solar buit»" 
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4.1. TRANSPORT I MOBILITAT 

A la MPGM es van incorporar diverses mesures per a assolir una mobilitat 

sostenible, és a dir, afavorir els modes de transport més respectuosos 

amb el medi ambient i pacificar el trànsit a l'àmbit de les casernes.  

SITUACIÓ INICIAL 
La superfície de 11 hectàrees i l'entorn immediat d'actuació són de 

dimensions reduïdes en termes de mobilitat. Tot i això, l'àmbit es 

caracteritza per una xarxa viària potent i una molt bona accessibilitat. 

El sector està delimitat físicament pels carrers Gran de Sant Andreu, 

Fernando Pessoa, Palomar i P/Santa Coloma juntament amb el P/Torras i 

Bages. A més, a 300m es troba el Nus de La Trinitat i eixos primaris de la 

ciutat com són l'Avinguda Meridiana i les Rondes. Actualment el conjunt 

presenta un model de circulació eficient amb el vehicle privat com a mode 

de transport principal. Cal puntualitzar que els caps de setmana sí 

s'acostumen a formar cues en els carrer Palomar i Fernando Pessoa degut al 

gran pol d'atracció que hi ha a l'est del sector, el centre comercial La 

Maquinista. A les tardes dels caps de setmana hi ha una gran quantitat 

d'usuaris provinents d'altres punts del territori que arriben des de els 

accessos de Meridiana i Rondes, això fa que els dos carrers sovint col·lapsin. 

Un altre factor a tenir en compte és la Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 

l'àmbit. En destaquen els més de 80 000veh/dia a les Rondes i a l'Avinguda 

Meridiana. Per altra banda, la IMD de la xarxa perimetral del sector varia 

entre els 2 400veh/dia (C/Fernando Pessoa sentit sud) i els 23 000veh/dia 

(P/Santa Coloma sentit oest). Les dades mostren una baixa IMD tant al 

C/Fernando Pessoa com al C/Palomar, però s'ha de tenir en compte els 

elevats pics de demanda deguts al centre comercial La Maquinista. Una 

repercussió de les elevades IMD i de les grans infraestructures és la forta 

contaminació acústica i sorolls que pateixen les persones que hi viuen a 

prop. A través de dades empíriques a Barcelona existeix la següent 

correlació aproximada entre la intensitat de trànsit i el soroll produït. 

 

 

 

 

 

Taula 13-Relació entre Intensitat Mitjana Diària de vehicles i els Decibels A produïts 

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l'Ajuntament, àrea d'Urbanisme 

      I N T E N S I T A T               D E C I B E L S    
--------------------------------------------------------------------  

   25 000 a 80 000 veh/dia   76 a 79 dBA 

   4 500 a 25 000 veh/dia   70 a 75 dBA 

   1 000 a 4 500 veh/dia              64 a 68 dBA 

   menys de 1 000 veh/dia   62 a 68 dBA 
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Així doncs, la mitjana de l'àmbit més proper es troba entre els 70 a 75dBA 

que segons l'Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona 

correspon a zones tipus III i IV. Són zones amb un nivell sonor relativament 

elevat i el seu ús va des d'habitatges i comerços a ús industrial. Caldria 

millorar aquest apartat amb la proposta ja que a partir dels 80dBA es 

considera soroll molest. Tot seguit es mostra el plànol de IMD al sector.  

 
Figura 47-Mapa d'Intensitat Mitjana Diària (IMD) a l'àmbit d'estudi 

Font:Elaboració pròpia a partir dels volums de trànsit de 2007; àrea de Prevenció, Seguretat 

i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona 

La cobertura de transport públic inicial està assegurada pels següents 

serveis. El servei d'autobusos està representat per mitjà de 18 línies 

amb parades pròximes a l'àmbit. En particular, les línies de TMB números: 

 

   

 

 

 

 

Taula 14-Línies d'autobusos TMB que tenen parades en l'àmbit d'estudi 

Font:Elaboració pròpia 

11 (Trinitat Vella-Roquetes)  96 (Sagrera-Montcada) 

35 (Sant Pau-Santa. Coloma)  97 (Fabra i Puig-Vallbona) 

40 (Port Vell-Trinitat Vella)   104 (Fabra i Puig-Collserola) 

60 (Pl.Glòries-Zona Universitària)  126 (bus barri Sant Andreu) 

62 (Pl.Catalunya-Ciutat Meridiana)  127 (bus barri Roquetes) 

73 (La Maquinista-Pl.Kennedy)   132 (bus barri Porta-Prosperitat) 

76 (Sant Genís-Ciutat Meridiana) 

 

(Unitats en milers 

de vehicles al dia) 
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I el servei d'autobusos es completa amb les parades de la companyia de 

transports TUSGSAL següents: 

 

  

 

 

Taula 15-Línies d'autobusos TUSGSAL que tenen parades en l'àmbit d'estudi 

Font:Elaboració pròpia 

Cal afegir que en les dates del planejament (any 2004-2005) no hi havia ni 

carril bus, ni horaris coordinats entre les diverses línies, ni paviment 

especial per guiar persones amb visibilitat limitada fins a les parades ja 

que aquesta darrera mesura es va impulsar a la ciutat partir de l'any 2009. 

A data de 2011 s'ha creat carril bus-taxi en ambdós sentits del P/Santa 

Coloma i s'han adaptat totes les parades de l'àmbit per a Persones de 

Mobilitat Reduïda (PMR). 

El metro està representat per la parada Torras i Bages de la línia 1 amb 

4 accessos al mateix passeig. A l'any 2009 es va incorporar un ascensor per 

facilitar l'accés a PMR en compliment de l'Article 49 de la Constitució. 

 
Figura 48-Al davant, els accessos de metro de la parada Torras i Bages de la L1; al fons, les 

unitats d'habitatge 3 i 5  

Font:Elaboració pròpia 

   N3 (Nitbus de Collblanc-Montcada)  

   N9 (Nitbus de Portal de la Pau-Tiana) 

   B16 (Pep Ventura-Vall d'Hebron) 

   B19 (Vall d'Hebron-Can Ruti) 

   B20 (Ronda St. Pere-Oliveres)  
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El servei de rodalies està representat per l'estació Sant Andreu Comtal 

situada a un quilòmetre al sud del sector en la qual tenen parada les línies 

R2 (Castelldefels-Granollers), R2 Nord (Aeroport-Maçanet) i R11 

(Barcelona Sants-Portbou). A l'estació es pot arribar a peu ja que es troba 

al final del P/Torras i Bages o en metro ja que enllaça amb la següent 

parada de la línia 1. La nova estació de La Sagrera que acollirà l'Alta 

Velocitat es troba a certa distància però estarà ben comunicada amb el 

servei d'autobusos i metro actuals. 

Pel que fa als vianants, en general s'hi disposa de bona pavimentació i 

de gran amplitud excepte als vials més estrets que són el carrer Gran de 

Sant Andreu (zones amb 2 metres i mobiliari urbà), el carrer Palomar 

(menys de 2 metres en el tram comercial de la vorera sud) i la vorera de 

muntanya de Fernando Pessoa que no està solucionada. 

La dotació de places d'estacionaments de turismes, motos i bicis es va 

mostrar a la Taula 02 i es considera insuficient per a la població actual i 

futura del barri.  

Finalment, abans de l'actuació al sector només existia un tram de carril 

bici al P/Torras i Bages incomunicat amb la resta de carril bici de la ciutat. 

A més, no hi havia parades de bicing ja que aquest servei no es va posar 

en marxa fins 2007. L'any 2010 es van fer les obres d'urbanització del 

P/Santa Coloma i es va incorporar carril bici en ambdós sentits de circulació.   

Al plànol següent s'hi ubiquen les parades de bus, metro i bicing properes al 

sector de les Casernes de Sant Andreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 49-Plànol amb les parades de metro, autobús i bicing en l'àmbit d'estudi  

Font:Elaboració pròpia 
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PROJECTE 
Tal i com s'ha vist, tant el model de circulació com la cobertura de 

transport públic és prou bona i, per tant, amb la proposta d'ordenació no 

caldrà modificar substancialment els eixos de circulació. Tanmateix, amb la 

gran transformació que es durà a terme es preveu que el nivell de mobilitat 

i demanda de transport públic s'incrementi. Per tant, caldrà fer actuacions 

de millora i aquestes hauran d'afavorir els modes més sostenibles com el 

transport públic, els vianants i les bicicletes. D'aquesta manera, es fomenta 

una mobilitat equilibrada i s'actua reduint els nivell de contaminació 

atmosfèrica i acústica. 

La entrada principal viària al barri es durà a terme pels passejos de 

Santa Coloma i de Torras i Bages  deixant la resta del contorn (carrers Gran 

de Sant Andreu, Palomar i Fernando Pessoa) per un ús més local. A més, 

amb la urbanització de les illes s'obriran nous vials de caire residencial i 

d'ús intern. Els nous carrers no tindran continuïtat fora del sector i es 

limitarà el trànsit per reforçar la seva funció de vials de servei i distribució 

interna. Els vials tindran unes IMD molt baixes (inferiors als 1 000veh/dia) i 

el soroll generat serà tolerable (62 a 68dBA). Per disminuir la contaminació 

acústica i millorar la qualitat urbana es proposa utilitzar en els nous vials i 

als carrers de l'entorn paviments sonoreductors que disminueixen el soroll 

produït entre 2 i 5 dBA. 

 
Figura 50-Fotografia del reurbanitzat P/Santa Coloma amb paviment sonoreductor i amb 

elements urbans estètics 

Font:Elaboració pròpia 
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A l'interior de les illes s'hi ubicaran les places necessàries d'aparcaments 

fora calçada per absorbir la demanda residencial, de mini-plataformes 

logístiques de repartiment urbà de mercaderia per a operacions de càrrega 

i descàrrega, i de places de pàrking per motos, bicicletes i vehicles 

adaptats a persones amb mobilitat reduïda.  

Alhora de projectar, es donarà prioritat als vianants creant espais amplis 

en tot l'àmbit i els carrers tindran un mínim de 4 metres de vorera lliure 

d'obstacles. El disseny de les cruïlles reduirà l'espai a creuar mitjançant 

plataformes avançades o illes intermèdies. També es tindrà cura amb la 

continuïtat dels recorreguts per ajudar les persones de mobilitat reduïda. 

Pel que fa al transport públic, a la proposta es marquen uns nous 

recorreguts per a la xarxa de metro i de tramvia a nivell més ampli. El 

servei d'autobusos no es veu modificat en el planejament. Tanmateix, a 

Barcelona s'implantarà en un futur proper la nova xarxa d'autobusos 

Retbus que caldria estudiar. El concepte del Retbus (proposat per Daganzo, 

2009) és el de xarxa híbrida i combina una malla ortogonal al centre i 

diverses ramificacions en la perifèria. En el sector de les Casernes no hi 

haurà cap parada propera, però està planificat que en l'àmbit hi arribin 

ramificacions de 3 línies. En particular, a un quilòmetre de distància s'hi 

podrà accedir a la H4b (Ciutat d'Asunción-La Maquinista) i a la H5b (Av.Rio 

de Janeiro-Can Dragó). Més allunyades però amb bona connexió hi haurà la 

H5a (Fabra i Puig) i la V7b (Pl.Llucmajor). D'altra banda, s'han implantat 

noves mesures per fomentar el transport públic com la creació de carril 

bus en ambdós sentits del P/Santa Coloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51-Plànol de la futura xarxa d'autobusos ràpids a Barcelona (RetBus)  
Font:Transports Metropolitans de Barcelona 

En quant a la xarxa de metro es contempla la prolongació de la L3 fins a 

Trinitat Vella. Amb aquesta actuació es connectaria Trinitat Nova i 

Trinitat Vella que històricament han estat separades per la potent 

infraestructura que conformen la Meridiana-C17. També es milloraria l'abast 

Casernes de 

Sant Andreu 
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i connectivitat del servei de metro ja que a Trinitat Vella hi hauria 

correspondència entre les L1 i L3. Una última reflexió és que aquesta 

petita actuació (900m entre les estacions actuals) proporcionaria la gran 

connexió entre les zones de la perifèria a Barcelona com l'orbital ferroviari 

ho farà a nivell de Catalunya. 

La proposta fomenta la bicicleta com a mode de transport a l'entorn de les 

Casernes. Així, proposa completar el carril bici del P/Torras i Bages per 

integrar-lo en la xarxa de la ciutat (a data de 2011 no està en bones 

condicions perquè les marques que segreguen el carril-bici dels vianants 

han desaparegut). També es crea carril bici al P/Santa Coloma que 

enllaçarà amb l'anomenada Ronda Verda al seu pas pel sector. En els 

projectes d'urbanització es preveu implantar carrils bici unidireccional en els 

vials interiors i incorporar elements de subjecció. Cal recordar que durant el 

planejament encara no existia el servei de bicing i per això no s'hi 

reflecteix. En aquest sentit, a l'any 2011 el bicing està representat al sector 

per 3 estacions situades als carrers Fernando Pessoa, Palomar i Torras i 

Bages.  

Al plànol següent es mostren les xarxes de transport inicials (en traça 

estreta) i les propostes (en traç gruixut). Cal puntualitzar dos detalls. El 

primer, que a 2011 ja estan executats els trams de L9 i L10 de metro que 

es recollien en la proposta. I el segon, que els carrils bici proposats al costat 

del riu Besòs i a la muntanya s'engloben en l'anomenada Ronda Verda de 

Barcelona que estan ja executats en algunes zones. 

 
Figura 52-Plànol de la xarxa de transport inicial i prevista al planejament  
Font:Elaboració pròpia 



 

68  

 

ANÀLISI, VALORACIONS I PROPOSTES 
El sector de les Casernes de Sant Andreu està ubicat en un enclau 

estratègic de gran importància. Situat a la porta nord de la ciutat hi 

conflueixen diversos eixos viaris de primer ordre, com la Ronda de Dalt/B-

20, la Ronda del Litoral/B-10, l'Avinguda Meridiana/C-17, la C-58 o la C-33 

que enllacen amb les autopistes del Vallès i del Maresme. Totes elles són 

infraestructures molt importants a nivell territorial i totes elles tenen 

accessos a prop de l'àmbit d'estudi. Aquest és un fet diferencial i de gran 

valor ja que les infraestructures més potents no sempre tenen enllaços a 

cada població per la que transcorren. En el cas del sector d'estudi els 

enllaços es troben molt a prop, a 100 metres en el Nus de la Trinitat i a 

menys de 50 metres en l'Avinguda Meridiana.  

A nivell de ciutat, en l'àmbit hi ha una important xarxa de transport 

públic. Al ben mig del sector s'hi troba la parada de metro Torras i Bages 

de la L1 i cap al nord s'hi troba la parada Trinitat Nova amb les línies L3, L4 

i L11. Seria interessant millorar la connexió amb aquesta zona que 

actualment no és del tot fluida. La proposta que engloba connectar les 

històricament separades Trinitat Vella i Trinitat Nova mitjançant la 

prolongació de la L3 seria molt beneficiosa socialment i, a més, milloraria la 

connectivitat del sector amb les àrees cobertes per les L3 i L4.  

Les rodalies de ferrocarril tenen l'estació més propera a 1km, una mica 

lluny per accedir a peu però amb bicicleta o en metro s'hi pot arribar en 

menys de 5 minuts. A més, amb el futur intercanviador de La Sagrera l'alta 

velocitat estarà a només 10 minuts en transport públic.  

Pel que fa al servei d'autobusos, l'actual cobertura és molt bona tant a 

nivell de ciutat (13 línies diürnes més 2 línies nocturnes), com a nivell 

inter-ciutat (4 línies cap a Santa Coloma i Badalona més 1 línia cap a 

Montcada) i com a nivell de barri (3 línies de bus barri). Respecte al nou 

sistema de transport ràpid d'autobús (Retbus), no hi ha previst cap parada 

al sector i la més propera se situaria a uns 700 metres a l'est. Amb la 

construcció de 2 000 habitatges i més de 12 equipaments nous a la ciutat 

es crearà un barri important a la perifèria que seria bo connectar amb el 

Retbus. Per això, es consideraria oportú modificar el tram de capçalera de la 

futura H4b per apropar-la al sector tal i com es mostra en traçat discontinu 

a la imatge de la pàgina següent. La modificació comportaria substituir la 

circumval·lació al Bon Pastor (area ratllada en vermell) per un itinerari al 

P/Torras i Bages fins a la cruïlla amb el carrer Palomar i des d'allà baixar 

fins a La Maquinista. El nou recorregut implicaria un increment de 3-5 

minuts de trajecte però aportaria una millor connexió amb la xarxa de 

metro a l'enllaçar amb les parades de Sant Andreu i de Torras i Bages. A 

més, el servei donaria cobertura a més població dels barris del nord de 

Barcelona i no es perdria la cobertura al Bon Pastor ja que es mantindria el 

traçat i les parades bàsiques.  
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Figura 53-Plànol amb la modificació del RetBus proposada 

Font:Elaboració pròpia 

D'altra banda, l'aposta per fomentar l'ús de la bicicleta com a mode de 

transport també es considera molt positiva. Com a exemples més destacats, 

l'extensió dels carrils-bici en tot l'àmbit i la continuïtat de la Ronda Verda a 

través del P/Santa Coloma. En aquesta línia, es considera una gran 

oportunitat perquè Sant Andreu creixi amb valors ecològics i de 

sostenibilitat.  

Des de fa uns anys la Bicicleta Club de Catalunya (BACC) va implantant 

itineraris pels espais verds de Barcelona. A data de 2011 hi ha 6 itineraris 

que circulen per algunes de les zones i parcs més importants de la ciutat 

com el Passeig Marítim, els jardins del Palau de Pedralbes, el Parc de la 

Ciutadella, el jardí Botànic, la Plaça Tetuan o el Parc del Laberint entre 

d'altres. Aprofitant la transformació urbanística es proposa un nou itinerari 

(el que seria el setè itinerari), on s'ha procurat que el recorregut utilitzi els 

carrils-bici i les vies pacificades existents per més seguretat. També es 

treballa amb l'escenari futur de les Casernes de Sant Andreu i el Parc Lineal 

Sant Andreu-La Sagrera ja executats. Tot seguit es mostra el plànol dels 

itineraris actuals englobats sota el nom de "biciarbres" i el nou itinerari 

detallat.  
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Figura 54-Itineraris i Plànol de la iniciativa biciarbres  

Font:Bicicleta Club de Catalunya (www.bacc.info) 

 

 

 

 

[PÀGINA SEGÜENT -->]       Figura 55-Plànol i Itinerari proposats per a la iniciativa biciarbres 

           Font:Elaboració pròpia 
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 Inici 

 Jardins del Bosquet  

 dels Encants 

 

 Plaça de les Glòries 

 

 

 Parc del Clot 

 

 

 Parc de Sant Martí 

 

 

 Parc Lineal Sant Andreu -La 

 Sagrera 

  

 Parc de La Maquinista 

  de Sant Andreu 

 

 Parc de La Trinitat 

 

 

 Parc de les Casernes 

 Final 

                                                                                     _ 

 

Fitxa Tècnica 
  km  Dificultat               Tipus Vials         _     

   7,0    Baixa              carrils bici 

               calçada pacificada 

               vies convencionals 

                                                                                     _ 

Barcelona és tot un exemple de 

renovació de ciutat. Aquest itinerari 

connecta zones verdes que han sorgit de 

la transformació de terrenys en desús. 

Comença per la Plaça de les Glòries que 

ha patit diverses modificacions al llarg 

dels anys. Continua pel Parc Lineal Sant 

Andreu -La Sagrera (el més gran de la 

ciutat) que sorgeix de la cobertura de 

les vies que trencaven el continu urbà. 

Prossegueix fins al Parc de La Trinitat 

que neix aprofitant l'espai interior del 

Nus d'infraestructures. I acaba al Parc 

de les Casernes de Sant Andreu que 

ocupa part dels antics terrenys militars. 

Si a tot això li sumem els nous jardins i 

els reconvertits espais oberts de que 

gaudeix el trajecte, l'Itinerari 7 esdevé la 

proposta més 'renovada' de la ciutat. No 

et perdis aquesta oportunitat per 

descobrir-la en bicicleta! 

I pels que no hagin tingut prou, 

l'itinerari connecta al seu final amb la 

Ronda Verda tant cap al Besòs com cap a 

Collserola. 

Itinerari 7 
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La configuració de vials peatonals i d'ús restringit a l'interior de les illes es 

considera molt positiva per pacificar el carregat trànsit existent en el sector. 

Únicament caldria puntualitzar un aspecte. Al planejament figura que el 

parc de les Casernes serà travessat per dos d'aquests vials i es considera 

que perquè el parc sigui un lloc tranquil caldria evitar la prolongació de 

carrers a través del parc. Es consideraria oportú substituir els carrers rectes 

previstos a l'interior del parc per recorreguts més integrats en els jardins 

però que també permetessin l'entrada dels vehicles de manteniment i 

d'emergències.  

També s'observa un dèficit important d'aparcaments tant de turismes 

com de bicicletes (el servei de bicing sí és acceptable). A més, els pocs 

que hi ha (13 aparcaments d'automòbils i 97 estacionaments de bicis per a 

tot el districte) no estan repartits homogèniament i es concentren al sud 

deixant el sector de les casernes sense gaire cobertura. Es considera molt 

necessari una actuació per corregir aquesta mancança aprofitant la 

transformació urbana. 

Tot i que no s'ha fet referència a la proposta, les parades per taxis al 

districte suposen només el 5,5% del total de la ciutat i també seria bo 

incrementar aquest servei aprofitant la urbanització del sector. 

La diagnosi per a la motocicleta és més complexa ja que no s'han 

aconseguit les dades suficients. Tot i això, és un mode a tenir en compte 

per diverses raons. Barcelona disposa d'un parc de més de 290 000 

motocicletes i ciclomotors que equival a 177 motos per cada 1 000 

habitants (essent el rati més elevat de les ciutats europees). Es realitzen 

més de 367 000 desplaçaments diaris i es produeixen més de 5 700 

accidents amb víctimes a l'any. La dotació d'estacionaments de motocicletes 

a Barcelona ronda les 55 000 places i es diferencien entre calçada (96%) i 

fora de calçada (4%). Això suposa a la pràctica 1 plaça per cada 5,5 

motos censades (en el cas dels turismes aquest rati és de 4,35). Per tant, 

la motocicleta és un mode de transport important en el conjunt de la 

mobilitat i que cal millorar. Per impulsar el seu ús l'Ajuntament va aprovar 

el Pla Estratègic de la Moto 2011-2018 on es proposen 43 mesures. Per 

exemple, es preveu arribar fins a les 100 000 places al carrer, exigir una 

dotació mínima de 0,5 places per cada nou habitatge i desplegar punts de 

recàrrega elèctrica entre d'altres. Seria molt interessant incloure algunes 

d'aquestes noves iniciatives en la transformació urbanística de les casernes 

a més d'ampliar el nombre d'estacionaments en superfície, perquè abans de 

l'actuació al sector ja eren necessàries. La dotació d'aparcaments de motos 

al sector es reparteix en diversos punts però són de poques i insuficients 

places. A la fotografia que acompanya s'observa com la falta de places de 

d'aparcament es resol "cívicament" estacionant a continuació de la fila i 

envaint espai del pas de vianants. 
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Figura 56-Fotografia de l'estacionament de motocicletes a la cruïlla del P/Torras i Bages amb 

el P/Santa Coloma 

Font:Elaboració pròpia 

Per acabar amb el tema d'estacionaments, s'han estimat les reserves 

mínimes d'aparcament necessàries a partir del sostre destinat a cada ús. 

 

QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

TOTAL 
HABITATGE EQUIPAMENT 

ZONA 
VERDA 

OFICINA 

M 

O 
D 

E 

BICI 2 615 150+60+940 415 110 4 290 

MOTO 816  275 - 37 1 128 

TURISME 1 632 1 375 - 185 3 192 

TOTAL 5 063 2 800 415 332 8 610 

Taula 16-Estacionaments fora de calçada mínims per mode de transport i ús de sòl  

Font:Elaboració pròpia a partir dels ratis mínims del Decret 344/2006 i ratis de l'Incasòl 

 

En definitiva, les Casernes de Sant Andreu tenen les connexions i 

l'accessibilitat necessàries per convertir-se en un nou espai de centralitat 

a Barcelona. Només cal potenciar i millorar aquests aspectes amb noves 

intervencions que permetran en un futur que el sector tingui gran 

importància en el conjunt de la ciutat.   
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4.2. XARXES DE SERVEIS 

Les xarxes tenen la funció de dotar el sector dels serveis necessaris per 

satisfer les necessitats dels seus usuaris. En particular, es tractarà sobre el 

clavegueram, l'aigua potable, l'aigua freàtica, la recollida de residus, així 

com el gas, la electricitat i les telecomunicacions.  

Primer es farà una breu diagnosi de les preexistències. A continuació 

s'analitzaran les xarxes proposades i, finalment, s'exposarà el plànol 

conjunt de les xarxes de serveis inicials i previstes. 

SITUACIÓ INICIAL 

XARXA D'AIGUA FREÀTICA 

El barri no està dotat de xarxa d'aigua freàtica. 

XARXA DE SANEJAMENT 

Fins a 1997 el sector es trobava a la conca Torrent Estadella (275ha) i tenia 

problemes d'inundació.  Amb el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona 

1997 (PECLAB'97) es va executar l'interceptor Estadella. Així es va reduir la 

superfície de la conca a 203ha i, conseqüentment, al sector hi ha menys 

problemes d'inundacions.  

El sistema és unitari i té les  conduccions principals als carrers Palomar 

i Fernando Pessoa. Les seccions transversals són respectivament de 

648dm3 i 855dm3. Les conduccions secundàries recullen l'aigua i la porten 

a les conduccions principals. Des d'aquests punts es canalitza l'aigua fins al 

col·lector que baixa en paral·lel a la Ronda de Dalt a l'alçada del Nus de la 

Trinitat.  

El sistema funciona sense problemes en temps de pluja. Tanmateix, no 

existeix cap mesura per prevenir les Descàrregues dels Sistemes Unitaris 

(anti-DSU) que apareixen quan el volum d'aigua supera la capacitat de les 

conduccions i arrebossen pels embornals.  

XARXA D'AIGUA POTABLE 

Les conduccions principals es situen als carrers Gran de Sant Andreu 

(continuació de l'antiga carretera de Ribes) i Palomar. Tant al passeig 

Torras i Bages com al carrer Fernando Pessoa hi ha poca xarxa construïda. 

Al barri s'utilitza l'aigua potable tant per a usos domèstic, com per a reg 

de jardins o com a neteja viària. Amb la proposta es limitarà a ús 

domèstic exclusivament. 
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XARXA DE NETEJA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

El sistema preexistent és el de recollida selectiva convencional i amb 

càrrega lateral. Hi ha contenidors per a paper, vidre i plàstic cada 150-

200 metres; mentre que per a orgànic i rebuig hi ha cada 50-100 metres. 

Existeix una deixalleria (punt verd) prop de l'àmbit. En concret, a la cruïlla 

Tucumán-Caracas situada a 900 metres a l'est del sector. 

XARXA DE GAS 

Les conduccions principals són al P/Santa Coloma i al carrer Fernando 

Pessoa. Es subministra gas natural a Pressió Alta A i Pressió Mitjana B per 

usos domèstics. 

XARXA ELÈCTRICA 

El barri s'alimenta de la subestació elèctrica de la Trinitat, situada a 

menys de 100 metres al nord del sector d'estudi. La xarxa de mitja tensió 

(25/11kV) és més extensa que la xarxa de baixa tensió que només té 

presència en petites zones residencials.  

 
Figura 57-Subestació elèctrica situada entre la carretera de Ribes i el P/Torras i Bages. Al 

fons, les noves unitats d'habitatge 3 i 5 

Font:Elaboració pròpia 

PROJECTE 

XARXA D'AIGUA FREÀTICA 

A Barcelona, l'extracció d'aigües del subsòl va ser intensa en la dècada dels 

anys 60 i va comportar la sobreexplotació de l'aqüífer. En l'àmbit 

d'estudi, les aigües subterrànies estan associades al riu Besòs. Amb el pas 

del temps, les indústries s'han anat retirant i han anat disminuint la pressió 
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que exercien al subsòl amb la conseqüent recuperació del nivell freàtic 

anterior. Això ha comportat problemes de filtracions a subterranis 

d'edificis i a instal·lacions soterrades com el metro. El volum màxim d'aigua 

utilitzable per a mantenir el nivell freàtic a les cotes actuals és d'uns 

15hm3/any. 

Es proposa dotar el sector amb una xarxa d'aigua freàtica per a diversos 

usos com el rec de parcs i jardins, la neteja viària i l'abastament de 

possibles llacs i fonts ornamentals. A més, en un futur aquesta nova xarxa 

es podria estendre i donar servei a La Sagrera. 

La xarxa consisteix en la connexió al sistema de Baró de Viver-Besòs 

(situat a 500 metres a l'est del sector) mitjançant dos ramals (un al carrer 

Gran de Sant Andreu i un altre pel carrer Fernando Pessoa). 

L'abastament intern de les illes es duria a través de ramificacions d'aquests 

ramals. El servei s'ha de complementar amb un subministrament alternatiu 

amb la xarxa d'aigua potable en cas de problemes de la qualitat de l'aigua 

freàtica (contaminació, residus, etc). Com s'ha comentat, l'àmbit d'estudi 

està situat a prop de diverses captacions del riu Besòs. En el mapa següent 

es pot constatar aquest fet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58-Plànol de les captacions i xarxa hidrogràfica  

Font:Agència Catalana de l'Aigua (2005), Masses d'aigua subterrània de Catalunya 

Com a mesures per a la sostenibilitat es proposen automatitzar regs i 

utilitzar la xerojardineria (jardins dissenyat amb una disposició i unes 

espècies particulars que redueixen el consum d'aigua fins a una quarta part 

dels jardins convencionals). 

Casernes de 

Sant Andreu 
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XARXA DE SANEJAMENT 

La urbanització de les illes crearà noves superfícies impermeables i això 

comportarà l'augment dels cabals a desguassar en temps de pluges a més 

de les pròpies aigües residuals generades al sector. Es realitzarà una xarxa 

de clavegueram unitària ja que la existent és d'aquest tipus. 

La proposta no quantifica ni dimensiona la xarxa, només apunta que 

s'actuarà per tal d'afavorir la percolació al terreny minimitzant l'entrada de 

nous cabals al sistema i que caldria completar la xarxa al P/ Santa Coloma.   

Fent un càlcul simplificat sota la hipòtesi més desfavorable que totes les 

aigües del sector van a parar a un sol col·lector, s'obté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qresiduals = [200·2 000·2,5/(24·3 600)]·3=35l/s   

on,  200 és la dotació en litres per habitant i dia (s'ha considerat una 

 mica més baixa de l'habitual perquè el nou barri pretén ser més 

 sostenible, eficient i estalviador) 

 2 000 és el nombre de nous habitatges a les casernes 

 2,5 són els habitants per habitatge 

 3 és el factor punta 

Qpluvials = C·I·A = 0,9·164,9·11/(3 600/10 000)=4 535l/s 

on,  0,9 és el coeficient d'escorrentia 

 164,9 és la intensitat de pluja per a un període de retorn de 10 

 anys i un temps de concentració de 10 minuts a la ciutat de  

 Barcelona en mm/h (valor de les corbes IDF Fabra 1927-1993) 

 11 és la superfície de la conca vessant en hectàrees 

Tal i com era d'esperar, s'observa que el cabal d'aigües pluvials és més de 

100 vegades superior al de residuals i es poden menysprear. Ara, cal 

aplicar la fórmula de Manning per dimensionar el diàmetre del col·lector 

   SIR
n

Q h ···
1 2/13/2    on,  n és el coeficient de rugositat (nformigó≈0,010) 

    Rh és el radi hidràulic (Rh≈R/2) 

    I és el pendent (I=0,02) 

    S és la secció de la conducció (S=𝜋·R2) 

Així doncs, es determina que la secció nominal necessària serà de 

Ø=500mm en formigó ja que QØ=500mm=6 942l/s (superior a 4 535l/s i sí 

els podrà desguassar) mentre que QØ=400mm=3 829l/s (inferior i no podrà). 

D'altra banda, sota el criteri d'un embornal per cada 75m2 de zones lliures 

i vials s'estima que es necessitaran entorn els 300 embornals dobles i 

separats menys de 30 metres entre sí. 
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XARXA D'AIGUA POTABLE 

La proposta no especifica el dimensionament de la xarxa d'aigua potable, 

només apunta que dependrà de la distribució d'usos que passarà a ser 

exclusivament d'ús domèstic (habitatge, comerç, equipament), i que es 

desenvoluparà a partir de la xarxa existent. 

Com a mesures de sostenibilitat es preveu incorporar mecanismes 

estalviadors d'aigua a les aixetes, lavabos, dutxes i aigüeres dels nous 

edificis. També s'incorporaran a les cisternes mecanismes de doble 

descàrrega o descàrrega interrompible.  

Fent un càlcul simplificat amb les següents dades s'obté: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriorment, en el Pla de Millora Urbana de la parcel·la F s'ha vist que es 

projecten les conduccions amb tubs de polietilè d'alta densitat PN16 

DN160 i que s'exigeixen grups de sobreelevació per als edificis de més de 

25m d'altura 

XARXA DE NETEJA I TRACTAMENT DE RESIDUS 

S'implantarà en tot l'àmbit un sistema de Recollida Pneumàtica de 

Residus Sòlids Urbans (RPRSU). Gràcies a aquesta mesura es reduiran 

les emissions de CO2 i l'energia necessària per processar els residus. També 

s'eliminaran els sorolls dels camions de recollida d'escombreries durant la 

nit i els problemes d'olors. Per contra, la implantació comportarà un cost 

elevat d'inversió inicial. 

Qconsum = 2,3·200·0,11·5 000/(24·3 600)=3l/s 

on,  2,3 és el coeficient de cabal punta estimat  

 200 és la dotació mitjana en litres per habitant i dia 

 0,11 és el coeficient de simultaneïtat, γS=(19+N)/(10·(N+1)) on 

 N és el nombre d'habitatges servits (N≈2 000) 

 5 000 són els habitants de tot el sector (s'han considerat 2 000 

 habitatges i 2,5 habitants per habitatges) 

Aquesta seria una estimació del consum per als habitatges. Si tenim en 

compte que al sector hi hauran equipaments sanitaris, esportius, educatius 

i zones verdes es creu convenient augmentar la dotació en un 35% més 

quedant el caudal final necessari en 4l/s. 

 

Aleshores, aplicant la fórmula de continuïtat de flux i suposant una 

velocitat a la conducció de 1m/s es pot trobar un diàmetre aproximat. 

   𝑄 = 𝑣 · 𝑆        Ø = (4 000 · 𝑄/(𝜋 · 𝑣))1/2=35,682·(4/1)1/2=72mm 

Com que es tracta d'un diàmetre molt petit s'hauria d'utilitzar el mínim de 

Ø=100-150mm per a la distribució i de Ø=30-40mm per a les 

escomeses domiciliàries. 
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La xarxa de RPRSU es connectarà amb la central de recollida ja existent a la 

cruïlla Potosí-Ciutat Asunción (situada a 500 metres a l'est del sector) i les 

canonades seran d'acer de 0,5m de diàmetre i 6-20mm de gruix. Es 

diferenciarà entre fracció orgànica i rebuig. Els usuaris dipositaran els 

residus per mitjà de bústies en els edificis nous i al carrer. 

 
 

Figura 59-Esquema d'una xarxa de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans (RPRSU) 

Font:CLABSA (www.clabsa.es) 

El sistema de recollida selectiva s'ampliarà amb 3 nous grups més d'iglús i 

es mantindrà el punt verd existent. 

XARXA DE GAS 

La proposta només apunta que es faran les connexions necessàries per a 

acollir el volum total de noves demandes. En una modificació puntual 

posterior es van projectar les canonades soterrades amb polietilè reticulat 

electrosoldat i connectades a la existent de Mitja Pressió B. 

XARXA ELÈCTRICA 

Es mantindrà l'actual xarxa de mitja tensió i s'ampliarà amb un nou ramal 

a 25kV al carrer Fernando Pessoa per dotar i tancar tot el perímetre dels 

solars amb xarxa de mitja tensió. Amb la nova ordenació urbana es 

modificarà la disposició d'alguns centres transformadors i instal·lacions 

elèctriques per abastir el 100% dels nous habitatges, equipaments, 

comerços, soterranis, semàfors i enllumenat públic. 
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PLÀNOL RESUM 
En aquest apartat s'ha inclòs un plànol comparatiu entre les xarxes de 

serveis inicial i proposada. En traça estreta discontinua es defineix la 

xarxa inicial i en traça gruixuda continua es defineix la xarxa proposada. 

S'ha optat per un sol plànol en comptes de diversos per mostrar de forma 

global les xarxes de serveis de l'àmbit. El resultat és un plànol força 

carregat d'informació i del qual es poden extreure les diverses conclusions 

que es presenten a continuació.  

 
Figura 60-Plànol de les xarxes de serveis inicials i previstes al planejament 

Font:Elaboració pròpia a partir de diversos documents del planejament vigent 

  

  XARXA            INICIAL   PROPOSTA 
Elèctrica 
Gas 
Sanejament 
Aigua Potable 
Aigua Freàtica 
RPRSU 
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ANÀLISI, VALORACIONS I PROPOSTES 
La situació inicial es caracteritza perquè al perímetre existeix un cert 

nivell de servei troncal però insuficient per abastir el 100% dels 

habitatges i equipaments que es construiran. A més, a l'interior de les illes 

no hi ha les canalitzacions necessàries per als nous usos degut a la 

presència de les instal·lacions militars. Per tant, caldrà un procés de 

urbanització complet. 

Les preexistències marquen que el corredor principal per als serveis és el 

carrer Gran de Sant Andreu (el més antic i continuació de la carretera de 

Ribes). D'altra banda, els carrers Palomar i Fernando Pessoa conformen la 

xarxa principal de sanejament però tenen una dotació dels altres serveis 

menys important. Al P/Torras i Bages (que ha de ser l'eix vertebrador del 

barri) hi ha la xarxa bàsica però caldrà renovar, doblar a banda i banda del 

passeig i ampliar cap a l'interior de les illes. Finalment, el P/Santa Coloma 

està molt poc urbanitzat i li manca el sistema de serveis necessari per a les 

noves construccions. 

Es considera que les actuacions que es recullen a la proposta són les 

adequades donada la magnitud de la transformació. L'ampliació i millora 

de les xarxes de serveis és habitual en projectes de renovació urbana i per 

això no es comentaran totes. Sí es faran observacions respecte les dues 

actuacions més destacables. 

La primera, la creació d'una xarxa d'aigua freàtica. Es considera 

justificada la seva implantació donada la proximitat a les captacions i a la 

font de recursos. A més, permetrà substituir l'aigua potable en diversos 

usos (reg, neteja, abastaments) afavorint un consum d'aigua més 

eficient. La implantació de mecanismes estalviadors d'aigua potable als 

edificis també té un gran valor. 

La segona correspon a la implantació de la xarxa de RPRSU que també es 

considera justificable per diversos motius. El primer, la proximitat a la 

central de recollida ja existent. Aquest tipus de sistema funciona per 

aspiració i el sector es troba dintre del radi que poden assolir les bombes de 

succió (fins a 1,8km). El segon, la gran superfície a que donarà servei. 

Aquesta tecnologia és rendible sobre un llindar de residus i al sector hi 

haurà prou habitatges i equipaments que produeixin residus per sobre de la 

massa crítica. El tercer, la pròpia transformació. Aquest servei requereix 

d'una xarxa important sota els carrers i als edificis que requereixen 

importants obres de condicionament, però com que el sector és de nova 

construcció s'aprofitarà per executar els sistemes sense causar molèsties. A 

més, es reduirà la contaminació acústica i atmosfèrica que provoquen els 

camions de recollida d'escombraries afavorint un barri més sostenible.  

En aquesta línia, es creu necessari incrementar les previsions de 3 fins a 5 

nous grups de contenidors de recollida selectiva (sota la hipòtesi de 1 
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grup per cada 500 habitants i tenint en compte la possible distribució en 

l'espai). Aquesta disposició s'hauria de reforçar en el front d'habitatge situat 

al passeig de Torras i Bages on actualment no n'hi ha cap. 

Finalment, emmarcat en la millora de les xarxes de serveis es va dur a 

terme la renovació del P/Santa Coloma a l'any 2009. Les obres van durar 18 

mesos i el resultat es considera molt satisfactori, hauria de ser l'exemple a 

seguir per a la resta d'actuacions. Es considera així perquè inclou molts 

aspectes de qualitat urbana com l'ampliació de voreres per als vianants, la 

creació de carrils bici i la incorporació d'aspectes de disseny. Alguns 

exemples són la introducció de palmeres, nous bancs de fusta, lloses de dos 

colors (negre i gris clar) amb una disposició final molt estètica, vorades de 

20x25cm, paviment sonoreductor, fanals més eficients energèticament i 

també la implementació de les noves xarxes de serveis ja comentades.  

 
Figura 61-Secció transversal tipus a la parcel·la F. S'hi observa la disposició de les diverses 

xarxes de serveis així com la volumetria creant porxos i espais de major qualitat urbana  

Font:Pla de Millora Urbana d'ordenació de l'equipament 7 (Parcel·la F) de la MPGM del sector 

de casernes de Sant Andreu 
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4.3. AVALUACIÓ AMBIENTAL 

L'ésser humà associa el color verd a la natura, a la vida, a la llibertat. El 

verd té un efecte relaxant, confortant, de pau i equilibri interior. Per això és 

important respectar la natura i també crear zones verdes a la ciutat 

que ens permetin una sortida per gaudir. 

ANTECEDENTS 
Des de fa anys que la societat és conscient de la necessitat de protegir el 

nostre entorn i de reduir l'impacte de les nostres actuacions en el medi 

ambient. Ja a l'any 1900 es va dur a terme la "Convenció per a la 

preservació de la vida salvatge a l'Àfrica", que va significar el primer pas en 

aquesta línia. L'any 1933 a Londres es va aprovar el "Conveni Internacional 

per a la protecció de la flora i fauna en el seu estat natural" on 

s'enumeraven algunes de les primeres espècies protegides. Un punt 

destacat va ser la creació l'any 1948 de la Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura i els Recursos Naturals (UICN), la primera 

institució important en temes ambientals. Durant els següents anys es van 

anar creant més col·lectius i associacions verdes i es van continuar 

realitzant convencions i tractats referents a temes com l'energia nuclear, els 

recursos marins, els pols nord i sud, els ecosistemes urbans, etc. L'any 

1972 es va dur a terme la "Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi 

Ambient Humà" o simplement "Conferència d'Estocolm". Va ser de gran 

importància ja que per primera vegada es tindria en compte els factors 

ambientals en les decisions polítiques, en els models de creixement 

econòmic i en l'explotació del recursos naturals mitjançant els principis i 

recomanacions que es recollien en la Declaració d'Estocolm. Durant els anys 

següents hi va haver un seguit de reunions i tractats per preservar la 

biosfera, la capa d'ozó i els llocs de patrimoni històric. L'any 1992 es va 

celebrar la "Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i 

Desenvolupament (UNCED)" o simplement "Cimera de Rio". La declaració 

que hi va sorgir contenia 27 principis com el que es transcriu a continuació.  

 

 

 

 

     

 

Figura 62-Principi 5 de la Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament 

Font:Nacions Unides, Departament d'Economia i Afers Socials (www.un.org) 

PRINCIPIO 5 

"Todos los Estados y todas las personas deberán 

cooperar en la tarea esencial de erradicar la 

pobreza como requisito indispensable del 

desarrollo sostenible, a fin de reducir las 

disparidades en los niveles de vida y responder 

mejor a las necesidades de la mayoría de los 

pueblos del mundo" 
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És probable que les polítiques dels governs no hagin sigut del tot 

encertades en aquest sentit ja que la diferència entre pobres i rics ha anat 

en augment. Tanmateix, la Cimera de Rio va ser un punt clau en la 

protecció del medi ambient on es van impulsar iniciatives com l'Agenda 

21, el Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic i el Conveni sobre la 

Diversitat Biològica. 

Una altra fita és el Protocol de Kyoto l'any 1997 tot i que no va entrar en 

vigor fins 2005. El pacte (que s'engloba dins el Conveni Marco sobre el 

Canvi Climàtic de 1992) es resumia en evitar l'escalfament global tot 

reduint la emissió de 6 gasos d'efecte hivernacle en aproximadament un 5% 

al període 2008-2012 respecte els nivells l'any 1990. Cal dir que el principal 

emissor de gasos d'efecte hivernacle no va firmar el pacte (EEUU consumeix 

entorn el  20% de tot el combustible fòssil mundial) i que la tendència 

indica que Espanya difícilment assolirà els compromisos establerts.  

Finalment, l'any 2002 es realitza la "Cimera Mundial sobre el 

Desenvolupament Sostenible" a Johannesburg. Entitats com Greenpeace, 

Oxfam Internacional o WWF van criticar els pocs avenços que es van fer ja 

que bàsicament es van renovar els acords de la Cimera de Rio. En aquest 

sentit, Catherine Kamping (portaveu de l'Assemblea de la Joventut pel 

Desenvolupament Sostenible) va expressar el seu descontent a l'acte de 

clausura. 

 

 

 

Figura 63-Reflexió final a l'acte de clausura per part de C.Kamping 

Font:Informe de la participació dels joves a la Cimera Mundial del desenvolupament 

sostenible a Johannesburg 

Potser no li faltava raó ja que la Cimera de Johannesburg va tenir un cost 

de total de 80 milions d'euros. En qualsevol cas, va resultar un altre pas en 

el camí cap a un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient. Uns 

nous compromisos assolits van ser el de millorar l'accés a l'aigua i el 

d'intentar reduir la pobresa.  

BARCELONA 
En matèria mediambiental, Barcelona ha anat incorporant progressivament 

els acords que s'han comentat anteriorment. L'any 1995 es va signar la 

Carta d'Aalborg que implicava tenir en compte les conseqüències 

ambientals en les decisions polítiques. Poc abans s'havien aprovat els 

"Programes d'Actuació per a una política mediambiental a Barcelona" que 

tractaven temes com la mobilitat, la qualitat atmosfèrica, el soroll, 

l'eficiència energètica, el tractament de residus, etc. L'any 2002 s'aprova el 

"Aquí a Johannesburg ens han defraudat! 

Les firmes no alimenten la població. Les paraules en 

paper no aturen la desforestació. On són els mecanismes? 

On són els cronogrames? On són els compromisos?" 
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Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona. El 

document recull 10 grans objectius amb 10 línies d'actuació per a cada 

objectiu per tal d'impulsar un model de desenvolupament sostenible a la 

ciutat. Tot i que no té caràcter normatiu, l'Ajuntament premia les iniciatives 

i actuacions que segueixen aquestes directrius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64-Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat-Agenda 21 de Barcelona  

Font:Ajuntament de Barcelona, area de Medi Ambient i Sostenibilitat  

En quant a normativa específica, destaca la Llei d'Urbanisme 2/2002 del 14 

de març modificada pel Decret 10/2004 de 24 de desembre. Per Llei 

s'exigeix l'elaboració d'un informe mediambiental com a documentació 

necessària per als Plans d'Ordenació Urbanística i les seves modificacions. 

En l'informe es tracten els objectius de l'Agenda 21 i d'altres aspectes que 

influeixen en el creixement de la ciutat i en la cohesió social. Altres 

documents a tenir en compte són el Pla d'Acció 21 Municipal i el 

Programa d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Barcelona on s'hi 

recullen diverses línies d'actuació com el foment del transport públic, 

l'extensió de les zones 30 o la impulsió de la bicicleta com a mode de 

transport important. 

Amb tota aquesta informació i objectius, tot seguit s'analitza la 

transformació urbana a les Casernes de Sant Andreu des del punt de vista 

mediambiental. 

AGENDA 21 BCN 

1 Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar 

 el verd urbà 

2 Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un 

 espai públic de qualitat 

3 Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor 

4 Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i 

 esdevenir una ciutat saludable 

5 Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels 

 renovables 

6 Reduir la producció de residus i fomentar la cultura 

 de la reutilització i el reciclatge 

7 Augmentar la cohesió social, enfortint els 

 mecanismes d'equitat i participació 

8 Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un 

 desenvolupament sostenible 

9 Progressar en la cultura de la sostenibilitat 

 mitjançant l’educació i la comunicació ambiental 

10 Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i 

 promoure la cooperació internacional 
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CASERNES DE SANT ANDREU 

SITUACIÓ INICIAL 

El sector objecte d'estudi està situat en un punt estratègic amb gran 

connectivitat. Està molt a prop del nus de La Trinitat i l'Avinguda Meridiana i 

permet connectar Barcelona amb la plana del Vallès. Des de la construcció 

de les instal·lacions militars als anys 30 ja s'hi van crear alguns espais 

lliures i vials acompanyats d'arbrat i vegetació. Després de l'abandonament 

de les instal·lacions l'any 1998 i la posterior demolició l'any 2004 s'hi va 

formar un estrat herbaci que recobria gran part dels terrenys a més dels 

arbres. Hi destaquen espècies com el plataner, el xiprer, la magnòlia, la 

palmera, el lledoner, la fitolaca, la tipuana, l'om, la morera o el cedre del 

Líban. Aquesta gran varietat d'espècies vegetals acull diverses colònies 

d'aus com per exemple merles, cotorres argentines, garses, pardals i 

palomes. 

 
Figura 65-Fotografia del conjunt arbori de cedres del Líban a protegir  

Font:Elaboració pròpia  

Un altre aspecte a considerar és la topografia. La orografia de la zona té un 

cert pendent en sentit oest-est amb màxims del 4,5 % (carrer Palomar 

tram oest). De fet, fins a la construcció de les casernes hi circulava el 

Torrent de Campanya. Durant la construcció, es van anivellar les illes creant 

unes superfícies amb menys desnivell. Com a resultat, la parcel·la oest té 

una cota d'un metre per sobre el P/Torras i Bages. El cas de la parcel·la est 

és diferent ja que el desnivell acumulat es va resoldre amb un mur de 

contenció dintre dels propis terrenys militars.  
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Com a darrera dada inicial, els carrers que envolten els solars són 

urbanitzats i amb alineacions d'arbres. A més, el P/Torras i Bages també 

inclou carril bici encara que no ben delimitat. 

PROJECTE 

La ordenació proposada té com a objectiu crear un verd urbà de 

proximitat, és a dir, que les zones verdes facin de lligam entre les 

edificacions i equipaments propiciant recorreguts agradables per passejar. 

Una altra determinació per consolidar les dues illes en la trama urbana és la 

de mantenir la xarxa viària existent afegint-ne uns vials per accedir a les 

zones interiors de forma que el conjunt sigui més permeable. 

Per tal de reduir l'impacte visual, es proposa que la primera línia 

d'edificacions al front del P/Torras i Bages sigui més baixa (PB+4 o PB+5) 

que les situades més lluny del passeig (PB+6 a PB+11). Tot i que la intenció 

és bona, el resultat final té un impacte visual important amb les torres d'11 

plantes a tocar del passeig Torras i Bages. 

Pel que fa a arbrat i vegetació, està previst retirar 115 arbres (que seria 

convenient reubicar en un altre punt de la ciutat o traslladar-los al viver de 

Parcs i Jardins), se'n trasplantaran 22 dins del mateix àmbit i es plantaran 

619 nous arbres i unes 12 000 plantes. Al parc s'inclourà una superfície 

verda tova entorn els 4 000m2. 

A la MPGM també es fan unes recomanacions pel disseny dels nous 

edificis. Cal recordar que els edificis constitueixen una part important de 

l'impacte ambiental per dues raons: pels materials de construcció utilitzats i 

pel consum energètic derivat de les seves activitats. En aquesta línia, a més 

del compliment de la normativa específica (CTE, RITE, Directiva Europea 

2010/31/UE...) es proposa que el disseny arquitectònic incorpori mesures 

per millorar l'eficiència energètica. Per exemple, s'ha de tenir en compte 

les condicions climàtiques (temperatura, humitat relativa, radiació solar, 

vents predominants), el relleu (topografia, edificis propers) i la vegetació 

local (barreres naturals, microclimes). Referent a la vegetació, també es 

recomana emprar-la com a element de control solar i d'il·luminació així com 

a regulador de vents per reduir el consum energètic. Continuant amb el 

disseny dels edificis, hauran de tenir a la coberta instal·lacions solars per 

cobrir entre el 60-75% del consum anual d'Aigua Calenta Sanitaria (ACS) 

i espais destinats a l'assecat de la roba. Finalment, el disseny dels nous 

edificis buscarà la proporció d'obertures més eficient energèticament 

(il·luminació natural vs aïllament tèrmic). 

En el disseny dels edificis s'ha de procurar optimitzar aspectes com la 

orientació, la ventilació natural, la inèrcia tèrmica, la forma, la volumetria i 

les ombres projectades. També cal optimitzar elements com els 

tancaments, les proteccions solars exteriors i els ponts tèrmics per assolir el 

nivell de confort màxim amb el menor consum energètic. 
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ANÀLISI, VALORACIONS I PROPOSTES 
A data d'octubre de 2011 la major part del projecte no està executat així 

que no es pot quantificar l'impacte ambiental definitiu del conjunt. Tot i 

això, a partir de les actuacions ja realitzades i del planejament previst la 

valoració ambiental és positiva però millorable. 

Es considera positiu que es preservi part de l'arbrat preexistent als 

terrenys i que s'encaixin els fronts d'edificacions respectant les 

alineacions dels arbres preexistents. Tanmateix, es valora negativament 

que el planejament no protegeixi els jardins de prop de 500m2 que 

actualment són al final del P/Torras i Bages.  

La dotació destinada a espais lliures, així com la creació d'un nou parc de 

21 000m2 són mesures molt satisfactòries mediambientalment perquè 

augmentaran el verd urbà i permetran un teixit urbà més agradable i 

confortant. També en aquest sentit, el disseny de volumetries diferents per 

al sector i la variada tipologia d'elements urbans (vials peatonals, 

passatges, porxos, etc) aportaran més qualitat urbana. Per altra banda, es 

consideren molt positives les mesures d'eficiència energètica 

planificades per als edificis encara que no s'han detectat gaires incentius 

perquè les constructores innovin en aquest sentit. 

 
Figura 66-Imatge aèria dels nous habitatges (unitats 3 i 5) al P/Torras i Bages. Al seu terrat 

s'aprecien les plaques solars orientades cap al sud com a mesures de sostenibilitat i estalvi 

energètic. Al terrat de la comissaria de mossos d'esquadra (a la dreta de la fotografia) també 

s'observen instal·lades plaques solars 

Font:REGESA  
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Un aspecte negatiu es va produir durant unes obres d'urbanització l'any 

2010 quan els nivells de pol·lució i contaminació acústica van ser 

massa elevats. No es netejaven les rodes dels camions a la sortida i 

tampoc es regaven els camins de terra que al pas dels vehicles aixecaven 

una gran polseguera. A més, es van aprofitar els terrenys buits per ubicar 

una màquina de matxuqueig i per apilar material granular com si d'una 

cantera es tractés. La magnitud de les obres que s'estaven fent a les 

Casernes no corresponien amb els enormes moviments de terra i de 

maquinaria que s'estaven produint, és més probable que estiguessin 

relacionats amb les obres de l'AVE al pas per Sant Andreu. Fos com fos, tot 

això va provocar que a l'entorn (sobretot al P/Torras i Bages) s'hi pogués 

apreciar una capa d'argila i es patís un soroll continu de maquinària i 

vehicles. Després de diverses queixes dels veïns es va clausurar la 

"fraudulenta" pedrera que no disposava dels permissos, es van ubicar els 

necessaris punts de neteja a la sortida dels vehicles, es van regar els 

camins i el tràfic de vehicles pesats va reduir-se considerablement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67-Estat de la parcel·la est l'any 2010. S'observa la maquinària, els munts de terres, 

de runes i la pols a escassos metres del CEIP i les vivendes 

Font:.A.M.Vázquez 
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D'altra banda, a la transformació urbanística a les Casernes de Sant Andreu 

s'identifiquen diversos dels objectius de l'Agenda 21.  

L'objectiu 1 és present en la creació d'un nou parc i l'ampliació de la Ronda 

Verda entre el Besòs i Collserola a través del sector (4.Incrementar la 

superfície de parcs urbans i millorar les connexions entre ells per configurar 

un veritable sistema d’espais verds) i en la creació de la xarxa d'aigua 

freàtica (7.Aconseguir que el reg es faci amb aigües no potables).  

L'objectiu 2 és molt present en tot el projecte ja que s'hi aprecien diverses 

línies d'actuació. Uns exemples són la renovació d'uns terrenys que estaven 

degradats (1.Recuperar un espai de la ciutat que havia quedat obsolet), la 

barreja d'equipaments i la varietat de tipologies d'habitatge destinades a 

diversos grups socials (2.Afavorir la mixtura d'usos i la interrelació social) i 

també l'ampliació de voreres als nous vials i a tot l'entorn (3.Ampliar i 

millorar l'espai públic).  

L'objectiu 3 és molt present en la part referent a la mobilitat, moltes de les 

línies d'actuació hi són presents. Per citar-ne unes, la no-ampliació de la 

xarxa viaria (1.L’objectiu és la comunicació, no el trànsit), l'aposta pel 

transport públic i la configuració de vials peatonals a l'interior de les illes 

(2.Reequilibrar l’ús dels carrers i assignar prioritat de pas als vianants, 

bicicletes i transport públic) o l'ampliació de la xarxa de carrils bici 

(6.Avançar en l’ús de la bicicleta com transport habitual). 

L'objectiu 4 és present en l'extensió de la xarxa de sanejament (3.Millorar 

el clavegueram), en l'ús de paviment sonoreductor en tot l'àmbit (6.Reduir 

el soroll a la ciutat actuant sobre el trànsit) i en la pacificació del trànsit 

rodat a l'interior de les illes (7.Introduir la variable soroll en els projectes 

d'urbanització). 

L'objectiu 5 és present al disseny dels nous edificis amb aparells 

estalviadors d'aigua i panells solars (1.Reduir el consum d’aigua i 

incrementar l’eficiència en el seu ús; 4. Augmentar l’eficiència en la 

generació i l'ús de l’energia) i també en la creació de la xarxa d'aigua 

freàtica (3.Aprofitar suficientment les aigües subterrànies). 

L'objectiu 6 és present en la implantació de nous grups de contenidors de 

reciclatge (6.Estendre i millorar la recollida selectiva) i a la continuïtat del 

punt verd proper al sector (7.Recollir segregadament tots els residus 

específics com els voluminosos, tòxics o perillosos). 

L'objectiu 7 és present en la construcció del CEIP i l'escola bressol 

(1.Augmentar les places públiques d’educació infantil), en la construcció 

d'habitatge dotacional per a joves i gent gran (8.Afavorir el lloguer i 

fomentar la política activa d'habitatge públic) i en la construcció del 

Complex Sanitari (6.Sostenir el sistema sanitari públic i universal). 
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L'objectiu 8 és present en els instruments de planejament que han 

propiciat la creació d'un nou barri sota criteris de sostenibilitat (1.Promoure 

l’ecoeficiència, la innovació i els sistemes de gestió ambiental). 

L'objectiu 9 és present en el suport econòmic al CEIP Eulàlia Bota en el seu 

projecte d'hort ecològic urbà (7.Potenciar l'educació ambiental en 

l'ensenyament; 10.Donar suport a la innovació). 

L'objectiu 10 és present en les nombroses mesures comentades per reduir 

la contaminació (4.Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle) i 

en la iniciativa d'acollir la seu d'Intermon-Oxfam al sud d'Europa (9.Fer de 

Barcelona un referent de solidaritat i cooperació internacional). 

Així doncs, es pot concloure que el projecte té un planejament 

respectuós amb el medi ambient ja que s'hi preveuen moltes línies 

d'actuació que fomenten el desenvolupament sostenible. 
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CAPÍTOL V 

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 
 

  

EL CAPÍTOL V SINTETITZA DE FORMA GLOBAL EL 

PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ URBANA A LES 

CASERNES DE SANT ANDREU. 

 

INCLOU UN ANÀLISI MULTICRITERI ENTRE DIVERSES 

ALTERNATIVES I ES RECULLEN LES CONCLUSIONS 

FINALS DE LA TESINA. 
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5.1. ANÀLISI COMPARATIU 

Com a enginyers, en el moment de prendre decisions tècniques és 

important justificar-les amb un procés d'avaluació numèrica. Per això, s'ha 

plantejat valorar quantitativament tot el que s'ha anat articulant 

qualitativament. La forma que idònia per fer-ho és un anàlisi multicriteri 

que ha consistit en comparar les diverses alternatives que a continuació es 

descriuen.  

L'Alternativa 0 correspon a la no actuació en el sector. Les instal·lacions sí 

s'enderroquen però no es fa cap planejament ni es construeix res deixant 

els solars totalment buits.  

L'Alternativa 1 correspon a l'actuació prevista que s'ha estudiat. Els 

terrenys els compra el Consorci de la Zona Franca, es realitza el 

planejament vigent i s'executen les obres al ritme actual. 

L'Alternativa 2 correspon a un escenari on l'Ajuntament compra els 

terrenys militars en el seu dia abans que el CZF. Aquesta situació era la 

desitjada per les entitats AV Sant Andreu de Palomar i AV Sant Andreu 

Nord-Tramuntana. El planejament varia donant la raó a aquestes entitats i 

oferint el 100% d'habitatge públic de lloguer amb edificació de poca alçada. 

El pla d'equipaments és similar al pactat actualment (però inclou més 

equipaments de proximitat). Les activitats comercials tenen poc pes i no es 

contempla l'ús d'oficines. Aquesta alternativa mostra la situació extrema on 

el pes del sector públic i social és el més important. 

L'Alternativa 3 correspon a un escenari on el CZF (o una altra entitat 

privada) compra els terrenys i el planejament derivat aplica el PGM-76. Es 

tractaria, doncs, d'un panorama on la parcel·la est (qualificada com 14-

remodelació privada, 6-parcs i jardins) es destina a habitatges de venda 

lliure amb zones verdes i la parcel·la oest (qualificada com 7-equipaments) 

es destina al gran equipament universitari que proposava l'Ajuntament 

inicialment. L'habitatge protegit que s'ofereix és el 30% mínim marcat per 

la llei. El comerç i les oficines tenen més importància al tractar-se d'una 

promotora privada que ha de recuperar la inversió. Aquesta alternativa 

mostra la situació extrema on el pes del sector privat i econòmic és el més 

important. 
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Taula 17-Anàlisi Multicriteri amb diverses alternatives d'actuació a les casernes  

Font:Elaboració pròpia 
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INDICADORS URBANÍSTICS 30 1 22 17 20 

La reordenació queda ben 
integrada en el teixit urbà 

7 1 5 4 2 

S'innova en els aspectes 
urbanístics del planejament 

5 0 4 2 5 

Es treballa en els acabats i el 
disseny estètic dels projectes 

5 0 4 2 5 

Es fomenta la mobilitat sostenible 

i pacificada 
5 0 4 4 2 

Es projecten xarxes de serveis de 
qualitat (RPRSU, freàtica...) 

5 0 4 4 3 

S'impulsa el desenvolupament 
econòmic de la zona 

3 0 1 1 3 

INDICADORS SOCIALS 30 2 23 24 10 

La població accepta i està d'acord 
amb el projecte 

8 1 6 6 2 

El pla d'habitatge s'ajusta a les 
necessitats socials detectades 

7 0 5 6 3 

El pla d'equipaments s'ajusta a les 
necessitats detectades 

7 0 6 7 2 

Es tenen en compte les opinions 
dels veïns 

4 0 3 4 1 

Es fomenta la cohesió social  4 1 3 1 2 

INDICADORS ECONÒMICS 10 0 5 2 10 

S'obtenen plusvàlues de les 
inversions de capital 

10 0 5 2 10 

INDICADORS 
MEDIAMBIENTALS 

20 13 12 14 9 

Es redueix el impacte visual i 
paisatgístic 

7 6 3 4 3 

Es redueix el impacte acústic 7 7 4 5 2 

S'hi apliquen mesures correctores 
ambientals 

6 0 5 5 4 

INDICADORS FUNCIONALS 10 5 3 4 6 

S'avança més ràpid en l'execució 
de les peces 

4 0 1 1 2 

Es redueixen les molèsties durant 
les obres (soroll, pols, horaris...) 

3 3 1 1 1 

La distribució i ordenació és fàcil 
d'entendre pels usuaris 

3 2 1 2 3 

VALORACIÓ TOTAL 100 21 65 61 55 
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De l'anàlisi es conclou que l'Alternativa 1 obté la major puntuació.  

L'Alternativa 0 té molt poca valoració global i només en aspectes 

mediambientals obté bona puntuació. 

L'Alternativa 1 està molt ben valorada en aspectes urbanístics, socials i 

mediambientals pels motius que s'han desenvolupat al llarg de la tesina. Per 

contra, queda penalitzada en funcionalitat per la complexa ordenació 

volumètrica i els retards en la construcció. 

L'Alternativa 2 està ben valorada en general i destaca en els aspectes 

socials i mediambientals. Per contra, econòmicament queda penalitzada al 

no generar riquesa en el sector. 

L'Alternativa 3 està ben valorada en temes econòmics i d'innovació. Per 

contra, queda fortament penalitzada en aspectes socials perquè no té 

l'important suport social. 

Les alternatives de caràcter exclusivament públic (Alternativa 2) i 

exclusivament privat (Alternativa 3) donen resultats lleugerament inferiors 

perquè no cuiden tots els aspectes d'una transformació urbanística. La 

gràfica següent mostra la valoració global del rang d'alternatives segons els 

pesos dels sectors públic i privat. 

 
Figura 68-Gràfica de la valoració global d'una actuació urbanística en funció del pes del 

sector privat per al cas de les Casernes de Sant Andreu 

Font:Elaboració pròpia 

Aquesta gràfica varia per a cada transformació urbana. Per això és molt 

important conèixer l'àmbit d'estudi, els seus antecedents i els factors 

diferencials de cada cas. En el cas de les Casernes de Sant Andreu el pes 

social és major degut a la seva tradició i arrelament social, en un altre 

exemple potser és el sector privat qui té més importància. Així doncs, la 

opció escollida per al projecte de les casernes s'apropa a l'òptima al ser 

equilibrada i obtenir bons resultats de forma global.  
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5.2. CONCLUSIONS 

A cada apartat de la tesina s'han inclòs els comentaris i reflexions 

particulars de cada tema. Tot seguit es resumeixen. 

El procés de transformació urbana a les Casernes de Sant Andreu es va 

iniciar amb l'abandonament de les instal·lacions militars i la seva 

progressiva ocupació. Com s'ha exposat, això va derivar en una situació 

insostenible i en forts conflictes entre els propis veïns. Aquesta tesina 

qualifica com a error greu la deixadesa que van mostrar les administracions 

però valora positivament que s'hagi après del que va succeir. Al barri de 

Navas del mateix districte de Sant Andreu s'està duent a terme la renovació 

urbana de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquest cas, per evitar els 

problemes derivats de la ocupació s'ha enderrocat l'edifici amb més 

celeritat. 

El planejament de les Casernes de Sant Andreu comportarà un canvi d'ús 

dels antics terrenys militars (11 hectàrees) a 2 000 habitatges, 12 peces 

d'equipaments i 1 zona verda. La barreja d'usos és un dels elements 

diferencials de la reordenació que afavorirà la qualitat urbana i la cohesió 

social. A falta de veure com es desenvolupen els diversos projectes, es 

valora positivament la ordenació de les peces així com el pla d'habitatge i el 

programa d'equipaments pactat. Aquesta tesina suggereix incloure dos 

equipaments (allotjament turístic i museu) donat que la dotació existent al 

barri és pràcticament nul·la.   

La ubicació del sector d'estudi és un dels punts forts del projecte. Destaca 

per la seva gran connectivitat amb els diversos modes de transport gràcies 

a la seva situació estratègica a l'entrada nord de la ciutat. La transformació 

urbana que s'està realitzant aprofitarà les infraestructures existents i 

actuarà fomentant la mobilitat sostenible. Es preveu la pacificació del trànsit 

rodat en tot l'àmbit, la creació de vials peatonals a l'interior de les illes i la 

prolongació del metro connectant Trinitat Vella i Trinitat Nova. Algunes 

iniciatives que aquesta tesina proposa són apropar el servei de RetBus al 

sector, promoure l'ús de la bicicleta amb la creació de nous itineraris i la 

millora del nombre de places d'estacionament. 

Les xarxes de serveis urbans permetran els usuaris del sector gaudir 

d'aigua potable, de recollida pneumàtica de residus o d'electricitat entre 

altres serveis. La major part de les branques principals es troben al carrer 

Gran de Sant Andreu (el de més antiguitat). Caldrà completar el sistema en 

tot el perímetre i instal·lar els serveis a l'interior de les illes on no n'hi ha de 

cap tipus. També s'inclouran diverses mesures de sostenibilitat com la 

disposició de plaques solars als terrats, la instal·lació de mecanismes 

estalviadors d'aigua o la creació d'una xarxa d'aigua freàtica per a neteja i 

rec. Aquesta tesina veu correcte la seva disposició i predimensiona les 
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xarxes de sanejament i d'aigua potable; a més, justifica com a necessari 

l'augment del nombre de grups de recollida selectiva previstos. 

La valoració d'impacte ambiental és difícil ja que no s'ha arribat ni a un 

20% d'execució de tot el conjunt. A nivell de planejament es preveu 

respectar part de l'arbrat preexistent, destinar 40 000m2 a espais lliures i 

incorporar mesures d'eficiència energètica en els edificis. A nivell de 

construcció, s'han detectat alguns problemes ambientals i de salubritat de 

les persones com la ubicació d'una planta de matxuqueig al solar est o 

l'excés de partícules i pols a l'entorn per no netejar les rodes dels camions 

ni regar els camins d'obra. A més, en aquesta tesina es fa un recull de les 

actuacions que respecten els objectius de l'Agenda 21 de Barcelona. 

La participació ciutadana és un altre dels trets forts d'aquest projecte. Es 

va dissenyar un procés participatiu en el qual totes les entitats poguessin 

fer les seves aportacions. Les diverses reunions al llarg del procés van 

permetre el consens (més o menys satisfactori) entre totes les parts per 

definir el futur de les casernes. Una altra qüestió és la informació que 

arriba al ciutadà. És un tema important però en el cas d'estudi s'ha tingut 

menys en compte. Algunes mesures informatives que s'han detectat són les 

notes de premsa publicades a la web de l'Ajuntament i els panells 

informatius a les obres.  

La història, antecedents i tradició de Sant Andreu de Palomar i la forta 

personalitat dels seus habitants ha influït significativament en el procés de 

transformació. Degut a la pressió de les entitats veïnals s'ha aconseguit un 

pla d'habitatge amb un 60% d'habitatge protegit (a la resta de sectors del 

projecte d'Alta Velocitat ronda el 40%) i un programa d'equipaments que 

cobreix les necessitats que aquesta tesina ha detectat. Es pot concloure que 

en la planificació s'ha de tenir en compte els aspectes socials ja que tenen 

molta importància en les decisions urbanístiques. 

La crisi econòmica ha afectat greument al desenvolupament previst del 

sector. Per il·lustra-ho, segons el Programa d'Actuació del Districte de Sant 

Andreu (PAD 2008-2011) s'hi preveia la construcció de 11 equipaments dels 

quals només està executat el CEIP. Aquests continus retards en els terminis 

va provocar i continua provocant les protestes de les entitats locals que es 

senten poc respectades i enganyades.  

 

De forma global, la transformació urbana de les Casernes de Sant Andreu 

es pot resumir com una successió d'esdeveniments provocada per decisions 

encertades i errònies. Aquí finalitza la tesina havent tractat una àmplia 

varietat de temes tècnics i socials, però el procés de transformació continua 

avançant amb l'objectiu que en el futur el sector dels antics quarters sigui 

un bon lloc per viure i un nou centre important per a la ciutat. 
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ANNEX I 

LES CASERNES DE SANT ANDREU: RESSENYA 

HISTÒRICA 
Tot seguit s'exposa la cronologia específica de les Casernes de Sant Andreu. 

Tal i com s'ha explicat, els primers indicis de colonització urbana de l'àmbit 

d'estudi s'emmarquen en el projecte Guardiola-Feliu (actual P/Torras i 

Bages) de 1889, en el qual es preveia una xarxa de carrers vertebrada pel 

mateix passeig. El procés no va ser fàcil, es van haver d'expropiar més 

d'una vintena de vivendes (ninguna al sector d'estudi) i es van realitzar 

diverses modificacions de traçat dels carrers. La ubicació de les casernes de 

Sant Andreu al final del passeig va suposar una empenta al procés i, per fi, 

es van iniciar les obres definitives del P/Torras i Bages dotant l'espai de la 

configuració actual. 

Figura 69-Fotografia del complex poc abans de la seva inauguració En primer pla, edifici 

principal de la parcel·la est al passeig Torras i Bages. Al fons, vivendes dels oficials 
Font:La Vanguardia, 12 de març de 1933 

ANTECEDENTS (****-1934) 

El projecte de construcció de les Casernes de Sant Andreu s'engloba en la 

modernització del sistema d'aquarterament de Barcelona de mitjans 

del segle XIX. Aquesta remodelació es va donar a tota Europa i tenia com a 

objectiu mantenir el control de les urbs en expansió i renovar les 

instal·lacions deficients. Les ciutats eren cada cop més grans, 

necessitaven més espai i ocupaven més superfície que els militars (que 

també exercien funcions policials) havien de controlar. A més, les antigues 

fortificacions trencaven el teixit urbà que les envoltava i calia un canvi d'ús 

dels terrenys (això mateix que va succeir a la part antiga de Barcelona ha 

succeït 150 anys després a Sant Andreu). D'altra banda, l'evolució de 
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l'artilleria va fer que el sistema convencional de defensa quedés desfasat ja 

que les antigues muralles i fortificacions intramurs eren inútils davant la 

potència i abast del nou armament. És per aquest motiu que la nova 

estratègia consistia en dispersar les defenses pel territori en comptes de 

concentrar-les com s'havia anat fent fins als temps de Napoleó. També 

tenia un motiu econòmic ja que els terrenys sense urbanitzar de la perifèria 

eren (i són) més barats que al centre. Un darrer motiu per la transformació 

dels aquarteraments era millorar les condicions higièniques que eren 

molt deficients. Les deficiències es reflectien en la quasi doble tassa de 

mortalitat dins dels quarters que en la població civil; tal cosa es devia a les 

condicions precàries dins dels barracons, a l'ús compartit d'estances entre 

animals i humans, i als materials de construcció entre altres raons.  

Per solucionar el problema es van redactar reglaments en aquesta matèria 

per enginyers a Anglaterra (Douglas Galton, 1857) i a França (Cassimir 

Tollet, 1878). A Espanya es van recollir les idees del nou model en el 

Tratado de higiene militar de Morache a finals del segle XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70-Les bases del nou disseny del sistema d'aquarterament a Espanya 
Font:web del Instituto de Historia y Cultura Militar 

TRATADO DE HIGIENE MILITAR 

1.  Emplazamiento de los cuarteles en la proximidad de las 

 poblaciones, pero en medio del aire puro del campo, 

 sobre un terreno dominante, convenientemente orientado, 

 según los climas, permeable o fácil de sanear y con 50 litros 

 de agua potable, como mínimo, por persona y día. 

2.  Reducción de la densidad de los cuarteles, fraccionando y 

 disminuyendo los alojamientos y con una superficie de 

 50m2 por individuo. 

3.  Instalación de los alojamientos en pequeños cuerpos de 

 edificios que contengan a lo más 60 hombres. 

4.  Separación entre estos edificios una distancia de 1 o 1,5 

 veces su altura. 

5.  Alejamiento de los servicios accesorios (cuadras, cocinas, 

 etc.) que pueden producir emanaciones insalubres. 

6.  Redondeamiento de los ángulos, supresión de los 

 entramados de madera, buena ventilación e 

 incombustibilidad en la construcción. 

7.   Supresión absoluta de los pisos superiores al bajo, que 

 estando sometidos a la doble influencia infectante de los 

 habitantes del inferior y del superior, no están en buenas 

 condiciones higiénicas. 

8.  Mantener los cuarteles en un estado de limpieza constante y 
 asegurar la de los soldados poniendo cuartos de aseo y salas 

 de baño. 
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Al cas de Barcelona, la remodelació va ser motivada per l'enderroc de les 

muralles i l'eixample del pla Cerdà (1860) i les annexions dels pobles de la 

perifèria (1897) que van implicar l'augment de superfície i de població. En 

aquelles dates, hi havia una dotzena d'instal·lacions militars a l'interior de la 

ciutat que es preveia renovar segons els nous criteris. El finançament per a 

les noves edificacions provindria de la venta dels terrenys de les antigues 

edificacions com per exemple les Drassanes (actual museu marítim), el 

quarter del Buen Suceso (actual plaça de Vicenç Martorell) o l'antic Hospital 

Militar (actual plaça de Castella). 

Malgrat tot, no es van començar a construir les noves instal·lacions fins ben 

entrat el segle XX per les dificultats econòmiques del país. A més, entre la 

població hi havia un sentiment antimilitarista originat per diversos 

motius. Un exemple del descontent és la "redención en metálico" que 

permetia eludir el servei militar a canvi d'una aportació econòmica (només 

les classes adinerades s'ho podien permetre). Un altre exemple són les 

fortes repressions que exercien sobre els moviments vaguístics (com els 

fets de la Setmana Tràgica i la vaga en protesta per la Guerra del Marroc). 

Uns altres motius són el poc prestigi que tenia l'exèrcit després de la 

derrota de 1898 i la intolerància que mostrava als nacionalismes (n'és un 

exemple l'assalt a la seu del setmanari satíric ¡Cu-Cut!). Per tot això, els 

afers militars van a passar a un segon pla per als governs i els pressupostos 

del ram de la guerra van anar disminuint. 

L'any 1914 va esclatar la 1ª Guerra Mundial. Tot i que Espanya es va 

mantenir neutral al conflicte, les qüestions militars van guanyar 

protagonisme en els assumptes de l'Estat. Així ho demostra la creació de les 

primeres Juntas Militares de Defensa l'any 1917 o la creació de la Comisión 

de Acuartelamiento l'any 1921. Amb la finalització de la Guerra d'Àfrica 

(1926) es van reduir les despeses derivades del conflicte i aquests recursos 

es van destinar a la renovació de l'aquarterament a Espanya. A Barcelona 

es va crear la Junta Mixta de Urbanización y Acuartelamiento (1927) per 

facilitar els tràmits de construcció. La Junta Mixta estava formada per 

l'estament militar i diverses entitats civils com l'Ajuntament, la Diputació, 

les Duanes, la Cambra d'Indústria, la Cambra de Comerç o el Consorci del 

Port Franc. La creació de la Junta va permetre en el període 1929-1934 

projectar 7 instal·lacions que feia més de 50 anys que s'havien de renovar, 

entre elles el Parc i la Mestrança d'Artilleria a les Casernes de Sant 

Andreu (ubicades a l'entrada nord de la ciutat per la carretera de Ribes). 

D'altres construccions de l'època promogudes per la Junta Mixta van ser el 

Cuartel del Bruc (a l'entrada oest per la Diagonal), el Cuartel de Lepanto (a 

l'entrada sud per la Gran Via), el Cuartel de los Docks (al litoral) o l'Hospital 

Militar (a la part alta de Gràcia); tots ells seguien el nou model que s'ha 

comentat. A continuació es mostra un plànol de la ubicació de les 

instal·lacions militars on es pot apreciar la descentralització de 

l'aquarterament prevista pel nou model i executats per la Junta Mixta. 
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Figura 71-Mapa de l'aquarterament a Barcelona el 1936 
Font:Elaboració pròpia a partir del document Piñol, M. (2001), La modernización del sistema 

de acuartelamiento en la ciudad de Barcelona: del derribo de las murallas (1854) a la guerra 

civil de 1936 

LES CASERNES DE SANT ANDREU (1934-1997) 

Les Casernes de Sant Andreu (o Cuartel de Bailén en honor a la victòria 

de Bailén davant l'exèrcit de Napoleó) es van pressupostar en 7 327 157 

pessetes i el seu projecte constructiu va ser redactat pel coronel 

d'enginyers. Les obres es van iniciar el 14 de gener de 1929 i es van 

finalitzar el 31 de juliol de 1934. Els terrenys de Sant Andreu havien sigut 

comprats prèviament per l'exèrcit l'any 1922 per 1 113 863 pessetes a un 

conjunt de propietaris mitjançant un concurs públic per a l'adquisició. Les 

obres van ser adjudicades per contrata a Pujades i Llobet.  

Un cop inaugurades les instal·lacions, va entrar en funcionament el Parque 

y Maestranza de Artillería de Barcelona. A continuació es dediquen unes 

línies a aquesta unitat que va operar a les casernes durant més de seixanta 

anys. 

La definició de mestrança és conjunt de tallers i oficines on es fabriquen i es 

reparen les peces d'artilleria i els estris necessaris per a la seva utilització. 

Mentre que la definició de parc és lloc on s'emmagatzemen les peces i estris 

que pertanyen a l'artilleria. Al llarg del temps, el grup d'artilleria ha anat 

canviant la seva denominació essent una de les unitats militars més 

antigues. Els primers documents escrits daten la creació dels primers tallers 

l'any 1344 i dels primers magatzems l'any 1359 a les Drassanes. Les 

nombroses victòries assolides per mitjà de les seves màquines i la qualitat 

de les seves foses van donar prestigi a la unitat, convertint-se en una de les 

més importants juntament amb la de Sevilla. Així per exemple, es va crear 

una de les primeres escoles d'artillers per a la unitat al segle XVI.  

 Instal·lacions prèvies a 1929 

 Instal·lacions posteriors a 1929 
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A més d'afers bèl·lics, també es va demanar la seva col·laboració en afers 

civils com en la confecció de la primera campana major de la Catedral de 

Barcelona (anomenada "La Tomasa" l'any 1538), en la fosa del canó de 

bronze de "La Sultana" (utilitzat pels turcs a la Batalla de Lepant) per 

encunyar monedes durant el bloqueig a la ciutat dels 100 000 fills de Sant 

Lluís l'any 1823, i per recuperar artefactes explosius terroristes a la dècada 

de 1970-1979. Amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 l'exèrcit 

va cedir a la Guàrdia Civil part de les instal·lacions de la parcel·la oest per 

tal de millorar la seva operativitat i reforçar la seguretat de la ciutat. Una 

darrera col·laboració de la unitat va ser l'elaboració d'un sistema de 

salvament de banyistes que consistia en adaptar fusells CETME al 

llançament d'un flotador amb una corda de 50 metres. Els fusells llançacaps 

es van cedir a la Guardia Urbana l'any 1995 i així es reflectia la noticia en 

la premsa escrita. 

  
Figura 72-Fragment de premsa referent a les tasques de la unitat als quarters 
Font:La Vanguardia, 4 de juny de 1995 

La importància del grup residia en els seus tallers i magatzems. Amb una 

superfície de gairebé 15 000m2 tenien una capacitat de treball de 81 900 

hores l'any. Els tallers es subdividien en taller de forja, taller d'ajust, taller 

de carpinteria, taller de pintura, taller d'òptica, taller de fosfatat, taller de 

guarnicions i tallers per armament pesat i lleuger. S'hi feia el manteniment 

de l'armament a Catalunya (més de 3 000 armes, accessoris i elements 

l'any 1995), es subministrava les provisions als destacaments que depenien 

del grup (com el de Vallirana, el de Ripollet, el de Figueres o el 

d'Hostafrancs) i tot això amb una plantilla de més de 200 persones. 

* 

*La unitat s'havia passat a denominar Grupo de Mantenimiento V/41 l'any 1987. 
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El 31 de desembre de 1997 es va dissoldre la unitat en una 

reestructuració de l'Exèrcit i amb ella les Casernes de Sant Andreu van 

perdre la seva funció. La unitat va passar a donar suport logístic i de 

manteniment sota l'agrupació UALOG XLII ubicada a la caserna de Sant Boi 

de Llobregat. Recentment (el 27 de març de 2011), la ministra de Defensa 

va firmar el protocol per cedir els terrenys de la caserna de Sant Boi per 

construir equipaments i habitatges. Les noves instal·lacions militars es 

construiran en la perifèria de Sant Boi, al costat de la sortida número 52 de 

la C-32 i amb bones connexions. Com s'ha comentat, aquesta darrera 

situació ja s'ha repetit diverses vegades en la història i probablement 

continuarà succeint en el futur. 

 

Fet aquest parèntesis de la història militar de la unitat, es retorna a l'any 

1934 amb les Casernes de Sant Andreu recent inaugurades. Així ho relata 

P.Robles quan vivia en aquella època al passeig de Torras i Bages.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73-Fragment que fa referència al primers anys de vida del quarter de Bailén 
Font:Robles, P. (2005), Finestrelles nº13 

Les obres s'havien iniciat el 1929 seguint les instruccions per als nous 

aquarteraments dels quals se n'ha parlat. Els principis fonamentals per al 

seu disseny eren la higiene al seu interior, la flexibilitat de les 

instal·lacions per poder ser ampliades o modificades en un futur i, com 

també en les construccions civils, els aspectes econòmics derivats de la 

compra del sòl, dels materials i del preu de la mà d'obra.  

"L'exterior de les casernes ja estava acabat i es treballava en 

l'acabament de l'interior. La calçada del passeig estava enquitranada 

fins al carrer de Palomar i, a l'estiu amb la calor del migdia, el quitrà 

s'estovava i s'enganxava a les espardenyes si no caminaves amb cura; 

les voreres laterals encara van trigar anys a estar enrajolades. Hi 

havia arbres en ambdues voreres tot i que infectats amb els cucs de la 

processionària. També hi mancaven els fanals d'enllumenat elèctric, 

per la qual cosa, a la nit el carrer era fosc i poc transitat [...]. 

Al setembre de 1935 ja hi van destinar un destacament de soldats i, 

de tant en tant, pel passeig passaven carretes tirades per cavalls [...]. 

Els infants anàvem a veure com feien la instrucció els nous quintos i 

les esbroncades que els caporals instructors els donaven, i que 

accentuaven quan anaven adreçades a l'anomenat «pelotón de los 

torpes» [...]. 

En els terrenys de darrer del «Parque de Artillería», a prop de les 

runes del molí vell, hi van fer un abocador en el qual hi llençaven les 

deixalles dels tallers. A l'abocador s'hi podien trobar pistoles i 

revòlvers en desús i els nens agafaven aquelles armes per jugar a 

lladres i serenos [...]" 
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El perímetre de l'aquarterament era de 2 069m ocupant una superfície de 

103 179m2, dels quals la superfície construïda neta era de 39 863m2. La 

tipologia de quarter triada i que s'adequava a aquests principis va ser el de 

edificis múltiples en comptes de l'esquema mixt d'agrupació utilitzat 

antigament. En efecte, les casernes eren un conjunt de pavellons amb usos 

diversos com dormitoris, menjadors, tallers, infermeria, biblioteca i zones 

d'esbarjo entre d'altres. A més, entre les dues parcel·les existia un passadís 

subterrani que permetia la seva connexió sense haver de sortir del complex. 

Aquesta tipologia proposada pel «Cuerpo de Ingenieros» permetia la 

ventilació natural i la combinació dels locals segons el criteri del projectista. 

Tenia l'inconvenient, però, d'ocupar grans extensions i implicava recórrer 

majors distancies d'uns pavellons a uns altres. El model arquitectònic era 

senzill i sever en consonància amb el caràcter seriós de la institució.  

L'edifici principal i els pavellons d'oficials seguien l'estil d'arquitectura 

neoclàssica, destacant la simplicitat de les línies de la façana i la sobrietat 

de les columnes principals. D'altra banda els tallers foren dissenyats sota 

criteris d'operativitat, destacant l'amplitud d'espais i la orientació de les 

cobertes en sentit nord-sud per motius d'eficiència energètica. Es van 

utilitzar materials de construcció diversos com el maó, el morter i l'acer per 

als d'edificis, el maó i la pedra per als murs, i la ceràmica i el fibrociment 

per a les cobertes. La fotografia següent mostra l'entrada d'un dels tallers, 

en destaca l'important gruix de les parets. 

 
Figura 74-Fotografia dels tallers durant l'enderroc l'any 2003 
Font:R.Vázquez 

Després de la seva clausura, les instal·lacions van ser ocupades i va sorgir 

el problema social que al cos de la tesina es desenvolupa a l'apartat el 

conflicte social a les casernes: el fenomen d'ocupació (1998-2004).  
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ANNEX II 

PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

  

 

  

2 3 

7 

5 

6 

9 

8 

4 

10 

12 

14 

1 

15 

16 

17 

20 

19 

18 

21 

22 

25 

23 

24 

26 

1 Magatzem   

2 Vivendes/Residència 

3 Farmàcia i Tallers 

4 Magatzem 

5 Depòsit de Canons   

6 Magatzem 

7 Plaça d'Armes  

8 Edifici de Comandament 

9 Cuina/Menjador 

10 Dormitoris/Cantina/Farmaciola 

11  Dormitoris/Capella 

12  Camps poliesportius 

13  Piscina 

14 Vivendes 

15 Edifici de Comandament 

16 Residència 

17 Vivendes 

18 Cantina/Menjador/Farmaciola 

19 Taller/Magatzems/Sala d'Actes 

20 Camps Poliesportius 

21 Capella 

22 Vivendes 

23 Cuina/Menjador/Dormitoris 

24 Tallers 

25 Magatzem  

26  Magatzem 

13 

11 
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ANNEX III 

FOTOGRAFIES DELS DIVERSOS PAVELLONS 
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 PLÀNOL GENERAL    [FITXA 00] 

  

 

 

HABITATGE 

Superfície 22 788m2 

Sostre  130 603m2 

Volumetria en tons 

vermells. 

Encerclades en vermell i 

numerades de 1 a 12. 

 

EQUIPAMENTS 

Superfície 32 600m2 

Sostre  103 000m2 

Volumetria en tons blaus. 

Enquadrades en blau i 

ordenades de A a L. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE PECES  
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ANNEX IV 

FITXES DELS PROJECTES 
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 UNITAT 01      [FITXA 01] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 550m2 

Sostre  12 796m2 

Alçada  <39m 

Estat     Pendent de projecte 

Altres  En aquesta parcel·la 

es van ubicar els barracons 

provisionals del CEIP Eulàlia 

Bota durant dos anys fins a 

la construcció de l'actual 

edifici a l'Equipament I  
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 UNITAT 02      [FITXA 02] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 3 106m2 

Sostre  18 095m2 

Alçada  <39m 

Estat     Pendent de projecte 
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 UNITAT 03      [FITXA 03] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 2 208m2 

Sostre  10 835m2 

Alçada  <29m 

Capacitat    118 habitatges 

en dret de superfície, 173 

aparcaments, 8 locals 

comercials i 6 trasters 

Operador             Regesa 

Constructora      TAU ICESA 

Estat       Executat i amb les 

vivendes assignades. Falta 

per urbanitzar el perímetre i 

la cèdula d'habitabilitat  

Altres       60-80m2 per pis; 

pati interior comunitari 
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 UNITAT 04      [FITXA 04] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 576m2 

Sostre  4 032m2 

Alçada  <32m 

Capacitat 41 habitatges 

en règim de preu concertat i 

44 aparcaments 

Inversió 4 314 570€ 

Promotor INCASOL 

Estat    Pendent inici d'obres  

Constructora    COPCISA 

Altres          64-90m2 per 

habitatge; compleix amb els 

paràmetres de sostenibilitat i 

ecoeficiència que estableix el 

Decret 21/2006 
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 UNITAT 05      [FITXA 05] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 801m2 

Sostre  10 165m2 

Alçada  <41m 

Capacitat    103 habitatges 

en dret de superfície, 130 

aparcaments, 3 locals 

comercials i 103 trasters 

Promotor  Regesa 

Constructor Construcciones 

Torca 

Estat       Executat i amb les 

vivendes assignades. Falta 

per urbanitzar el perímetre i 

la cèdula d'habitabilitat  

Altres     sistema estructural 

format per 5 nuclis  
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 UNITAT 06      [FITXA 06] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 658m2 

Sostre  8 486m2 

Alçada  <32m 

Estat           Sense projecte. 

Falta reallotjar els afectats 

urbanístics per enderrocar 

l'edifici actual 
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 UNITAT 07      [FITXA 07] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 398m2 

Sostre  9 869m2 

Alçada  <41m 

Estat           Sense projecte. 

Falta reallotjar els afectats 

urbanístics per enderrocar 

l'edifici actual 
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 UNITAT 08      [FITXA 08] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 2 819m2 

Sostre  16 525m2 

Alçada  <35m 

Estat           Sense projecte. 

Falta reallotjar els afectats 

urbanístics per enderrocar 

l'edifici actual 
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 UNITAT 09      [FITXA 09] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 552m2 

Sostre  9 677m2 

Alçada  <35m 

Estat     Pendent de projecte 

 

 

 

  

 

  
 

O
 R

 D
 E

 N
 A

 C
 I Ó

   
V
 O

 L
 U

 M
 E

 T
 R

 I A
   

S
 I T

 U
 A

 C
 I Ó

    A
 C

 T
 U

 A
 L

   

 

 



 

XXIV  

 

  

 UNITAT 10      [FITXA 10] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 2 224m2 

Sostre  14 523m2 

Alçada  <45m 

Capacitat  117 habitatges  

aparcament amb 117 places 

per turismes i 43 places per 

motos 

Estat             Amb projecte 

Altres           60-120m2 per 

vivenda; són vivendes 

destinades al reallotjament 

dels afectats urbanístics 
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 UNITAT 11      [FITXA 11] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 1 776m2 

Sostre  11 975m2 

Alçada  <41m 

Estat     Pendent de projecte 
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 UNITAT 12      [FITXA 12] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 2 120m2 

Sostre  15 200m2 

Alçada  <29m 

Estat    Sense projecte. Falta 

reallotjar els habitants 

actuals per poder actuar-hi 
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 EQUIPAMENT A     [FITXA 13] 

  

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGE 

DOTACIONAL GENT 

GRAN 

Superfície 1 533m2 

Sostre  5 750m2 

Alçada  <35m 

Inversió 6 600 000€ 

Capacitat 84 habitatges 

per a gent gran i 31 places 

d'aparcament 

Promotor      VISOREN 

Estat    Amb projecte 

Altres 40-56m2 per vivenda 
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 EQUIPAMENT B     [FITXA 14] 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÈNCIA GENT 

GRAN + CENTRE DE 

DIA + RESIDÈNCIA 

DISCAPACITATS 

Superfície 2 300m2 

Sostre  9 000m2 

Alçada  <35m 

Inversió 17 040 832€ 

Estat    Amb projecte 

Capacitat 120 places + 

30 places + 60 places  

Constructora     GISA 

Altres      22-40m2/usuari; 

3 nuclis estructurals 
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 EQUIPAMENT C     [FITXA 15] 

  

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGE 

DOTACIONAL GENT 

GRAN + HABITATGE 

DOTACIONAL JOVES 

+ BIBLIOTECA 

Superfície 3 000m2 

Sostre  11 400m2 

Alçada  <41m 

Capacitat 67 per a gent 

gran, 94 per a joves, 75 

aparcaments i 3 locals  

Estat    Previ a l'inici d'obres  

Inversió 11 188 000€ 

Promotor  Regesa 

Constructora      ACSA 
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 EQUIPAMENT D     [FITXA 16] 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALBERG JOVES 

Superfície 2 000m2 

Sostre  6 000m2 

Alçada  <18m 

Estat     Pendent de projecte 

i promotor 

Altres    Equipament amb 

finançament i gestió privada 
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 EQUIPAMENT E     [FITXA 17] 

  

 

 

 

 

 

 

 

CASERNA MOSSOS 

D'ESQUADRA 

Superfície 3 100m2 

Sostre  6 000m2 

Alçada  <12m 

Inversió 12 000 000€ 

Estat     Executat, inaugurat 

el 9/10/2006 

Altres          Va ser inclòs en 

el projecte de les casernes 

abans d'aprovar l'ordenació.  

Està englobat en la iniciativa 

de construir una comissaria 

a cada districte de la ciutat 
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 EQUIPAMENT F     [FITXA 18] 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÈNCIA 

D'ESTUDIANTS + 

EQUIPAMENTS A 

DETERMINAR  

Superfície 5 000m2 

Sostre  25 000m2 

Alçada  <36m 

Estat     Pendent de projecte 

Altres              Subjecte a la 

reordenació definida en el 

'Pla de Millora Urbana 

d'ordenació de l'equipament 

7 de la MPGM del sector de 

Casernes de Sant Andreu' 

aprovat el 2009 
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 EQUIPAMENT G     [FITXA 19] 

  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE CÍVIC + 

HABITATGE 

DOTACIONAL GENT 

GRAN 

 Superfície 1 950m2 

Sostre  7250m2 

Alçada  <37m 

Estat     Pendent de projecte 

Altres         S'hi reubicarà el 

casal de gent gran del carrer 

Gran a la planta baixa de 

l'edifici  
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 EQUIPAMENT H     [FITXA 20] 

  

 

 

 

 

 

 

 

POLIESPORTIU + 

PISCINA  

Superfície 4 000m2 

Sostre  6 000m2 

Alçada  <12m 

Estat     Pendent de projecte 

Altres                Tot i que el 

planejament preveu que el 

complex tingui piscina i 

poliesportiu cobert, la 

configuració definitiva queda 

en mans de l'Ajuntament 
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 EQUIPAMENT I     [FITXA 21] 

  

 

 

 

 

 

 

 

CEIP EULÀLIA BOTA  

Superfície 3 500m2 

Sostre  3 000m2 

Alçada  <12m 

Condicions Alineat amb 

C/Fernando Pessoa; pati 

tancat i no edificable; accés 

principal per la rambla 

Inversió 4 112 547€ 

Capacitat 450alumnes 

Estat        Inaugurat el 2008 

Altres  Inclou  projectes 

innovadors, un hort ecològic 

urbà i fomenta el 

coneixement de llengües 

estrangeres 
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 EQUIPAMENT J     [FITXA 22] 

  

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGE 

DOTACIONAL GENT 

GRAN + ESCOLA 

BRESSOL 

Superfície 1 700m2 

Sostre  5 000m2 

Alçada  <18m 

Inversió  6 200 000€ 

Capacitat 64 habitatges per 

gent gran i 19 aparcaments 

Estat              Amb projecte 

Promotor     VISOREN 

Altres            42-46m2 per 

vivenda; accessos per la 

rambla d'equipaments 
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 EQUIPAMENT K     [FITXA 23] 

  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D'ATENCIÓ 

PRIMÀRIA + CENTRE 

SOCIOSANITARI + 

CENTRE DE SALUT 

MENTAL  

Superfície 3 500m2 

Sostre  13 600m2 

Alçada  <18m 

Inversió 35 000 000€ 

Capacitat  CAP per a 25 000 

habitants; CSS amb 235 llits 

i 50 places d'hospital; CSM 

per a 200 000 habitants 

Constructora        SACYR 

Estat       En execució, es 

preveu inaugurar el 2012 
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 EQUIPAMENT L     [FITXA 24] 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICI 

ADMINISTRATIU 

Superfície 1 000m2 

Sostre  5 000m2 

Alçada  <18m 

Estat     Pendent de projecte 

Altres       Inicialment havia 

d'allotjar la seu de la ONG 

Intermón-Oxfam al sud 

d'Europa, però no es farà per 

motius econòmics. Aquesta 

tesina proposa requalificar la 

peça sense ús actual per 

incorporar el primer museu i 

el primer allotjament turístic 

del barri de Sant Andreu 
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 RAMBLA D'EQUIPAMENTS [FITXA 25] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície   15  000m2  

Sostre  - 

Alçades  Variables 

Estat     Pendent d'execució 

Altres   Eix vertebrador dels 

equipaments. S'incorporaran  

pantalles florals de 4m d'alt 

amb floració continua al llarg 

de l'any. El mur de contenció 

que hi havia anteriorment als 

quarters es tractarà amb 

formigó especial per 

conservar-lo. Així mateix, es 

respectarà la fila de 

plataners  preexistent 
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 PARC DE LES CASERNES [FITXA 26] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 21 000m2 

Sostre  - 

Alçades Topografia i 

relleus variables 

Estat     Pendent d'execució 

Altres     Es preveu una gran 

explanada amb jardins 

aromàtics. També una zona 

de jocs infantils (que alguns 

veïns consideren prescindible 

perquè es vol un parc 

tranquil). A més inclourà un 

turó, un estany ornamental 

amb una petita platja i  

jardineres. Encara no s'ha 

definit si serà obert o es 

tancarà a les nits 
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ANNEX V 

«URBANITAT PROGRESSIVA» 

Aquest darrer annex neix inspirat de 

l'article «La línia que genera» de Mihail 

Moldoveanu publicat al llibre 

«Urbanitat capil·lar: la transformació 

dels terrenys de les casernes de Sant 

Andreu». El seu article fa una 

comparació conceptual entre la nova 

ordenació dels terrenys a Sant Andreu 

i l'obra pictòrica «The Line» de Saul 

Steinberg. Al llarg de 12 pàgines 

entremescla art i urbanisme on també 

fa un símil entre «la línia» i el passeig 

de Torras i Bages com a eix 

vertebrador a partir del qual tot es 

genera. 

La idea em va atraure i a continuació 

presento un article creatiu on l'obra 

escollida per al símil és l'àlbum 

«Animals» de Pink Floyd. 

L'any 1977 i a la cima de la seva 

carrera la banda de rock britànica Pink 

Floyd publica el seu desè àlbum 

d'estudi, Animals. Una de les obres 

més brillants del rock progressiu, 

Animals és una crítica social i política 

de l'Anglaterra de la dècada de 1970. 

Utilitza la faula de George Orwell, 

«Animal Farm», on les diverses classes 

socials es representen amb diversos 

animals. En la novel·la, els líders 

mandataris són els porcs (pigs), els 

representants de la llei que executen 

les ordres són els gossos (dogs) i els 

camperols són les ovelles (sheep). En 

la versió de Pink Floyd, Roger Waters 

actualitza els personatges a la seva 

època diferint una mica de l'original. 

 
Figura 75-Portades dels 'quatre grans' àlbums 
de Pink Floyd. The Dark Side of the Moon 
(1972), Wish You Were Here (1975), Animals 
(1977), The Wall (1979) 
Font:Elaboració pròpia 

L'estil musical de l'àlbum es pot 

acceptar com a rock progressiu. 

Aquest gènere va sorgir a finals de la 

dècada de 1960 i diversos grups com 

Genesis, King Crimson, Jethro Tull, 

Mike Oldfield, Iron Maiden, Dream 

Theater o Tool en són uns altres 

exemples. 

L'estil es caracteritza per l'evolució de 

l'estructura musical. Aquella peça, 

cançó o àlbum progressiu tendeix a 

variar de forma gradual buscant 

l'excel·lència en el resultat. És una 

música amb un sentit cultural profund i 

els artistes acostumen a tenir curiositat 

experimental, talent i estudis (els 

mateixos membres de Pink Floyd es 

van conèixer a la facultat 

d'arquitectura). A més, les seves 

composicions es caracteritzen per una 

tècnica excepcional amb un resultat 

elaborat i refinat on no es descuida cap 

aspecte en composició, concepte o 

grafisme. Les lletres no parlen ni de 

banalitats ni de temes innocents per 

atraure les masses, no es busca la 

venta comercial sinó la qualitat de 

l'obra. El rock progressiu és una 

música coherent, treballada i brillant. 
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Parlant ara de l'obra Animals, es tracta 

d'una creació innovadora i 

complexa desenvolupada seguint una 

estructura literària de narració amb 

principi, nus i desenllaç. S'estructura 

en 3 temes dividits en 6 cançons.  

 
Figura 76-Posterior del disc Animals amb la 
llista de cançons, 1977 
Font:web bestmusic.cl 

El tema que articula i embolcalla tota 

la narració és «Pigs». Així com el 

passeig de Torras i Bages vertebra el 

conjunt a partir d'un eix que es 

ramifica i connecta totes les peces, 

Pigs li dóna sentit a l'àlbum com un tot 

i no com una suma de composicions 

aïllades. Alhora, Pigs està dividida en 

tres parts: Pigs on the Wing (Part 

One), Pigs (Three Different Ones) i 

Pigs on the Wing (Part Two). Les parts 

1 i 2 obren i tanquen el disc on només 

la guitarra acústica i la veu de Roger 

Waters actuen. Són dues composicions 

curtes i alegres (en contrast amb 

l'obscuritat de la resta de temes) que 

donen el preludi i l'epíleg a l'obra. De 

forma simple i elegant enllacen amb 

els temes Dogs i Sheep respectivament 

gràcies al so acústic comú que 

acompanya en tota l'obra. Aquest 

enllaç també el trobem en l'ordenació 

urbanística en forma de barres 

d'edificis penetrant cap a l'interior de 

les illes i amb les seves volumetries 

entrellaçant-se en harmonia.  

 
Figura 77-Ordenació conceptual del projecte de 
les Casernes formulat per Solà-Morales 
Font:Urbanitat Capil·lar, 2009  

La part central, Pigs (Three Different 

Ones), és una crítica genial on parla 

del poder i la cobdícia d'aquells que 

creuen saber-ho tot imposant les seves 

decisions sobre la resta. En particular, 

la peça fa referència a tres tipus de 

persones diferents. La primera estrofa 

parodia els poderosos magnats i grans 

empresaris capitalistes amb frases 

com "Big man, pig man; You, well 

heeled big wheel; With your head 

down in the pig bin; Saying 'Keep on 

digging', pig stain on your fat chin // 

Gran home, porc home; Tu, peix gros 

ric; Amb el teu cap ficat en la 

menjadora de porcs; Dient 'Continua 

excavant' tacant-te la teva grassa 

gorja" expressa com alguns són 

capaços de qualsevol cosa per tal de 

guanyar més diners. D'exemples 

actuals en trobem un grapat com 

especuladors ambiciosos que ens 

porten a la crisis, polítics que accepten 

regals a canvi de favors o empresaris 

que exploten al màxim els seus drets 

audiovisuals. 

La crítica continua a la segona estrofa. 

Aquesta va dirigida als conservadors i 

a Margaret Thatcher (en aquella 
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època líder del Partit Conservador a la 

oposició) amb frases com "Bus stop rat 

bag; You radiate cold shafts of broken 

glass; You're nearly a laugh, but you're 

really a cry // Rata de parada 

d'autobús; Irradies freds rajos de vidre 

trancat; Ets casi una rialla, però en 

realitats en un lament" expressa el 

'fred' que li provocava que el Partit 

Conservador agafés el 'bus' de les 

properes eleccions generals. Dos anys 

després de la publicació de l'àlbum, M. 

Thatcher va ser elegida primera 

ministra del Regne Unit impulsant el 

Thatcherisme que avui dia alguns 

critiquen argumentant que els èxits 

econòmics que aconsegueix són a 

costa de grans costos socials. 

D'exemples actuals també en trobem 

amb retallades pressupostàries en els 

àmbits més socials o en les apujades 

de sous d'alcaldes enmig d'una forta 

crisi econòmica. 

La darrera estrofa és una altra dura 

sàtira contra els conservadors i en 

particular a Mary Whitehouse, qui va 

ser una dirigent de la censura en els 

medis de comunicació de l'època. Amb 

frases com "Hey you, Whitehouse; 

You're trying to keep our feelings off 

the street; Mary your're nearly a treat, 

but you're really a cry // Eh tu, 

Whitehouse; Estàs intentant allunyar 

els nostres sentiments del carrer; Mary 

ets casi un regal, però en realitat ets 

un lament" critica la gent que 

prohibeix la llibertat d'expressió. En 

aquest aspecte probablement hem 

millorat i la censura és menor perquè 

la informació pot arribar a tothom més 

fàcilment gràcies a les noves 

tecnologies. Més aviat la censura ha 

derivat en la manipulació de la 

informació segons els interessos del 

mitjà o institució que informa. 

El tema «Dogs» és una obra mestra 

del rock progressiu. Musicalment, Dogs 

comença amb un so de guitarra 

acústica enllaçant amb la primera part 

de Pigs de forma molt harmoniosa, tal i 

com es pretén en el projecte de les 

casernes amb la volumetria específica 

de cada edifici. Si el tema Pigs es pot 

assimilar al passeig i les seves barres 

perpendiculars, Dogs seria la rambla 

d'equipaments amb la seva activitat i 

plena de vida. És una composició que 

desborda energia amb pujades i 

baixades al llarg de 17 minuts 

submergint l'oient en una atmosfera 

feixuga i alhora melancòlica. A més, 

David Gilmour ens ofereix un dels seus 

millors 'solos' de guitarra a l'alçada 

dels temes clàssics 'Confortably Numb' 

o 'Time'. 

Líricament, Dogs descriu una altra 

classe social. Descriu a aquells 

oportunistes que pels seus propis 

interessos no tenen escrúpols en 

enganyar i trepitjar els demés. En els 

versos "You have to be trusted by the 

people that you lie to; So that when 

they turn their backs on you; You'll get 

the chance to put the knife in // Tens 

que guanyar-te la confiança dels qui 

menteixes; Per quan et donin 

l'esquena; Tinguis l'oportunitat de 

clavar-li el ganivet" descriu a aquest 

tipus de gent per mostrar després que 

al final acaben rebent el que donen 

amb uns cruels versos "And in the end 

you'll pack up; And fly down south; 

Hide your head in the sand; Just 

another sad old man; All alone and 

dying of cancer // I al final tu 

empaquetaràs; I volaràs cap al sud; 

Amagaràs el teu cap en la sorra; 
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Només un altre trist home vell; Tot sol 

i morint de càncer". 

El tema acaba amb un dels millors 

finals que he escoltat on en els últims 

12 versos descriu la vida d'un 

d'aquests gossos iniciant les frases 

amb un mític 'who was...' acompanyat 

d'un so orquestral molt profund. 

D'exemples actuals en trobem molts 

com agents de borsa que veuen en la 

desgràcia de la gent una oportunitat 

per fer negoci, companys de feina que 

només pensen en ascendir a qualsevol 

preu o responsables que permeten 

ubicar una cantera en zones urbanes 

per guanyar més diners.  

El tema «Sheep» representa la 

població inconscient que és 

manipulada pels porcs i els gossos fins 

que es rebel·la buscant la llibertat. En 

el nostre símil, seria la zona verda del 

parc de les casernes que no es deixa 

'trepitjar' per les edificacions i 

correspon a un gran espai lliure. 

Musicalment, Sheep està ple d'efectes 

molt ben aconseguits i, com a la resta 

de temes, també s'escolta el so de 

l'animal que representa en alguns 

compassos. El tema té fragments on 

s'entremescla la veu amb el so dels 

sintetitzadors de forma única. Tot i que 

el disc es va publicar el 1977, les 

tasques de composició van començar 3 

anys abans i això es nota en els detalls 

del resultat. Al planejament urbanístic 

de les casernes (que curiosament va 

tenir els seus inicis a la mateixa època 

amb el PGM-76) es busca aquest grau 

de detall amb modificacions de millora 

i també es busca la mixtura amb la 

barreja d'usos del sòl. 

 
Figura 78-Evolució conceptual del projecte de 
les Casernes formulat per Solà-Morales 
Font:Urbanitat Capil·lar, 2009  

Líricament, Sheep descriu les ovelles 

com ésser pacífics, oprimits i guiats 

per les altres dues classes socials fins 

a l'escorxador on els espera la mort. 

Això queda ben descrit en els versos 

"Meek and obedient you follow the 

leader; Down well trodden corridors; 

Into the valley of steel; The lord is my 

shepherd; He releaseth my soul; He 

maketh me to hang on hooks; He 

converteth me to lamb cutlets // Mans 

i obedient segueixes el líder; Baixeu 

pels corredors; Cap a la vall d'acer; El 

senyor és el meu pastor; Ell va 

alliberar la meva ànima; Ell em va 

penjar en ganxos; Ell em va convertir 

en costelles de xai". La història acaba 

amb les ovelles en rebel·lió contra els 

gossos però amb por als porcs per les 

possibles represàlies en els versos 

finals "When cometh the day; Through 

quiet reflection; And great dedication; 

Lo, we shall rise up; Wave upon wave 

of demented avengers; Have you 

heard the news?; The Dogs are dead!; 

You better stay home and do as you're 

told; Get out of the road if you want to 

grow old // Quan arribi el dia; Amb 

silenciosa reflexió; I gran dedicació; He 

aquí que ens aixecarem; Ona rere ona 
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de dements venjadors; Has escoltat les 

notícies?; Els gossos són morts!; Millor 

quedat a casa i fes el que se t'ha dit; 

Surt del camí si vols envellir". 

D'exemples actuals en trobem en els 

diversos moviments de protesta com el 

15-M, el Occupy Wall Street o el 15-O 

on el poble es rebel·la contra polítics i 

bancs que només miren pels seus 

propis interessos. Així descrivia Waters 

el tema Sheep en una entrevista a 

principis dels anys 80: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 79-Reflexió de R.Waters sobre el tema 
'Sheep' a principis dels anys 1980 
Font:web pinkfloyd.cl 

En definitiva, la complexitat de les 

composicions en el temps que formen 

l'àlbum Animals s'assimilen amb la 

complexitat dels elements en l'espai 

que formen el projecte urbanístic de 

les Casernes.  

L'harmonia, progressió i sentit de 

conjunt que té el disc és un dels seus 

valors més importants. En el projecte 

urbanístic també es busca aquesta 

harmonia variant i encaixant els 

edificis entre sí. 

Finalment, tot i que l'obra va ser 

publicada fa més de 30 anys la seva 

essència i esperit crític encara es 

reflecteix en la societat actual. És una 

de les millors obres musicals que he 

tingut el plaer d'escoltar i de ben segur 

que el resultat definitiu a les casernes 

estarà a l'alçada. 

"Era la meva sensació del que 

s'estava convertint Anglaterra. I 

això va passar l'any passat amb les 

revoltes de Brixton i Toxeth, i 

tornarà a passar un altre cop. 

Passarà sempre. Hi ha massa gent 

en el món que tracten la resta 

malament. Se'ns convenç que és 

important tenir moltes coses, de 

que no som res sense elles però no 

en tenim prou. La gent sense elles 

es posarà furiosa i seguirà de prop 

els daltabaixos de la recessió i 

expansió mundial" 


