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Resum 

 

Ens endinsem en el coneixement d’una intervenció singular 

d’habitatge social durant els anys 50 a la ciutat de Barcelona: El 

Conjunt Polígon Parera. Intervenció inaugurada l’any 1958, després de 

set anys d’obres i tres fases de construcció. En total es varen 

construir 58 blocs, 206 locals i 1647 habitatges. La seva composició i 

les seves característiques constructives, ens permetran conèixer com 

es plantejava la construcció d’habitatge social en aquell moment 

històric de Barcelona. Estudiarem també la seva integració a la ciutat 

des de la vessant del planejament urbanístic, les característiques dels 

habitatges que el conformen i la qualitat constructiva obtinguda en 

un moment de mancança general de recursos i gran necessitat 

d’habitatge. Aquest estudi ens permetrà conèixer una de les peces 

claus per al desenvolupament d’un dels districtes de la ciutat: Sant 

Martí.  
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1 I n t r o d u c c i ó 
 

 

 El gran flux migratori de la postguerra unit a la gran devastació produïda per la guerra, van fer 

que Barcelona arribés a la darreria dels anys 40 amb una gran manca d’habitatge. Fruit d’aquesta 

situació, es van impulsar diverses iniciatives per pal�liar aquest problema. Una d’aquestes iniciatives 

fou la construcció dels grans polígons d’habitatge social, i el Conjunt Polígon Parera fou un d’aquests 

polígons i respon a les demandes i a les expectatives pròpies d’aquests conjunts en el seu context 

històric. 

 

 Per aquesta raó, en el present treball analitzem el Conjunt Polígon Parera des de diverses 

perspectives. En primer lloc, com a una de les peces claus de desenvolupament per a la zona Llevant 

de Barcelona, pel fet de ser una de les primeres intervencions que es desenvoluparien al sector, el 

qual acolliria moltes més intervencions en el futur fa que sigui de gran interès el seu estudi. Veurem 

com el seu traçat es va integrar a les previsions de Cerdà per la zona, tot i que en intervencions 

posteriors es va perdre aquest referent. Per altra banda, analitzarem els elements característics de 

cadascun dels blocs que formen part del conjunt, així com les diferents tipologies d’habitatge que 

contenen. Serà un punt important comparar els habitatges que es van fer al Polígon Parera amb els 

d’altres intervencions contemporànies a aquest. Per últim, veurem en quin estat han arribat aquests 

blocs als nostres dies i quins han estat els punts febles d’aquests degut als sistemes constructius 

emprats a l’època. 

 

 El Conjunt Parera ocupa cinc illes de mida Cerdà. Quatre d’aquestes illes tenen unes 

característiques formals idèntiques, mentre que la cinquena illa, també coneguda com a “Les Cases 

Blanques”, té unes característiques completament diferents. Aquesta illa ha quedat fora del present 

projecte per raons d’abast.  

 

 El valor del present projecte és que s’ha realitzat sense poder consultar el projecte original del 

conjunt, ja que aquest s’ha perdut. Així doncs, a banda de caracteritzar els habitatges dels anys 

cinquanta tant pel que fa a condicions d’habitabilitat, com a característiques constructives, es pretén 

deixar una empremta definitiva per a la història de Barcelona en relació a aquesta intervenció singular  

d’habitatge social, ubicada a l’actual Districte de Sant Martí. 
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2 E l   c o n j u n t   J u a n   A n t o n i o   P a r e r a 
 

El conjunt Juan Antonio Parera, al que ens referirem amb diferents noms al llarg del present 

estudi (Polígon Parera, Conjunt Parera, etc), ocupa un total de 5 illes de morfologia Cerdà ubicades 

entre l’actual Rambla Guipúscoa, Carrer Menorca, Carrer Fluvià i Carrer del Treball, al districte de 

Sant Martí. 

Quatre d’aquestes cinc illes estan formades per blocs d’entre set i dotze plantes d’alçada sobre 

rasant, que conformen un traçat de 4 illes tancades i aixamfranades de 122x120 metres, que s’adapten 

a la previsió del Pla Cerdà pel sector. Aquestes illes estan “obertes” per mitjà d’un passatge central en 

sentit sud-est a nord-oest (o el que és el mateix, de Guipúscoa a Menorca). La cinquena illa, també 

coneguda com “Les Cases Blanques”, té una morfologia que dista molt de les altres quatre, ja que 

consta de diferents blocs ordenats de manera més lliure, sense formar illes tancades. Els blocs 

d’aquesta illa tenen entre cinc i nou plantes. Aquesta illa està fora de l’àmbit del present projecte per 

raons d’abast. 

 
[Fig. 2.1] Vista de les illes i els carrers que formen part del Conjunt Juan Antonio Parera. L’illa situada entre els 
carrers Huelva, Guipúscoa, Fluvià i Provençals, quedà inacabada per la presència de la fàbrica de tractament de 
teixits B.T.A. Es marca en línia discontinua com posteriorment, s’edificaria la resta de l’illa seguint la mateixa 
ordenació. 
 

    

2.1 El projecte de construcció del Polígon Parera 
Tot i que malauradament, el projecte original de construcció del Polígon Parera s’ha perdut i no 

he tingut ocasió de consultar-lo; per mitjà de diverses publicacions i amb l’ajuda d’Adigsa (que n’ha 

dirigit les obres de rehabilitació durant els darrers anys) he pogut extreure la següent informació 

cronològica pel que fa al procés de projecció i construcció del conjunt.  

L’any 1949 la Delegación Nacional de Sindicatos compra dues finques propietat de l’Hospital de 

Sant Pau, en aquella època gestionat per un patronat dependent de l’església. El contracte de 

compravenda s’efectua el 12 de setembre de 

1949. Per aquella època, es sabia que la Caixa 

de Pensions també tenia prevista la 

construcció d’un conjunt d’habitatge social a 

la zona1. 

Per mitjà del projecte redactat pels 

arquitectes del Movimiento, Julio Chinchilla i 

Luis María Escolá, el1950 s’inicien les obres de 

la que seria la primera fase del polígon, amb 

un total de 412 habitatges i 64 locals. El cost 

d’aquesta primera fase fou de 37 milions de 

pessetes. El projecte del Polígon Parera 

definia uns edificis amb dos locals per bloc i 

dos habitatges per planta. 

L’any 1954, comencen les obres de la 

primera ampliació del conjunt Parera, una 

segona fase que comptaria amb un total de 

404 habitatges i 62 locals. El cost d’aquesta 

segona fase fou de 27 milions de pessetes i va 

formar part del pressupost del primer Plan 

Sindical de la Obra Sindical del Hogar (que 

serviria per construir un total de 43.682 habitatges a tot l’Estat entre 1954 i 1955). Segons el llibre “Els 

                                                           
1
 La Caixa tenia previst crear un total de set illes Cerdà, amb un total de 2230 habitatges, 130 botigues i 30 porteries. 

D’aquestes set illes previstes, acabarien per realizar-se’n tan sols tres. 

 

 
[Fig. 2.2] Anunci de la d’una de les constructores del 

Polígon Parera, Fomento de Obras y Construcciones S.A., 
que pregonava ser la constructora de l’edifici de l’Escola 

d’Enginyers de Barcelona (ETSEIB). 
(Font: revista Hogar y Arquitectura, número 3) 
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barris d’Adigsa: Parera”, els pisos de la segona fase van ser els primers en ocupar-se, a partir de l’any 

1956. 

L’Obra Sindical del Hogar, va decidir ampliar el conjunt amb la construcció d’una tercera fase. 

Per fer aquesta fase, es va haver d’ordenar l’expropiació forçosa de nou finques al voltant dels 

mateixos blocs. L’expropiació es va fer per decret el 29 de maig de 1954. Les obres de construcció van 

començar el 1956 i van acabar el 1957, estrenant-se els pisos l’any 1958. Aquesta fase consta d’un 

total de 831 habitatges i 80 locals i va tenir un cost total de 31 milions de pessetes, que van formar 

part del pressupost del segon Plan Sindical de la Obra Sindical del Hogar, el qual va servir per construir 

46905 habitatges a tot l’Estat entre 1956 i 1957. 

La primera i la segona fase, s’adjudicarien a les constructores Fomento de Obras y 

Construcciones i a Mató i Alberola S.A., mentre que la tercera fase fou construïda per Ingeniería y 

Construcciones Sala Amat S.A. 

El 8 de juny de 1958 es procedí a la inauguració oficial del conjunt, amb una visita de paisà de 

Francisco Franco. Va recórrer el carrer Doctor Zamenhof des del carrer Menorca, fins al carrer Huelva, 

i allí va visitar un pis que havien moblat per l’ocasió, evidentment, un dels més grans. 

 
[Fig. 2.3] Vista del Conjunt Juan Antonio Parera marcant-hi les diferents fases de la seva construcció. S’han extret  

aquestes dades de la informació cedida per Adigsa. 
  

Així doncs, a tall de resum, les 3 fases del Conjunt Parera quedarien sintetitzades en el següent 

quadre:  

Fase 
Anys 

execució 
Cost (milions 
de pessetes) Constructora Núm. Blocs 

Núm. 
Habitatges 

Núm. 
Locals 

1a 1950 – 1956 37 Fomento de Obras y 
Construcciones i 

Mató i Alberola S.A. 

32 412 64 

2a 1954 – 1956 27 31 404 62 

3a 1956 - 1957 31 
Ingeniería y 

Construcciones Sala 
Amat S.A. 

58 (40) 831 (586) 80 

 121 (103) 1647 (1402) 206 
Nota: es mostren entre parèntesi les dades resultants descomptant els blocs pertanyents a l’illa fora d’estudi. 
 

2.2 Dades quantitatives 
  
Tot seguit es presenta un recull de les dades quantitatives d’interès del Polígon Parera. Totes 

les dades fan referència únicament a les 4 illes objecte d’estudi. 

Superfície total del polígon (m2)  59954,24 m2 ≈  5,99 Ha 

Nombre total d’habitatges  1402 habitatges 

Densitat  234 habitatges/ha 

Superfície edificada  15978,61 m2 

% superficie edificada sobre superficie total  26,65 % 

Superfície lliure  25932,10 m2 

% superficie lliure sobre superficie total  43,25 % 

Superfície vials  18043, 58 m2 

% superficie vials sobre superficie total  30,10 % 

Superfície total construïda  145836,62 m2 

Superfície total construïda d’habitatges  103596,68 m2 

% d’habitatges sobre superficie construïda total  71,04 % 

Superfície total construïda de locals  26593,78 m2 

% de locals sobre superficie construïda total  18,24 % 

 Superfície total construïda de zones comuns  15646,16 m2 

% de zones comuns sobre superficie construïda 

total 

 10,73 % 
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[Fig. 2.4] Representació en planta de la superficie ocupada pel Conjunt Polígon Parera objecte d’estudi. 

 

Pel que fa a les tipologies d’habitatge i bloc, les analitzarem en profunditat a l’apartat 4, però 

a tall de resum, els blocs del Conjunt Parera tenen una estructura de planta semisoterrani, una planta 

baixa i entre 6 i 11 plantes pis. Cada bloc té dos locals i a cada planta hi ha dos habitatges. Pel que fa 

referència a les superfícies i tipologies del bloc, queden resumides de manera global a les següents 

taules i imatges:  

Tipologia 
de bloc 

Núm. 
plantes 

Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. locals 
(2locals/ 

bloc) 

Scons/ 

planta (m2) 

Sútil  

mitjana  

habitatge 

(m2) 

A 
PSS+PB+6PT 19 228 38 

146,70  56,5 PSS+PB+7PT 31 434 62 
PSS+PB+11PT 4 88 8 

Totals 54 750 108 

B PSS+PB+6PT 22 264 44 147,56  56,47 

C PSS+PB+6PT 11 132 22 146,63 55,90 

D PSS+PB+7PT 12 168 24 195,84 76,93 

E PSS+PB+11PT 4 88 8 202,36 77,81 

Totals - 103 

blocs 

1402 

habitatges 

206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

 
[Fig. 2.5] Plànol del Conjunt Parera indicant la tipologia dels blocs. 

 
[Fig 2.6] Plànol del Conjunt Parera indicant l’alçada en plantes dels blocs. 
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2.3 Procedència dels terrenys 
 

 Tal i com ja s’ha esmentat, els terrenys es van adquirir l’any 1949 a l’Hospital de Sant Pau, 

aleshores gestionat per un patronat dependent de l’Església. Es tractava de dues finques, els terrenys 

de les quals van servir per edificar la primera i la segona de les fases del Conjunt Parera. 

 Els terrenys van ser classificats com 

a al�luvió o sedimentació. Aquest tipus de 

terrenys estan formats per materials no 

consolidats, conjunt de sediments 

dipositats per l’acció del corrent de les 

aigües, i no es consideren aptes per 

fonamentació actualment. 

 En el moment d’efectuar el 

contracte de compraventa (12 de setembre 

de 1949) “aquestes dues finques convivien 

amb dues o tres fàbriques tèxtils dedicades 

al tractament de fibres, (...) una bòvila, 

una vaqueria que tenia una vintena 

d’animals, magatzems i la resta eren 

camps d’horta” [Oliva Vilà, M.; 1995]. 

Ambdues finques van ser adquirides per 4 

milions de pessetes. Concretament, tal i 

com es pot observar a les plantes que es mostren a l’apartat 2.2, el conjunt no va completar-se en tot 

el perímetre de l’illa degut a la presència d’una de les fàbriques tèxtils. Segons el llibre d’història del 

barri “El nieto del lector de periódicos”, es dedueix que aquesta fàbrica era una B.T.A., sigles que es 

correspondrien amb les inicials de “Blanqueo, Tintorería y Aprestos”, denominació que es donava a les 

fàbriques de tractament de fibres tèxtils. 

 A banda de procedir de les finques de l’Hospital de Sant Pau, diverses fonts ens indiquen que 

una part del sòl per la construcció de la primera i segona fase, prové de la finca Ca l’Arnó. Els 

propietaris de Ca l’Arnó van vendre una part de la seva finca a la Obra Sindical del Hogar a 2,4 

ptes/pam per construir-hi el Polígon Parera [Fabre, J. i Huertas, J. Mª; 1977].  Es diu que els 

propietaris eren els hereus del General Manso. Al voltant d’aquest general, hi ha tota una llegenda al 

barri, ja que sembla ser que Josep Manso i Solà (1786 - 1863), era un mosso del Molí de la Verneda que, 

indignat per les destrosses causades per les tropes napoleòniques al seu pas per Sant Martí, decidí 

allistar-se a l’exèrcit i aconseguí els terrenys de Ca l’Arnó com a part del guardó pels seus mèrits, 

juntament amb el grau de general. 

 Per altra banda, per procedir amb la construcció del la tercera fase del conjunt, es va haver de 

realitzar una expropiació forçosa per mitjà del Decret de 29 de maig de 1954, que afectaria 9 finques 

situades al voltant dels blocs que ja es trobaven en procés de construcció. Els terrenys procedents 

d’aquesta expropiació es van adquirir per entre 60 i 100 ptes/m2. 

 

2.4 El nom del conjunt 
 

 A tall anecdòtic, val la pena fer un incís per determinar a què es deu el nom del conjunt. Com 

és d’imaginar, tractant-se d’un barri construït per l’Obra Sindical del Hogar2, qui dóna nom al barri és 

un dels personatges del Movimiento Nacional. 

 Juan Antonio Parera era un falangista nascut a Barcelona, però el qual desenvolupà la major 

part de la seva trajectòria política a Madrid. Allí va dirigir diversos departaments del Sindicato 

Vertical, entre ells el sector de la Indústria de la Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. El 

21 de gener de 1954, fou denominat delegat del Sindicato a Barcelona, i aquell mateix any, justament 

mentre treballava al seu despatx de la Via Laietana, morí d’un atac de cor.  Quan van començar a 

ocupar-se els primers blocs l’any 1956, el polígon ja era conegut amb el nom del falangista. 

 No obstant, segons es pot llegir al llibre “Els barris d’Adigsa: Parera”, els primers projectes 

l’anomenaven “Polígono San Pablo”, probablement degut a la procedència de la major part dels 

terrenys, comprats a l’Hospital de Sant Pau. 

 

                                                           
2
 Per aprofundir sobre l’institució Obra Sindical del Hogar, veure l’apartat 3.3. 

 

[Fig. 2.7] Imatge del carrer Guipúscoa durant la nevada del 

1962. S’observen els blocs del Conjunt Parera al fons i la 

B.T.A. a l’Esquerra. (Font: El nieto del lector de periódicos). 
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3 C o n t e x t   h i s t ò r i c   i   u r b a n í s t i c 
 

 
3.1 Sant Martí de Provençals 

 

El conjunt Polígon Parera forma part de l’actual districte de Sant Martí, que antigament 

constituïa el poble de Sant Martí de Provençals. 

Fins a mitjan segle XVIII, Sant Martí havia estat un poble agrícola, format majoritàriament per 

camps de cultiu i masies. Al llarg del segle XVIII, el sistema agrícola de Sant Martí, passà de ser un 

mitjà de subsistència per integrar-se als circuits comercials de l’època. Les millores en la tècnica i les 

eines utilitzades, van permetre una major productivitat, i per tant contribuïren a crear un excedent 

que, unit a una creixent demanda de béns, va impulsar la transformació de la manufactura, elevant-la 

a un nivell més industrialitzat. Durant aquesta època, s’instauraren indústries del blanqueig de cotó, 

anomenades prats d’indianes3. 

El segle XIX és quan s’inicia la industrialització, i el fet que existís la infraestructura pre-

industrial dels prats d’indianes, facilità que els industrials (que tendien a la concentració), instal�lessin 

les fàbriques tèxtils a aquesta zona.  Així doncs, durant aquesta època Sant Martí es transformà en un 

                                                           
3
 Se’ls anomenava “prats” perquè, per assecar les teles, ocupaven els camps propers a les fàbriques per estendre-les al sol. 

pol molt atraient de població que emigrava, i “dels 1497 habitants amb què comptava el municipi l’any 

1831, passà als 51.884 el 1896, és a dir, la població es multiplicà per 34 en un transcurs de només 65 

anys”4. 

Així doncs, durant aquesta època també hi són presents els habitatges, però sempre amb un 

paper molt secundari, ja que el territori es distribuïa en funció dels edificis fabrils, i els habitatges 

passaven a ocupar els espais que quedaven lliures.  No cal dir, que aquesta proliferació mínima 

d’habitatges enmig de l’estesa de prats d’indianes i les primeres indústries, no anà acompanyada en 

cap cas d’una xarxa d’infraestructures, serveis, equipaments ni clavegueram, esdevenint la zona amb 

les pitjors condicions de salubritat del Pla5. 

Coincidint en el temps, l’any 1855, Ildefons Cerdà rebia l’encàrrec de realitzar un plànol 

topogràfic [Fig. 1] de Barcelona que serviria posteriorment com a base per les propostes d’eixample de 

la ciutat. Aquest plànol incloïa també una fidel representació dels pobles del Pla. Pel que fa a Sant 

Martí, destacava la clara manca d’un nucli d’habitatge, ja que tot i comptar amb un territori força 

ampli, els edificis existents estaven completament mancats de vertebració. L’any 1859 el Projecte de 

reforma i eixample de la ciutat de Barcelona d’Ildefons Cerdà [Fig. 2] s’aprova com a pla que pautarà 

                                                           
4
 Martí i Solà, Assumpció i d’altres. Apunts per la historia de Sant Martí de Provençals: Arxiu Històric de Sant Martí de 

Provençals. B-36602/1982 
5
 En referència al Pla de Barcelona I tots els municipis que el formaven: Horta, Sant Andreu, Les Corts, etc. 

 

[Fig. 3.1] Fragment del Plànol Topogràfic de Barcelona elaborat per Cerdà l’any 1855. S’observa com la zona de 

Sant Martí apareix poc vertebrada. (Font: www.arxiucerda.org) 

 

[Fig. 3.2] Fragment del Projecte de reforma i eixample de Barcelona elaborat per Cerdà l’any 1859. La quadrícula 

anul·la els edificis i camins existents a Sant Martí. (Font: www.arxiucerda.org) 

Sant Martí de Provençals Sant Martí de Provençals 

Conjunt Polígon Parera 
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el creixement de la ciutat. Aquest projecte, preveia la seva aplicació a la totalitat del sòl del Pla de la 

ciutat, incorporant els municipis limítrofs, sobre els quals Barcelona no hi tenia cap jurisdicció, però 

que, segons el mateix Cerdà, havien de ser ordenats com a part d’un mateix conjunt. Així doncs, el 

poble de Sant Marti de Provençals fou un dels afectats per aquest projecte. En aquest sentit, cal 

remarcar que Sant Martí fou el poble del Pla que en sortí més malparat, i precisament un dels motius 

fou la dispersió dels edificis que en formaven part. Mentre Cerdà frenà la seva quadrícula d’”eixample 

il�limitat” en topar amb nuclis de població compacta, com Gràcia, Sants i Sant Andreu, no succeí el 

mateix en topar-se amb les “preexistències” de Sant Martí: edificis aïllats, petits nuclis urbanitzats, 

camins, torrents, carreteres i vies fèrries que feien trontollar l’ortogonalitat del projecte i, per tant, 

es van veure clarament afectats.  

A partir de l’aprovació del Pla Cerdà, l’atorgament de permisos d’obres per part del consistori, 

va quedar supeditat a l’aprovació prèvia del projecte per part del Govern Civil, és a dir, a la seva 

conformitat amb el projecte d’Eixample. Tot plegat va coincidir amb un moment expansiu de la 

població, que engrandia el seu teixit industrial, i per tant necessitava de noves construccions. Fou una 

època complicada, ja que pel consistori les imposicions i limitacions del Pla Cerdà eren contràries al 

seu punt de vista: “la trama es formaria allà on no tingués cap preexistència, ni aïllada ni sobretot 

viària”6.  

Per prendre consciència de la importància que tenia Sant Martí podem citar el cens fabril que es 

féu l’any 1879 i en el que es recull que a Sant Martí aquell any hi havia 102 fàbriques, de les quals la 

majoria eren tèxtils i del sector siderometal�lúrgic, però també destaca la presència d’una fàbrica de 

xocolata (Ametller), un molí de sal i un magatzem de vins7. Pel que fa a les condicions de vida de la 

població, destaca la deixadesa en la que vivien els seus habitants en termes de sanitat i salubritat. 

Feia anys que es debatia l’annexió a Barcelona, i no fou fins l’any 1897 que esdevingué. Com 

qualsevol poble que es nega a perdre la seva identitat, alguns sectors de Sant Martí de Provençals 

mostraren certa reticència a l’annexió (derivada de la problemàtica sorgida durant l’aplicació del Pla 

Cerdà), però al capdavall la van acabar per acceptar.  En els anys immediats que seguiren l’annexió, 

s’observà un agreujament en la condició de suburbi industrial del poble de Sant Martí. L’Ajuntament de 

Barcelona, del que s’esperava tingués més recursos per invertir a la zona, no va respondre com 

s’esperava a les millores que es necessitaven i aquest tret augmentà el desànim per part dels 

residents. S’havia adherit a la ciutat, un poble ric en camps de cultiu i masies a la part nord, però 

poblat de fàbriques a la zona sud. 

Durant els inicis del segle XX, l’estructura fabril es va mantenir i les reivindicacions entre els 

habitants de la zona van proliferar: seguien mancant tota mena de serveis (escoles, asfaltat de carrers, 

                                                           
6
 Alberch i Fugueras, Ramon i d’altres. Els Barris de Barcelona – Volum IV. 1a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana i 

Ajuntament de Barcelona, 2000. ISBN 84-412-2771-3. 
7
 Aquest cens aparegué a la publicació local “El Martinense”, número 30, el 2 de noviembre de 1879. 

zones verdes, enllumenat). El 1930, el carrer del Clot es convertia en un fangar contínuament. També 

aquest mateix any, els veïns del Poble Nou demanaven una escola i també que la Rambla arribés al 

mar. Aquesta última reivindicació no fou tinguda en compte, ja que l’any 1936 van demanar que un 

altre carrer, el Jonquera, fós el que arribés al mar i al mateix temps, que es condicionessin les platges 

(això trigaria molt a arribar).  

 Les queixes per la manca d’equipaments i pels problemes amb l’asfaltat no acabarien aquí, sinó 

que serien un repetitiu al llarg dels anys, i també especialment, quan Sant Martí passaria de ser un 

encantador poble agrico-fabril a un dels més importants “barris dormitori” de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 3.3] Publicació satírica de l’època que mostra el plànol de Barcelona en els moment de la disputa en 

contra de l’anexió a Barcelona que protagonitzaven pobles com Gràcia, Sants i Sant Martí de Provençals. 

(Font: Apunts per la història de Sant Martí de Provençals) 
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La fi de la Guerra Civil (1936-1939) va venir seguida de l’època que es coneix històricament amb 

el nom de postguerra, un període que s’estén des de 1939 fins a 1959. Com a conseqüència de la 

Guerra Civil, el país havia perdut la seva capacitat productiva i aquest fet, unit a que la postguerra 

espanyola  coincidí en el temps amb la Segona Guerra Mundial (1939-1945), fou determinant en el 

problema de la manca d’habitatge, ja que a l’afectació del teixit productiu espanyol, hi hem d’unir 

que es van veure afectades les importacions europees degut a la guerra que s’esdevenia. 

Hem de dir que el problema de la manca d’habitatge a Barcelona, ja venia d’enrere. L’onada 

d’immigració que va arribar a la ciutat entre els anys 1900-1930 ja s’havia trobat amb aquesta 

situació. Segons Amador Ferrer Aixalà, entre 1900 i 1930, “la ciutat de Barcelona rep (...) un total 

aproximat de 455.000 immigrants, més de la meitat dels quals corresponen a la dècada de 1920-

1930”8. En canvi, durant aquest mateix període, el creixement del parc d’habitatges no és proporcional 

a l’augment de la població, fet que queda palès si comprovem com “l’índex de relació d’habitants per 

habitatge passa de 5,8 a 6,6 habitants per habitatge entre els anys 1920 i 1930” [Ferrer Aixalà, A.]. En 

aquest moment, el problema quedà absorvit per formes d’infrahabitatge com el barraquisme (produït 

inicialment a zones com la Trinitat, Verdum, Roquetes, Carmel, etc), el relloguer, les cases de dormir i 

un nombre de persones que dormien al carrer. A finals d’aquest període, també apareixeran els 

patronats municipals, que van constituir la primera intervenció dels organismes en matèria 

d’habitatge, tot i que la situació havia arribat a tal descontrol, que no solucionà el problema. 

No obstant, durant el període que ens ocupa, la postguerra, la situació és una altra. Segons 

Maluquer i Sostres, Catalunya rep durant la dècada ’40-’50 un total de 256.731 immigrants, dels quals 

165.000 s’instal�len a Barcelona ciutat, i la resta a les immediacions. A aquest problema de la 

immigració, se n’hi afegeixen uns altres dos. En primer lloc, la devastació que havia deixat la Guerra 

Civil i seguidament, el període autàrquic9 que travessà l’Estat Espanyol. Es dirigiren els esforços a la 

reconstrucció del país, en especial després de la creació de la Dirección General de Regiones 

Devastadas, per la Llei del 30 de gener de 1938. Pel que fa a l’autarquia, l’Institut Nacional d’Indústria 

(INI) acaparà totes les inversions, i el sector de la construcció en sortí afectat ja que patí de la manca 

de materials (empitjorada per la situació d’aïllament exterior) i la dificultat de transportar els 

existents, per culpa d’una xarxa de comunicacions devastada per la Guerra. 

                                                           
8
 Ferrer Aixalà, Amador. Els polígons de Barcelona: L’habitatge massiu i la formació de l’àrea metropolitana. 1a ed. Barcelona: 

Edicions UPC, 1996. ISBN 84-8301-140-9 
9
 Període del proteccionisme de l’Estat, en què s’intentà aconseguir la autosuficiència econòmica mitjançant la reglamentació 

de les importacions i les exportacions, l’impuls de les indústries de béns d’equip, la creació de l’Institut Nacional d’Indústria 
(INI) el 1941, que portarà a la creació de grans empreses públiques, entre d’altres. 

Mentrestant, seguien arribant immigrants que es trobaven amb moltes dificultats per trobar 

habitatge, així que la proliferació de les barraques seguí el seu camí i es van formar noves zones 

ocupades per barraquistes (Sant Martí, Les Corts, Camp de la Bota, etc) i també va créixer el nombre 

d’habitatges en subrenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 La creació de la Obra Sindical del Hogar i la seva política d’habitatge fins 
als anys 50 

 

El 1942 neix la Obra Sindical del Hogar (OSH), organisme creat per construir habitatges 

protegits en col�laboració amb l’Instituto Nacional de la Vivienda (INV). 

El concepte d’habitatge protegit, havia sorgit a partir de la Llei de 19 d’abril de 1939, segons la 

qual el règim donaria facilitats perquè algunes entitats poguessin dirigir els seus esforços a la 

construcció d’habitatges a gran escala amb la qualitat de “protegits”.  

3.2 La manca d’habitatge durant la postguerra 

 

[Fig. 3.4] Zones de barraques en el cinturó de Barcelona l’any 1949. (Font: F. Bassó, J.M. Buxó, O. Bohigas, 

Estudio social del problema de la vivienda en relación con las zonas afectadas por el mismo, “Cuadernos de 

Arquitectura”, núm. 15/16 any 1953.) 

Barraques de 

La Perona 

Barraques del 

Camp de la Bota 
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L’OSH es va crear amb les següents finalitats: 

“(a) Constructora del INV 

(b) Divulgar las facilidades de la Ley de Viviendas Protegidas entre beneficiarios económicamente débiles 

(c) Planificar la vivienda obrera de renta reducida estableciendo sus condiciones técnicas. 

(d) Fomentar la construcción de viviendas, contribuyendo a su financiación con préstamos y anticipos a los 

futuros beneficiarios. 

(e) Recoger y encauzar la iniciativa privada, individual y empresarial, en orden a la construcción de viviendas 

protegidas, especialmente las de menor coste y renta de amortización. 

(f) Concertar con instituciones públicas de crédito y ahorro convenios especiales para financiar viviendas 

protegidas. 

(g) Estudiar técnicas para obtener mayor rendimiento de los aspectos técnicos y financieros de la construcción 

de viviendas.”10 

 

En termes generals, podem dir que acabà sent l’eina de l’anomenat Movimiento Nacional per a 

“Contribuir a la creación de un estilo arquitectónico que exprese el contenido, el sentido y las 

inquietudes del Nacional-Sindicalismo en cuanto a Doctrina que representa una peculiar concepción del 

hombre y de la vida” [Jubert, J., 1974]. 

Constituïda just després de la guerra, no fou fins als anys 50 que acumulà el capital necessari 

per començar a construir un volum d’obra significatiu. Aquesta primera etapa es coneix com l’etapa 

“autàrquica” de l’Obra Sindical del Hogar i va des del moment de la seva creació fins al 1954. Durant 

aquesta etapa, el finançament de l’organització es fonamentà únicament en el procedent de les Caixes 

Generals d’Estalvis, que en base a la llei de l’Institut Nacional de Crèdit de l’any 1947, estaven 

autoritzades a realitzar préstecs per a la construcció d’habitatges protegits a les entitats 

constructores, per un valor no superior al 50% del cost total de les obres.  

Iniciada la preocupació de l’Estat pel problema de l’habitatge, l’any 1950 es va realitzar el 

Censo de Población y Vivienda, els resultats del qual indicaren que hi havia un dèficit d’un milió 

d’habitatges a tot l’Estat Espanyol. Amb aquestes dades sobre la taula, no fou fins l’any 1954 que es 

concretà el Plan Sindical de la Vivienda, que preveia la construcció de 550.000 habitatges en els cinc 

anys següents, de manera que el coeficient de construcció proposat era de 4 habitatges per cada 1000 

habitants, un coeficient molt ambiciós si el comparem amb el 3,6 o el 3,8 d’Itàlia i França, 

respectivament [Jubert, J., 1974]. Finalment, es van construir aproximadament ¾ parts d’aquest 

ambiciós Plan Sindical. Fou a partir d’aquest Plan Sindical, que situem la segona etapa (de les que 

afecten al període estudiat) de la OSH. Durant aquest període, la OSH guanyà poder econòmic i 

                                                           
10

 Jubert, Juan. (Seminario de Política Urbana). Article aparegut a la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo núm. 105: 
La Obra Sindical del Hogar, 1974, p. 37-41. 

financer, i col�laborà amb entitats públiques i privades (Sindicats, Ajuntaments, Constructores, Caixes 

d’Estalvis, Monts de pietat, etc). 

L’any 1957 es crea el Ministerio de la Vivienda, que incorpora les tasques de l’INV, amb la 

intenció de solucionar els problemes d’habitatge existents a tot el país. Des del Ministerio, es va 

promoure la Llei d’Urgència Social de 1957, que significaria una gran empenta pel sector, tot i que a 

efectes del conjunt estudiat, no tingué cap implicació en la seva construcció, ja que és anterior. 

En el cas de Barcelona, l’OSH conviu amb el Patronat Municipal de l’Habitatge (inicialment 

anomenat Institut Municipal d’Habitatge). Durant el període comprès entre 1945 i 1952, el Patronat 

construeix aproximadament uns 3000 habitatges a la ciutat, mentre que l’OSH arriba als més de mil 

habitatges. Durant el període que segueix (dècada dels anys ’50), s’intercanvien els papers, i serà 

l’OSH la que prendrà un gran protagonisme a Barcelona, i també a nivell estatal. 

Pel que fa al conjunt que ens ocupa (Polígon Parera), la seva construcció es va realitzar en tres 

fases. La primera d’aquestes fases, correspon a la primera època autàrquica de la OSH i la segona i la 

tercera de les fases ja formaren part del Plan Sindical de la Vivienda. 

 

3.4 La zona Levante-Norte 
 
 Zona “Levante-Norte” és el nom amb el que els plans comarcals dels anys 50 denominen el 

territori de l’antiga població de Sant Martí de Provençals.  Juntament amb zones com les de Sant Adrià 

o les Corts, fou un dels territoris escollits per intentar donar solució al problema de l’habitatge durant 

els anys 50. 

  

3.4.1 La ordenació 

La pròpia Obra Sindical del Hogar, escollí aquesta zona degut a la seva extensió i possibilitat 

d’ampliació de les promocions que s’hi proposava construir. A continuació veurem com la pròpia OSH, 

el Pla Comarcal de 1953 i el Pla Parcial de la zona Levante-Norte de 1956 van senyalar-la com a “zona 

d’expansió de Barcelona.
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 La Obra Sindical del Hogar. Any 1950. 

L’Obra Sindical del Hogar fou la primera que centrà la seva atenció a la 

zona. Fins aleshores, els grups d’habitatges que s’edificaven a la ciutat 

de Barcelona, eren en terrenys cedits o adquirits. La queixa de l’OSH 

rau en què aquests solars, no tenien possibilitat d’ampliació. Per una 

banda, resultava una política antieconòmica per qui era el promotor 

d’una de les promocions d’habitatge. Per altra banda, des de 

l’organització sindical, es creia que aquesta política era “injustamente 

ventajosa para los propietarios de los terrenos colindantes, ya que se 

beneficiaban de urbanizaciones y servicios que no habían costeado”  

(Núm. 3 Revista Hogar y Arquitectura, 1956).  

Amb l’objectiu de solucionar aquest problema, es van proposar trobar 

un sector de la ciutat que tingués una superfície prou gran com per 

tenir resolt el problema del terreny durant molts anys. Com és 

d’esperar, la zona escollida fou la que més endavant es denominaria 

Zona Levante-Norte.  

Tal i com es mostra a la imatge lateral, dins de l’extens territori, la 

zona que pretenien promoure fou la que quedava entre la Ronda de 

Sant Martí, el carrer Espronceda, el carrer Pere IV i el Riu Besós.  

La Delegación Nacional de Sindicatos va comprar una finca a la zona a 

l’Hospital de Sant Pau. L’octubre de 1950 s’hi començaren les obres del 

que seria el Polígon J.A. Parera. 

 

 

 

 

[Fig. 3.5] Plànol aeri de la zona a l’any 1958, on observem que el Polígon Parera 

ja estava construït. Es marca la zona d’expansió escollida per l’OSH. (Font: 

Institut Cartogràfic de Catalunya) 
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 Pla Comarcal. Any 1953. 

L’any 1953 el Pla Comarcal de la ciutat de Barcelona va preveure 

dues zones d’expansió per la ciutat. 

Per una banda la situada entre Les Corts i Sant Pere Màrtir, i per 

altra banda, la que estava entre El Clot, Poble Nou i el riu Besós, la 

que més endavant seria denominada zona Levante-Norte. 

Es situava concretament entre la que havia estat la carretera del 

Maresme, actualment el carrer de Pere IV, la que havia estat la 

carretera de Ribes (coneguda ja a l’època com a carrer del Clot-

Sagrera-St Andreu) i el riu Besós. 

El Pla Comarcal preveia dins d’aquesta zona d’expansió, dues zones 

diferenciades dins del seu àmbit d’aplicació. De Gran Via (aleshores 

carrer de Primo de Rivera) cap avall, s’hi preveia un ús industrial, 

mentre que de Gran Via en amunt, es preveia un ús residencial amb 

els corresponents parcs, centres esportius i d’altres equipaments.  

Podríem dir que el Conjunt J. A. Parera s’adapta a aquesta condició 

d’ús residencial, però val a dir que, tal i com es constataria al llarg 

dels anys, els edificis residencials no anirien acompanyats de la 

corresponent dotació d’equipaments i serveis necessaris. En general, 

la realitat va acabar sent ben diferent del que preveia aquest Pla, 

que seria desenvolupat més endavant per mitjà del Pla Parcial de 

l’any 1956. 

 

 

 

 

 

[Fig. 3.6] Plànol aeri de la zona a l’any 1958, on observem que el Polígon 

Parera ja estava construït. Es marca la zona d’afectació del Pla Comarcal de 

1953 . (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 
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 Pla Parcial Zona Levante-Norte. Any 1956. 

El 1956 s’aprova el Pla Parcial de la Zona Llevant-Nord. Aquest Pla, 

aparegué quan ja estaven construïdes les tres illes Cerdà de la 

promoció de la Caixa, el conjunt Parera i el cinema Levante ja 

estava en ple funcionament. 

El Pla Parcial preveia tres etapes d’actuació. La primera etapa 

comprenia els terrenys per sobre de Guipúscoa (aleshores “carrer” i 

no “rambla”) i més enllà del grup J. A. Parera. La segona etapa 

tenia com a zona d’actuació la que es trobava entre Guipúscoa, 

Gran Via, Bac de Roda i Selva de Mar. Per últim, la tercera de les 

etapes actuava entre Selva de Mar i General Prim, a la part 

compresa entre Guipúscoa i Gran Via.  

Va ser redactat per l’arquitecte Giralt Ortet i es pot dir que és el 

“culpable” que l’actual configuració de la Verneda tingui ben poc a 

veure amb el que Cerdà va preveure per la zona, ja que entre 

d’altres va promoure la utilització de les superilles, que serien les 

responsables de trencar l’esquema de la quadrícula de l’Eixample 

barceloní.  

La Comissió d’Urbanisme va encarregar-se de la urbanització dels 

terrenys, per posteriorment vendre’ls a les immobiliàries que 

s’encarregaren de desenvolupar-hi diverses promocions. 

 

______________________________ 

 

Així doncs, aquests tres agents (OSH, Pla Parcial i Pla Comarcal), 

podem dir que van ser els responsables de la configuració actual 

d’aquest barri de Barcelona. 

 

[Fig. 3.7] Plànol aeri de la zona a l’any 1958, on observem que el Polígon 

Parera ja estava construït. Es marca la zona d’afectació del Pla Parcial de 

1956. (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

I 

II III 
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3.4.2 L’obertura del carrer Guipúscoa i les vies d’accés a la zona Llevant 

Tal i com ja hem comentat al primer apartat d’aquest capítol, aquest sector pertany per 

complet a l’antic poble de Sant Martí de Provençals. Fins a finals del segle XIX, els cinc nuclis urbans 

de l’antic municipi (la Llacuna, Clot, Sagrera, Poble Nou i Camp de l’Arpa) eren perifèrics.  

El 1929, es realitza la primera obra urbana del sector d’acord amb el Pla Cerdà, s’inicia 

l’obertura del carrer Espronceda. Aquest carrer vertical anava des de la carretera de França (carrer 

Pere IV) fins a la carretera de Sagrera-Sant Andreu. Fou la via d’enllaç entre aquestes dues carreteres, 

que ja havien pres certa importància com a accessos a la ciutat, i implicà la construcció d’un pas sobre 

el ferrocarril. 

Les primeres intervencions d’habitatge arriben a principis dels anys 50, amb la construcció del 

conjunt Juan Antonio Parera i del grup de la Caixa de Pensions. Ambdós grups s’ajustaven a les illes 

projectades per Cerdà i es van situar al llarg del que havia de ser el carrer Guipúscoa (fins aleshores 

conegut com “continuació del carrer Aragó”), que ja estava en fase d’explanació l’any 1951. 

No obstant, tal i com afirma Amador Ferrer i Aixalà, el sector Llevant arriba a mitjans dels anys 

50 en una situació d’aïllament i certa congelació del creixement, si la comparem amb d’altres zones de 

la ciutat. Aquesta situació es deu principalment a dos motius:  

a) La presència de la via del ferrocarril i de l’estació de la Sagrera  a la part alta del sector Llevant 

constituïa una barrera física, impedint les possibilitats d’expansió del sector. 

b) Les úniques vies d’accés amb què comptava la zona, eren l’antiga carretera de França (carrer Pere 

IV) i, tot i precari, el camí antic de la Verneda. Fins aleshores, aquests dos accessos havien reunit els 

establiments d’indústries i d’habitatges del sector. 

Aquesta situació es va mantenir fins ben entrada la dècada dels 50, i en concret, es va veure 

transformada gràcies a un fet clau pel sector: l’obertura del carrer Guipúscoa l’any 1957. Aquest fet va 

capgirar el valor de la zona, els terrenys de la qual fins aleshores havien tingut ben poc atractiu 

precisament per la manca d’infraestructura per accedir-hi, quedant relegats a usos marginals (masies, 

cultius, fàbriques velles, magatzems). L’obertura del carrer Guipúscoa suposà “una connexió directa 

amb l’eixample i l’arribada de les xarxes de serveis d’alimentació i distribució”. 

A més, l’obertura del carrer Guipúscoa va arribar com a conseqüència de la planificació 

urbanística del moment, amb la que es va coordinar, la qual preveia el desenvolupament urbà del 

sector per mitjà del Pla Comarcal de 1953 i del Pla Parcial de 1956. Les antigues parcel�les agrícoles i 

els terrenys que ocupaven les velles indústries entraren de ple al mercat del sòl urbà, i això permeté 

l’edificació del polígon Sant Martí, el polígon 

Besós, el grup Maresme, etc. Així doncs, fou un 

fet clau que va animar el desenvolupament urbà 

de la zona al voltant d’aquest eix.  

A nivell d’accessos, el carrer Guipúscoa va 

fer que el carrer Pere IV quedés obsolet. A partir 

d’aquest moment, el sector adoptà una relació 

de dependència amb el carrer Guipúscoa, que 

constituïa la principal via d’accés a la ciutat i 

també la connexió amb la resta de municipis del 

Barcelonès. 

El 18 de juliol de 1958 (coincidint amb 

l’aniversari de l’aixecament militar que donà lloc 

a la Guerra Civil), es va procedir a inaugurar molt 

solemnement el carrer Guipúscoa, i 5 anys més 

tard, el 19 d’octubre de 1963, es va descobrir la 

placa commemorativa en presència de l’alcalde 

de Sant Sebastià. 

Pel que fa al conjunt Parera, tenint en 

compte que molts dels blocs feia temps que 

estaven acabats quan es va obrir el carrer 

Guipúscoa, aquesta obertura va representar un 

salt en positiu a nivell de qualitat de vida pels 

seus habitants, ja que fins aleshores l’eix 

Guipúscoa no era res més que un fangar. No 

obstant, fins l’any 1969, en què es va obrir la 

prolongació de la Gran Via fins a l’autopista, “el 

carrer Guipúscoa va tenir sempre un aspecte 

sòrdid, marcat per la constant rierada de cotxes 

 que hi circulava (...). Era una barrera 

infranquejable que dividia la zona en dos sectors 

sense comunicació” [Huertas, J. M. i Fabre, J.; 

2000]. La connexió de la Gran via amb l’autopista, va permetre reduir el trànsit de Guipúscoa i va 

afavorir la continuïtat entre els diversos carrers transversals, fins aleshores inexistent. Coincidint amb 

les obres del metro, els veïns van negociar amb l’Ajuntament i la Generalitat i van aconseguir que 13 

de setembre de 1997, s’inaugurés la nova urbanització del carrer en forma de rambla. 

 

[Fig. 3.8] Urbanització del carrer Espronceda l’any  
1940. (Font: Arxiu Digital del Poblenou). 

 

 

[Fig. 3.9] Placa commemorativa de la 
inauguració. (Font: P.E./G.H.) 

 

 
[Fig. 3.10] Vista aèria del barri l’any 1962. El carrer  

Guipúscoa ja feia imatge de carrer gran. (Font: AJMH) 
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Plànol de la zona de Sant Martí l’any 1935. (Font: ICC) 

Observem com el carrer Espronceda ja s’ha 
urbanitzat.  

Degut al moment històric, podem comprovar com la 
Gran Via de les Corts Catalanes encara figura amb 
aquest nom. 

Pel que fa al carrer Guipúscoa, s’observa com era 
conegut com a carrer Aragó, carrer del qual és la 
continuació. 

 

 

 

Plànol de la zona de Sant Martí l’any 1943. (Font: ICC) 

En el transcurs dels 8 anys que passen entre el mapa 
anterior i aquest, la zona no experimenta canvis 
significatius.  

En aquest mapa hi podem observar com ja s’esmenta 
el carrer Guipúscoa amb aquesta denominació i com 
la Gran Via passa a dir-se Primo de Rivera durant 
aquesta època. 

 

 

 

 

Plànol de la zona de Sant Martí l’any 1958. (Font: ICC) 

S’observa com la zona comença a transformar-se, 
deixant de banda els camps de cultiu per donar pas a 
les grans intervencions d’habitatge social. 

Podem veure-hi com el Conjunt Parera (OSH), els 
Blocs de la Caixa de Pensions i el grup La Verneda 
(PMH) ja estaven acabats. 
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3.4.3 Les preexistències11 

Al cap de 40 anys de l’adhesió del poble de Sant Martí de Provençals a la ciutat de Barcelona (el 

1897), les zones corresponents al Camp de l’Arpa, el Clot i Poblenou seguien sent uns forts motors 

industrials i com a tals estaven força densificats. No passava el mateix amb el territori del voltant de 

l’antic nucli central de Sant Martí, que encara conservava la seva essència rural, amb un seguit de 

masies disperses, l’església gòtica originària del poble i només alguna fàbrica. Aquesta zona encara 

rural, fou l’escollida per construir-hi el conjunt Parera, a l’espai delimitat pel riu Besós, el carrer 

Primo de Rivera (actual Gran Via) i la Ronda de Sant Martí. 

Es tractava d’un territori destinat a l’horta majoritàriament, era una zona de terra fèrtil i plena 

de camps de conreu, que es beneficiava del regadiu que li proporcionaven al seu pas tant la Riera 

d’Horta (actualment Rambla del General Prim) com el Rec Comtal (el seu traçat coincideix 

aproximadament amb la carretera de Sant Andreu/Clot/Sagrera). El traçat tant de la Riera d’Horta 

com del Rec Comtal queden força allunyats del barri de Parera. 

Apareix el traçat dels carrers Guipúscoa i Menorca, que són la continuació dels carrers Aragó i 

Mallorca, dos carrers molt importants de l’Eixample central de la ciutat. 

Prèviament a la construcció del polígon, els 

terrenys eren propietat de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau. També s’observa al plànol de 1943, que hi havia 

hagut una masia anomenada “Can Robira” a terrenys 

actualment pertanyents al Conjunt Parera. 

Tal i com podem veure al plànol de 1943 de 

l’apartat anterior (3.4.2), a la zona hi havia diverses 

masies (Can Mariné, Can Cadena, Can Riera, Cal Simon), 

l’església gòtica de l’antic poble rural, l’escorxador, el 

molí de la Verneda i alguna fàbrica: la B.T.A., la Fàbrica 

“La Verneda” i la Fàbrica de J. Roig, entre d’altres. Al nord del barri, hi trobàvem ja l’estació de La 

Sagrera. També confrontant a nord amb el polígon, hi trobem la coneguda Torre del Fang, una de les 

masies més antigues de Sant Martí, els orígens de la qual es remunten al segle XIII-XIV. Podríem dir que 

era un entorn força despoblat, amb parcel�les força grans degut a la seva procedència rural. 

Un cop construït el polígon Parera, l’entorn que es presenta a la zona és força diferent. Tal i 

com hem comentat a l’apartat 3.4.1, la zona Levante-Norte, fou assenyalada per l’OSH, el Pla 

Comarcal i el Pla Parcial com un punt clau de la ciutat per desenvolupar, i així va ser. 

                                                           
11

 Es poden consultar les diverses preexistències al plànol 01 dels annexes del present projecte, marcades sobre un fotoplànol 
de Barcelona de l’any 1958. 

Al plànol de l’any 195812, hi observem com ja han aparegut a la 

zona algunes intervencions d’interès en matèria d’habitatge social. A 

banda del Polígon Parera (1950/1957), hi trobem: 

� Urbanització Meridiana (1945). Promoguda per la Obra 

Sindical del Hogar. 406 habitatges. 

� La Verneda (1952). Promoguda pel Patronat Municipal de 

l’Habitatge. 656 habitatges. 

� Passeig Calvell (1952). Promoguda pel Patronat Municipal 

de l’Habitatge. 186 habitatges. 

� Habitatges del Congrés Eucarístic (1952). Promoguts per 

Habitatges del Congrés. 2719 habitatges. 

� Blocs de La Caixa (1950/1954). Promoguda per la Caixa de Pensions. (*Es desconeix el 

nombre d’habitatges construïts) 

 

Cal afegir que totes aquestes intervencions en matèria d’habitatge social estaven molt 

allunyades les unes de les altres, de manera que a la resta del territori, hi seguia predominant el 

paisatge rural, amb alguna pinzellada industrial. 

El creixement del barri no pararia, i a aquestes intervencions d’habitatge social les seguirien 

moltes més; el polígon de Sant Martí, el polígon Besós, el grup Maresme... i d’altres que acabarien de 

configurar el barri, conegut com un dels barris-dormitori de Barcelona. 

 

                                                           
12

 Aquest plànol es pot observar al punt anterior, 3.4.2. 

 
[Fig. 3.11] Façana principal de la masia de 
Can Canals el 1915, ubicada a Cantàbria/ 

Guipúscoa (Font: Arxiu Digital del Poblenou) 

 
[Fig. 3.12] Inauguració de primer  

bloc de La Caixa el 1955 per Carmen  
Polo de Franco. (Font AJMH) 

 

 
[Fig. 3.13] Església gòtica de St. 

Martí de Provençals.  
(Font: AMDSM) 

 

 
[Fig 3.14] L’església gòtica a l’etorn actual, amb el 

 polígon Sant Martí al voltant. (Font: P.E./G.H) 
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3.4.4 Les barraques de la Perona 

 A banda de tot el que hem mencionat, el conjunt Parera va haver de conviure de manera molt 

propera amb un gran assentament de barraques: la Perona. El “barri” de la Perona neix l’any 1947, i 

pren aquest nom en motiu de la llarga visita que va realitzar la dona del President d’Argentina, Joan 

Domingo Perón, Eva Duarte “La Perona”, durant la primavera d’aquest mateix any. El barri estava 

situat al llarg de la Ronda de Sant Martí i va arribar a ocupar en el seu moment de màxima població 

gairebé dos quilòmetres de llarg.  

 Fins a l’any 1966, el nombre de barraques es manté al voltant de les dues-centes. Aquell any, el 

General Franco realitza una visita a la ciutat de Barcelona, i per tal de poder realitzar unes maniobres 

militars que havia de presenciar, es decideix eliminar de cop les barraques del Somorrostro. Els seus 

habitants es varen repartir entre l’Estadi de Montjuïc, la Perona i Sant Roc. El mateix 1966, es 

construeix a Montjuïc el Parc d’Atraccions i, per fer-lo, va caldre desallotjar les barraques de Maricel, 

de manera que molts dels seus habitants van anar a parar a la Perona. Unint aquests dos fets, la 

població de la Perona es veu multiplicada per cinc. 

El conjunt de la seva població era molt variada. Hi havia des de treballadors immigrats de 

diverses regions de l’Estat, com gitanos de diversos grups o d’altres grups marginals. 

 La convivència amb la resta del barri (hem de tenir en compte que a mitjans dels 60 ja s’hi 

havia construït gran part de les intervencions d’habitatge) va ser complicada. En concret val la pena 

destacar un fet que va aparèixer als diaris a finals d’agost de 1972. Per tal d’evitar que l’Ajuntament 

construís uns barracons destinats a escoles pels nens de la Perona, que s’entenia que suposaria un 

assentament definitiu de les barraques, piquets de dones de la Verneda, majoritàriament del conjunt 

Parera, van fer-hi guàrdia dia i nit per evitar que els muntessin. Tot i no sortir-se amb la seva (els 

barracots van acabar muntant-se), aquest és un bon exemple del rebuig dels habitants dels barris veïns 

pels barraquistes de la Perona. 

 La desaparició definitiva del barri no es donaria fins al juliol de 1989, quan es van tirar a terra 

les últimes barraques. La febre olímpica fou la que va empènyer el desmantellament de les últimes 

barraques, ja que els accessos a la ciutat per ferrocarril havien de donar una bona imatge de 

Barcelona. S’hi construiria l’actual Parc de Sant Martí, una de les petites joies del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Fig. 3.15] La Perona amb els blocs de J.A. Parera al fons.  

(Font: Exposició MUHBA Barraquisme. Barcelona ciutat informal) 

 
 
 
 
 

 
[Fig. 3.16 ] Les barraques de la Perona l’any 1960.  

(Font: Llibre “El lector de periódicos”) 

 
[Fig. 3.17] Nena a les barraques de la Perona amb el Conjunt  

Parera de fons. (Font: Els barris d’Adigsa: Parera) 
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4 L ‘ a r q u i t e c t u r a   d e l   c o n j u n t 
 

 
4.1 Entendre el conjunt: l’illa de Cerdà i la influència dels hofs vienesos 

  

Les illes del Polígon Parera, responen clarament al model del Pla Cerdà (1860) a la zona 

Llevant, ja que el plànol del projecte de Cerdà preveia la totalitat del sòl de Barcelona, i hi 

incorporava els municipis limítrofs que, tot i no haver-se adherit a la ciutat encara, calia ordenar  com 

a part d’un mateix conjunt, segons paraules del propi Cerdà.  

Si no tenim en compte els passatges que les tallen en dues, podríem dir que les seves 

dimensions s’ajusten per complet al que projectà Cerdà. Les illes 1 i 2, s’ajusten a les mides de 

113mx113m [Fig. 4.1] , mentre que les illes 3 i 4, tenen unes mides de 113mx105m, ja que queden 

escapçades pel pas de Guipúscoa [Fig. 4.2] . També els carrers que les envolten tenen una amplada de 

20 metres, tal i com es van preveure.  

 

[Fig. 4.1] Morfologia de les illes 1 i 2, 
que s’ajusten a les mides projectades 

per Cerdà (113mx113m). 

 [Fig 4.2] Morfologia de les illes 3 i 4, 
que no s’ajusten a les mides 

projectades per Cerdà (113mx105m). 
 

 Com a tantes altres illes de l’Eixample, la forma d’illa tancada regular de Cerdà queda trencada 

per la inclusió dels passatges. L’illa tipus del Conjunt Parera, seria, així doncs, una “illa regular de 

Cerdà escapçada per un passatge central”. La incorporació del passatge permet incrementar el 

perímetre de la façana en un orde del 50%, de manera que si el que ens proposem és fer habitatge 

social, és una molt bona opció. Hem de tenir en compte que quan fem habitatge, hi ha certa limitació 

a l’hora de projectar la fondària dels blocs, de manera que les illes resultants tenen un pati difícilment 

aprofitable, a no ser que ubiquem a les plantes inferiors usos industrials i comercials que en puguin 

treure profit. És per aquest motiu que es considera que la inclusió del passatge central fou una molt 

bona opció en aquesta intervenció d’habitatge social on el motiu principal no era la realització de 

grans espais industrials o comercials, sinó l’optimització del sòl per fer-hi el màxim nombre habitatges. 

 En alguns casos d’inclusió de passatges a illes de l’Eixample, aquest té un valor menor i 

s’utilitza com a accés secundari, com és el cas del Passatge Domingo de l’Eixample. No obstant, aquest 

no és el cas del Polígon Parera, on els passatges (Ptge. Alcalá de Guadaira i Ptge. Doctor Zamenhof) 

tenen la mateixa consideració que els carrers  en quant a l’accés als blocs. La única marca diferencial 

és que els blocs als quals dóna accés, tenen una alçada inferior (planta semisoterrani + planta baixa + 6 

plantes pis) tot i que l’amplada del passatge és la mateixa que la dels carrers (20 metres). En el 

moment de construcció dels blocs, l’illa 3 no va quedar completada per la presència de la B.T.A., però 

quan en un futur es va poder construir en aquell espai, la resta de l’illa fou realitzada seguint la 

mateixa ordenació, amb el passatge i la placeta central. 

 Per altra banda, la inclusió del passatge també suposa l’eliminació d’un dels valors més 

importants del Pla Cerdà: el pati interior d’illa, entès com a zona d’accés públic amb espais verds i 

serveis pels ciutadans. En el cas del Conjunt Parera, aquests patis són substituïts per la petita plaça 

central dels passatges, que havia de tenir usos com a espai verd o zona de jocs, i els patis interiors no 

accessibles des de carrer. D’una banda s’eliminava el pati interior d’illa proposat per Cerdà, però és 

ben cert que la placeta central contribuïa a exalçar la condició d’espai públic d’aquest element 

d’ordenació. Aquests passatges restarien sense pavimentar molts anys i els patis interiors d’illa es 

convertirien en autèntics abocadors i zones mortes on hi proliferarien construccions al marge de la llei, 

tal i com veurem a l’apartat 5. 

 Cal afegir que, un tret diferencial més entre el Conjunt Parera i la resta de l’Eixample és que, 

mentre en aquest darrer cada illa conté uns edificis amb una variabilitat tipològica i arquitectònica 

molt àmplia, el cas que ens ocupa, pel fet de tractar-se d’una intervenció d’habitatge social, és 

especial perquè un total de quatre illes juntament amb els carrers que les limiten i els passatges que 

les escapcen, tenen una mateixa identitat, gràcies a l’ús repetitiu d’una mateixa tipologia de façana. 

Aquest fet característic en certa manera li confereix certa pobresa tipològica però, alhora, li dóna un 

aspecte identitari que es tradueix en una identitat de barri. 

 Si comparem l’arquitectura del Polígon Parera amb d’altres models europeus, es fa 

imprescindible equiparar-lo amb els hofs de la Viena de després de la Primera Guerra Mundial. El 

concepte de “hof” o “hofje”, ja venia d’antic, i es referia als asils d’ancians que es construïen en 

forma d’”U” amb un pati central prou ampli com per permetre el desenvolupament d’activitats 

diverses, la socialització i que era accessible des de l’exterior. Per la seva banda, arquitectes com 



TFG - Georgina Miralpeix Vilardell  L’HABITATGE SOCIAL A LA BARCELONA DELS ANYS 50. EL CAS DEL POLÍGON PARERA (SANT MARTÍ) 

- 21 - 

 

Hoffman13, van utilitzar aquest sistema, però amb illa tancada i un pati central per construir 

l’habitatge social de la Viena dels anys 20-30, però amb grans dimensions. Trobant-se en una situació 

de pocs recursos després de la guerra, concretament Hoffman “creu en la reinvenció de la genialitat i 

l’enginy de l’home, per aconseguir demostrar en aquells temps que un major cost no és sinònim de més 

qualitat. La pobresa no impedeix treballar bé i amb qualitat”  [Fanelli, G i Godoli, E; 1981]. Seguint 

aquesta filosofia, desenvolupà grans intervencions, enfrontant el tema de l’allotjament popular tot 

introduint un accent força diferent. Les seves intervencions es definirien per una renúncia als 

ornaments i una repetició de les obertures, disposades amb total proporcionalitat.  Les grans 

dimensions, les parets pràcticament nues i el gran pati interior són el que recorden al Conjunt Parera, 

salvant les distàncies, tal i com podem observar a les imatges.  

 

 

[Fig. 4.3] Imatge d’un dels primers hofjes. S’hi observa com el pati estava destinat a usos comunitaris, la forma era 
d’”U” i les cases que l’envoltaven eren baixes (PB+PP). (Font: Green Urbanism: Learning from European cities). 

 

 

 

 

                                                           
13

 Josef Hoffman (1870-1956) va ser un arquitecte austríac que entre d’altres, destacà per la seva obra d’habitatge social 
després de la Primera Guerra Mundial. 

              

 

[Fig. 4.4] Planta del hof conegut com a “Klosehof” (1923-1925) situat al  Philippovichgasse 1 de Viena. Podem 
observar en aquesta obra de Hoff, com les dimensions del conjunt són també d’una espectacularitat que recorda a 
les del Conjunt Parera. En aquest cas, Hoffman aprofitava el gran pati interior per incloure-hi una torre que tenia 
major alçada. A la imatge de la dreta veiem com el pati interior mostrava un aspecte molt envejable, que molts 
dels veïns que ocupaven els pisos del Polígon Parera haurien desitjat pels seus patis interiors. La senzillesa dels 
materials emprats, però la seva intel·ligent disposició doten el conjunt de certa monumentalitat, alhora que 
austeritat.  

(Font d’esquerra a dreta: GRESLERI, GIULIANO. Josef Hoffman. Editorial  

Gustavo Gili S.A i SARNITZ, AUGUST. Josef Hoffman: 1870-1956. Taschen).
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4.2 Entendre l’edifici 

 

 El tractament formal dels edificis (o blocs) que conformen el Conjunt Parera és diferent pel que 

fa a les façanes principals, però idèntic pel que fa als espais comuns, façanes interiors i locals. Els 

blocs tenen una planta semisoterrani, una planta baixa, 6, 7 o 11 plantes pis, i planta coberta. El 

nombre de plantes pis varia en funció de la tipologia del bloc i de l’ubicació d’aquest a l’illa.  Així, els 

blocs que tenen accés per Guipúscoa són els més alts (11 plantes pis), i els dels passatges i xamfrans de 

l’illa són els de menor alçada (6 plantes pis), tal i com s’ha vist al punt 2.2. Tots els blocs de la part 

del conjunt estudiada disposen d’ascensor. 

 La planta semisoterrani és la que dóna accés als patis d’ús privat. S’hi accedeix des dels locals, 

ja que aquests tenen planta baixa i planta semisoterrani. Se’n diu semisoterrani ja que una part del 

seu volum es troba sota la rasant del terreny del pati interior. 

A planta baixa s’hi trobaven originàriament dos locals per bloc. Els locals disposaven de dues 

plantes (una d’inferior ubicada al semisoterrani) i tenien un bany de cortesia. Actualment, en funció 

de l’ús i de les necessitats de cada negoci, s’han anat modificant i fins i tot connectant entre sí per 

obtenir-ne de més grans. 

 Les plantes pis s’analitzaran en profunditat més endavant, però coincideixen entre sí en el fet 

de disposar cadascuna de dos habitatges passants. 

  

La planta coberta conté l’últim tram de l’escala comuna i la cambra de maquinària de 

l’ascensor. Es tracta d’una coberta plana, coneguda com “a la catalana”. 

 Pel que fa a les façanes, mentre la 

façana principal rep un tractament diferent 

en funció de la tipologia del bloc, la façana 

posterior, que forma part del gran pati de 

llums, rep un tractament formal molt 

simple: disposició regular de les finestres i 

parets pintades de blanc. Aquest tret és un 

indici de la política de l’època: 

l’arquitectura de cara a l’exterior. Atenent 

aquest fet, quan estudiem cadascun dels 

blocs prestarem especial atenció a la 

morfologia de la seva façana principal. 

 A continuació analitzarem detalladament cadascun dels blocs que formen part del conjunt. 

Recordem les tipologies de bloc de què està format el Conjunt Polígon Parera: 

 
[Fig. 4.7] Plànol del Conjunt Parera indicant la tipologia dels blocs. 

 
[Fig. 4.5] Imatge dels blocs A, B, C i D vistos des del Parc de Sant Martí. 

 
[Fig. 4.6] Pati interior d’illa del Conjunt Polígon Parera. 

Bloc D 

Bloc B  
Bloc C 

Bloc A Bloc B 
Bloc C Bloc B 
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EL BLOC TIPUS A 

El bloc A és el que més vegades es repeteix (54 blocs A d’un total de 103 blocs) al Conjunt 

Parera, de manera que el podríem considerar el “bloc tipus Parera”. Aquest bloc lineal, disposa 

d’entre 6, 7 o 11 plantes pis, i compta amb un total de 12, 14 o 22 habitatges respectivament, així com 

dos locals per cadascun dels blocs. Els habitatges del bloc A (A1 i A2) tenen cuina, sala-menjador, tres 

habitacions, un bany i un safareig. Es tracta d’un bloc de 9 metres de fondària i 16,30 metres lineals de 

façana principal i uns altres 16,30 ml per la façana posterior. Les seves característiques quantitatives 

queden definides al següent quadre: 

Bloc A 
Núm. 

plantes 
Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. 
locals 

(2locals/ 
bloc) 

Scons/ 
planta (m2) 

Sútil  
mitjana  

habitatge 
(m2) 

 

 

PSS+PB+6PT 
19 228 38 

146,70  56,5 
PSS+PB+7PT 31 434 62 
PSS+PB+11PT 4 88 8 

Totals 54 750 108 
Totals tot el 

conjunt 
- 

103 
blocs 

1402 
habitatges  

206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

Comparativa - 52,43% 53,50% 52,43% Inferior Inferior 

 
Tot i ser el bloc que predomina, la seva superfície tant construïda per planta com la superfície 

útil mitjana dels habitatges, és inferior a la mitjana del conjunt. 

Pel que fa a la façana principal del bloc, es tracta de la façana predominant a tot el conjunt, ja 

que els seus trets característics es repeteixen a les façanes principals dels blocs B i C. Podríem dir que 

és la “façana tipus” del conjunt, tenint en compte que està present a 83 dels 103 blocs estudiats. La 

descripció detallada dels materials i elements que la conformen es troba a l’apartat 5, no obstant a 

nivell formal en destaca: 

- El cos central d’obra vista. Una opció senzilla i de baix cost, que per la seva 

condició geomètrica li confereix certa monumentalitat a la façana. El fet que 

aquest cos central es vagi repetint al llarg de la majoria de les façanes del 

conjunt contribueix a crear un sentit identitari al barri. La tendència de deixar 

el cos central amb el maó vist, recorda a l’arquitectura acadèmica que s’estilava 

a Madrid. Els 4 blocs que tenen 11 plantes pis d’alçada són els únics d’aquesta 

tipologia que no tenen aquest cos central d’obra vista, ja  tenen un aplacat de 

pedra artificial que cobreix la planta baixa i l’entresòl, com al bloc E. 

- Els emmarcaments de pedra artificial a les finestres. Aquests emmarcaments, i el fet que 

les obertures es repeteixin de manera simètrica a la façana també contribueix a la 

monumentalitat de la façana. 

- L’emmarcament de la porta d’entrada del bloc. L’ emmarcament, degut a la seva secció 

capialçada i a la gran alçada de la porta d’entrada, dóna un aspecte senyorial a la façana. 

Aquest està coronat per l’escut de l’Obra Sindical del Hogar a la part superior [Fig. 4.8] i era 

usat de manera repetitiva a totes les intervencions de la institució, amb la intenció inicial 

que quedés ben palès qui era l’autor d’aquelles intervencions molt aplaudides en el moment 

de la seva inauguració, però que amb els anys mostrarien amb el seu deteriorament la baixa 

qualitat constructiva amb la que havien estat realitzades. 

- El sòcol de pedra artificial. Aquest sòcol, amb una alçada d’uns 80 cm, dóna també un 

aspecte de qualitat i dignitat a la façana que, com hem mencionat, quedaria en contradit 

amb el pas dels anys. En els blocs d’11 plantes pis, l’alçada d’aquest aplacat arriba als 6,50 

metres. 

 

EL BLOC TIPUS B  

El bloc B és un bloc lineal amb una alçada de 6 plantes pis i consta amb un total de 12 

habitatges i dos locals. Els habitatges del bloc B (B1 i B2) tenen una distribució molt semblant als del 

bloc A, i també disposen de cuina, sala-menjador, tres habitacions, un bany i un safareig. La fondària 

del bloc és de 9 metres. La façana té uns 16 metres lineals i uns altres 16 ml aproximadament. Una 

particularitat dels blocs B i C (que veurem a continuació), és que ambdós formen el xamfrà de l’illa i 

van ser construïts al mateix moment, raó per la qual comparteixen la finestra dels dos safareigs i 

també raó per la qual entre aquests dos safareigs només hi ha un vidre fixe. Pel que fa a la coberta, es 

pot observar als plànols 11 i 12 dels annexes com també és compartida. 

Bloc B 
Núm. 

plantes 
Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. 
locals 

(2locals/ 
bloc) 

Scons/ 
planta 
(m2) 

Sútil  
mitjana  

habitatge 
(m2) 

 

PSS+PB+6PT 22 264 44 147,56 56,47 

Totals tot el 
conjunt 

- 
103 

blocs 
1402 

habitatges 
206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

Comparativa - 21,36% 18,83% 21,36% Inferior Inferior 

 

 
[Fig. 4.8] Logotip de l’OSH 

a la façana del conjunt. 
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Observem a la taula de dades quantitatives del bloc B, com aquest representa aproximadament 

el 20% del Polígon Parera i com tant la superfície construïda en planta com la superfície útil dels 

habitatges que la formen és inferior a la mitjana del conjunt d’habitatges del barri. 

Pel que fa a la façana principal, ja s’ha comentat que, tot i que la distància entre les finestres 

pot variar lleugerament, entra dins el model de la façana característica de Parera, que ha quedat 

definida al punt anterior. 

 

EL BLOC TIPUS C 

El bloc C també és lineal i té una alçada de 6 plantes pis ja que, com hem mencionat, forma el 

xamfrà juntament amb el bloc B, amb el qual comparteix la coberta. Compta amb 12 habitatges i dos 

locals. De la mateixa manera que els blocs A i B, els habitatges del bloc C (C1 i C2) disposen de cuina, 

sala-menjador, tres habitacions, un bany i un safareig. En aquest cas la fondària del bloc segueix sent 

de 9 metres, però en ser el bloc del xamfrà la façana principal té un a longitud superior, de 22,70 

metres lineals, enfront els 16,30 de la façana del bloc A i dels 16 metres lineals del B. La façana 

interior té en aquest cas 10,25 ml. 

Bloc C 
Núm. 

plantes 
Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. 
locals 

(2locals/ 
bloc) 

Scons/ 
planta 
(m2) 

Sútil  
mitjana  

habitatge 
(m2) 

 

PSS+PB+6PT 11 132 22 146,63 55,90 

Totals tot el 
conjunt 

- 
103 

blocs 
1402 

habitatges 
206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

Comparativa - 10,68% 9,42% 10,68% Inferior Inferior 

 

A la taula hi podem observar com en aquest cas el bloc tipus C només representa un 10% 

aproximadament del total del conjunt, i com tant la superfície construïda de tota la planta tipus del 

bloc i la superfície útil mitjana dels habitatges C1 i C2 tenen unes dimensions inferiors a les mitjanes 

de tot el conjunt Parera. Tal i com ja hem esmentat, la façana del bloc tipus C segueix la mateixa 

tendència formal que la del bloc A que hem anomenat com a façana “tipus” del conjunt Parera, 

excepte pel que fa a la separació entre les obertures. 

  

 

 

EL BLOC TIPUS D 

 

En aquest cas, es tracta d’un bloc en “L” de 

7 plantes pis d’alçada. Consta de 14 habitatges i 

dos locals. Tot i formar part tant del passatge com 

del carrer, l’accés al bloc en planta baixa es fa pel 

carrer. La fondària del bloc és de 9 metres i la 

façana principal fa un total de 30,80 metres lineals. 

La façana posterior té un total de 12,75 ml. Els 

habitatges del bloc tipus D (D1 i D2), estan formats 

per les següents peces: cuina, sala-menjador, tres 

habitacions, un bany, un safareig i una terrassa.  

 

 

Bloc D 
Núm. 

plantes 
Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. 
locals 

(2locals/ 
bloc) 

Scons/ 
planta 
(m2) 

Sútil  
mitjana  

habitatge 
(m2) 

 

PSS+PB+7PT 12 168 24 195,84 76,93 

Totals tot el 
conjunt 

- 
103 

blocs 
1402 

habitatges 
206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

Comparativa - 11,65% 11,98% 11,65% Superior Superior 

 

 Tal i com es pot observar a la taula de dades quantitatives anterior, el bloc D representa 

aproximadament un 12% del total dels blocs del barri i, en aquest cas la superfície construïda de la 

planta tipus és superior a la mitjana del conjunt, i la superfície útil de cadascun dels habitatges (D1 i 

D2) també. 

 Pel que fa a la façana, hi ha alguns canvis rellevants. S’hi incorpora la presència de les terrasses 

i desapareix el cos central d’obra vista característic del barri. Les terrasses no sobresurten del pla de 

la façana, i s’ubiquen a la cantonada entre el carrer i el passatge. Tot i que no hi ha el cos central 

d’obra vista, es manté la mateixa línia formal ja que aquestes terrasses disposen d’un pilar de 30x30 a 

banda i banda de cada terrassa que també és d’obra vista. Pel que fa al sòcol, als marcs de les 

finestres i al marc de la porta d’accés, es manté la tipologia definida per al bloc tipus A. 

 
[Fig. 4.9] Façana principal del bloc tipus D. 

Bloc D 

Bloc A 
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EL BLOC TIPUS E 

 El bloc tipus E és un bloc lineal que té 11 plantes pis d’alçada i consta de 22 habitatges i dos 

locals. Cadascun dels habitatges (de tipus E1 o bé E2) compta amb: una cuina, una sala-menjador, tres 

habitacions, un bany, un safareig i tres terrasses. La fondària del bloc és de 7 metres, la façana 

principal té uns 23,50 metres lineals i la interior 14,53 ml (comptem que encaixa amb el bloc A). En 

aquest cas, les terrasses es troben en voladís respecte del pla de la façana. 

Bloc E 
Núm. 

plantes 
Núm. 
blocs 

Núm. 
habitatges 

Núm. 
locals 

(2locals/ 
bloc) 

Scons/ 
planta 
(m2) 

Sútil  
mitjana  

habitatge 
(m2) 

 

PSS+PB+11PT 4 88 8 202,36 77,81 

Totals tot el 
conjunt 

- 
103 

blocs 
1402 

habitatges 
206 locals 154,76 m2 60,22 m2 

Comparativa - 3,88% 6,28% 3,88% Superior Superior 

 

Tal i com es dedueix de la taula anterior de dades quantitatives del bloc tipus E, aquest 

representa únicament un 3,80% del total del conjunt  i la tant la superfície construïda per planta pis, 

com la superfície útil mitjana dels seus habitatges superen la mitjana del barri. 

En aquest cas, la façana principal és molt diferent de la predominant al Polígon Parera. Les 

terrasses en voladís són les absolutes protagonistes d’aquesta façana, excepte a la planta baixa i 

planta entresòl, on les finestres tenen els mateixos marcs de pedra artificial que ja s’han comentat. En 

aquest cas, la porta d’accés als blocs té el mateix marc que totes les finestres del Conjunt Parera i no 

apareix l’escut de la OSH al capdamunt seu com a la resta dels blocs. Del total de 6 terrasses per 

planta tipus que té aquesta façana, un total de dues estan completament obertes a l’exterior i les dues 

centrals (una per cada habitatge) es troben tancades mitjançant una gelosia de peces ceràmiques. En 

termes generals, podem dir que aquesta façana és tan diferent de la del cos central d’obra vista, que, 

tot i ser la cara més visible del Polígon Parera ja que es troba a Guipúscoa, no dóna absolutament cap 

pista del que ens trobarem a la resta del barri ni de la seva identitat particular. 

Vistos els diferents tipus de blocs del Conjunt Parera, podem concloure que són molt 

representatius dels blocs lineals que es feien a l’època:  blocs lineals amb dos habitatges passants i un 

accés per cada bloc; un model molt representatiu de l’habitatge social d’aleshores. Tal i com es pot 

llegir a l’article “Las razones de la forma en la vivienda masiva”, publicat per Ignacio Paricio l’any 

1973 (quan ja s’havia recorregut un llarg camí en aquesta matèria) a la revista Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo, l’avantatge econòmic d’aquests passava per permetre la seva construcció  

 

amb materials ceràmics tradicionals14. L’ús de les façanes com a elements portants també permetia 

acumular en un mateix element la capacitat portant i l’aïllament tèrmic, de manera que tenia una 

doble utilitat. No obstant, el problema més important que comportava era el de l’abundància 

d’accessos (un per bloc). Si tenim en compte que aquests blocs incorporen ascensor, veiem que 

aquesta és la font del problema. Podem concloure que a més accessos, menys amortització dels 

elements comuns: escales i zona d’entrada amb els seus corresponents acabats, instal�lació i 

manteniment de l’ascensor, coberta i façanes. En el cas de les façanes, a l’habitatge més gran li 

correspon un pany de façana de fins a 19 metres lineals – per planta -. És per aquest motiu, que en 

intervencions posteriors s’abandonaria gradualment aquest bloc lineal amb únicament dos habitatges 

per planta per ser antieconòmic, passant a formalitzar-se els blocs lineals amb tres o quatre habitatges 

per planta, entre d’altres opcions sorgides del debat de l’habitatge massiu. 

 
[Fig. 4.10] Façana dels blocs E. A la dreta hi observem blocs A a l’interior del carrer Selva de Mar. 

 

                                                           
14

 Cal dir que l’ús de materials tradicionals també incorporava un altre punt positiu: contribuia a generar ocupació. Els Plans 
Sundicals de la OSH també tenien com a raó de ser la de generar ocupació. 

Bloc E 

Blocs A 

Bloc A 

Bloc E 
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4.3 Entendre l’habitatge 

 

 Es realitza un anàlisi dels habitatges del conjunt en base a les distribucions en planta d’aquests, 

una comparativa segons els debats i les normatives de l’època i un apunt de la zonificació de les 

diferents peces entorn a l’illa. 

4.3.1 Els habitatges del Conjunt Parera 

 En aquest apartat, s’analitza la distribució dels habitatges que formen part del conjunt. Per a 

numerar les diferents tipologies dels habitatges se’ls ha donat la mateixa lletra que el bloc on estan 

ubicats i el número 1 o 2 en funció de si la seva distribució està afectada per la presència de la caixa 

de l’ascensor (X2) o no (X1). En el cas dels habitatges D1 i D2, la presència de la caixa de l’ascensor no 

afecta a la distribució en planta de cap dels dos. 

 

 Tots els habitatges estan composats 

per les peces bàsiques (cuina, sala-menjador, 

bany i un safareig) i tots tenen 3 dormitoris. 

La diferència entre els habitatges radica en 

la superfície dels dormitoris, que va des dels 

6,50 m2 els més petits, fins als 12,30 m2 per 

als de major superfície. També resulta una 

diferència important la presència de 

terrasses, que es dóna als habitatges D1, D2, 

E1 i E2. Inicialment aquesta diferència 

radicava únicament en el fet de disposar o no 

d’un espai a l’aire lliure en el propi 

habitatge, però amb el pas dels anys s’ha 

convertit en tota una virtut ja que la majoria 

dels veïns han transformat aquestes terrasses 

en noves estances dels habitatges, tot 

guanyant, així doncs, peces i/o confort. Els 

pisos més petits tenen una superfície 

aproximada de 56 m2 mentre que els més 

grans poden arribar fins als 79 m2. A continuació veurem detalladament alguns dels casos, que s’han 

agrupat en les tipologies més repetitives. 

 

HABITATGE A1 (A2 i B2) 
 

 
S’equiparen a aquest model els habitatges A2 i B2, ja que estan compostos per les mateixes 

peces i tan sols experimenten certes modificacions a la distribució del rebedor i el passadís per 

adaptar-se a la caixa de l’ascensor.  

 

La superfície útil total d’aquests habitatges és d’uns 56 m2. Destaca com la importància donada 

a la cuina és mínima (2,78 m2), tenint aquesta fins i tot una superfície menor que la del bany (3,44 

m2), acostant-se més a la del safareig (2,42 m2). 

 

 

 
[Fig. 4.11] Vista interior d’un dels habitatges. La imatge 
pertany a un habitatge de les “Cases Blanques”, però no 
obstant ens dóna una idea de com eren els de la resta del 
conjunt. Segons la revista Hogar y Arquitectura, “los pisos 
gozan de magníficas vistas, sol y luz”. (Font: Núm. 13 

revista Hogar y Arquitectura, 1958) 
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HABITATGE B1 
 

 

 

 

 
En aquest cas, la superfície útil també ronda els 56 m2. La diferència amb el tipus A1 que s’ha 

mostrat anteriorment, rau en l’articulació del bany i el safareig, que prenen aquesta forma irregular 

per adaptar-se a la formació del xamfrà, format pels blocs B i C. La cuina segueix tenint unes 

dimensions sorprenentment petites si la comparem amb el bany. 

 

 

 

HABITATGE C1 (C2) 
 

 

 

 En aquesta tipologia, la superfície útil segueix sent d’aproximadament de 56 m2. La diferència 

més gran és que en aquest cas, l’habitatge té dos dormitoris que donen a façana principal i només un 

que dóna al pati interior.  Les mides del bany i del safareig, i la seva forma també són diferents dels 

vistos fins ara ja que forma  part d’un dels blocs que formen el xamfrà. Altre vegada podem observar-

hi que la cuina té unes dimensions molt reduïdes. 
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HABITATGE D1 (D2) 
 

 

 La superfície útil d’aquest tipus és de 79,50 m2, els pisos més grans del conjunt. Tenen dos 

dormitoris que donen a façana i un tercer que dóna al pati interior. En aquest cas la cuina és més gran, 

i passa dels 2,84 m2 vistos a les anteriors tipologies a uns més que acceptables 5,43 m2. El bany i el 

safareig tenen una morfologia molt similar a la dels anteriors tipus. Destaca l’àmplia terrassa. 

 

 

HABITATGE E1 (E2) 
 

 

 

 

 A l’última de les tipologies, la superfície útil mitjana de l’habitatge és de 77 m2. En aquest cas, 

tot i que l’habitatge segueix disposant de 3 dormitoris, el dormitori principal guanya superfície, no 

obstant un dels dormitoris és considerablement més petit que els de la resta del conjunt (6,72 m2 

enfront els 8,5 que tenen com a mínim la resta dels habitatges). La supressió del passadís, permet que 

el menjador guanyi aparentment superfície, tot i que s’haurà de tenir en compte que aquesta 

superfície que guanya serà en detriment de les circulacions que haurà de permetre. Destaquen les tres 

terrasses de què disposa l’habitatge, que, tal i com hem comentat, han suposat una gran plusvàlua a 

l’actualitat, ja que la major part han estat transformades en ampliacions de les actuals estances 

gràcies als tancaments que s’hi han instal�lat els propietaris. En aquest cas, la cuina torna a tenir unes 

dimensions més dignes i, per primera vegada a tot el conjunt, el bany disposa de finestra que en 

permet la correcta il�luminació i ventilació naturals. 
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4.3.2 Les dotacions dels habitatges 

Els habitatges del barri tenien les dotacions mínimes exigibles pel moment històric en què van 

ser construïts. La cuina estava dotada senzillament d’una cuina econòmica i del rentamans. Els banys 

(un per habitatge) comptaven amb plat de dutxa, pica i vàter. Pel que fa al safareig, es dedueix per la 

seva repetitiva presència que efectivament també estava incorporat inicialment a l’habitatge. 

Pel que fa als dormitoris i al menjador, aquests no anaven moblats en el moment de la seva 

adjudicació. A la  següent imatge hi podem veure algunes de les propostes que feia la OSH per als 

habitatges que construïa, però difícilment s’assemblessin a la realitat dels habitatges estudiats. 

 

 

 

[Fig. 4.12] Mobles dissenyats per la OSH pel poblado de absorción Fuencarral B. Els mobles van aparèixer a la 
revista Hogar y Arquitectura, on la pròpia OSH animava als seus lectors a fer-ne comentaris per obtenir dades 
sobre la seguretat que podia conferir aquest mobiliari. Els mobles estaven fets amb fusta de pi i pollancre, deixats 
en el seu color natural. (Font: núm. 3 revista Hogar y Arquitectura, març-abril 1956). 

 

 

4.3.3 Els debats d’habitatge de l’època 

Aquesta és una etapa molt activa de la teorització sobre habitatge social. A través de diversos 

articles, es pretén comparar el Conjunt Parera amb d’altres intervencions o teoritzacions per tal de 

poder contextualitzar la seva realitat amb la de l’època. 

4.3.3.1 “La vivienda sin pasillo” 

 Prenent com a base la publicació de l’any 2000 “Los años 50: La arquitectura española y su 

compromiso con la historia” de la Universidad de Navarra, s’ha pogut extreure la idea de la “vivienda 

sin pasillo”, extreta de l’article “Un reto para la vivienda social en España: el hogar sin pasillo” d’Asier 

Santas Torres. 

 

El problema de manca d’habitatge era tal, que durant els anys 50 fou el màxim protagonista de 

les Assemblees Nacionals d’Arquitectes que se celebraven al país. No obstant, a principis dels 50, degut 

a la manca de recursos, els arquitectes es dedicaven bàsicament a teoritzar sobre el tema, veient la 

impossibilitat d’aplicar les noves solucions que es formulaven. En el marc d’aquestes Assemblees, va 

sorgir la idea de qüestionar-se la presència dels passadissos i dels distribuïdors. Ja a Alemanya 

Alexander Klein o Ernst May havien debatut aquest aspecte, arribant a la conclusió que el rebedor o el 

passadís (peça que anomenarien “K”) era una peça amb un pes contradictori a la distribució d’un 

habitatge ja que, si d’una banda permetia organitzar les diferents peces de l’habitatge per al seu 

correcte funcionament, d’altra banda prenia una part important de la superfície en detriment de la 

superfície d’altres punts de l’habitatge. Quedava, així doncs, en entredit que els habitatges socials 

poguessin permetre’s aquesta peça que els estava prenent espai per a les altres.  

 

Seguint aquesta mateixa filosofia, l’any 1952 Miquel Fisac presentà la seva ponència El 

problema de la vivienda en sus clases media y modesta a la VI Asamblea Nacional de Arquitectos. De 

les seves reflexions, se n’extreien unes Normas y Factores a tener en cuenta para lograr el mínimo 

coste de las viviendas, que deien en un dels seus fragments: 

 

“ (...) el arquitecto debe estudiar y aquilatar las superficies y alturas de las diversas 

dependencias de las viviendas (...). Agrupará las instalaciones varias de las viviendas (cocinas y 

servicios sanitarios) en la forma más conveniente para lograr el máximo ahorro de materiales. Debe 

conseguir que las plantas tengan el mínimo de pasillos y espacios perdidos “. 

 

Així doncs, tot i que el projecte del Conjunt Parera és uns anys anterior, podem observar com 

algun d’aquests punts ja es complien. El bany i el safareig es troben de costat a totes les tipologies, fet 

que permetria aquest estalvi de materials que cita Fisac, ja que en aquell moment això els permetia 

estalviar-se un baixant, a més de permetre una major racionalització de les instal�lacions d’aigua. 
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Pel que fa a aconseguir la mínima expressió de passadissos, rebedors i distribuïdors, el conjunt 

encara es troba una mica lluny d’aquest aspecte. Totes les tipologies d’habitatge excepte la E1 

compten amb grans superfícies de passadís (per citar-ne un, a l’habitatge D1, entre el distribuïdor i el 

passadís, la superfície suma 9,95 m2). En el cas de la E1, es desconeix si de manera intencionada o per 

casualitat, es va assajar i aconseguir reduir la superfície destinada a distribuir les estances a un únic 

rebedor de 2,88 m2. No obstant, en aquests casos, si no hi ha una peça que té com a única funció la 

distribució de les peces, una altra ha d’agafar aquesta funció (en aquest cas la sala-menjador), amb els 

problemes que això pot ocasionar a l’hora de moblar la sala o de circular-hi. 

 

4.3.3.2 Les realitzacions de l’OSH i la seva conformitat amb la normativa existent 

 

Per mitjà de l’article “Tres realizaciones de la OSH: Trinidad, La Paz y Can Badia”, aparegut a 

la revista Cuadernos de Arquitectura l’any 1974 en el seu número 105 “La Obra Sindical del Hogar”, 

s’han pogut extreure dades de La Trinitat (1954-55), conjunt realitzat en part per la mateixa 

organització sindical que tot i ser una mica posterior, ens servirà per observar les virtuts del Conjunt 

Parera. 

 

Fins ara, s’ha pogut analitzar el Polígon Parera per mitjà dels seus valors, però és quan el 

comparem amb d’altres intervencions que ens adonem que, pel que fa a superfícies, Parera estava per 

sobre de la mitjana. A l’article de la revista Cuadernos de Arquitectura citat, hi apareix una taula que 

compara les superfícies mínimes exigides a algunes peces per la normativa de l’època (les Condiciones 

de Higiene Mínimas de l’any 1944 i les Ordenances de Barcelona de 1947) amb les superfícies útils de 

les mateixes peces de La Trinitat. Aquesta taula, ha servit de guia per desenvolupar les taules que es 

presenten a continuació. En el cas de La Trinitat, les dades s’han transcrit de la que apareix en aquest 

article. 
 

Per tal de facilitar la lectura de les taules, establim que: 

- La “Zona Estar” definida a la taula inclou el rebedor, la sala-menjador i la cuina. 

- La denominació D1 fa referència al dormitori 1, entès com al dormitori doble pel que fa a 

les limitacions de la normativa. 

- Les denominacions D2 i D3 faran referència als dormitoris individuals o secundaris. 

- El bany, faria referència a un bany de cortesia o “aseo”, que era el mínim exigit aleshores. 

- S’ha considerat que la peça no complia si entrava en contradicció amb una de les dues 

normatives 

 

 

 

 PECES AMB LIMITACIONS 
 

Zona Estar D1 D2 D3 Bany 

14,00 m2 10,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 1,50 m2 
Limitacions s/ Condicions 
d’Higiene Mínimes (any 1944) 

8,93/12,50 
m2 

8,93/ 
12,50 m2 

5,36/ 
8,93 m2 

5,36/ 
8,93 m2 

1,20 m2 
Limitacions s/ Ordenances de 
Barcelona (any 1974) 

TI
P

O
LO

G
IE

S 
D

’H
A

B
IT

A
TG

E T1 12,85 m2 7,00 m2 6,00 m2 - 2,20 m2 X 

C
O

N
FO

R
M

IT
A

T 
A

M
B

 L
A

 
N

O
R

M
A

TI
V

A
 D

E 
L’

ÈP
O

C
A

 

T2 14,50 m2 7,00 m2 6,00 m2 - 1,70 m2 X 

T3 16,50 m2 7,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 1,70 m2 X 

T4 13,75 m2 8,25 m2 6,25 m2 6,15 m2 1,90 m2 X 

Taula per al conjunt de La Trinitat. (Font: Núm. 105 revista Cuadernos de Arquitectura) 

 

 PECES AMB LIMITACIONS 
 

Zona Estar D1 D2 D3 Bany 

14,00 m2 10,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 1,50 m2 
Limitacions s/ Condicions 
d’Higiene Mínimes (any 1944) 

8,93/12,50 
m2 

8,93/ 
12,50 m2 

5,36/ 
8,93 m2 

5,36/ 
8,93 m2 

1,20 m2 
Limitacions s/ Ordenances de 
Barcelona (any 1974) 

TI
P

O
LO

G
IE

S 
D

’H
A

B
IT

A
TG

E 

A1 19,54 m2 10,08 m2 9,49 m2 9,21 m2 3,44 m2 � 

C
O

N
FO

R
M

IT
A

T 
A

M
B

 L
A

 N
O

R
M

A
TI

V
A

 D
E 

L’
ÈP

O
C

A
 

A2 18,44 m2 10,08 m2 9,49 m2 9,10 m2 3,44 m2 � 

B1 19,40 m2 9,77 m2 8,82 m2 8,68 m2 4,51 m2 ≈ � 

B2 18,49 m2 10,44 m2 9,31 m2 8,64 m2 3,63 m2 � 

C1 19,40 m2 10,16 m2 8,93 m2 8,90 m2 3,04 m2 � 

C2 18,69 m2 10,16 m2 8,90 m2 8,30 m2 3,04 m2 � 

D1 25,90 m2 11,96 m2 10,84 m2 10,22 m2 3,52 m2 � 

D2 27,47 m2 9,94 m2 8,58 m2 8,27 m2 3,52 m2 ≈ � 

E1 27,41 m2 12,32 m2 9,20 m2 6,72 m2 3,28 m2 � 

E2 27,63 m2 11,63 m2 8,96 m2 6,51 m2 4,09 m2 � 

Taula per al Conjunt Parera. 

Llegenda:  Conforme  Disconforme 

 

Un cop vistes les dades que apareixen a les taules, queda clar que el Conjunt Parera complia 

amb els mínims exigits i fins i tot els superava amb escreix en certes ocasions. A excepció de dos dels 

dormitoris principals, la resta de les peces supera les exigències de superfícies de les normatives. 

Aquests dos casos que no compleixen (dormitori principal dels habitatges B1 amb 9,77 m2 i D2 amb 
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9,94 m2 enfront als 10 m2 exigits per les Condicions d’Higiene Mínimes de l’any 1944), ho fan amb un 

marge molt petit, mentre que en el cas de La Trinitat, els marges són superiors (els dormitoris 

principals de 7 o 8,25 m2 disten molt dels 10 m2 que establia aquesta mateixa normativa).  

 

Així doncs, podem concloure d’aquesta comparació que el barri Parera és una intervenció de 

dimensions força grans, i val la pena elogiar-la en aquest aspecte. És una llàstima que per raons 

econòmiques o bé especulatives (sortia més a compte vendre dos habitatges de 40 m2 que un de 80) es 

perdessin aquests estàndards en intervencions posteriors de la pròpia Obra Sindical del Hogar.  

 

En aquest article, també hi apareix una comparativa entre una planta tipus d’un habitatge de 

La Trinitat, una planta tipus d’un habitatge obrer i una planta tipus d’un habitatge burgès de la 

mateixa època (d’esquerra a dreta): 

 

 

 

Habitatge Trinitat. Habitatge obrer. Habitatge burgès. 

[Fig 4.13, 4.14 i 4.15] (Font: Núm. 105 revista Cuadernos de Arquitectura) 

 

 

Tot i comptar amb menys serveis o peces de menor dimensió, un habitatge tipus de Parera 

s’assemblaria més a l’habitatge obrer [Fig. 4.14], que no pas a l’habitatge tipus de La Trinitat [Fig. 

4.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.3 Les condicions mínimes de l’habitatge 

 

Si bé fins ara s’ha analitzat el compliment del Conjunt Parera en quant a les normatives 

existents en el moment de la seva construcció, val la pena anar un pas enllà i comprar-lo amb les 

condicions que els arquitectes que teoritzaven sobre habitatge social creien que havien de tenir com a 

mínim els habitatges, que sempre serien més exigents que les normatives del moment. Aquestes 

condicions mínimes de l’habitatge, sorgeixen de les solucions aportades pels arquitectes que van 

prendre part del concurs que va organitzar el Col�legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears l’any 

1953 i que van quedar recollides a l’article “El problema de la vivienda económica” del número 15/16 

de la publicació del Col�legi, la revista Cuardernos de Arquitectura. 

 

Altra vegada, cal insistir en el fet que efectuem aquesta comparació per conèixer com s’adapta 

el Conjunt Parera a aquestes propostes de condicions mínimes pels habitatges, tot i ser aquestes de 

l’any 1953, és a dir, posteriors a l’inici de la construcció d’aquest. 

 

Analitzarem les condicions mínimes que estableix l’article mencionat per dos fronts: 

recomanacions de composició i dimensions recomanades per les peces. En el cas de la composició i les 

instal�lacions, efectuarem la comparativa en termes generals per a tot el Conjunt. 

 

RECOMANACIONS DE COMPOSICIÓ 

Peça Condicions específiques Compliment del Conjunt Parera i comentaris 

Sala-

Menjador 

1. Que no sigui de pas ���� Només ho és el de l’habitatge E1 

2. Màxim núm. obertures 

il�luminació i ventilació 

���� En estar orientades a façana principal, compleix 

aquest punt 

3. Mínim núm. portes ���� 

Cuina 

4. Cuina econòmica ���� 

5. Rentador i escorreplats 
���� Es desconeix si incorporaven escorreplats, però hi 

havia espai suficient per a aquesta funció 

6. Armaris per a utensilis ���� 

7. Taulell per preparar 

aliments 
���� 

8. Espai per al cubell de la 

brossa, combustible, 

utensilis de neteja, etc. 

� A les cuines de dimensions reduïdes dels habitatges 

A1, A2, B1, B2, C1 i C2 no hi ha possibilitat d’ubicar 

tots aquests elements 

Serveis 
9. Vàter ���� 

10. Lavabo ���� 
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RECOMANACIONS DE COMPOSICIÓ 

Peça Condicions específiques Compliment del Conjunt Parera i comentaris 

(...) Serveis 
11. Dutxa ���� 

12. Bidet (a ser possible) � 

Rentador 
13. Proper a la cuina i/o als 

serveis 
���� 

Dormitoris 

14. No s’accepten dormitoris 

per més de dues persones 
���� 

15. No s’accepten 

menjadors-dormitori 
���� 

Instal�lacions 

16. No emprar calefacció per 

antieconòmica. Vetllar pel 

màxim assolellament dels 

habitatges. 

���� El fet de tenir dues façanes juga al nostre favor en 

aquest punt. 

17. Emplaçament de la cuina 

en posició central, per ser un 

bon focus de calor 

� Als blocs A, B i C, les cuines estan centrades pel 

que fa a la planta del bloc, però no pel que fa a la 

distribució de l’habitatge, del que es situen a 

l’extrem. 

18. Desaconsellable l’ús de 

l’ascensor. Adoptar un 

màxim de 4 plantes pis pels 

blocs. 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, pel que fa a les “recomanacions de composició”, dels 18 punts analitzats, el conjunt 

acompleix amb en 14 dels casos, un molt bon resultat si tenim en compte que aquestes teoritzacions 

eren uns anys posteriors a la intervenció. 

 

Observant la taula de “dimensions recomanades per les peces”, observem com en aquest cas, 

les superfícies útils de les peces van marcades per uns mínims i per uns màxims admissibles, en els que 

l’economia d’espai i d’inversió també jugava un paper important. Seguint aquesta limitació, s’ha 

considerat que la peça no compleix també si sobrepassa la superfície màxima definida (tot i que a 

nivell de condicions de l’habitabilitat, això és un avantatge). 

 

Així doncs, si observem la taula, en podem deduir que les sales-menjador i les cuines són les 

que compten amb unes dimensions més reduïdes que no s’adaptaven als paràmetres de comfort que es 

definirien en aquest concurs. Pel que fa a les habitacions, totes elles arriben al mínim exigit, però la 

majoria el superen (marcades en blau). Això ens fa pensar que potser hauria valgut la pena retallar 

superfície a algunes habitacions per donar-lo a la sala-menjador o a la cuina. Probablement no es va 

prendre aquesta decisió en el seu moment, per tal de poder fer cabre més llits a les habitacions, motiu 

pel qual són força grans a trets generals.  

 

Pel que fa a les superfícies de ventilació i/o il�luminació, veiem que les finestres existents, 

tenen unes mides més que suficients per acomplir aquesta exigència. En el cas dels banys, sorgeix un 

problema, ja que molts d'aquests tenen una finestra que dóna al safareig (o rentador), de manera que 

en cap cas aquesta ventilació seria directa, motiu pel qual la majoria d’ells no compleixen amb 

aquesta exigència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIMENSIONS RECOMANADES PER LES PECES 

Sala-menjador Cuina Dormitori doble (D1) Dormitori individual 
(D2) 

Dormitori individual 
(D3) 

Bany Rentador 

Sútil Siv. Sútil Siv. Sútil Siv. Sútil Siv. Sútil Siv. Sútil Siv. Sútil 

16 -19 m2 
1,25 m2 o 

1/5 Su 
3,35 – 6 

m2 
1  m2 o 
1/4 Su 

7,50 – 
11,50 m2 

1,20 m2 o 
1/7 Su 

5 - 6 m2 
1,20 m2 o 

1/7 Su 
5 - 6 m2 

1,20 m2 o 
1/7 Su 

1,76 – 
3,50 m2 

0,25 m2 o 
1/7 Su 

1,75 m2 

   
TI

P
O

LO
G

IE
S 

D
’H

A
B

IT
A

TG
E 

A1 13,32 m2 2,52 m2 2,78 m2 0,88 m2 10,08 m2 1,75 m2 9,49 m2 1,75 m2 9,21 m2 1,75 m2 3,44 m2 - 2,42 m2 

A2 13,32 m2 2,52 m2 2,78 m2 0,88 m2 10,08 m2 1,75 m2 9,49 m2 1,75 m2 9,10 m2 1,75 m2 3,44 m2 - 2,42 m2 

B1 13,14 m2 2,52 m2 2,84 m2 0,88 m2 9,77 m2 1,75 m2 8,82 m2 1,68 m2 8,68 m2 1,68 m2 4,51 m2 - 2,64 m2 

B2 12,60 m2 2,52 m2 3,19 m2 0,84 m2 10,44 m2 1,68 m2 9,31 m2 1,68 m2 8,64 m2 1,68 m2 3,63 m2 - 2,66 m2 

C1 13,31 m2 2,52 m2 2,84 m2 0,84 m2 10,16 m2 1,62 m2 8,93 m2 1,68 m2 8,90 m2 1,68 m2 3,04 m2 - 1,81 m2 

C2 13,32 m2 2,52 m2 2,84 m2 0,84 m2 10,16 m2 1,62 m2 8,90 m2 1,68 m2 8,30 m2 1,68 m2 3,04 m2 - 1,79 m2 

D1 13,89 m2 2,52 m2 5,43 m2 1,68 m2 11,96 m2 1,68 m2 10,84 m2 1,68 m2 10,22 m2 1,68 m2 3,52 m2 - 2,82 m2 

D2 16,17 m2 2,52 m2 5,60 m2 1,68 m2 9,94 m2 1,68 m2 8,58 m2 1,68 m2 8,27 m2 1,68 m2 3,52 m2 - 2,56 m2 

E1 19,09 m2 5,72 m2 5,44 m2 1,75 m2 12,32 m2 1,75 m2 9,20 m2 2,86 m2 6,72 m2 2,86 m2 3,28 m2 0,88 m2 1,81 m2 

E2 18,90 m2 5,72 m2 5,95 m2 1,26 m2 11,63 m2 1,75 m2 8,96 m2 2,86 m2 6,51 m2 2,86 m2 4,09 m2 2,86 m2 1,53 m2 

 

Llegenda 

  

 Conforme 

  

 Sota mínim 

  

 Ultrapassa màxim 

 

Nota: Per l’anàlisi de les dimensions i la 

superfície d’il·luminació i ventilació (a 

partir d’ara, Siv), considerarem que 

únicament el dormitori principal és doble.  
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4.3.4 Zonificació 

 És de cert interès comprovar com interactuen al voltant de l’illa les diferents zones dels 

l’habitatges en funció de la distribució d’aquests. Als plànols 08, 09 i 10 dels annexes, es poden 

observar aquestes  illes amb major detall. 

 

Així doncs, segons la llegenda d’aquests plànols, podem comprovar com es donen les següents 

circumstàncies referents a l’articulació de les peces al voltant de l’illa: 

 

- Les escales dels blocs pugen en tots els casos per la façana posterior 

- Les cuines de tots els blocs excepte els E, donen a façana principal. 

- Els banys i els safareigs tenen tots ells la particularitat d’estar de costat i, especialment en 

el cas dels safareigs, tenen l’obertura a la façana posterior. El fet que estiguin de costat 

permet l’optimització de les instal�lacions. 

- Les sales-menjador tenen totes elles les obertures en façana 

- Els dormitoris estan disposats arbitràriament en funció de la tipologia del bloc, tal i com 

hem vist a l’inici d’aquest apartat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

[Fig. 4.16] Xamfrà d’una de les illes 1 o 2, 

ubicades entre Menorca i Huelva 

[Fig. 4.17] Cantonada de la illa 4. És la que té  

accés per Guipúscoa. 
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5 E q u i p a m e n t s 
 

El fet de no haver pogut consultar el projecte original del conjunt, fa que no es disposi de dades 

sobre els equipaments previstos inicialment per aquest. Així doncs, s’han obtingut les dades pel que fa 

als equipaments per mitjà d’altres fonts.  

Es creu que inicialment el Polígon Parera només preveia la construcció del locals per tal que 

aquests fossin els que proveïssin dels serveis necessaris als habitants del barri. Es van construir un total 

de 206 locals que es destinarien a negocis i comerços diversos. 

No obstant, un cop adjudicats els pisos, els veïns i els propietaris dels locals van trobar ben 

aviat un bon lloc on desenvolupar noves activitats: els patis interiors d’illa. En aquests patis interiors, 

hi van proliferar construccions de tota mena [Fig. 5.4]. Segons converses mantingudes amb l’Associació 

de veïns, s’hi van fer des d’ampliacions dels locals, magatzems i fins i tot una piscina. 

Una de les construccions més sorprenents que es van fer en aquests patis va ser l’escola Fuentes 

Martín [Fig. 5.1]. En un espai molt limitat, es va erigir aquesta escola on, com és d’imaginar, les 

condicions d’higiene i salubritat eren ben escasses, ja que es donava el fet que els veïns hi tiraven les 

seves deixalles tot sovint i els patis eren cau de gats i fins i tot rates. Es llegeix a un article de La 

Vanguardia, del 24 de març de 1961, que la Comissió Municipal Permanent, aprovava “el proyecto de 

construcción de un grupo escolar en el grupo de viviendas Juan Antonio Parera, en la zona Levante-

Norte, por 8.867.668’69 pesetas”. 

A banda de les construccions de l’interior dels patis, també és de cert interès parlar dels 

passatges, els carrers que s’obren al mig del que seria l’illa Cerdà. Els passatges, per tant, resten 

terreny al model d’illa que Cerdà havia projectat, ja que eren simples carrers que, a més, durant 

l’època directament posterior a la seva inauguració, van restar sense asfaltar molt de temps. Es creu 

que en les placetes centrals d’aquests passatges s’hi havien previst zones de jocs per als nens o de 

socialització per a gent gran, però l’OSH no va invertir-hi gaire pressupost. Segons ens comenta una de 

les veïnes del barri, justament la placeta de davant del seu bloc (ubicat al passatge Alcalá de 

Guadaira) hi havia una pista de patinatge pels nens amb unes mínimes condicions. S’havia asfaltat 

aquesta placeta per tal que fos apta pel patinatge i, segons em va comentar, els nens del barri la feien 

servir força.  

En general, els veïns del barri i de tot el conjunt de la Verneda es queixaven força de la manca 

d’equipaments. En una carta al diari La Vanguàrdia de l’11 de novembre de 1965, un veí del barri 

(Tomás Gutiérrez Chaves), hi deia “Hace ya algún tiempo se anunció el proyecto para la construcción  

 

 
[Fig. 5.1] El grup escolar Fuentes Martín construït a l’interior d’una de les  

illes de Parera. (Font: Llibre Tots els barris de Barcelona: VII els 

Polígons i el Districte V). 

 

 

 
[Fig. 5.2] Nevada de l’any 1962 a la placeta del passatge Alcalá de Guadaira.  

Observem la barana perimetral, de la que era la pista de patinatge  
del passatge. (Font: Arxiu Personal de la Sra. Magdalena, veïna del barri)  
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de un mercado de abastecimientos en La Verneda – Polígono de San Martín – Grupo Juan Antonio 

Parera. Con verdadero desespero para los miles de familias que allí residimos, apreciamos que los 

meses van transcurriendo sin que en ningún lugar de tan dilatada barriada se inicien unas obras que 

tengan algo que nos recuerde que no estamos olvidados (...). Las sufridas amas de casa se ven 

obligadas a efectuar la compra en as tiendas allí instaladas y no creo descubrir algo nuevo al afirmar 

que los artículos vendidos en tiendas son siempre de precio más elevado que en los mercados, 

mayormente si no existe ninguno cerca (...). Yo estimo que la densidad de lapoblación de La Verneda 

es más que merecedora de poseer un mercado, (...) interpreto el sentir de la mayoría (...) y nuestro 

anhelo es que las autoridades tomen cartas en el asunto”. El mercat al que es refereix, seria 

l’anomenat Mercat de Provençals, que arribaria al carrer Menorca durant els anys 70. 

Aquest problema dels equipaments es perllongaria. Un altre dels problemes de la zona seria la 

manca de clavegueram, que segons llegim a un article publicat a La Vanguardia del 25 de juliol de 

1973, en una visita de l’alcalde de Barcelona al Districte Desè, el regidor del districte, el Sr. Canalda, 

reconeixia que “los problemas de las inundaciones por lluvias se han resuelto mediante los colectores y 

la red de alcantarilaldo”, però insistia en què “no es el momento adecuado para decir lo que hemos 

hecho, sino lo que necesitamos hacer”. És a dir, ben entrada la dècada dels 70, es pot afirmar que la 

zona seguia necessitant d’una fora inversió. 

 
[Fig. 5.3] Placeta interior d’un dels passatges durant els anys 60. 

Observem com el passatge restava sense pavimentar. 
(Font: Arxiu Personal de la Sra. Magdalena, veïna del barri) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
[Fig. 5.4] Vista interior d’un dels patis interiors d’illa. Observem la proliferació  

indistriminada de construccions. 
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6 L a   q u a l i t a t   c o n s t r u c t i v a 
 

Tot i no disposar del projecte original, s’han pogut estudiar els sistemes constructius del 

Conjunt Parera gràcies a l’aportació per part d’Adigsa (actualment Agència Catalana de l’Habitatge), 

que s’encarrega del manteniment de les intervencions de la OSH a Catalunya. He comptat amb un 

document resum de l’estudi que en va fer l’ITEC durant els anys 70 i he disposat de les dades cedides 

per la pròpia Adigsa. 

 

6.1 Els sistemes constructius 
   

Els edificis del conjunt tenen una estructura tradicional. Es tracta d’edificis amb tres murs de 

càrrega, dos dels quals són coincidents amb les façanes. Tot seguit veurem les característiques 

constructives de cadascun dels elements que conformen aquests edificis. En alguns casos en què es 

desconeixia el sistema existent als anys 50, s’ha seguit la tesi de Cèsar Díaz Gómez, “Aproximació a 

l'evolució i al comportament derivat de les tècniques constructives utilitzades en els tipus edificatoris 

exempts destinats a habitatge econòmic a Catalunya (Període 1954-1976)”. 

INFRAESTRUCTURA 

 El mur de fàbrica de façana principal, arriba a 

una cota més baixa actuant com a mur de contenció 

d’aquesta part del terreny. Sota els tres murs de 

càrrega, es creu que s’hi troba una fonamentació 

contínua, a manera de rasa, feta a base de formigó i 

pedra i d’entre 50 i 60 cm d’amplada, tal es feia en 

aquell moment. Desconeixem la profunditat a la que 

arribaven aquestes sabates contínues, no obstant com 

podem apreciar a la Figura 6.2, durant les tasques de 

rehabilitació que ha efectuat Adigsa, han descobert que 

moltes d’elles anaven a trobar el terreny ferm a poc 

menys de 30 cm sota rasant. Tal i com veurem al 

capítol 6.2, aquests fonaments han estat objecte de 

reparacions.  

 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

 Els edificis disposen del sistema d’estructura vertical més estès durant l’època: els murs de 

càrrega paral�lels a les façanes o coincidents amb aquestes. En total disposen de tres murs de càrrega 

de maó calat, dos dels quals són coincidents amb les façanes, i el tercer és central. Es formen dues 

crugies que no superen els 5 metres de llum.   

 
     [Fig. 6.3] Esquema de crugies al bloc A. 
 

El gruix de les parets de càrrega és de 14 cm en el cas de la paret de càrrega central, i de 29 

cm en el cas de les coincidents amb les façanes. 

 Aquest sistema de parets de càrrega de fàbrica de maó ceràmic era el més comunament emprat 

en els edificis de menys de 7 plantes de l’època. En comptades ocasions, també podia funcionar per a 

edificis de fins a 9 plantes. Ara bé, en el notre cas, ens trobem amb edificis de fins a 12 plantes que 

segueixen funcionant amb aquest sistema. Aquest és un fet ben estrany i es creu que segons afirma 

Cèsar Díaz a la seva tesi doctoral, això podria ser degut a que cap als darrers anys cinquanta i principis 

dels seixanta, aparegué una tendència a confiar en excés en les qualitats resistents de la fàbrica de 

maó ceràmic. Es creu que aquesta tendència podria haver estat deguda al ressò que es van fer vàries 

publicacions tècniques d’obres realitzades a altes països (ex.: torre de 18 plantes d’alçada dissenyada 

per Haller a Zurich) i “a la manca de divulgació (...) del grau de control de qualitat dels materials i 

rigor en les condicions d’execució que necessàriament requereix la fàbrica quan està sotmesa a alts 

nivells tensionals” [Díaz Gómez, C., 1986]. D’aquesta manera, els 8 blocs (4 de tipus A i 4 de tipus E) 

construïts a la tercera de les fases de construcció del Conjunt Parera, i amb una alçada de PS+PB+11PP 

podrien ser fruit d’aquesta tendència. 

 Pel que fa a les condicions de travada, no era freqüent disposar murs específicament destinats a 

aquesta funció en aquesta època. Així doncs, podem considerar, que els elements que feien de trava a 

les tipologies de blocs d’aquests conjunts eren les parets mitgeres, la caixa de l’escala i el paredó de 

10 cm que separava els dos habitatges (en aquest cas, entre cuina i cuina). 

TAULA RESUM DE LA LLUM DE LES CRUGIES 

Crugies/Blocs A B C D E 

1 4,65 m 4,65 m 4,65 m 4,60 m 3,10 m 

2 3,60 m 3,60 m 3,60 m 3,65 m 3,20 m 

 

 
[Fig. 6.1] Pedres de gran format al formigó  

de les sabates (Font: Adigsa) 
 

 
[Fig. 6.2] Sabata contínua de poca profunditat. 

(Font: Adigsa) 
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SOSTRES 

 Els sostres són unidireccionals de biguetes prefabricades autoresistents de formigó. Pel que fa a 

l’entrebigat, es té constància que la majoria dels sostres van ser realitzats amb revoltons de volta de 

maó de pla, tot i que als locals s’han trobat diverses crugies on l’entrebigat és de revoltons 

prefabricats de morter de guix. Es creu que com que entre l’inici de la primera fase de construcció i el 

final de la tercera, van transcórrer 7 anys, les solucions adoptadades en el cas dels sostres variaren 

d’una fase a l’altra, de manera que seria possible que fins i tot alguns dels sostres de la tercera fase ja 

es realitzessin amb revoltons prefabricats ceràmics. La distància d’intereix és de 70 cm en el cas 

d’entrebigat prefabricat i variable (60 – 80 cm) en el cas de l’entrebigat de maó de pla. El cantell del 

sostre és de 25 cm, amb 5 cm de capa de compressió no armada. Amb els gruixos del paviment i de 

l’enguixat inferior del sostre, s’arriba als 30 cm de cantell. 

 Un altre fet que destaca és la manca de congrenys i de xapes de compressió armades15 en els 

sostres d’aquesta època, fet que es dóna en el cas del Conjunt Parera. Cal recordar que els congrenys 

contribueixen a dotar l’estructura de trava, i per tant, de monolitisme. L’absènicia d’aquests pot ser 

un problema en el funcionament de les estructures de parets de càrrega, el qual es veu incrementat a 

mesura que el sistema admet que es construeixin blocs de més alçada. Aquest seria el cas dels edificis 

de la tercera fase de PSS+PB+11PP. Es dóna la circumstància que aquests blocs han funcionat 

perfectament, fet que ens porta a pensar que probablement aquests sí que tinguin congreny, ja sigui a 

totes les plantes o bé cada tres16, fet que ja reduiria l’esveltesa a la que treballaria la fàbrica i alhora 

dotaria el sistema de trava. 

 Durant els anys 50, per tal d’accelerar el procés constructiu, es va estendre l’ús del ciment 

aluminós i en efecte, les biguetes dels sostres del Conjunt Parera, són d’aquest material segons ens 

indiquen fonts d’Adigsa. Tot i els moments d’iquietud que es van viure després de l’incident del Turó 

de la Peira, Adigsa va realitzar un estudi exhaustiu de l’estat en què es trobaven els sostres del Polígon 

Parera els anys 90,i va concloure que estaven en bon estat. A partir d’aquell moment, ha realitzat 

controls preventius cada dos anys, per poder actuar en cas que es desenvolupessin casos d’aluminosi. 

Així doncs, tot i la presència del material, no s’ha desenvolupat el procés patològic. 

 

                                                           
15

 La indústria siderúrgica del momento no tenia possibilitats d’abastir la demanda de ferro per a; 1) Reconstruir el país 
després de la postguerra i 2) Respondre a la gran demanda d’habitatge. Des de 1941 s’havia decretat la restricció de ferro, 
motiu pel qual l’ús del ferro per als sostres era el mínim possible. 
16

 A la seva tesi doctoral, Cèsar Díaz estima que diversos edificis optaven per aquesta solució i aquesta podria donar-se en el 
cas que ens ocupa. 

 
   

[Fig. 6.4] Sostre unidireccional de biguetes autorresistents doble T de formigó. L’entrebigat de la imatge és de 
bloc de morter de guix, que apareix amb la part inferior del bloc i els envanets interiors trencats. En d’altres casos 
de tot el Conjunt, es podria donar aquesta mateixa solució però amb revoltó ceràmic prefabricat. (Font de la 

imatge: Adigsa). 
   

 
 

[Fig. 6.5] Sostre unidirecional de biguetes autorresistents doble T de formigó. L’entrebigat que podem observar a 
la imatge és de dos gruixos de maó de pla, també conegut com a rajola ceràmica. (Font de la imatge: Adigsa). 
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TANCAMENTS  

 Els tancaments són parets de maó de 

pam i mig, fetes amb maó calat i un aparell 

gòtic (també anomenat flamenc) i, per tant, 

sense cambra d’aire. Tal i com ja s’ha 

comentat al capítol 4.2, els tancaments 

reuneixen en un sol element diverses 

funcions (tancament, aïllament tèrmic, 

estructura portant), fet que suposava un 

gran avantatge econòmic. 

 Com ja s’ha vist a la descripció de les 

façanes, a la majoria dels blocs se’ls deixà 

un cos central d’obra vista (que dóna 

caràcter al barri), i la resta es revestia 

mitjançant una capa d’arrebossat i una de 

pintura. Així doncs, l’estanquitat només 

quedava garantida en aquests paraments 

verticals que sí que anaven revestits.  

COBERTA 

Les cobertes del Conjunt Parera són 

planes “a la catalana”, amb acabat de rajola 

ceràmica. Disposen de minvell al voltant de 

tot el perímetre del bloc i dels diferents 

cossos que es troben a la coberta (xemeneia, 

cambra de màquines de l’ascensor i cos 

central de l’escala), que sobresurt en planta 

15 cm i té una alçada d’uns 20 cm. La barana 

està a una alçada d’un metre i té un 

espessor de 30 cm. Les baranes disposades 

entre blocs tenen un espessor de 15 cm.  

 

DIVISIONS INTERIORS 

 Segons llegim a la tesi de Cèsar Díaz, el més probable és que els envans del conjunt estiguin 

fets de maons foradats de mida estàndard, 29x14x4 cm  i col�locats de cantell. L’agafada podria haver-

se realitzat amb guix o amb morter de ciment.  

ACABATS INTERIORS 

 Els paviments eren de terratzo. Les parets anaven enguixades a bona vista i pintades. Als 

sostres hi havia cels rasos d’encanyissat quan l’entrebigat era de maó de pla i l’acabat d’aquests 

també era enguixat i pintat. 

TRACTAMENT DE LES OBERTURES 

 El tractament de les obertures rep una solució genèrica a pràcticament totes les façanes: 

fusteria de fusta, amb emmarcaments de pedra artificial i sense cap element de control solar. Amb el 

pas dels anys, els veïns s’han encarregat d’instal�lar-se tot tipus de persianes o porticons, però en 

origen aquestes finestres no comptaven amb cap element per acomplir aquesta funció. 

 Destaquen els emmarcaments de pedra artificial, que, tal i com hem comentat, a l’apartat 4.2, 

contribueixen a dotar de monumentalitat les façanes principals dels blocs. No obstant, destaca 

d’aquests emmarcaments que fan que les finestres no disposin ni d’escopidor ni de trencaaigües, tot i 

que en posteriors rehabilitacions de les façanes, els hi 

acabarien incorporant. 

EQUIPS DE BANYS I CUINES 

 Segons conversa mantinguda amb una veïna de 

tota la vida del barri, els habitatges estaven dotats 

inicialment de cuina econòmica, que funcionava amb 

carbó vegetal. D’aquí la gran xemeneia que apareix a 

cada bloc, que contenia les xemeneies individuals de les 

cuines econòmiques de cada habitatge. Pel que fa al banc 

de treball de les cuines, probablement era de rajola 

ceràmica refractària. En el cas de les piques, per l’època 

en què ens trobem, aquestes podrien haver estat de 

ceràmica vitrificada o de pedra artificial. 

 
[Fig. 6.6] Dibuix explicatiu de l’aparell gòtic (també conegut 
com a flamenc), amb una mostra d’una filada parell i una 
d’imparell. 
 

 
[Fig. 6.7] Emmarcaments al voltant de les obertures de 
façana principal. Observem també, l’aparell gòtic dels 
maons. 
 

 
[Fig. 6.8] Coberta plana d’un dels blocs. 

 
[Fig. 6.9] Model actual d’una cuina econòmica. 

Observem al fons la xemeneia d’evaquació 
de fums.(Font: www.casaycampo.es) 
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 Els banys comptaven amb tres elements 

bàsics: el vàter, el rentamans i un plat de 

dutxa. Estimo que els vàters eren de dipòsit 

penjatt i els plats de dutxa podrien haver estat 

de pocellana vitrificada, de fundició esmaltada 

o fins i tot de pedra artificial, segons els 

models que apareixen en aquest moment 

històric. 

 Pel que fa als safareigs, els models més 

estesos durant aquest període, foren els de 

formigó armat. 

 

INSTAL�LACIÓ D’AIGUA 

 El subministrament venia directe de la xarxa general i hi havia una centralització de comptadors 

en planta baixa, amb un comptador per habitatge. La xarxa d’aigua freda exterior als habitatges es 

realitzava amb tub de fero galvanitzat. Pel que a la distribució interior d’aigua freda als habitatges, 

aquesta podia fer-se amb tubs de ferro galvanitzat o bé de plom. Desconeixem quin dels dos materials 

va ser emprat en aquest cas. Pel que fa a la distribució d’aigua calenta sanitària, probablement fos de 

ferro galvanitzat, ja que el plom no estava recomanat en aquest cas. 

 Pel que fa a les aixetes de pas, només n’hi havia una per habitatge i no se’n disposaven 

d’intermèdies (a bany i cuina). 

 En quant a l’escalfament de l’aigua, es creu que el sistema adoptat podria haver estat el del 

“termosifó”. La utilització del termosifó anava molt associada als habitatges dotats amb cuina 

econòmica, com és el cas que ens ocupa. La pròpia revista de la OSH, Hogar y Arquitectura, en va 

difondre el següent esquema a seu exemplar número 4, de l’any 195617. 

                                                           
17

 El fet que aquest esquema aparegués a la revista de la pròpia OSH justament al seu exemplar número 4, ens fa pensar que, 
tenint en compte que la mateixa publicació havia parlat del Conjunt Parera  en el seu número 3 del mateix any (1956), és 
probable que aquest sistema d’escalfament d’aigua fos l’emprat al polígon d’habitatges estudiat. 

 
[Fig. 6.11] Funcionament del sistema de termosifó.  
(Font: Revista Hogar y Arquitectura, núm. 4, 1956) 

 

Per entendre el funcionament d’aquest termosifó, podem remetre’ns a la definició que en dóna 

P. Benavent al llibre Així es construeix18  

 “El termosifó no és més que un dispositiu format per dos dipòsits directament comunicats, un 

d’ells anomenat bullidor, de capacitat reduïda – 8 o 10 litres – situat amb les seves parets a immediat 

contacte amb el fogar de la cuina, i en el qual s’escalfa l’aigua, i un altre anomenat acumulador, de 

capacitat proporcionada al possible rendiment calorífic del fogar de la cuina, d’envolvent isolant, en 

el qual l’aigua, escalfada en el bullidor, és acumulada i conservada calenta un cert nombre d’hores i 

del qual és extreta per la seva utilització.” 

                                                           
18

 BENAVENT, P. Així es construeix: manual de l’obrer de la construcció. Editorial Bosch: Barcelona, 1964. 

 

 
[Fig. 6.10] Imatge d’un bany dels anys 50-60. En aquest 
cas, es tracta de l’habitatge d’una família benestant, que 
ja disposava de gas. (Font: Arxiu personal Joan Miralpeix 

- Exposició temporal Museu de la Ciència i la Tècnica de 

Catalunya). 
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El bullidor acostumava a situar-se a l’interior de la pròpia cuina, en contacte amb el fogar i, per 

tant, amb la combustió del carbó vegetal. L’acumulador no es situava massa lluny d’aquests (a un 

mínim de 5 cm segons l’article de la revista Hogar y Arquitectura mencionat) i emmagatzemava l’aigua 

escalfada al bullidor per tal de distribuir-la als diversos aparells sanitaris. Aquest sistema de termosifó 

desapareixeria de la mà de la desaparició del carbó vegetal com a sistema energètic, quan va deixar 

pas al gas botà, comercialitzat per mitjà de bombones, cap a finals dels anys cinquanta. 

 

INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA 

 Segons indica l’estudi dels edificis que va realitzar l’ITEC durant els anys 70, els comptadors 

anaven col�locats individualment a cada habitatge. Tal i com hem pogut llegir a la tesi doctoral de 

Cèsar Díaz, el fet evolutiu més característic pel que fa a l’electricitat, és l’increment progressiu de la 

potència prevista per habitatge. Cal tenir en compte que a principis dels anys cinquanta, només es 

preveia un circuit per a cada habitatge: el d’enllumenat. Així, la potència prevista per als habitatges 

construïts durant aquesta època no acostumava a superar els 1000 W i sovint no arribava als 400 W. 

Aquest és probablement el cas del Conjunt Parera.  

 És important tenir en compte que aleshores les instal�lacions elèctriques no comptaven ni amb 

interruptors diferencials ni amb preses de terra. No seria fins al 1973 que, amb l’aparició del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, es regularia aquest aspecte, així com una potència mínima 

de 3000 W, la diversificació de circuits en funció de la superfície dels habitatges i dels aparells 

previstos en funcionament, i l’impuls cap a la centralització dels comptadors a la planta baixa. 

POTÈNCIA INSTAL·LADA ORIGINARIAMENT A DIVERSOS GRUPS D’HABITATGE 

1953-54 Onésimo Redondo (Hospitalet de Llob.) 300 W 

1958-59 Sant Llorenç – 1a Fase (Terrassa) 375 W 

1959-60 Sant Llorenç – 2a Fase (Terrassa) 625 W 

1962-63 Sant Roc (Badalona) 1100 W 

(Font: Tesi doctoral Cèsar Díaz Gómez) 

 

 

 

INSTAL�LACIÓ D’EVAQUACIÓ 

 La formació dels tubs del clavegueram i dels 

baixants d’aigües brutes es va realitzar amb 

fibrociment. Pel que fa als desguassos dels aparells 

sanitaris, es creu que aquests serien probablement de 

plom, ja que aquest era el material que permetia 

executar més fàcilment i amb poca longitud de tub les 

corbes de sifonament i les unions, gràcies a la seva 

ductilitat. 

ALTRES INSTAL�LACIONS 

 Les Condiciones Higiénicas Mínimas de 1944 de 

les que ja s’ha parlat al capítol 4.3.3.2, també tenien 

un punt en referència a la instal�lació d’ascensor als 

blocs. Aquestes Condiciones, establien que l’alçada de 

14 metres era la “màxima permesa per a ésser pujada 

necessàriament a peu” [Díaz Gòmez, C.; 1986]. Aquests 14m fan referència a edificis de 5 plantes, de 

manera que és evident que l’exigència de l’ascensor en el cas del Conjunt Parera afecta a la totalitat 

dels blocs objecte d’estudi. 

 Pel que fa a la instal�lació de gas, hem vist que aquesta era inexistent en el moment de 

construcció dels habitatges, ja que les cuines eren econòmiques i funcionaven amb carbó vegetal. No 

obstant, a l’estudi que va realitzar l’ITEC durant els anys 70 al qual hem tingut accés, hi figura que els 

pisos ja tenien en funcionament el gas-ciutat, tot i que aquesta instal�lació no venia de sèrie en el 

moment de la seva construcció. 

 Pel que fa als sistemes de calefacció, no cal dir que, tractant-se d’habitatges “econòmics”, cap 

normativa n’indicava l’obligatorietat i, per tant, no hi estava integrada. 

RENOVACIÓ D’AIRE. VENTILACIÓ NATURAL 

 Els plantejaments higienistes de l’època, vetllaven per la necessitat de ventilació creuada i 

l’entrada de llum i aire directament des de l’exterior. Aquest és un fet que es va tenir en compte al 

Conjunt Parera. L’existència de dues façanes permet aquesta ventilació creuada, i el fet que aquestes 

façanes no tinguin cap obstacle a prop que en dificulti la presa d’aire, és tot un avantatge. Sovint en 

d’altres intervencions, la limitació d’aquesta ventilacó creuada als blocs lineals era  que estaven 

disposats massa junts, fet que no permetia aquesta ventilació, però en el cas que ens ocupa, és gràcies 

a la seva disposició que es pot donar aquesta ventilació. 

 
[Fig. 6.12] Baixant de fibrociment descobert 

durant les obres al Conjunt Parera. (Font: 

Adigsa) 
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6.2 Característiques constructives de l’habitatge modest 

 

Ja a l’apartat 4.3.3.3 hem vist les “Condicions mínimes de l’habitatge”, fruit de les solucions 

aportades pels arquitectes que van participar al concurs organitzat pel Col�legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya i Balears l’any 1953 i que van quedar recollides a l’article “El problema de la vivienda 

económica” del número 15/16 de la publicació del Col�legi, la revista Cuardernos de Arquitectura. 

Seguint aquest mateix article, hi trobem les conclusions en matèria de disminució de costos per a la 

construcció d’habitatges econòmics. Varen sorgir una sèrie de recomanacions constructives per 

abaratir costos, les quals queden recollides i degudament comparades amb el Conjunt Parera a la 

següent taula. 

 

PRINCIPIS A SEGUIR PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE MODEST 

Condicions específiques Compliment del Conjunt Parera i comentaris 

1. Supresión de tiendas grandes o almacenes, 

para evitar cubrir grandes luces. 
���� 

2. Supresión de toda clase de viguería por 

medio de bóvedas atirantadas o bien 

contrarréstandose mútuamente. 

� 

3. Eliminar el máximo de hierro, empleando 

estructuras de fábrica y no de hormigón. 
���� 

4. Supresión de estucos y substitución por 

simple blanqueo a la cal. 
� En principi, es té constància que hi havia estucat 

5. Supresión de ascensor, limitando a cinco el 

número de plantas (PB+4PP). 
� 

6. Supresión de revestimiento de azulejos. � 

7. Substitución del mosaico hidráulico por 

baldosín rojo. 

� Es té constància que els paviments eren de 

terrazzo. 

8. Supresión de calefacción. ���� 

9. Supresión de piedra artificial. � Tot i que en poca mesura, les façanes en tenen. 

10. Substitución de mármoles por granito 

artificial. 

���� No hi ha marbre, però enlloc de ser substituït per 

granit artificial, hi ha ceràmica refractària 

11. Supresión de cerrajería en barandillas de 

escalera, substituyéndolas por tabiques. 
���� 

12. Substitución del ramo de fumistería, 

empleando hornillo de carbón vegetal. 
���� 

13. Empleo de fábrica de ladrillo hueco � 

PRINCIPIS A SEGUIR PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE MODEST 

Condicions específiques Compliment del Conjunt Parera i comentaris 

siempre que sea posible, por ser más 

económico y aislante. 

14. Empleo de piezas de yeso hidráulico para 

tabiques interiores. 
� 

15. Uso de mortero de cal grasa y cemento 

lento, en lugar de Portland. 
N/S Es desconeix per manca de projecte original 

16. Reducción al mínimo de carpintería y a 

veces posibilidad de colocar puertas sin 

marcos, como en nuestras masías. 

� 

17. Supresión de persianas y metales. ���� 

18. Acabado interior sin cornisas y sin 

pintura, bastando un simple entesado a 

buena vista. 

� 

19. Reducción al mínimo de lampistería, y 

supresión de gas y agua caliente. 
N/S Es desconeix per manca de projecte original 

20. Supresión de pintura. A la carpintería le 

basta una sola capa de aceite. 
���� 

21. Cubierta de tejado en vez de terrado. � 

22. Dejar las tierra procedentes de cimientos 

en el mismo solar, elevando el nivel de los 

bajos. 

� 

 

 Així com en matèria de condicions mínimes de l’habitatge, el Conjunt Parera ja complia força 

amb les prescripcions sorgides durant aquest concurs (posterior a la seva construcció), queda palès als 

punts analitzats que en matèria de construcció no és ben bé així. Hom creu que en general aquest 

conjunt va realitzar-se amb materials i solucions constructives de major qualitat que les posteriorment 

realitzades per la OSH i, especialment durant els anys 60, i aquest és el motiu pel qual en alguns casos 

supera els estàndards dels “principis” sorgits com a  conclusions d’aquest concurs de 1953.
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6.3 L’estat de conservació dels blocs 
 

 Quan, després d’haver passat per diversos organismes de gestió, l’any 1985 Adigsa es va fer 

càrrec del Polígon Parera, es va trobar amb un conjunt edificat en, aparentment, bon estat. Els 

anteriors organismes de gestió que s’havien encarregat del manteniment del Conjunt Parera i dels 

altres polígons de la OSH, no havien realitzat pràcticament cap intervenció als edificis, tan sols 

s’havien encarregat del manteniment dels ascensors i n’havien pintat les façanes, clarament per 

efectuar-ne un rentat d’imatge.  

 

 L’estructura dels edificis semblava sòlida, però els tècnics d’Adigsa van detectar que la xarxa 

d’aigua estava en molt males condicions. En alguns casos els tubs havien arribat a rebentar degut al 

seu estat d’oxidació. Entre 1985 i 1992 la tasca d’Adigsa va consistir en reparar les instal�lacions 

d’aigua i evacuació (baixants), reparacions que van representar 175 milions de pessetes de pressupost, 

del total de 257 milions de pessetes de pressupost total que tenia l’organisme. 

 

 Cap als anys 90 va sorgir la preocupació derivada de la utilització de ciment aluminós per a la 

fabricació de les biguetes dels sostres dels edificis, però els tècnics d’Adigsa van verificar-ne el seu bon 

estat. Únicament algunes de les biguetes situades als sostres corresponents a cuines i banys havien 

desenvolupat “aluminosi”, de manera que varen ésser substituïdes. En matèria d’aluminosi, i l’entitat 

realitza un programa de seguiment preventiu periòdic, amb revisions cada dos anys. 

 

 En general la impressió dels tècnics d’Adigsa és bona pel que fa a aquest polígon, i sovint la 

queixa rau en el fet que no es mantingués el nivell de “qualitat” en les intervencions posteriors de 

l’OSH, especialment a les intervencions dels anys seixanta.  

 

 Actualment els blocs presenten un bon estat, amb la majoria de les façanes ben pintades, 

incloent les del pati interior d’illa. L’entitat pública es troba en fase de reforç dels murs i els sostres 

de les plantes baixa i semisoterrani, per haver-ne detectat una capacitat portant insuficient. Es descriu 

aquesta intervenció al capítol següent. 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 6.13] Dibuix de l’exposició de dibuixos infantils del Col·legi de La Pau. 

Autor: José Antonio Bujalance. Els veïns del Polígon La Pau (1963-66) van 

trobar-se amb molts problemes tant pel que fa als materials emprats per 

la construcció dels seus habitatges, com per la manca d’equipaments del 

barri. (Font: Revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, núm. 105, 

1974)  
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6.4 La darrera intervenció d’Adigsa 
 

 Gràcies a una conversa amb el cap d’Adigsa i amb la tècnica que s’encarrega actualment de les 

obres, s’ha obtingut aquesta informació de la darrera intervenció que han realitzat i que encara està 

en procés als tots els locals i semisoterranis del conjunt: el reforç dels murs i els sostres de les plantes 

baixa i soterrani. 

 Tal i com hem vist al capítol 6.1, algunes de les sabates contínues que constitueixen els 

fonaments del conjunt, tenen molt poca profunditat, i, alhora, les parets de càrrega a la planta 

semisoterrani tenen tan sols 45 cm d’espessor, tot i suportar edificis de PSS+PB+11PP/7PP/6PP. Adigsa 

detectà que aquestes parets tenien una capacitat portant insuficient, i va programar la següent 

intervenció prevenitiva. Aquesta capacitat portant insuficient, en el cas dels sostres, és deguda a la 

baixa dosificació del formigó utilitzat a les plantes baixa i soterrani, fruit de la baixa qualitat dels 

materials emprats. Aquesta situació es va veure agreujada pel fet que el mal estat de la instal�lació 

d’aigua (reparada al primer Projecte d’Adigsa) va provocar algunes filtracions. 

 

[Fig. 6.14] Intervenció de reforç de murs i fonaments al Conjunt Parera (Font: Adigsa). 

 

  

 

Els murs del pati d’illa i el central, es reforcen mitjançant un folrat amb armadures i formigó, 

creant un nou mur de formigó armat. El mur de la façana principal, es reforça mitjançant una pantalla 

de micropilots. Tot plegat queda lligat i dotat d’estabilitat gràcies a l’execució d’una llosa de formigó 

que substitueix els fonaments existents. Les biguetes prefabricades de formigó existents, són 

substituïdes funcionalment per mitjà de biguetes metàl�liques. Així doncs, en cas de fallida dels murs 

preexsistents, tota la càrrega es reparteix a la nova estructura creada. Un cop finalitzades aquestes 

obres, Adigsa donarà per conluida la seva tasca de rehabilitació del Conjunt Parera. 

 

 

[Fig. 6.15] Execució de la llosa de formigó armat. (Font: Adigsa) 

 

 

[Fig. 6.16] Substitució funcional de biguetes existents de formigó amb  
biguetes metàl·liques. (Font: Adigsa) 
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[Fig. 6.17] Armat dels murs centrals per al reforç  
(Font: Adigsa). 

 [Fig. 6.18] Armadures de reforç dels fonaments del mur del 
pati d’illa (Font: Adigsa). 

 [Fig. 6.19] Armadura de reforç del mur del pati d’illa  
(Font: Adigsa). 

 

 

 

 
   

[Fig. 6.20] Rasa per a pilotatge al mur de façana 
principal (Font: Adigsa). 

 [Fig. 6.21] Execució dels micropilots al mur de façana 
principal (Font: Adigsa). 
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7 C on c l u s i o n s 
 

Un cop analitzat el Conjunt Polígon Parera des de diferents punts de vista, es constata que; 

- A nivell de plantejament urbanístic, el polígon queda totalment integrat a la xarxa urbana. 

Sorprèn veure imatges o plànols de l’època immediata de la seva construcció, on estava 

envoltat d’una zona totalment rural i com avui forma part d’un traçat completament 

acoblat a la ciutat. Això és gràcies a que el Pla Cerdà contemplava el desenvolupament de 

la zona amb detall. A més, l’obertura del carrer Guipúscoa, l’acabaria de connectar amb la 

ciutat aleshores. 

- Pel que fa als edificis, el tret característic de comptar la gran majoria d’ells amb el cos 

central d’obra vista, dota el barri d’una identitat i un cert aire monumental, que no es 

repetiria en posteriors intervencions de l’OSH. 

- Les dimensions dels habitatges són considerables, i tots ells disposen dels serveis mínims. 

Crida l’atenció la reduïda superfície destinada a la cuina (que en alguns casos resulta 

inferior a la pertanyent als banys), però en termes generals superen les prestacions d’altres 

habitatges de promocions contemporànies en el seu temps.  

- Pel que fa als equipaments, eren molt precaris, ja que no estaven previstos serveis 

pròpiament construïts pel barri. Els seus habitants haurien d’esperar a la completa 

integració del barri dins la ciutat per comptar amb serveis com el mercat. 

- De l’anàlisi constructiu, se’n deriva que el sistema tradicional de tres parets de càrrega 

(dues d’elles coincidents amb la façana i una de central) ha funcionat amb els nivells de 

seguretat esperats. La reparació que s’ha hagut d’efectuar a les plantes baixa i 

semisoterrani és fruït de la baixa qualitat dels materials emprats. Es constata que, tot i que 

aparentment els edificis semblen tenir certa solidesa, la seva debilitat és la baixa qualitat 

de materials que s’estilava a l’època per abaratir costos. No obstant, malgrat haver requerit 

d’intervencions per assegurar-ne la continuïtat, comparada amb d’altres intervencions de 

l’època (p. ex.: Les Cases del Governador) o fins i tot posteriors (p. ex.: La Pau), coincideixo 

amb els tècnics d’Adisa en afirmar que els edificis del Conjunt Parera han arribat en bon 

estat al moment actual. 

 

 

 

 

 

 

Personalment, valoro molt positivament els resultats obtinguts en el present Projecte Final de 

Grau, per la dificultat que he tingut d’obtenir informació dels edificis. El fet que el projecte original 

de de l’OSH estigui perdut i que la pròpia Associació de Veïns del barri hagi tampoc en conservi cap  

document gràfic degut a un furt, m’ha dificultat molt la recerca, però gràcies a visites in situ al 

conjunt, l’estudi de trets generals dels blocs que en va realitzar l’ITEC als anys 70, i comparatives amb 

d’altres construccions de l’època, crec que he pogut arribar a un bon coneixement de les 

característiques d’aquesta intervenció d’habitatge social dels anys cinquanta. 

 

Si bé és cert que considero important recuperar la memòria històrica de la ciutat, m’ha resultat 

molt interessant conèixer com funcionaven els sistemes constructius i les instal�lacions de l’època, ja 

que aquests sistemes eren completament desconeguts per mi. A banda de tot això, conèixer aquests 

sistemes i els seus punts febles, així com una de les experiències que s’han adoptat per fer front a les 

seves febleses, pot servir en un futur per rehabilitar el parc edificat d’aquesta mateixa època o 

posterior, i de fet, espero que així serveixi. 
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Núm. 
plànol 

Títol Escala 

01 Fotoplànol any 1958 Sector Llevant 1:10000 

02 Plànol d’emplaçament sobre fotoplànol any 1958 1:2000 

03 Plànol d’emplaçament actual 1:2000 

04 Plànol classificatori segons fase de construcció 1:2000 

05 Plànol classificatori segons alçada de bloc 1:2000 

06 Plànol classificatori segons tipus de bloc 1:2000 

07 Plante s tipus de bloc i habitatge 1:200 

08 Plànol illes 1 i 2: zonificació 1:300 

09 Plànol illa 3: zonificació 1:300 

10 Plànol illa 4: zonificació 1:300 

11 Plantes bloc d’habitatge tipus A 1:200 

12 Plantes bloc d’habitatge tipus B 1:200 

13 Plantes bloc d’habitatge tipus C 1:200 

14 Plantes bloc d’habitatge tipus D 1:200 

15 Plantes bloc d’habitatge tipus E 1:200 

16 Planta tipus bloc A. Habitatges A1 i A2 1:50 

17 Planta tipus bloc B. Habitatges B1 i B2 1:50 

18 Planta tipus bloc C. Habitatges C1 i C2 1:50 

19 Planta tipus bloc D. Habitatges D1 i D2 1:50 

20 Planta tipus bloc E. Habitatges E1 i E2 1:50 

21 Plànol façana principal i secció tipus blocs A, B i C 1:100 

22 Plànol façana principal i secció bloc D 1:100 

23 Plànol façana principal i secció bloc E 1:100 

24 Plànol façana posterior tipus 1:100 

25 Plantes d’estructura dels blocs 1:200 

26 Plànol detalls: trobades 1:20 

27 Plànol detalls: finestra 1:20 

28 Plànol detalls: porta d’entrada 1:20 

 


























































