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Resum  
 

La qüestió urbana a Sant Andreu de Palomar s’expressa en aquesta tesi com la recerca de la 

comprensió del fenomen urbà que li és propi a partir de transcendir la seva societat. En aquest 

context el fenomen urbà es mostra com la plasmació física de la dimensió ètica i cultural de 

l’activitat humana escrita al territori original de Sant Andreu de Palomar al segle XIX, moment 

en que es definí la seva personalitat i la seva identitat urbana encara existent. El treball cerca 

les respostes a través d’un debat d’aproximació qualitativa a la seva realitat, des de diferents 

àmbits, i tots ells enfocats a la captació del seu capital social, escrit en la seva història fins al 

dia d’avui, ara fortament fragmentat. L’estreta relació en el teixit urbà inacabat i provisional que 

s’ha teixit en el seu territori original, que n’ha oblidat la seva empremta, expressa les dificultats 

encara vigents en comprendre’n la necessitat d’intervenir-hi des d’una visió més compromesa. 

Els resultats obtinguts cerquen la necessitat d’acostar respostes socials i també polítiques, per 

atendre el fenomen urbà a Sant Andreu, ara dividit en dos districtes, amb la creació de la 

identitat de Nou Barris l’any 1984, amb la finalitat de canalitzar el capital social des de la 

cohesió cultural. 

 

 

1. Introducció  

 

1.1. Pròleg, diccionari terminològic 

 

Com a pròleg de la redacció de la present tesi es recull una breu descripció dels significats de 

conceptes que s’anomenen que en altres contextos poden donar altres significats. 

 

- Capital social: riquesa qualitativa acumulada a la societat. 

mailto:andreumarfull@gmail.com
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- Cohesió cultural: vinculació social a través d’una resposta ètica col·lectiva. 

 

- Cultura: naturalesa biològica humana transcendida pel raciocini i la seva resposta ètica, 

expressada en tot allò objecte de la creació humana. 

 

- Cultura urbana: la cultura escrita a les ciutats i al conjunt dels fenòmens urbans, mostra 

de la condició equívoca de la nostra conducta, així com les estructures físiques de 

mediació en les nostres relacions. La seva evolució és expressada com la nostra 

evolució cultural. 

 

- Fenomen urbà: efecte de l’antropització del territori i els diferents assentaments urbans; 

la plasmació física de la dimensió ètica i cultural de l’activitat humana escrita als 

assentaments i al medi que interfereixen. 

 

- Hàbitat: localització territorial en la seva dimensió ambiental i natural on es 

desenvolupa la vida. 

 

- Hàbitat urbà: àmbit on resideixen les condicions ambientals i naturals com a fenomen 

urbà, fets necessaris per dotar l’embolcall necessari per la vida. 

 

- Identitat: expressió de la memòria cultural que ens caracteritza com a éssers de 

naturalesa social. 

 

- Memòria col·lectiva: presència d’un substrat comú en la dimensió cultural d’una 

determinada identitat. 

 

- Memòria cultural: síntesis de la cultura donada fruit de l’acte de transcendir, 

descompondre, allò que ja està donat a la síntesis pràctica. 

 

- Qüestió urbana: recerca de la comprensió de tot fenomen urbà a partir de l’acte de 

transcendir la pròpia societat.  

  

 

1.2. Introducció general  

 

En primer lloc el primer que es planteja en aquesta tesi és emmarcar el concepte de qüestió 

urbana, expressió ja de per sí prou complexa, per a orientar-ne el seu significat i donar valor a 

la feina feta. 

 

El concepte de qüestió urbana sorgeix en aquesta tesi arran de la lectura d’un brillant llibre d’en 

Manuel Castells, es titula precisament La qüestió urbana, escrit l’any 1972. Segons ell la 

problemàtica urbana requereix l’aclariment de la qüestió urbana com a mitjà de desmitificació 

de la ideologia de les classes dominants i com a instrument de reflexió per les tendències 

polítiques que, al tractar problemes socials nous, oscil·len entre el dogmatisme de formulacions 

generals i la captació d’aquestes qüestions en els termes, invertits, de la ideologia dominant. La 

matèria prima del seu estudi es centra en tres elements bàsics, les representacions 

ideològiques, els coneixements acumulats, i l’especificitat de les situacions concretes 
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estudiades. I per això  concreta que la forma més indicada per abastar l’estudi és analitzar la 

història del procés d’urbanització, per introduir-se així al centre de la problemàtica del 

desenvolupament de les societats, al temps que descobrim una impressió conceptual 

ideològicament determinada. Per ell és absolutament necessari estudiar la producció de les 

formes espacials a partir de l’estructura social de base. És a dir, i citant paraules seves (
1
): 

 

La relació entre ‘ideologia’ i ‘urbà’ (i, a través d’ella, entre ‘ideologia’ i ‘espai’) no por ser 

estudiada sense aprofundir prèviament en el contingut social d’allò ‘urbà’, és a dir, 

sense  un anàlisi de la estructura urbana. 
 

MANUEL CASTELLS, La qüestió urbana, 1972 

 

Amb aquesta orientació i amb la finalitat d’analitzar la seva dimensió en el cas concret del 

territori original Sant Andreu de Palomar s’ha redactat aquesta tesi. 

 

La qüestió urbana es centra en la necessitat d'apropar els interessos de la gestió de la ciutat 

amb els interessos dels ciutadans, pel  bé de la ciutat i de la ciutadania. En aquest sentit la 

qüestió urbana s’expressa com el procés de transformació dels fenòmens urbans fruit d’una 

determinada evolució cultural donada. És a dir, el medi que hem heretat i al que hem incidit, és 

el resultat de la naturalesa d’aquest procés d’intercanvi entre tots, on la cultura predominant i la 

seva evolució, amb les seves pròpies peripècies, ens ha dibuixat el territori i les ciutats que 

tenim i que tendim a construir, i a reconstruir. És a dir, i tal i com es defineix al pròleg anterior, 

la qüestió urbana expressa la recerca de la comprensió de tot fenomen urbà a partir de l’acte 

de transcendir la pròpia societat. 

 

L’hàbitat urbà i la seva ordenació, l’urbanisme, enllaça amb la nostra memòria, la nostra cultura 

i la nostra identitat, l’embolcall ambiental i natural del fenomen urbà. El fenomen urbà, que 

actualment ordena la ciència urbanística, s’expressa en l’antropització en la naturalesa dels 

seus assentaments, ja siguin camps, pobles o ciutats; és la plasmació física de la dimensió 

ètica i cultural de l’activitat humana. 

 

La ciutat de Barcelona ens expressa el constant repte d’enllaçar la seva història amb la 

memòria i la identitat present a la cultura que ens és pròpia, transformant-se al llarg del temps i 

de l’espai, on el teixit urbà interactua de forma efectiva amb la societat i la seva cultura. El repte 

de la formació del futur Pla director urbanístic metropolità i del Pla d’ordenació urbanística 

metropolità a càrrec de la recentment creada Àrea Metropolitana de Barcelona són sens dubte 

dues empreses que transformaran la ciutat i la seva relació amb els municipis veïns, i sobre les 

que s’implementaran les polítiques urbanes estructurals.  

 

Quin serà el paper de cada municipi?, tots ells tenen la mateixa veu?, i una pregunta encara 

més oportuna, si el procés de maduració plantegés establir una única entitat administrativa que 

donés veu al conjunt del teixit urbà de l’àrea metropolitana com seria?, quines figures territorials 

hi hauria? Totes aquestes preguntes sens dubte demanen temps i molta reflexió, però cal 

treballar-hi, perquè mentre estiguem tan dividits i els centres de decisió estiguin tant 

monopolitzats per qüestions polítiques difícilment es podrà donar empenta a la unitat lògica 

d’un àmbit metropolità, interrelacionat en un mateix teixit heterogeni de nuclis integrats. I 

                                                           
1
 Aquesta és una citació del capítol La ideologia urbana del  llibre La sociología urbana (CASTELLS, M. i SUSSER, I., 

2001, 93), que transcriu alhora el llibre La cuestión urbana (CASTELLS, M., 1972). 
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d’aquests nuclis, més enllà dels que descriuen les actuals entitats locals oficials, n’hi ha varis a 

la mateixa Barcelona. Sant Andreu de Palomar n’és un i no es respon especialment amb l’àmbit 

que defineix l’actual districte VII de Barcelona, un territori que ara per ara està sobreposat a 

una extensió molt diversa i heterogènia de barris dins seu i al seu voltant.  

 

La ciutat en extensió, que teixí l’àrea metropolitana als segles XIX i XX amb els fenòmens 

transitoris, fortuïts i fins i tot arbitraris que la modernitat ens ha portat, no ha deixat 

d’evolucionar, i pel camí han passat coses, moltes d’elles que som conscients que cal arreglar, 

però també d’altres menys clares, com la forma en que s’ha atès el creixement dels nuclis 

agregats a la ciutat al final del segle XIX, per Reial Decret i després de que l’Ajuntament de 

Barcelona ho demanés dos cops, l’any 1879 i l’any 1885, i que els ha condicionat molt. La 

ciutat acabada i consolidada que sembla que tenim topa amb el fet que bona part d’aquest teixit 

fou una resposta provisional per a resoldre problemàtiques urgents, que es van aprofitar de la 

manca de control social de la ciutadania i de la seva incapacitat de decidir els seus designis. 

Ara, davant de la revisió de l’actual Pla General Metropolità de l’any 1976, és un bon moment 

per fer balanç i fer un esforç per comprendre quina ciutat tenim i quin és el seu potencial de 

transformació, no només física, sinó també administrativa, amb tota la dimensió social i cultural 

que l’acompanya. Barcelona, Catalunya i Espanya han tingut moltes dificultats per a 

democratitzar la societat, diverses guerres civils, els fracassos de dues repúbliques, dictadures 

i cops d’estat en donen fe, i això s’expressa de forma clara en com hem transformat el territori, 

el nostre medi urbà i natural. Mostra d'això són les resistències tècniques i socials, respostes 

culturals, que la ciutadania i els poders públics mostren davant el repte d'abordar la seva 

transformació. 

 

Aquesta tesi ni pot ni pretén resoldre tots aquests reptes, però sí que es planteja parlar-ne, 

impulsant un debat sensible a la seva naturalesa, per permetre estimular de forma creativa 

noves maneres de transformar-la acostant el capital social a la seva gestió. La història de la 

qüestió urbana de Sant Andreu de Palomar també és la història de l’àrea metropolitana, la 

història d’un entramat d’històries i cultures heterogeni, i comprendre-la, és també una manera 

d’acostar sensibilitats i de teixir instruments de cohesió social i maduració democràtica.  

 

Aquesta tesi pretén desenvolupar aquesta qüestió des d’una visió amena i propositiva en un 

àmbit territorial concret dins l’actual àrea metropolitana de Barcelona. Em refereixo a Sant 

Andreu de Palomar, un poble de mil anys d’antiguitat, ara absorbit dins del complex i desigual, 

sempre inacabat, entramat urbà de la plana de Barcelona i els seus entorns. Perquè Sant 

Andreu de Palomar?, doncs per molts motius, però segurament n’hi ha dos de principals, un 

per que me’l conec bastant, sóc fill d’allà i de família santandreuenca, i crec que tinc una bona 

oportunitat per parlar del poble de la meva família i ajudar a aportar comprensió del valor de la 

seva identitat més enllà d’entendre’s com un antic poble rural convertit en un barri més de 

Barcelona; i l’altre per que vull qüestionar tant la forma com s’ha atès la seva realitat territorial i 

cultural, com la forma com s’està atenent en l’actualitat, ara que s’està madurant el debat 

urbanístic metropolità amb la recentment creada Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest 

sentit, l’organització administrativa i la incidència d’una ciutat històricament veïna i ara contínua, 

la vella Barcelona, hi té molt a veure. Sense cap més ànim que aportar debat i investigar la 

validesa de l’actual model urbà, en la seva dimensió social, política i cultural, m’he proposat 

redactar aquesta tesi.   
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Es tracta d’un treball de reflexió d’abast qualitatiu relacionat amb bastants dels continguts del 

programa acadèmic del màster cursat, en especial amb els àmbits temàtics de la formació 

espaial dels valors urbans i el dels elements de gestió urbana i territorial. En una dimensió 

menor s’emmarca també en l’àmbit de la ciutat i territori sostenible, en la mesura que es pretén 

aportar debat sobre futurs models territorials i urbans més sostenibles. També està vinculat, en 

certa manera, amb el temari del mòdul de política del sòl i habitatge. 

 

 

1.3. Revisió de la literatura existent 

 

Existeix una gran quantitat de literatura referida al debat de la gestió, la planificació i la 

regeneració de l’àmbit metropolità de Barcelona, així com el debat aportat en un àmbit que s’ha 

caracteritzat per disposar de diferents instruments de planificació i pocs resultats vàlids a Sant 

Andreu de Palomar, on s’han imposat fonamentalment els designis de l’arbitrarietat de qui ha 

protagonitzat l’autoritat i el poder, amb algunes excepcions, sobretot en aquelles dutes a terme 

per el propi capital social de Sant Andreu. La literatura vinculada amb aquests afers és molt 

àmplia, i sobrepassa la capacitat de documentar-la extensament en aquesta tesi. El debat de 

l’estat de l’art es centra acostar la sensibilitat que ha dibuixat la identitat física i social del Sant 

Andreu tradicional i les seves manifestacions modernes, així com en donar una visió general de 

treballs que la enfoquen en diferent mesura en la lectura del debat metropolità dels diferents 

àmbits socials, polítics, econòmics i culturals, així com en la disciplina urbanística tradicional. 

També s’hi ha aportat treballs d’interès d’abast més teòric sobre el concepte de ciutat i espai 

públic com a focus de l’activitat política i el foment del contracte social sobre el que es 

constitueixen les comunitats, i amb elles la cultura que les defineix. 

 

Dins de la memòria cultural de Sant Andreu de Palomar hi ha un llibre que excel·leix per 

damunt de qualsevol altre, un llibre present en aquesta tesi i en la memòria de tothom que 

tingui interès en conèixer la història i la identitat d’aquest poble. Sense rumiar-hi massa tinc el 

més absolut convenciment que tots els llibres que es a la seva història utilitzen la valuosa i 

extensa documentació que ens deixà per goig de tots els santandreuencs i totes les 

santandreuenques, així com per tota persona que estima l’estudi de la cultura humana. El seu 

llegat s’ha estès en tants llibres que forma part del patrimoni comú de totes les publicacions 

que parlen de la història de Sant Andreu. Ens referim al llibre del poeta, sacerdot i historiador 

Joan Clapés i Corbera titulat Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar publicat l’any 1931 

en tres volums de més de tres-centes pàgines cadascun que recollien fins a nou llibres, tres per 

volum, on redactà tot allò que feia referència a Sant Andreu, des de la seva història a l’evolució 

del municipi, la vida social amb la relació i història de les entitats culturals, benèfiques, docents, 

esportives, musicals, i el conjunt de totes les tradicions, festes i costums que li eren pròpies, 

tant les existents com les desaparegudes; recollint també les biografies de les persones més 

significatives i il·lustres, així com una minuciosa i detallada descripció de les associacions 

catòliques, culturals, polítiques i d’oci. Dedicà una extensa descripció a la narració del 

desenvolupament gradual del poble de Sant Andreu, del seu municipi i de la naturalesa de tots 

els municipis veïns, fins i tot de Badalona. Documentà totes les peripècies de Sant Andreu en 

les diferents guerres i lluites que ens han precedit, i narrà i documentà com mai més ningú ho 

ha fet tots i cada un dels racons del seu territori, les seves masies, les existents i les 

desaparegudes, també les restes arqueològiques documentades, però també les carreteres i 

les vies, les sèquies i els molins, les fonts i les mines del terme, els rius i els torrents, els llocs 

topogràfics i el que sobta més, una extensa descripció de la geologia, orografia, mineralogia, 
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hidrografia, clima, flora i fauna molt més acurada que la de qualsevol informe de sostenibilitat 

ambiental actual, que disposa de molta informació, però la major part molt genèrica; així com 

una extensa base estadística dels censos des del segle XIV fins a les tipologies edificatòries 

del poble per alçades, perfectament documentades, i fins i tot els més minuciosos detalls de 

cadascun dels desenvolupaments urbanístics, obres d’urbanització i expropiacions que anaren 

teixint la seva transformació. Aquest llibre és de fet una evolució d’un primer llibre escrit trenta-

dos anys abans i molt menys conegut, entre altres coses perquè les fulles històriques 

l’incorporaren. Es tracta del llibre publicat l’any 1900 i anomenat  senzillament Sant Andreu de 

Palomar, i va escrit sota la l’impuls de la profunda impressió que li suscità l’annexió 

descoratjadora amb la Gran Barcelona fruit del Decret d’Agregació de l’any 1897. Aquest llibre, 

de la mateixa manera que succeí en el llibre de Manuel Castells ja indicat, La qüestió urbana, 

(1972) que fou també la seva primera gran obra, nasqué d’una preocupació. En Manuel 

Castells introduí el seu llibre més conegut amb l’expressió ‘Aquest text nasqué de cert estupor’. 

En Joan Clapés i Corbera ho cita amb la següent expressió, redactada en català antic (
2
): 

 

Si per desgràcia l’agregació, ó millor dit la absorció de Sant Andreu per la capital, 

tingués d’esser permanent, allevors com ara, me quedará la íntima satisfacció de haver 

recullit com á bon fill tots los papers y documents qu’ honran de prop ó de lluny la bona 

memoria de la mare finada, pera recordar y fer objecte de imitació als futurs paysans 

nostres, lo que fou la població de Sant Andreu de Palomar, y lo que feren sos fills en 

tots los ordres de la vida. 
JOAN CLAPÉS Y CORBERA, Sant Andreu de Palomar, 1900 

 

Les seves preocupacions però es veieren calmades tres dècades després, degut a que Sant 

Andreu seguí teixint esperança i dirigint els seus designis, disposant de grans regidors 

santandreuencs triats per la seva població, personatges que ja formen part de la història 

d’aquest poble, i així es transmeté un missatge més tranquil·litzador en la seva obra. En el 

pròleg de les fulles històriques citades expressava, en la seva cloenda, la següent valoració, 

més pausada (
3
): 

 

I és cert que la història de la ciutat de Barcelona i de són antic comtat, en les edats 

medieval i moderna, ha estat la síntesi de Catalunya, i els ahir petits pobles de l’entorn 

han estat sempre com beatificats i sumergits en els resplendors i en l’escalf de 

Barcelona, de la qual neixien, i d’ella s’han nodrit i crescut, i per ella tenen un valor 

imponderable, però, en conseqüència, no han estat mai posats i valorats 

independentment del valor enorme, incommensurable de la Barcelona mare, títol 

aquest de justícia, de noblesa i d’honor pels ex pobles agregats, a l’estil de l’honor i la 

noblesa dels prínceps que els pervé de l’honor i la noblesa dels seus pares. 

 
JOAN CLAPÉS I CORBERA, Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar, 1930 

 

Eren anys d’esperança però també de tensió social, feia molt poc que un dictador s’hagués 

exiliat després d’ocupar el poder durant bastants anys i canviar la fesomia social i cultural de la 

ciutat, sota la benedicció del rei Alfons XIII, avi de l’actual rei d’Espanya, que acabà també 

fugint de l’Estat per la pressió popular i la inestabilitat política i militar. Al final tots coneixem 

                                                           
2
 Aquesta és una citació textual de Joan Clapés i Corbera al llibre Sant Andreu de Palomar (CLAPES i CORBERA, J, 

1900, 12) 
3
 Aquesta és una citació textual de Joan Clapés i Corbbera al primer volum del llibre Fulles Històriques de Sant Andreu 

(CLAPES i CORBERA, J., 1931, 20) 
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bastant bé la història, vingué un nou cop d’estat, i esclatà una guerra civil sense precedents, 

amb la implicació internacional i la victòria feixista aliada amb el nazisme, amb la derrota de la 

fràgil obertura republicana, aliada amb els soviètics en menor mesura, i amb el suport de les 

Brigades Internacionals dels Estats que més endavant sotmetrien el feixisme a la resta 

d’Europa. Transcorreguts cinquanta anys Sant Andreu de Palomar era una nova realitat, 

mantenia el seu teixit central, però no el seu territori, sense el que és impossible concebre la 

seva història. Nova gent i noves problemàtiques assolaren Barcelona, Catalunya i Espanya, i 

deixaren Sant Andreu ben mutilat, amb l’aparició espontània i informal de nous nuclis de 

població desagregats del teixit identitari del poble de Sant Andreu, el centre de poder no era a 

la seva gent, era molt lluny d’aquí, més lluny que de la capital catalana. Tot i així la tradició 

cultural i associativa mai ha defallit, i han aparegut altres identitats que conviuen en proximitat 

amb la santandreuenca. L’any 1984 es publicà una intensa base documental que es serví de 

l’obra de Joan Clapés i Corbera i afegí la realitat social i econòmica instaurada durant el 

franquisme; comptà amb la direcció de l’Assemblea de la Parròquia de Sant Andreu de 

Palomar, el Consell Parroquial, l’Associació de Veïns creada l’any 1971, i l’Arxiu Històric de 

Sant Andreu de Palomar. Era abans de l’actual divisió de districtes, abans que es creés des del 

govern socialista municipal el districte de Nou Barris. Fou una feina documental intensa, que 

recollia tota la informació disponible amb la voluntat de retrobar l’arrelament i la solidaritat en la 

pròpia identitat. El llibre es titulà la Guia de Sant Andreu de Palomar, i expressava en la seva 

introducció (
4
): 

 

Som un grup de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar, que arrel  d’una Assemblea 

Parroquial ens va preocupar la relació entre els fills del barri de Sant Andreu i els nou 

vinguts en diferents moments de la història del barri. Ens va semblar que arrelar en una 

terra, en un barri, en una gent és molt important per retrobar la nostra identitat, per 

saber qui som, què fem aquí, i quines comunicacions hem de crear per tal de construir 

un entorn (en aquest cas el més proper és el nostre barri) més huma que ens permeti 

no sols descobrir la història de la nostra gent, majoritàriament treballadora, les seves 

lluites, sofriments i aspiracions, sinó també recrear la solidaritat necessària per anar 

anticipant en fets ben reals tot allò que desitgem per a tots. 

 

Creiem que és molt important conèixer el lloc on es viu, els seus carrers, les seves 

places, les entitats, la seva història, el treball, la provinença, la seva població, el que 

ens alegra i diverteix, les seves festes... i perquè no totes aquelles adreces que ens 

poden ser útils en un moment determinat de la nostra vida quotidiana: a l’hora de cercar 

escola o guarderia pels fills, a l’hora de comprar un llibre, o de fer esport, o atendre una 

necessitat social, religiosa, o perquè cerquem un grup de reflexió, per comunicar-nos, o 

un espai per crear cultura popular, o simplement perquè volem un metge, ens volem 

apuntar a un sindicat o partit, o intentem llançar un telegrama... obrir un compte a la 

caixa, o agafar l’autobús. 

 

Per totes aquestes raons, i perquè ens sembla que no sols pot servir pels nou vinguts a 

Sant Andreu sinó pels que hi han nascut però, potser coneixen poc el barri, vàrem 

creure convenient confeccionar aquesta guia del barri. 

 
Guia de Sant Andreu de Palomar, 1984 

                                                           
4
 Aquesta és una citació textual del Grup de treball de l’Assemblea de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar al llibre 

Guia de Sant Andreu de Palomar (Grup de treball de l’Assemblea de Sant Andreu de Palomar de 1983, 1984, 4) 
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La història d’un creixement caòtic ha determinat grans interrogants en la identitat d’aquest 

territori en relativament pocs anys, però la societat evoluciona, i entrada la democràcia s’ha 

restituït bona part de la veu popular, amb nous protagonistes, i noves cultures, també amb nous 

reptes a atendre per l’anàlisi de la qüestió urbana. Als respectius arxius històrics dels districtes 

germans actuals de Nou Barris i de Sant Andreu es disposa d’una àmplia font documental que 

recull la major part de les obres que contenen la memòria escrita dels barris més antics i més 

recents, no de tots, i no tots amb la mateixa intensitat, però són una important mostra de la 

feina de relligat col·lectiu de la cohesió social existent. Aquests llibres estan citats a l’Annex 1 

de la present tesi. 

 

Existeixen també diferents treballs que han estudiat de forma parcial la qüestió urbana de 

municipis veïns i la realitat metropolitana de Barcelona, que donen una orientació del debat 

actual que planteja la nova dimensió d’una ciutat que ja ha ocupat l’espai que administra i 

s’enllaça amb el teixit consolidat d’altres nuclis i realitat urbanes més precàries. En són un bon 

exemple, algunes de les tesis redactades en el marc del present mestratge dirigit pel Centre de 

Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, com ara la tesi de 

l’alumna Melisa Rodríguez Sánchez, titulada Transformació urbana, social i econòmica dels 

barris del marge esquerre del Besòs. El cas de Santa Coloma de Gramanet (
5
), que analitza 

l’impacte positiu de les intervencions dutes a terme els darrers anys en aquest municipi veí amb 

l’objectiu de recuperar part de l’espai públic de la ciutat, al marge del riu Besòs, i la regeneració 

urbana dels seus voltants, des del punt de vista social, econòmic i residencial. Es tracta d’un 

exhaustiu treball documentat tant des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu, i dins de les 

reflexions que aporta és destacable com ressalta la necessitat del consens en la participació 

ciutadana, el seu control i la necessitat d’establir mecanisme d’integració en el món laboral i la 

cultura en aquells barris amb mancances de dinamisme social i econòmic. Aquestes reflexions 

s’afegeixen a d’altres més habituals com la necessitat de fomentar activitat econòmica, millorar 

les connexions viàries i el transport públic, i potenciar les polítiques d’habitatge protegit. En 

canvi la tesi de l’Anna Garriga Flaquer, titulada Exclusió industrial vs integració residencia’ (
6
), 

es planteja la cerca de respostes a la convivència d’usos entre indústria i habitatge en la 

història urbanística de Barcelona, analitzant un detallat procés de transformació del seu 

impacte inicial fins als nostres dies, des de l’urbanisme expansionista i classista impulsat per la 

zonificació predominant en els plans urbanístics, fins la casa-fàbrica que ha permès una major i 

més estreta relació entre habitatge i indústria que el pla comarcal de 1953 ja va transcriure. La 

tesi de Jaume Masip, titulada Re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a models 

policèntrics’ (
7
), planteja un debat d’escala ja regional, on recull part de la maduració del propi 

Pla territorial metropolità de Barcelona de l’any 2010 sobre el model d’assentaments nodals, i 

analitza la tendència a sistemes urbans metropolitans policèntrics, amb dues polaritats 

principals, la central al voltant de la ciutat de Barcelona i els subcentres de coneixement que 

l’envolten. La seva hipòtesi parteix del punt de vista que aquests sistemes afavoreixen la 

                                                           
5
 Nota de l’autor: la tesi de Melisa Rodríguez Sánchez  titulada  Transformación urbana, social y económica de los 

barrios del margen izquierdo del Besós. El caso de Santa Coloma de Gramanet, és una tesi del màster universitari en 
gestió i valoració urbana de la Universitat Politècnica de Catalunya, sota la tutoria de Rolando Biere Arenas, arquitecte 
investigador del CPSV, de l’any 2009. 
6
 Nota de l’autor: la tesi de l’Anna Garriga Flaquer  titulada  Exclusió industrial vs integració residencial, és una tesi del 

màster universitari en gestió i valoració urbana de la Universitat Politècnica de Catalunya, sota la tutoria de Carlos 
Marmolejo Duarte, arquitecte investigador del CPSV,  de l’any 2010. 
7
 Nota de l’autor: la tesi de Jaume Masip titulada  Re-estructuració dels sistemes metropolitans cap a models 

policèntrics?, és una tesi del màster universitari en gestió i valoració urbana de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
sota la tutoria del Dr. Arquitecte i director del CPSV Josep Roca Cladera, de l’any 2011. 
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cohesió social i econòmica, un desenvolupament sostenible i una competitivitat territorial 

equilibrada en el marc de l’economia del coneixement, i les seves conclusions corroboren 

aquesta visió i aporten un minuciós debat sobre l’estructura productiva potencial i recomanable 

per al seu desenvolupament. Tots ells aporten interessants resultats i un debat enriquidor, però 

en certa manera no acaben d’enllaçar la història de cada un dels territoris en la seva dimensió 

sòcio-política i cultural, són instuments més aviat d’anàlisi socioeconòmic i urbanístic. En 

aquest sentit, l’actual tesi en suposa un contrapès. 

 

En un altre nivell existeix un altre debat, el promogut pels propis protagonistes del debat 

territorial metropolità, o si més no el d’alguns d’ells, com ara en Lluís Casassas, que en el seu 

llibre Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps publicat l’any 1974 fa una excel·lents 

transcripció de bona part de la informació i anàlisi de la naturalesa i el procés d’evolució urbana 

de l’actual teixit metropolità, però en canvi redueix els valors urbans a un passat recent 

incomprès previ a la dictadura del General Franco, amb la identitat barcelonina idealitzada i la 

resta d’identitats, com ara la de Sant Andreu de Palomar, molt simplificades. En canvi en 

Manuel de Solà-Morales, en el seu llibre Deu lliçons sobre Barcelona, publicat l’any 1985, 

expressa un major i millor aprofundiment en la comprensió de les causes que promogueren i 

acompanyaren el creixent desordre urbà fragmentat ja iniciat durant l’època en què la burgesia 

catalana dirigia també la política de la ciutat. Tanmateix, potser per estar escrit en un moment 

d’esperança que calia treballar de forma positiva, defuig de donar judicis de valor al fet que els 

plans que es varen promoure abans i després de la dictadura van aixecar dues ciutats 

diferenciades, la ciutat burgesa i beneficiada d’una estructura qualitativa integrada amb el nucli 

històric de Barcelona, i la resta del territori, a mans de les seves empreses i de l’abandonament 

del teixit urbà obrer que generaren. El llibre La construcció del territori metropolità. Morfogènesi 

de la Regió Urbana de Barcelona, escrit per l’Antonio Font Arellano, en Carles Llop Torné i en 

Josep Maria Vilanova Claret, tots ells professors del Departament d’Urbanisme i Ordenació del 

Territori de la UPC, publicat l’any 1999, mostra ja un grau de coneixement i documentació molt 

intens en disciplina urbanística sobre l’àmbit metropolità, en la seva materialització física i 

funcional, i en canvi expressa un debat molt més tècnic i menys influenciat per moments 

d’intensitat emocional política, exposant un territori comprès funcionalment des de la seva 

infraestructura viària i ferroviària, la xarxa del transport públic, les xarxes de subministraments, 

el conjunt de grans parcs urbans i de protecció dels espais lliures, les àrees d’innovació i 

d’intercanvi nodal i la política metropolitana d’habitatge, amb una finalitat última, 

instrumentalitzar el debat urbanístic amb la finalitat  de dibuixar un territori més just, més 

eficient i és bell en la perspectiva de les regions europees del segle XXI. En un territori més 

acadèmic i conceptual apareix de nou Jordi Borja, que ja fou un dels protagonistes de la 

transformació i el debat administratiu i urbanístic de Barcelona al final de la dictadura, quan a 

l’any 2010 publica el seu llibre Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona, on fa un 

interessant i crític debat sobre el canvi entre l’esperit conciliador i el consens social entre 

ciutadania i gestió de la ciutat previ als Jocs Olímpics de l’any 1992, la projecció següent del 

model ‘Barcelona’ que els poders públics han tendit a polititzar i el lent però constant 

allunyament mutu entre ciutadania i poders públics que es constata avui en dia. En aquest 

sentit fa una aposta decidida pel retorn al dret a la ciutat, emfatitzant les debilitats dels governs 

de la ciutat, però en cap moment posant sobre la taula la crisi de l’actual model cultural que 

prioritza el debat econòmic i competitiu en una economia cada cop més global i allunyada de la 

realitat social i cultural de cada lloc. 
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Ara bé, en un altre nivell del debat, i més proper al temari i el perfil d’aquest mestratge, 

afegeixo un article ple de grans afirmacions que realment no es solen llegir avui en dia, si més 

no de la ma de persones rellevants. Em refereixo a un article publicat per en Josep Roca 

Cladera l’any 2002 al diari El País (
8
), on exposa de forma sintètica potser els principals reptes i 

maldecaps del desenvolupament saludable de la metròpoli barcelonina en les seves 

dimensions urbanes i territorials, en la comprensió d’una estructura territorial competitiva i 

eficient. Ho diu clarament, hi ha dos problemes, la dreta espanyola que potencia una gran 

capital estatal a Madrid i és gelosa d’una capitalitat barcelonina, i també un altre problema més 

autòcton, la dreta catalana, que en la seva catalanitat ha posat traves al desenvolupament 

d’entitats metropolitanes que haurien pogut impulsar molt més i millor el seu potencial. La 

principal aportació però, al meu entendre, recau en la capacitat d’apuntar sense embuts en el 

problema principal i amb el que he iniciat aquest estat de l’art, el Decret de Nova Planta i la 

seva perfecte incidència encara en la actualitat, perjudicial en tots els sentits, per a Barcelona, 

Catalunya i sense dir-ho també per Espanya. Exposa la necessitat de recuperar per al conjunt 

del Pla de Barcelona la unitat de govern, la municipalitat que a principis de la dècada de 1980 

proclamaven Lluís Casassas i Joaquim Clusa, si bé, sense dir-ho parla indirectament de la 

restitució del Consell de Cent. L’existència d’una entitat social i cultural de primer ordre com el 

Consell de Cent desaparegut fa ja tres segles fa recobrar amb cert romanticisme un debat 

sobre tot allò que hauria pogut passar en l’actual caos urbà metropolità de Barcelona. Però bé, 

en Josep Roca tampoc dóna eines per a restituir el Decret de Nova Planta. En qualsevol cas, ja 

en el procés metodològic i en el debat posterior, en parlo més obertament, elaborant un major i 

més extens debat, interioritzat en aquesta tesi, entre els autors protagonistes del debat 

metropolità aquí citats. 

 

Per finalitzar, i com a contrapès a tot aquest intens i aparent desproporcionat debat, voldria 

posar punt i final al marc teòric i conceptual d’aquesta introducció de la tesi amb reflexions 

d’altres autors, investigats més a fons en una tesi paral·lela que he redactat juntament amb 

aquesta, en un altre mestratge germà en la seva temàtica i de la ma del mateix professorat, 

però que degut a l’organització administrativa del mateix ha fet que hagi entregat i presentat 

primer aquesta tesi. El títol d’aquesta segona tesi és, serà La memòria cultural urbana com a 

instrument per la gestió de la planificació urbana i territorial. Tota ella analitza la cultura que ens 

ha acollit i que tendeix i ha tendit sempre a evolucionar de la ma del pensament i els artificis 

humans que hem aixecat, com les ciutats modernes, en un context deslocalitzat de Catalunya i 

centrat en la cultura que ha forjat el capitalisme i les seves manifestacions urbanes. Aquest 

debat té sentit en aquesta tesi, i de fet hi és present perquè les he escrites conjuntament. Les 

diferències són que una no parla de cap lloc concret, i l’altre d’un lloc específic, de Sant 

Andreu, que és, de fet, un exemple tan vàlid com qualsevol altre. Analitzar una entitat històrica 

com aquesta és una manera de parlar de la nostra cultura, perquè de fet, tota expressió cultural 

és representada en els nostres medis, els fenòmens que l’home artificialitza, com ara les 

ciutats, i també la Barcelona metropolitana. En ella expresso que cal aprofundir en la 

banalització cultural i els avenços dels models compartits i comunicats en una era de retorn a 

una revisió historicista sense precedents, a escala global. L'ésser humà té la necessitat 

d'articular diverses formes específiques d'expressió, en diversos àmbits polifònics, la polifonia 

de la paraula humana, sobre l'escenari del gran teatre del món, essència de la capacitat 

d'establir un hàbitat propi construït al llarg de l'espai i del temps.  

                                                           
8
 Nota de l’autor: l’article indicat redactat per en Josep Roca Cladera titulat Barcelona 'petita', Barcelona 'gran' es 

publicà en edició impresa al diari El País el 12.09.2002, i actualment està disponible a internet. [data de la consulta: 12 
de febrer de 2012]. http://elpais.com/diario/2002/09/12/catalunya/1031792844_850215.html 
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Cal estimular la memòria subjacent, el contrari de l'atenció és la indiferència. Cal una 

observació atenta als efectes de les voluntats que ens han impulsat a transformar els nostres 

hàbitats urbans, acostar-nos a comprendre els riscos que acompanyen la desatenció del 

patrimoni natural i cultural que hem heretat, amb sensibilitats renovades tal i com Josep M. 

Esquirol proposa en el seu article Sobre la idea de respecte (
9
). 

 

La mirada atenta ens permetrà copsar la vulnerabilitat, l'harmonia o el secret, i en 

conseqüència, ens obrirà al sentit del respecte. 
 

JOSEP M. ESQUIROL, Sobre la idea de respecte, 2006 

 

Desatendre la realitat que ens envolta, per impotència o per resistència, ens condueix a 

generar conflictes que d'una manera o altra ens condicionen, desfigurant així la confiança sobre 

la qual es construeix tota identitat, la cultura i el progrés. Resultat d’aquests dèficits en són la 

visió material i instrumental del territori i la seva manca de sensibilitat ambiental, com expressà 

ja fa bastants anys i molt clarament en Kenneth Boulding en el seu article The Economics of the 

Coming Spaceship Earth, de l’any 1966 (
10

). 

 

Avui en dia l'urbanisme tradicional afronta l'abast de les ciutats i es preocupa 

essencialment d'organitzar i planificar la seva extensió ... els límits de les ciutats, un 

tercer estat del territori, entre el camp i la ciutat, és on els professionals del urbanisme 

han desenvolupat tradicionalment la seva feina, des d'on ha contemplat el món i ha 

afrontat la seva transformació ... la cosmovisió tecnocientífica ha convertit la planificació 

i l'ordenació del territori en una 'econosfera' ... la econosfera és un subsistema de la 

biosfera governat per l'activitat econòmica, és a dir "el conjunt de tots els objectes, 

persones, organitzacions, etc., que són interessants des del punt de vista del sistema 

d'intercanvi econòmic.  
KENNETH BOULDING, The Economics of the Coming Spaceship Earth, 1966 

 

És la nostra cultura on resideix l'estructura formal del que ens perfila, del que hem heretat i 

tendim a aspirar a transcendir, en ella el passat s'erigeix com la memòria que ens situa en el 

present, que ens fa conscients del que som i volem ser, i del que no volem reconèixer. El 

retrobament amb la memòria enriqueix. En l'enorme extensió metropolitana, tal com es descriu 

Manuel Castells al seu llibre La sociologia urbana (
11

): 

 

És la seva capacitat per organitzar materialment aquesta interrelació en formes, ritmes, 

experiència col·lectiva i percepció comunicable el que fa que les ciutats siguin 

productores de sociabilitat i integradores d’una creativitat que, d’altra manera, seria 

destructiva. El desafiament és major que mai a l’era de la informació, degut al poder 

dels fluxos de comunicació i a la seva capacitat per dissociar la funció del significat.  
 

MANUEL CASTELLS, La sociología urbana, 2001 

                                                           
9
 Aquesta és una citació de l’article de Josep Maria Esquirol a la revista VIA 05. Valors, Idees, Actituds, de la Revista 

del Centre d’Estudis Jordi Pujol (ESQUIROL, J.M., 2006: 48-55)  
10

 Aquesta és una citació de l’article de Kenneth Boulding titulat The Economics of the Coming Spaceship Earth, que 

redactà en motiu d’una Conferència feta a Washington DC, el 8 de març de1966. La cita està continguda a l’article 
Territoris de risc de Pere Torres, dins la Revista al llibre VIA 05. Valors, Idees, Actituds, de la Revista del Centre 
d’Estudis Jordi Pujol (ESQUIROL, J.M., 2006: 125-135) 
11 

Aquesta és una citació del capítol La cultura de las ciudades en la era de la información del  llibre La sociología 

urbana, de Manuel Castells i Ida Susser (CASTELLS, M. i SUSSER, I., 2001, 479). 
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1.4. Objecte de l'estudi i metodologia a utilitzar 

 

Tal i com s’ha expressat a l’inici de la introducció general de la qüestió urbana es centra en la 

necessitat d'apropar els interessos de la gestió de la ciutat amb els interessos dels ciutadans, 

pel  bé de la ciutat i de la ciutadania. Tanmateix, al final de l’apartat anterior, he finalitzat el 

debat de l’estat de l’art amb una cita de Manuel Castells, on s’ha vinculat la capacitat 

d’organitzar-se com a font de producció de sociabilitat i creativitat, necessàries per 

l’estructuració de les ciutats en un marc cultural de convivència vàlid entre les llars i les xarxes 

de comunicació, expressant així les dimensions locals i deslocalitzades de les realitats urbanes, 

més en la mesura que aquestes són més extenses i complexes. L’abast d’aquestes reflexions 

poden desenvolupar gran quantitat de treballs, però com el títol bé expressa la intenció és 

parlar de Sant Andreu de Palomar, en la mesura que expressa una realitat urbana amb una 

llarga història, que s’ha sobreposat amb altres realitats culturals i socials que han dibuixat un 

fenomen urbà peculiar, en procés de maduració en la mesura que és recent. Vull parlar de Sant 

Andreu de Palomar per parlar del silenci i l’oblit a què ha estat sotmès en la mesura que ha 

estat integrat dins el municipi de Barcelona, i en la mesura que el valor del seu capital social ha 

estat fragmentat i desatès. En l’actual debat metropolità, amb les debilitats sabudes degudes a 

la divisió administrativa en nuclis ara entreteixits i la dificultat d’articular un debat estratègic de 

qualitat, entenc que ha d’incorporar un intens i profund debat sobre la divisió territorial actual 

dins del propi municipi de Barcelona, amb la finalitat de valorar el seu peculiar potencial de 

centralitat interurbana i de suport i enllaç cultural en la identitat dels barris que l’envolten, també 

amb les seves pròpies identitats diferenciades. Mentre es demanda en diversos àmbits articular 

estructures de gestió i govern supramunicipals que permetin obrir debats a altres escales 

territorials sense impediments, entenc que també és necessari reforçar de forma decidida 

l’aprofundiment de la cohesió social de l’escala urbana més propera al ciutadà, el barri, i la 

seva convivència de proximitat amb els respectius barris veïns i el medi que ens envolta. 

Aquest és el principal objectiu de fons, emmarcat en un territori que conec prou bé, on he 

nascut i crescut, i que he tingut moltes ocasions per qüestionar i valorar.  

 

El debat metropolità, la gestió urbana i el valor i la qualitat del capital social són els principals 

objectes d’estudi, el primer com a rerefons més polític, el segon com a sistema funcional 

d’organització, i el tercer com a valor social i cultural. En el fons tots ells parlen de la nostra 

cultura, dels seus reptes i de les seves qualitats, i ens parlen de la nostra evolució, d’on volem 

anar, d’on som i d’on venim. 

 

El debat exposat fins ara ha deixat palès que les relacions històricament establertes a les 

nostres ciutats, tant si han estat planificades com si han estat una resposta espontània, van 

lligades a moments, llocs i contextos peculiars que tendim cada cop més a descuidar, en la 

mesura que la ciutat s’estén i es mostra difosa. El debat de l’estat de l’art expressa com darrere 

tota visió de ciutat, i en especial a Barcelona, hi ha moltes ideologies i voluntats malenteses 

que en dificulten la seva comprensió, segons els ulls que l’observin i la ment que la valori. Per 

això la pregunta o hipòtesi d’investigació pretén expressar aquesta realitat, amb la finalitat 

d’aportar valor a la personalitat que cada racó conserva i la vitalitat que amaga. Entenc que 

partir d’aquesta aproximació al treball guareix part de les resistències que amaguen a la 

comprensió de la ciutat metròpoli de Barcelona, i ajuda a endinsar-s’hi des d’una visió més 
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humil. La pregunta o hipòtesi és la mateixa que ja vaig avançar en la proposta inicial d’aquesta 

tesi. 

 

¿L'home projecta ciutats (projectades), però en construeix altres (vivencials) que no comprèn? 

 

L’objectiu principal és reconèixer millor la qüestió urbana de l’àmbit territorial original i 

profundament transformat de Sant Andreu de Palomar. 

 

Els objectius més específics que es pretenen treballar són millorar la comprensió de l’actual 

organització política local de la ciutat, el debat del capital social i el debat territorial a les 

diferents escales de decisió que avui en dia gestiona l’activitat política i que la ciutadania 

tendeix a orientar. Amb una finalitat última, donar-hi respostes. 

 

La metodologia utilitzada, definida i elaborada amb més detall a l’apartat següent, es planteja 

com una investigació de caràcter qualitatiu amb un equilibri entre l’anàlisi documental i 

l’observació participant, enllaçant la implicació personal en l’actualitat del debat en la gestió i la 

planificació de la ciutat, amb el debat documentat entre els actors professionals i un debat 

proposat amb els actors socials i la ciutadania. Pel seu aprofundiment, he optat per treballar sis 

dels diferents i heterogenis barris del territori original de Sant Andreu de Palomar, amb la 

finalitat d’acostar l’anàlisi a l’escala més natural de la convivència, la proximitat que ofereixen 

els barris. D’aquesta manera, analitzant les diferents escales del territori fins a la veu del 

ciutadà, es proposa oferir un debat transversal on vincular els aparents intangibles que 

dialoguen entre la sempre canviant fesomia de les ciutats i la cultura, també canviant, que les 

acull. 

 

 

2. Metodologia 

 

En el marc de l’actual era de la informació, se’ns obren noves eines per restituir debats, podem 

agilitzar la gestió de la informació, i articular-la per així desenvolupar coneixement amb més 

facilitat. De fet el coneixement i comprensió de la realitat ens acosta a l’assumpció de la nostra 

responsabilitat vital, i el repte de l’era de la informació és el d’establir el pont necessari entre 

cultures per a una nova consciència social, política i cultural. En aquesta línia cito unes 

paraules del psicòleg social i humanista jueu contemporani Erich Fromm, que en la seva obra 

pòstuma L’humanisme com utopia real (
12

) expressava fins a quin punt és important saber 

transcendir la societat i reconèixer de quina manera aquesta fomenta o entrebanca les nostres 

potencialitats. 
  

Crec que l’individu no pot establir un relació estreta amb la seva humanitat en tant no 

es disposi a transcendir la seva societat y a reconèixer de quina manera aquesta 

fomenta o entrebanca les seves potencialitats humanes. Si li resulten “naturals” les 

prohibicions, les restriccions y l’adulteració dels valors, és senyal de que no té un 

coneixement veritable de la naturalesa humana.  
 

ERICH FROMM, L’humanisme com utopia real, 1992 

                                                           
12

 Aquesta és una citació del capítol Acciones y proclamaciones humanistas del  llibre (obra pòstuma) El humanismo 

como utopía real, de l’Erich Fromm (FROMM, E, 1997, 135-136). La primera versió del llibre va ser en alemany l’any 
1992 sota el títol Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen. Traducció de l’autor de la tesi. 
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Atendre metodològicament la qüestió urbana al nucli urbà i territorial de Sant Andreu de 

Palomar, centrada en la necessitat d'apropar els interessos de la gestió de la ciutat amb els 

interessos dels ciutadans, es planteja aquí amb la finalitat d’aproximar-se al debat social, a la 

seva gestió, i a la ciutat aixecada i que tendeix a aixecar-se. 

 

La pregunta que ha de resoldre la tesi, i sobre la que es pretén articular el debat de la qüestió 

urbana a Sant Andreu del Palomar en la seva transformació des del segle XIX fins a l’actualitat, 

per així enfocar el seu futur, parteix d’una actitud enfocada a obrir els ulls i trencar barreres, per 

així retrobar allò que ja està donat, aprofundint en allò que ja està donat, en allò que s’està 

donant i en allò que es pot donar, més enllà d’allò que es dóna per preestablert. En aquest 

sentit s’enfoca el debat metodològic en l’aprofundiment de la comprensió de la realitat que hi 

incideix directa o indirectament. Sense cap més ànim que cercar noves respostes i plantejar 

noves preguntes per a comprendre millor les portes que podem obrir i els camins que podem 

recórrer encara. 

 

 

2.1. Passos 

 

El procés metodològic proposat s’estructura en tres apartats principals a investigar, un primer 

orientat a la cultura urbana de Sant Andreu de Palomar, un segon als reptes de la gestió del 

fenomen urbà metropolità barceloní, i un tercer a la seva identitat actual, tots ells amb la 

voluntat de transcendir la seva memòria cultural i debatre’n la qüestió urbana. Cada un dels 

apartats s’analitza des de dos punts bàsics, una visió de fora cap endins, i una altra de dins cap 

enfora, per així acostar ideologies i realitats. Els apartats indicats es resumeixen en: 

 

1. Una observació atenta al teixit urbà escrit a la cultura urbana (
13

) de Sant Andreu de 

Palomar. Un lectura del camí recorregut. 

 

2. Una mirada als reptes de la gestió del fenomen urbà (
14

) de la ciutat de Barcelona. Una 

lectura del camí a recórrer. 

 

3. Un acostament a la cultura urbana (
15

) i la identitat (
16

) del territori original de Sant 

Andreu de Palomar. Una lectura del present. 

 

Analitzats aquests apartats es dóna resposta a la hipòtesi d’investigació, així com als objectius 

que l’acompanyen. La tesi es conclou amb un debat sobre les troballes principals obtingudes, 

                                                           
13

 Nota de l’autor: tal i com es defineix al pròleg de la tesi, la cultura urbana és la cultura escrita a les ciutats i al conjunt 

dels fenòmens urbans, mostra de la condició equívoca de la nostra conducta, així com les estructures físiques de 
mediació en les nostres relacions. La seva evolució és expressada com la nostra evolució cultural. 
14

 Nota de l’autor: tal i com es defineix al pròleg de la tesi, el fenomen urbà expressa l’antropització del territori i els 

diferents assentaments urbans; la plasmació física de la dimensió ètica i cultural de l’activitat humana escrita als 
assentaments i els medi que interfereixen. 
15

 Nota de l’autor: tal i com es defineix al pròleg de la tesi, la cultura escrita a les ciutats i al conjunt dels fenòmens 

urbans, mostra de la condició equívoca de la nostra conducta, així com les estructures físiques de mediació en les 
nostres relacions. La seva evolució és expressada com la nostra evolució cultural. 
16

 Nota de l’autor: tal i com es defineix al pròleg de la tesi, la identitat és expressió de la memòria cultural que ens 

caracteritza com a éssers de naturalesa social, la memòria cultural és la síntesis de la cultura donada fruit de l’acte de 
transcendir, descompondre, allò que ja està donat a la pràctica, i la cultura és naturalesa biològica humana 
transcendida pel raciocini i la seva resposta ètica, expressada en tot allò objecte de la creació humana. Està clar que 
parlar d’identitat expressa una dimensió molt àmplia, per això es fa referència a una aproximació. 
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les limitacions de l’estudi, els estudis suggerits, i una valoració personal, per enllestir-lo amb 

una conclusió que en posa el punt i apart. 

 

 

 

2.2. Una observació atenta al teixit urbà escrit a la cultura urbana de Sant 

Andreu de Palomar. Un lectura del camí recorregut 

 

Per la seva investigació es planteja fer un debat analític des de l’anàlisi documental per 

aprofundir en la narració de la confecció urbana del territori original de Sant Andreu. Per això 

s’han definit tres àmbits de treball, un sobre el debat de la planificació de la metròpoli 

barcelonina, un altre sobre la contraposició entre la ciutat formal planificada i la informal, i un 

darrer sobre les línies actuals de la planificació amb incidència directe a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. S’estructura en dos apartats, un primer destinat a localitzar les barreres del debat 

preestablert, i un segon a aportar valor a la comprensió de la identitat i la realitat de Sant 

Andreu de Palomar. Els apartats són doncs: 

 

- Una aproximació al debat de la planificació de la metròpoli barcelonina i el paper 

atorgat a Sant Andreu de Palomar.  

- Una aproximació a la comprensió de la naturalesa de la història de la urbanització 

de Sant Andreu de Palomar.  

- Conclusions 

 

 

2.2.1. Una aproximació al debat de la planificació de la metròpoli 

barcelonina i el paper atorgat a Sant Andreu de Palomar 

 

El debat sobre la planificació de la metròpoli barcelonina té el seu origen abans de la Guerra 

Civil espanyola, moment en què s’inicià el debat de l’expansió de la ciutat més enllà de fora del 

pla de Barcelona comprès entre els rius Besòs i Llobregat. El pla elaborat amb el moviment 

GATCPAC (Grup d'Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) i 

Le Corbusier, conegut per Pla Macià de 1932, en fou el seu resultat. El pla no es desenvolupà, i 

fou reeixit en certa manera en el posterior pla de la ‘comarca’ de Barcelona de l’any 1953, 

redibuixat i refet de nou amb el Pla Director del 1965-1968. De la significació i el resultat 

d’aquests plans existeix força documentació, però no és objecte de l’apartat d’aquesta tesi fer-

ne una nova interpretació, ni fer-ne una síntesi. Tan sols es pretén integrar l’evolució del debat 

que han generat i les propostes que s’han plantejat al respecte, per comprendre la situació del 

debat actual. Per això s’han pres com a referències els següents documents: 

 

- El llibre Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, de Pau Vila i Lluís Casassas, de 

l’any 1974 (
17

). 

- El llibre Deu lliçons sobre Barcelona. Els episodis urbanístics que han fet la ciutat 

moderna, de Manuel de Solà-Morales, de l’any 1985 Premi Ciutat de Barcelona del 

mateix any (
18

). 

                                                           
17

 VILA DINARÉS, P i CASASSAS SIMÓ, L. Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps. Barcelona, AEDOS, 1974. 

481 p. 
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- El llibre La construcció del territori metropolità. Morfogènesi de la Regió Urbana de 

Barcelona, escrit per l’Antonio Font Arellano, en Carles Llop Torné i en Josep Maria 

Vilanova Claret, tots ells professors del Departament d’Urbanisme i Ordenació del 

Territori de la UPC, publicat l’any 1999 (
19

). 

- El llibre Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona, d’en Jordi Borja, publicat l’any 

2010 (
20

). 

 

Hi ha molts més llibres que en parlen, però aquests són rellevants, per que els han escrit 

persones que han investigat tota la seva vida la ciutat de Barcelona, i en certa manera 

expressen el debat urbanístic que ha acompanyat a l’evolució de la regeneració i la planificació 

de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

A aquests documents, en el marc de l’urbanisme tradicional, es veuen però fortament 

complementats per la feina d’altres autors, com la del propi tutor d’aquesta tesi, en Josep Roca 

Cladera, al capdavant del Centre de Política del Sòl i Valoracions. Un article seu publicat al 

diari El País l’any 2002, titulat Barcelona ‘petita’, Barcelona ‘gran’ (
21

) és el reflex de bona part 

del debat que es pretén madurar en aquesta tesi, i en certa manera el seu pensament ha estat 

present en el conjunt de curs acadèmic. De fet, haig de confessar que ha estat en bona mesura 

part d’aquest pensament el que m’ha impulsat a dedicar aquest treball a Sant Andreu de 

Palomar, per parlar de la Barcelona petita a la que fa referència. El debat polític, el debat 

cultural, són presents en el marc d’aquest mestratge, de la mateixa manera que ho han estat 

en els estudis d’arquitectura que vaig cursar als anys noranta, però ni aleshores ni ara l’havia 

treballat. Perquè?, bona pregunta, segurament per que hi ha dificultats a parlar-ne amb 

normalitat. Masses anys silenciats, masses oblits forçats, massa pressió cultural, massa 

històries ens precedeixen. 

 

Com a contrapès i d’aquesta introducció, del que seria l’estat de l’art de la tesi, he citat part de 

l’obra de Joan Clapés i Corbera, ja introduïda a l’esta de l’art, que expressa el sentir del llibre 

més rellevant de la història de Sant Andreu de Palomar, escrit a principis del segle XX, amb el 

sentir de la forta preocupació que generà al poble de Sant Andreu l’annexió forçada a la ciutat 

de Barcelona després del fort impacte que ja suposà per si sol la accelerada industrialització 

del pla de la ciutat, que afectà en gran mesura al seu territori. 

 

El primer llibre citat, doncs, publicat l’any 1974, expressa el debat previ a la posterior publicació 

de l’actual Pla General Metropolità de 1976, un petit èxit després de molts anys dedicats a 

estimular des de la ciència urbanística la planificació d’un territori que no s’arribà a fer mai en 

condicions decents per temes polítics, el recel cultural d’una identitat espanyolitzada al voltant 

d’una identitat centralitzada en la capitalitat de Madrid des de principis del segle XVIII en donen 

fe. S’ha acabat aquesta situació?, no, és encara una realitat ben viva. Però anem a pams. Què 

deia concretament en Lluís Cassassas? Està tan ben redactat que costa molt triar-ne unes 

                                                                                                                                                                          
18

 De SOLÀ-MORALES, M. Deu lliçons sobre Barcelona (2a Ed.). Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 

2008. 583 p.  
19

 FONT ARELLANO, A. et al. La construcció del territori metropolità. Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. 

Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 1999. 211 p.  
20

 BORJA, J. Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona. Barcelona, Grup Editorial 62, s.l.u., Editorial Empúries, 

2010. 242 p. 
21

 Nota de l’autor: l’article indicat redactat per en Josep Roca Cladera titulat Barcelona 'petita', Barcelona 'gran' es 

publicà en edició impresa al diari El País el 12.09.2002, i actualment està disponible a internet. [data de la consulta: 12 
de febrer de 2012]. http://elpais.com/diario/2002/09/12/catalunya/1031792844_850215.html 
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cites, però vaja, en faré una selecció. La seva descripció és al meu entendre la millor manera 

d’introduir el debat sobre el present i futur de la ciutat. Situem-nos doncs al pensament previ a 

l’arrencada del difícil i sempre inacabat camí a la democràcia real. La descripció que fa sobre 

els plans que precediren al Pla General Metropolità fou la següent (
22

): 

 

Després dels plans del segle passat i dels de Jaussely,vingueren els plans de Darder i 

de Vilaseca, que a proposta de l’Ajuntament intentaven de posar remei als problemes 

que s’anunciaven, tot procurant de compaginar els vells projectes del segle passat amb 

les necessitats de la nova ciutat que anava creixent. 

 

Un factor amb què amb prou feines es comptà en els vells projectes fou la major 

sensibilitat col·lectiva davant els problemes de conservació dels monuments artístics i 

del passat històric de la ciutat, que obligà a suspendre moltes de les modificacions 

previstes. 

 

Més amunt hem parlat també del pla GATCPAC-Le Corbusier, conegut per Pla Macià 

de 1932, que preveia la transformació radical del nucli antic principalment en el sector 

del vell Raval i fins i tot de l’Eixample, amb la creació de noves illes de quatre-cents 

metres, obertes i airejades, i pensava revitalitzar tota l`àrea portuària que havia 

d’incloure tot el món administratiu de la ciutat; pensava descongestionar la ciutat 

d’establiments industrials; respectava el caràcter de les velles poblacions agregades; 

tendia a crear un eix de vies ràpides d’accés pel mateix interior de Barcelona i a 

completar la transformació de la muntanya de Montjuïc. 

 
LLUÍS CASASSAS, Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 1974 

 

Haig de dir que la seva visió és parcialment correcta, però falla en un factor important, no es 

respectava, gens, el caràcter de les velles poblacions agregades. El Pla Macià va ser inspirat 

per Le Corbusier, destruïa els teixits rurals de l’entorn i zonificava la ciutat en funció de les 

necessitats de la industrialització, de l’era fordista ara superada. Per dir-ho de forma clara: 

zonificava els barris en funció de l’estatus social: obrer, obrer especialista, i burgès o 

empresari. I feia una ciutat pensada per la indústria planificada, i si s’hagués fet, no només 

hauria destruït el teixit original, sinó que hauria quedat obsoleta en pocs anys. Ara la indústria 

no es concep de la mateixa manera des del moment que l’obrer adquirí el vehicle i entrà en el 

joc del consum i producció que regeix la nostra economia. 

 

 

                                                           
22

 Aquesta és una citació del capítol El segle XX del  llibre Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, escrita per en 

Lluís Casassas (FROMM, E, 1997, 135-136)CASASSAS, L. El segle XX. A: VILA DINARÈS, P, i CASASSAS SIMÓ, L. 
Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, Barcelona, AEDOS, 1974, pp 385-473. 
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Figura 1. Zonning del Pla Macià. 1932. 

                                                              
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

  

Aquesta visió, transcorreguts els anys, es pot comprendre com una senyal d’anyorança dels 

avenços democràtics de la República espanyola interromputs i denigrats per la dictadura 

franquista. Però bé, la seva narració posterior és molt més coherent (
23

).  

 

En acabar-se la guerra civil espanyola tots aquests projectes foren abandonats i s’entrà 

en una etapa d’improvisació i de quietud oficial. Durant molts anys (potser tota la 

dècada dels anys quaranta), la construcció seguí un curs caòtic i es començaren a 

aixecar les noves barriades, sense cap ordre, i sense pensar que en construir-les en 

terrenys gairebé despoblats hauria estat possible un urbanisme de gran volada; 

s’aixafaren els vells municipis sota el pes d’aquestes enormes construccions que 

donaren peu a l’aparició de les barriades del Besòs, de la Verneda, de la Teixonera, de 

la Trinitat, de Vallbona, de Torre Baró, de Verdum, de la Guineueta, de la Vall 

d’Hebron, l’adulterament de Montbau, el caos del Guinardó i el Coll i el Carmel, les 

monstuositats de Bellvitge, etc., etc. 

 
LLUÍS CASASSAS, Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 1974 

 

Sobta com en aquest paràgraf en Lluís Cassassas culpa a la dictadura del desordre evident 

d’aquests àmbits, tots per cert sobre el territori de Sant Andreu de Palomar i el seu entorn, tret 

de Bellvitge. Això sí, deixa una cosa ben clara, els municipis veïns foren ‘mutilats’ 

urbanísticament. De fet, la major part dels recursos destinats a l’espai públic durant la 

democràcia han anat dirigits a arreglar aquest desgavell urbà. El plànol general de la ciutat de 

Barcelona de l’any 1935, com deia, ja deixava clar que la ciutat a la vall d’Horta a Sant Andreu 

ja estava creixent de forma descontrolada, eren en bona mesura les cases d’estiueig de molts 
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barcelonins i també de santandreuencs. L’únic que passà que aquesta realitat s’accelerà i es 

feu amb un urbanisme i un teixit edificat més precari. 

 

Figura 2. Pla General de Barcelona. 1932. 

                                                                      
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Figura 3. Detall del pla General de Barcelona. 1932. 

                                     
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Però les seves referències polítiques no deixen de ser certes, i són representatives d’una 

realitat molt precària que incidí molt i de forma greu en la fisonomia de Sant Andreu de Palomar 

i del conjunt ara metropolità de la ciutat de Barcelona, tal i com expressa (
24

): 

 

Són els anys de la inacabable postguerra, amb autoritats designades, amb una societat 

muda. Són els anys de la paralització de les activitats públiques de les institucions 

barcelonines i de la supressió de tantes institucions, polítiques, culturals, econòmiques i 

socials. 

 

Fins a l’any 1952 aquest fou el panorama. Potser aquest any 52 representa la fi de 

l’aïllament internacional de l’Estat Espanyol i de les concepcions autàrquiques 

dominants. [...] fou en aquells moments quan aparegué el Pla d’estabilització, pres com 

un intent per a frenar la inflació i el desgavell econòmic. 

 

Ja s’ha parlat de la repercussió que aquest pla tingué en la vida barcelonina. Una gran 

quantitat de treballadors agrícoles d’Espanya que quedaven sense feina per les 

mesures del Pla arribaren en grans masses a la ciutat. Però també fou important 

l’impacte que causà en l’economia local la nova política de crèdit, que obligà al 

tancament de moltes petites empreses, que, d’altra banda, no es podien aguantar més 

que a recer de les dificultats econòmiques interiors i per l’absència de competència en 

moltes branques. 

 

No és, doncs, estrany que fos a partir d’aquells moments que es comencés a crear un 

potent capitalisme financer, com altres vegades forà, que arribarà a controlar tota 

l’activitat econòmica de Barcelona i de tot el país. 

 

Quan després començà la política dels plans de desenvolupament, aquestes 

tendències s’accentuaren. I és a partir dels anys seixanta que començà una 

transformació de la ciutat, en portar-se a cap una expansió industrial exterior 

considerable i una més àmplia política de construcció d’habitatges. 

 

Un altre factor que possibilità la realització d’aquesta política d’expansió barcelonina fou 

la concessió, a través d’una Carta Municipal, de moltes més possibilitats d’actuació i 

d’obtenció de recursos econòmics a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’any 1953 es va definir el que fou anomenat ‘Comarca de Barcelona’ i que agrupava 

vint-i-sis pobles de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès 

Occidental. Amb aquesta ‘Comarca’ hom pretenia d’harmonitzar el creixement d’aquells 

pobles i llur urbanització organitzant tot de serveis col·lectius i obligant-los a posar 

d’acord llurs plans particulars d’urbanisme. 

 

El resultat fou que, per l’efectiva independència d’aquests municipis, que anaven 

realitzant, cadascun pel seu cantó, llurs plans parcials, es convertiren en inoperants les 

disposicions del pla general. L’especulació dels sòls, de la construcció, la manca 

d’equipaments, la insuficiència dels transports, tant en vies de comunicació com 
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d’elements mòbils, i la primacia que es donà totalment a l’interès particular, juntament 

amb altres factors o interessos estranys a la ‘comarca’, feren fracassar tot el pla del 

1953. Potser tampoc no s’hauria pogut realitzar per la manca de recursos econòmics i 

per l’absència d’un poder coercitiu i decisori. Aquestes característiques ja feien 

preveure des d’un principi el fracàs del ‘pla’. 

 
LLUÍS CASASSAS, Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 1974 

 

La inoperància del pla comarcal fou un fet, així com el ‘pla provincial’ posterior, de l’any 1959, i 

dins del marc de la Carta Municipal indicada es creà l’any 1964 l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, que definí entre els anys 1965 i 1968 el ‘Pla Director’. Recollint paraules d’en Lluís 

Casassas (
25

): 

 

El nou pla es basa en idees a llarg termini i prescindeix totalment de les realitats 

actuals; potser es podria dir que més que una exposició de projectes és una col·lecció 

d’utopies. L’Àrea Metropolitana es creu que l’any 2010 tindria 6.527.000 habitants. 

Aquesta ‘Area’ necessita una planificació pel seu desenvolupament per a evitar que, en 

la futura expansió, hi imperin el desordre i el desgavell. L’extensió de l’`’Àrea’ comprèn 

des del Penedès al Montseny i des del Garraf al Maresme. [...] 

 

Tot aquest espai s’hauria de planificar conjuntament. En arribar el 1969 ja s’havien 

aprovat tots els plans parcials. Però la manca d’organismes propis de decisió i les tares 

habituals, com és ara el respecte a al totpoderosa iniciativa particular i la manca 

efectiva de recursos juntament amb l’especulació dels sòls, ha fet que el futur no es 

pugui mirar amb gaire confiança. [...] 

 

Com s’ha dit, sembla un conjunt d’utopies que el 1973 es veuen de complicada 

realització. El que s’ha fet fins a aquesta data és crear un desgavell extraordinari al 

conjunt del territori català, les activitats generals del qual queden supeditades i 

empetitides per l’entelèquia del monstruós conjunt previst. 

 

Bon poca cosa s’ha realitzat, aquests darrers anys, fora d’aquests plans desmesurats. 

Molts dels èxits presentats de fet no són més que actuacions d’entreteniment de la vida 

col·lectiva que és indispensable d’efectuar per a evitar el col·lapse de la ciutat. 

 
LLUÍS CASASSAS, Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 1974 

 

Més endavant afegeix, referint-se a Sant Andreu de Palomar: 

 

El sector format per Sant Martí, Sant Andreu i més enllà el Bon Pastor és un barri de 

predomini obrer: són el 70% de la població total, i hom calcula que els menors de 15 

anys són el 27%. Tot i ésser un barri tan industrial, hi passa com al Poble Nou: moltes 

indústries en marquen per traslladar les seves instal·lacions a al Zona Franca. 

 

No hi ha dubte que aquesta és una de les zones més caòtiques de Barcelona: hom hi 

edificà sense cap ordre i per acabar-ho d’arreglar la travessen vies ràpides, autopistes i 
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alguna línia del ferrocarril, que divideixen el barri en sectors isolats i hi fan difícil 

l’estada. 

 

Però el caos continua més enllà: Vallbona, la Trinitat Nova, la Guineueta, Verdum, la 

Teixonera: són barris nous, de població majoritària immigrada, predominant la 

construcció deficient, sense serveis d’infraestructures, barris abandonats, en els quals 

encara hi ha algunes restes de barraquisme. El mateix que passa amb el Bon Pastor, 

són conjunts subintegrats i de molt difícil arranjament.[...] 

 

Fa setanta anys que els pobles del Barcelonès feien la vida pròpia dels poblets rurals i 

formaven com una anella, a la part més inferior del pla, al voltant de la ciutat, que 

semblava llunyana. Però Barcelona començava a estendre’s, un cop enderrocades les 

muralles, i en el seu creixement arribà a unir-se amb els pobles del pla, que foren 

agregats, tal com ja hem dit. 

 

Aquests pobles, de fet, són barris de la gran ciutat, el mateix que els que no foren 

agregats i que formen l’enorme conurbació barcelonina, perdent de mica en mica les 

característiques pròpies, tot anant adquirint-ne una de nova, uniforme.[...] 

 

Caldrà posar-hi ordre i limitar aquesta creixença desmesurada de la ciutat i del seu 

cinturó industrial si hom vol evitar els problemes de la congestió i vol posar remei a la 

segregació de tants habitants, a la manca d’integració de tantes barriades, i si es vol 

assolir que alguan vegada Barcelona, a més de cap i casal de Catalunya, arribi a ésser 

una llar veritable per a tots els barcelonins i un exemple per a totes les poblacions 

catalanes. 

 
LLUÍS CASASSAS, Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 1974 

 

La seva descripció parla de caos, de precarietat i d’immigració i d’una identitat barcelonina i 

catalana, però no parla, en absolut, dels nuclis històrics que en capitalitzaven el territori, en 

especial Sant Andreu, que ja abans de l’annexió a la ciutat era un poble amb una vitalitat 

notable, més enllà de ser un antic poble rural o un modern teixit industrial. Al final d’aquesta 

introducció sobre l’evolució del debat de la planificació de l’àmbit metropolità de Barcelona 

s’aporta informació que ho confirma.   

 

El llibre de Manuel de Solà-Morales de l’any 1985 és el resultat d’un debat urbanístic molt més 

lliure de pressions polítiques enmig d’una certa, i comprensible, eufòria d’un col·lectiu 

compromès amb la ciutat de Barcelona que durant moltes, moltes dècades, semblava que 

començava a tenir instruments per a treballar per la societat i pel bé de la ciutat. En el seu 

proemi afirmava: 

 

En el moment  d’escriure aquestes ratlles, quan Barcelona prepara uns Jocs Olímpics, 

una nova Exposició Universal, cal desitjar a la ciutat la mateixa clarividència i la mateixa 

empenta per a aconseguir els nous espais significatius de la forma metropolitana. 

Encertant l’escala i el lloc com van fer-ho, al seu temps, les exposicions del 1988 i del 

1929. 

 

Totes aquestes components fan que la forma de Barcelona sigui particularment 

didàctica. Per poc que mirem així la ciutat, se’ns descobreix com un taller de treballs en 
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què les idees sobre la forma urbana han estat assajades i, com hem dit, algunes amb 

un èxit i una novetat considerables. Darrere de Cerdà i el seu tractat teòric ‘La teoría 

general de la urbanización’, uns altres dos grans plans de la Barcelona del segle XX 

són monuments històrics de la urbanística europea: el Pla d’Enllaços entre Barcelona i 

els seus pobles, de León Jaussely, i el pla GATCPAC per a la nova Barcelona. Tant 

l’un com l’altre han tingut més importància per la força de les seves idees que per les 

seves actuacions reals, molt escasses. Però el primer, com a projecte de la gran ciutat 

metropolitana, i el segon, com a expressió gràfica de la doctrina racionalista, 

constitueixen moments culturals importants, dels quals la ciutat de Barcelona va ser, 

afortunadament, matèria protagonista. 

 
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, Deu lliçons de Barcelona, 1985 

 

En referència a la visió de la ‘perifèria’ de la ciutat central de Barcelona, referint-se a la 

‘comarca’ de Barcelona assimilant-la a l’actual concepte d’àrea metropolitana, expressa (
26

): 

 

La formació urbanística de la comarca de Barcelona s’ha produït de manera 

descontrolada, sense referència a projectes unitaris i, fins i tot, sovint sense disciplina 

respecte dels criteris elementals d’ordenació local: els traçats viaris, les alçades 

d’edificació, els usos. Uns criteris que potser a la ciutat central són seguits amb més 

fidelitat, però que als nuclis menors han estat erràtics, erronis o absents, tot produint un 

absolut desordre global. Per això, quan els travessem, costa d’orientar-se, perquè les 

lleis de l’espai urbà hi són discontínues, molt trencades i, de vegades, simplement 

inexistents. [...] 

 

Però malgrat tot això, aquesta ciutat comarcal té la seva forma. Per tal d’esbrinar-la, 

ens interessa reconèixer com hi són presents els seus moments urbans més decisius. 

Naturalment que el territori ha existit sempre. Però ens volem fixar ara en l’origen de 

l’assentament ciutadà, que segurament podem veure no gaire més enllà de fa un segle, 

a la segona meitat del segle XIX, quan va començar la primera transformació 

d’urbanització important de totes aquestes terres. 

 
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, Deu lliçons de Barcelona, 1985 

 

Com es veu en Manuel de Solà-Morales aporta una visió més acurada d’una realitat urbana 

més complexa, menys simplista, de territoris com Sant Andreu de Palomar, si bé mostra certa 

confusió resultat d’una transformació encara molt recent i realment difícil de comprendre. 

Tanmateix fa nous i importants avenços que expliquen la debilitat d’un teixit vulnerable i trencat 

que posteriorment s’ha ocupat de forma descontrolada, com és el reconeixement de la 

dispersió industrial al llarg del pla de Barcelona i la difusió de la segona residència o residència 

d’estiueig que s’estengué de forma també dispersa fins a les vessants de Collserola i fins i tot a 

Santa Coloma de Gramanet. Val a dir, com a curiositat, que el pla comarcal de l’any 1953 

preveia per a Santa Coloma de Gramanet un teixit edificat de baixa densitat, vaja, cases amb 

jardí. Per ell aquests dos factors expliquen de forma franca com, sumats a un teixit territorial 

d’hortes i d’una certa agricultura urbana, foren els fonaments que més endavant propiciaren el 

seu creixement descontrolat i fragmentat. Tanmateix, no incideix prou sobre l’efecte 
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fragmentador evident de les línies ferroviàries en el procés d’articulació del territori. De la 

mateixa manera que és ben sabut que la generalització de l’automòbil generà la dispersió 

urbana, també és cert que les vies ràpides posteriors han fragmentat de forma gairebé 

irrecuperable grans parts del territori, i també és cert que les xarxes ferroviàries dins la ciutat, 

van ser les primeres en dividir els camins originals, en dificultar l’expansió del teixit urbà 

d’Ildefons Cerdà, i el creixement natural del poble de Sant Andreu de Palomar. Totes aquestes 

infraestructures han estat promogudes pel desenvolupament econòmic, i pel camí han generat 

desordre i confusió. 

 

Al setè apartat del llibre indicat, titulat ‘Els decrets d’annexió i el Pla d’Enllaços’ expressa de 

forma brillant la identitat dolguda dels nuclis agregats a finals del segle XIX dins de la 

municipalitat barcelonina.  El text, és prou valuós com per expressar-lo tal i com ell el va 

escriure. 

 

La  Barcelona moderna és una ciutat feta damunt de pobles. La seva forma se’ns 

presenta com un agregat de peces urbanes variades, de superfície i natura diferents, 

com una constel·lació imperfecta on les diversitats són gairebé el traç més característic. 

La identitat formal de l’Eixample o de Ciutat Vella no són, a la fi, tan importants com la 

presència simultània d`’altres barris i viles, amb una personalitat social i econòmica 

múltiple, molt forta i evident. Algunes d’aquestes trames són derivades d’antigues 

poblacions, a voltes amb organització municipal pròpia. D’altres són resultat 

d’actuacions projectuals amb intencions urbanístiques específiques. Moltes altres, 

encara, s`han configurat esporàdicament, com a barreja de petits creixements, 

reformes de teixits preexistents, o projectes a mig fer.  

 

A diferència d’altres capitals com ara Madrid, Viena o Roma, que s’han estès 

còmodament sobre amplis espais oberts i disponibles, Barcelona es construeix engolint 

i redimensionant territoris ja ocupats per un mosaic de pobles. No insistirem mai prou 

sobre la riquesa urbana que aquesta estructura comporta. Perquè les possibilitats de 

barrejar allò local amb allò nouvingut, d’aprofitar els avantatges de fondre les trames 

antigues en la nova urbanitat, l’escala gran en la dimensió petita, s’hi multipliquen. 

 

Però Barcelona gaudeix d’això avui, perquè fa cent anys hi va haver clarividència a 

l’hora de comprendre que el futur d’aquesta varietat passava per assegurar-se 

l’agregació en una lògica superior, en una gran ciutat sobreposada. És la macla 

d’estructures de diferent escala, la coexistència –conflictiva, és clar, però creativa- de 

racionalitats contraposades la que permet la cultura urbana. 

 

Van ser èpoques de clarividència, sí, però també de decisió valenta. Al final de segle 

XIX, totes les antigues parròquies foranes s’havien convertit en importants nuclis de 

població i tenien els seus ajuntaments independents. La ciutat havia crescut tot omplint 

els espais intermedis i havien augmentat tant les relacions entre aquests municipis i el 

nucli central, que contínuament apareixien problemes de difícil resolució des de les 

unitats de decisió separades. Problemes de moviment diari, de la gent que ha d’anar a 

treballar, a comprar i vendre al mercat, amb taxes d’arbitris i de burots per a l’entrada i 

la sortida de mercaderies, que es pagaven de manera diferent a cada Ajuntament; 

construcció de nous carrers i nous serveis urbans que no enllaçaven, etc. 
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Lògicament, la integració municipal no es va fer sense conflictes. La resistència dels 

municipis va ser duríssima i la voluntat integradora del govern de Barcelona respecte 

dels municipis més petits va comportar trenta o quaranta anys de baralles i lluites 

intenses. Vis amb els ulls dels nuclis petits, l’annexió era sempre fruit d’una actitud de 

prepotència, de colonització i de domini per part del municipi central. Entenien que, 

passant a ésser integrats, no només perdrien l’autonomia, sinó tota possibilitat de 

participació en el nou govern unitari. Vist des de l’Ajuntament central, era una 

necessitat de racionalitzar i d’organitzar el creixement, tot subministrant a aquests 

nuclis uns millor nivell de serveis. 

 
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, Deu lliçons de Barcelona, 1985 

 

La seva visió incorpora una realitat no anomenada per Lluís Casassas, el fet que els nuclis 

agregats ja disposaven d’un grau d’autonomia considerable i de cohesió social suficients com 

per a donar trenta o quaranta anys de disputes amb el nou Ajuntament de Barcelona. 

Tanmateix, la visió extremament bondadosa de la ciutat central, mostra que aquesta no va ser 

la realitat, que es teixí una ciutat amb tren des de Sarrià a la plaça Catalunya, que més 

endavant arribà fins a Sant Cugat, una xarxa ferroviària urbana al servei de la burgesia 

catalana que s’havia arrelat a Barcelona, i que no fou fins l’any 1968 que el metro arribava al 

centre de Sant Andreu de Palomar, al servei de la ciutadania i de la cohesió social, i no al 

servei de la indústria i la classe obrera afegida com fins aleshores havia funcionat la xarxa 

ferroviària tangencial. Això sí, durant les obres moriren onze persones, s’ensorraren molts 

edificis, s’esquerdà la façana de l’església, i s’esborraren les restes arqueològiques de l’antic 

cementiri, així com les seves restes òssies, sense documentar-les (
27

). Una altra constatació 

d’aquesta falsa bondat de l’Ajuntament de Barcelona ho reflexa el plànol del projecte 

d’unificació i reforma dels pobles del Pla de la ciutat de Barcelona, que no recull en absolut cap 

proposta creïble, va ser un projecte sense cap validesa per a Sant Andreu i els nuclis de l’enorn 

immediat. 

 

Figura 4. 1899. Projecte fet en motiu de l’annexió de Barcelona amb els municipis veïns 

                                                           
Projecte d’unificació i reforma dels pobles del Pla de la ciutat de Barcelona Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Figura 5. 1899. Detall del projecte de l’annexió de Barcelona amb els municipis veïns 

                                     
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Una altra exemple d’aquesta visió parcial de les dues ‘Barcelones’, l’atesa i la desatesa, es 

mostra en la visió positiva que fa en Manuel de Solà Morales del pla Jaussely l’any 1985, que 

tot i ser cert que era un pla ambiciós i seriós, no va aportar gairebé res per la zona nord del pla 

de Barcelona, bé, si més no de la manera que s’havia concebut. Barcelona definí les seves 

infraestructures a principis del segle XX, que refeu en el Pla General d’Enllaços de 1917, el Pla 

Jaussely (
28

), resultat d’un concurs internacional d’urbanisme del 1903 on Barcelona en liderava 

els nous corrents; però ni s’ha arribat a fer el pla, molt ambiciós, ni es va fer quan es volia fer. 

S’ha perdut una molt bona oportunitat d’articular el nucli mil·lenari de Sant Andreu a la Gran 

Barcelona que s’ocupà de forma gairebé espontània durant la major part del segle XX, i 
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Malauradament el pla no s’integrar a cap dels posteriors planejaments generals de la ciutat de Barcelona, tot i que 
certes traces s’executaren, i algunes s’han acabat fa pocs anys, com l’eix de la ronda del mig i la planificació de l’actual 
estació central de la Sagrera. Però cal comprendre que tot i que el pla és bo per al debat urbanístic, i un referent a la 
ciutat, la realitat és que va ser un mal pla perquè  no es va dur a terme mai en la seva missió d’estructurar realment el 
pla de Barcelona. 
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d’articular una ciutat que ja a principis del segle XX tenia clar que acabaria ocupant tot el pla 

fins al riu Besòs. Ara, arreglar això, és molt costós i pràctiament inviable. Sobta com darrere la 

visió positiva del pla es fa referència al seu èxit en el teixit de la zona burgesa de la ciutat de la 

primera meitat del segle XX i en com expressa el desastre metropolità que acompanyà als 

territoris de Sant Andreu i els seus voltants. Enlloc de fer-ne una lectura exitosa, n’hauria hagut 

de fer una altra de molt negativa, criticant a la ciutat central de Barcelona i la seva política de 

prioritats de la ma dels mateixos que la governaven, la mateixa burgesia. Però això costa molt, 

encara. La seva redacció, que és també un eloqüent relat, diu: 

 

El pla Jaussely té el valor de ser el primer que proposa una imatge de Barcelona en el 

sentit del que serà la ciutat del segle XX i que, superant el precedent de Cerdà, no és ja 

la suma del nucli antic, de l’Eixample i d’uns barris situats al seu perímetre, sinó la 

reorganització de tot aquest conjunt. Defineix un ordre general que considera la 

possibilitat d’extensió cap al delta del Llobregat, la remodelació de totes les trames 

menors, l’establiment d’un potent sistema de connexions i la definició de molts nous 

focus a la ciutat. 

 

Si avui observem sobre el plànol de la ciutat quins són els barris que tenen una millor 

interconnexió viària, veurem que són aquells on les decisions de la mà de Jaussely es 

van fer efectives. Per exemple, Sarrià, amb la seva carretera cap al centre; el passeig 

de la Bonanova, com a eix de cornisa que relliga tots els barris alts; la Via Augusta, cap 

a Gràcia, i encara d’altres vies menors, que connecten amb els barris veïns. En canvi, a 

Horta ho hi sabem veure l’equivalent, perquè aquí els elements del pla Jaussely no han 

estat materialitzats. També Hostafrancs és un barri bloquejat, perquè la connexió de la 

bisectriu Tarradellas no hi ha arribat. Que diferent hauria estat aquesta zona, si aquest 

eix en diagonal no s’hagués aturat a la via del ferrocarril del carrer Aragó, on ara hi ha 

l’Estació de Sants, sinó que hagués continuat barri endins: hauria tingut una vitalitat, un 

procés de construcció, una arquitectura i un lligam amb Gràcia molt diferents. Però 

Hostafrancs s’ha recolzat només en els traçats de Cerdà: la Gran Via, el Paral·lel i la 

carretera de Sants. 

 

El mateix es pot dir de Sant Andreu de Palomar, que, per connectar-se amb el centre, 

només ha tingut l’antiga carretera i, posteriorment, la Meridiana; però el seu contacte 

amb el sud, amb Sant Martí, o amb el Nord, amb Horta i Sant Gervasi, no han existit 

mai. La Ronda i l’avinguda de Pi i Molist han costat de passar i, a la fi, ho han fet 

estavellant-se defectuosament sota d’Horta. 

 
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, Deu lliçons de Barcelona, 1985 

 

Analitzant d’aprop el pla Jaussely, tot i tenir les seves virtuds, en la mesura que ens centrem a 

l’àmbit de Sant Andreu de Palomar veiem una notable dificultat per perfilar els seus límits i en 

canvi una bona estructuració de Sant Andreu amb Barcelona i els nuclis veïns del pla 

Barceloní, així com una poc clara connexió amb l’àmbit més al nord del riu Besòs, mentre que 

l’estructuració, sí es feia direcció riu Llobregat, motivada per la definició del Port Franc, ara 

conegut com per Zona Franca. Era un pla positiu per Sant Andreu, però no es va fer mai, i el 

que és pitjor, va canviar radicalment de concepte uns anys després amb la versió del Pla 

General d’Enllaços de 1917.  
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Figura 6. 1905. Esquema general de comunicaciones del Pla Jaussely 

                                                                             
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

 

Figura 7. 1917. Pla General d’Enllaços        

                                                               
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

El pla Jaussely potser era ambiciós, però urbanísticament era un pla seriós, a diferència del 

projecte d’unificació i reforma anterior, ja que reconeixia el teixit original, teixia la centralitat a 

l’eix de Sant Eulàlia, a mig camí d’Horta i Sant Andreu, teixia una ronda de circumval·lació al 

voltant de Sant Andreu molt interessant, ja que hauria permès distribuir futurs creixements, i 

respectava l’eix del carrer gran que s’enfilava cap a Montcada i Reixach. És rellevant també 

com teixia una estació central al lloc on s’està construint encara l’estació de la Sagrera, i com 

aquesta via estava perfectament integrada a Sant Andreu i la seva perifèria, Horta i el delta del 

riu Besòs, on hi havia d’haver el gran parc de la ciutat, un parc que anava des de l’actual zona 

del Fòrum fins a la mateixa estació de la Sagrera i s’habilitava en part per a funcions 

esportives. Però hi ha un altre fet rellevant, es reforçava la centralitat de la plaça de les Glòries, 

des d’on s’enfilava el carrer Dos de Maig fins a un gran parc urbà al peu del Guinardó, al costat 

de la principal estació ferroviària de la ciutat, que es teixia al carrer Indústria, a l’alçada del 

carrer Marina, amb dues estacions secundàries, la de la Sagrera una altra propera a l’estació 

de Sants actual, i una altra gran estació on ara hi ha el Camp de l’Arpa, al peu del Guinardó i 

propera al Clot. Els fets han capgirat aquesta situació, s’han centralitzat les estacions de Sant i 

de la plaça de Catalunya, l’eix ferroviari del carrer Indústria es va fer al carrer Aragó, i l’estació 

central a la cruïlla amb el passeig de Gràcia. Fins i tot s’hi observa un altre tret significatiu de la 
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seva qualitat, i és que desviava uns carrers enfora la línia de Barcelona a Granollers-Vic-

Puigcerdà, projectant un creixement de Sant Andreu cap al mar, donant teixit urbà en amplada, 

que s’havia allargat degut a les vies ferroviàries executades.  

 

Figura 8. 1905. Detall de l’esquema general de comunicacions del Pla Jaussely 

                                                                
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

 

També és molt suggerent com es definí un eix en diagonal que arrencava al peu de l’avinguda 

Diagonal i acabava al cap de la ‘muntanya pelada’, al cim del Guinardó, on l’any 1916 en 

Nicolau M. Rubió i Tudurí projectà, juntament amb l’arquitecte Jean Claude Nicolas Forestier 

unes escales fins una font natural, des d’on es contemplava tota la costa direcció nord. Una 

magnífica construcció ara remodelada que serví de model per la posterior escalinata de 
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Montjuic entre les fonts i el Palau Nacional. Aquestes terres del Guinardó formarien part de la 

parròquia i després del municipi de Sant Andreu de Palomar fins l’any 1897, que arribarien fins 

a la Muntanya Pelada (actual Parc del Guinardó), i la resta, la part del Guinardó de Sant Martí 

de Provençals (font: Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar (
29

), de J. Clapés i Corbera, 

any 1931, que recull el plànol de l’any 1889 fet per l’arquitecte municipal de Sant Andreu). 

 

 

Figura 9. Escalinata del Parc del Guinardó de l’any 1917  

                                                           
Font: elaboració pròpia, any 2009 

 

 

Era un pla ambiciós que requeria una inversió que segurament la ciutat de Barcelona no va 

valorar prou, fet que va generar el seu abandonament a poc a poc. Val a dir, com a exemple, 

que per impulsar-lo es proposà, l’any 1905, una nova exposició universal al parc del Besòs, 

però s’encallà, i ja al 1913 es decidí que es faria a Montjuic. L’exposició universal de l’any 1988 

suposà un èxit simbòlic de primer ordre per la ciutat, que deixà un parc exemplar, i amb aquest 

esperit es plantejà inicialment fer-la a la zona del Besòs, al final serví per urbanitzar un altre 

gran parc urbà, el parc de Montjuic. El Pla General d’Enllaços de l’any 1917, que redibuixava el 

pla Jaussely, mostrava un pla on gairebé no es reconeixia el parc del Besòs, ni es comprenia 

els creixements potencials de Sant Andreu, Horta o Sant Martí, deixava Sant Andreu com una 

casualitat enmig d’unes vies perifèriques, desestructurava la ciutat al seu tram mig amb la 

desvirtuació de l’eix del carrer indústria, eliminava la gran estació central i el parc adjacent per 

damunt del carrer indústria a l’alçada del carrer Marina degut a la implantació de l’Hospital de 

Sant Pau, s’oblidava de la zona residencial teixida al voltant del Guinardó i la Font d’en 

Fargues, i el que potser sorprèn més, mentre que el primer pla mostrava una aposta clara pel 

ferrocarril, el segon es mostrava clarament com una estructura fonamentalment viària. La única 

                                                           
29

 CLAPÉS I CORBERA, J. Fulles històriques de Sant Andreu Vol VII, Barcelona, 1931 (2ª edició 1984). 114 p. 
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qualitat que potser té, és la definició d’una via perimetral, la ronda de Dalt, una altra cosa és 

valorar si la seva urbanització respon a una via urbana o a una autopista urbana, en especial 

en aquells llocs on passa elevada o al mateix nivell del terreny natural. Resultat, la centralitat 

de Barcelona amb el potencial que el pla del delta del Besòs oferia i les excel·lents 

panoràmiques dels Tres Turons mai es va arribar a fer. Analitzant l’evolució i el retrocés del 

valor inicial del Pla Jaussely, que inicialment mostrava els passejos de la ciutat, els parcs, els 

enllaços ferroviaris i fins i tot àrees de serveis, contrastat amb el Pla General d’Enllaços, 

s’aprecia com canvià la visió d’un urbanista francès nascut a Tolosa i educat sota la cultura 

urbanística europea, i la posterior versió, després de la impossibilitat de plasmar-lo físicament, 

donant un pla decebedor, un pla fet per la mateixa ciutat i les seves pròpies limitacions. 

 

Figura 10. 1917. Detall del Pla General d’Enllaços        

                                                               
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 
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La inauguració de l’exposició s’anà allargant, de la mateixa manera que s’allargaren grans 

obres a la ciutat que no es feren mai, i el pla Jaussely quedà desfasat. Per comprendre-ho cal 

introduir una mica de relat històric, per comprendre que el context no era el propici per teixir 

grans ciutats, hi havia altres problemes d’agitació política i social de primer ordre. 

 

A principis del segle XX hi havia molta agitació social, va esclatar la Setmana Tràgica a l’any 

1909 motivada per l’exaltació popular davant la guerra del Marroc, que reclamà el reclutament 

de població però que alhora deixava exempts als joves burgesos, que podien lliurar-se’n pagant 

sis mil rals. Resultat, una setmana de revoltes, la crema d’esglésies i la persecució hostil de 

moltes comunitats religioses, que recolzaven la burgesia, la detenció dels rebels per part del 

governador civil, 17 penes de mort, 5 fusilats (a Montjuic), i 200 persones expulsades de 

Catalunya a més de 300 quilòmetres. A Sant Andreu també va tenir incidència, igual que a 

Barcelona, on la major part de comunitats religioses foren perseguides, amb tres convents 

atacats i l’església de Sant Andreu incendiada. Amb una pèrdua especial, la crema del Sant 

Crist dels Segadors, el crist que la pagesia catalana es posà a les esquenes, des de Sant 

Andreu, des d’on s’inicià el motí que suposà l’inici de la Guerra dels Segadors, un 7 de juny de 

1640, l’anomenat Corpus de Sang. La causa dels segadors era molt similar a la causa dels 

obrers de la Setmana Tràgica, la pressió social catalana davant l’actitud del recel de les 

autoritats degut a les guerres exteriors hispàniques, la primera castellana, i la segona, també. 

La primera guerra era contra els França, la segona contra el Marroc. Tanmateix, la història fou 

ben curiosa, ja que al primer aixecament l’església es posà al costat dels pagesos catalans, 

entregant el Crist com a símbol de l’aixecament, el Crist de la parròquia de Sant Andreu, 

conegut des d’aleshores com el Crist dels Segadors; el Crist era el símbol que exaltà al poble i 

que entregà el capellà, davant el fet que s’havien proposat revelar-se contra el poder, i el poder 

tenia també la bandera catalana, la senyera. El segon aixecament en canvi el resultat fou un 

altre, l’església es posà a favor del poder, i coses de la vida, amb l’incendi de l’església de Sant 

Andreu de Palomar, es cremà trambé el Crist dels Segadors. 

 

Però aquests anys, en que s’havia de desenvolupar el pla Jaussely, passaren moltes altres 

coses, com la primera guerra mundial, fet que suposà una important contracció dels mercats 

europeus, mentre la classe obrera s’organitzava (el Partit Comunista d’Espanya es fundà l’any 

1921), i s’evidenciaven de nou els fracassos de la política colonial espanyola al Marroc; amb tot 

això es produïren fortíssims enfrontaments. El resultat va ser un cop d’estat l’any 1923, del 

general Primo de Rivera, després de tretze governs diferents a Espanya entre 1917 i 1923. Un 

cop d’estat inicialment aplaudit per la burgesia catalana, però que aviat es veié que anà 

acompanyat d’una forta opressió al catalanisme, la supressió dels partits polítics i l’eliminació 

del suport social i institucional. L’any 1926 Francesc Macià intentà una acció catalana contra la 

dictadura des de la Catalunya Nord, a França, mentre s’avançava en l’Exposició Internacional 

de Barcelona de l’any 1929, on el mateix Dictador va fer canviar el nom del recinte de l’actual 

Poble Espanyol, inicialment batejat com ‘Iberona’ i destruir les quatre columnes clàssiques que 

presidien les fonts de Montjuic. Tot això per acabar amb una tensió sense precedents, també 

dins l’exèrcit, i amb l’exili del mateix dictador l’any 1929. Al 1931 el rei Borbó Alfons XIII s’exilià 

també i pocs dies després s’instituïa la segona república a Espanya. Tot això per acabar cinc 

anys més tard amb un altre cop d’estat, després que la dreta espanyola governés la II 

República durant dos anys i condemnés a 40 anys el govern en ple de Lluís Companys per 

declarar la República catalana. Però aquesta dictadura sí que fou més efectiva, declarà una 

guerra al país amb el suport del nazisme i l’opressió següent, intel·lectual i cultural, va ser molt 

més eficaç. Això, té molt a veure amb Sant Andreu, és tant obvi que ja ens hem oblidat de citar-
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ho, ja no hi reflexionem, i el que és pitjor, hi ha molt poc debat públic, encara és un debat hostil, 

íntim, i font de problemes per qui vol obrir-lo públicament. 

 

Finalment, i retornant al llibre ’10 lliçons sobre Barcelona’ és de destacar la visió que aleshores 

imaginava Manuel de Solà-Morales, una ciutat heterogènia en la seva intensitat i amb una 

identitat globalitzada, donant de nou empenta a l’envestida de Barcelona en el seu procés 

d’annexió amb la resta del territori metropolità. 

 

Noves formes d’annexió, nous enllaços cal imaginar, i aviat, perquè la força de 

Barcelona envesteixi els nous temps. Perquè tal volta sigui aquesta vertebració de les 

diferències, a l’escala de la metròpoli actual, el pas necessari perquè les formes de la 

dispersió i la invasió que campen per tot Catalunya no deixin un territori erràticament 

sotmès a l’arbitri i a la casualitat. Superar aquesta rèmora: potser seria aquest el camp 

més necessitat d’imaginació i d’audàcia propositiva per a la Barcelona futura. 

 

Podrà Barcelona arribar a fer-se una ciutat de ciutats? El seu millor futur rau a 

construir-se com a constel·lació urbana compacta, però discontínua; entreteixida, però 

exacta, controlada. No parlem pas d’una ciutat arxipèlag, ni de les faules de la difusió 

territorial, ni d’àrea metropolitana, sinó de la intensitat heterogènia, d’una identitat que 

globalitzi. ‘L’universal és allò local sense fronteres.’ Local i global en les identitats 

físiques diferenciades, a les moltes Barcelones de les quals parlà l’amic desaparegut. 

 
MANUEL DE SOLÀ-MORALES, Deu lliçons de Barcelona, 1985 

 

Enllaçant amb el llibre La construcció del territori metropolità escrit l’any 1999 pels arquitectes 

Antonio Font Arellano, en Carles Llop Torné i en Josep Maria Vilanova Claret, tots ells 

professors del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC, es mostra com el 

debat s’intensifica notablement en la disciplina urbanística científica, donant respostes 

tècniques més documentades, fruit d’anys intensos d’anàlisi i elaboració documental. 

Tanmateix, el llibre mostra un nou allunyament sobre la percepció de la realitat del territori 

barceloní de finals del segle XIX i inicis del segle XX, establint un debat estrictament urbanístic 

basat sobre la documentació urbanística oficial, i centrant el seu esforç en explicar el procés de 

gènesi de la seva dimensió metropolitana com a eix central del llibre. És significatiu tanmateix 

com expressa una visió valorativa del Pla Cerdà com un pla capaç de generar una nova forma 

urbana que va estructurar el conjunt del seu sistema territorial, i com tan sols anomena el 

moment de l’annexió de Barcelona amb els municipis veïns que configuren l’actual ciutat oficial 

de Barcelona. Tanmateix, aquesta visió no deixa de mostrar una valoració del treball com un 

pla d’expansió que certament s’ha desenvolupat força, però en canvi no mostra el fet, 

inqüestionable, que va forçar un encontre amb Sant Andreu molt poc creïble, com es pot 

observar centrant-hi l’antenció. 
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Figura 11. 1859. Pla Cerdà                     

                                                            
Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de reforma y ensanche. Font: Institut Cartogràfic de 

Catalunya 

Figura 12. 1859. Detall del Pla Cerdà a l’alçada de Sant Andreu de Palomar 

                                                                      
Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona: proyecto de reforma y ensanche. Font: Institut Cartogràfic de 

Catalunya 

 

També sobta com utilitza el debat metropolità amb dos grans figures, la Barcelona històrica i la 

seva corona de poblacions veïnes en el seu conjunt. Té sentit, és un llibre que parla de la 

construcció del territori metropolità, però es llegeix com una narració sobre la informació dels 

plànols i els seus protagonistes, no pas com una narració cultural, o social i molt menys 

política. Tampoc és una narració de la ciutat real, és una narració de la ciutat planificada i els 

seus processos més formals i funcionals seguint un ordre cronològic. Una visió professional 

molt documentada i reflex de l’estima al debat urbanístic de la ciutat, al que sens dubte hi hem 

de donar valor, però en canvi evita judicis valoratius sobre les causes dels seus evidents 

fracassos, ja siguin polítiques o culturals. De fet aquesta realitat es mostra clarament en 
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l’evolució dels llibres de la planificació urbana a la ciutat que l’Ajuntament de Barcelona ha anat 

publicant des dels inicis dels anys noranta fins avui, on els primers llibres mostraven clarament 

els problemes de la ciutat, les seves debilitats, i com s’havien abordat, i com a cada posterior 

publicació s’han anat centrant cada cop més als projectes i menys als problemes, fins arribar al 

darrer, en que només es mostra la ciutat planificada futura, es ven la imatge, no el debat previ 

ni el problema que resol. El conjunt del llibre es mostra com una necessària eina per a 

qualsevol urbanista, és molt documentat, però és un llibre que mira més al futur que al present, 

i el futur el planteja de la següent manera: 

 

El canvi més significatiu que s’ha de produir en relació amb el projecte de ciutat 

metropolitana és el d’un pacte supramunicipal per a l’ordenació de les estructures bàsiques 

del territori. Els components d’aquest pacte podrien ser els següents: 

 

a) La xarxa viària bàsica, competència de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat; 

b) la xarxa de transport públic, i en especial l’organització del metro metropolità; 

c) les xarxes de les infraestructures de subministraments i drenantges; 

d) el conjunt dels grans parcs naturals i metropolitans, i la protecció activa de l’espai 

lliure; 

e) la distribució en el territori metropolità dels nous enclavaments o àrees de la 

innovació i de l’intercanvi modal; 

f) una política metropolitana de l’habitatge, que prevegi alhora les accions de la 

rehabilitació de l’estoc existent i la creació de nous habitatges en àrees d’interès 

específic; 

g) l’establiment de les prioritats d’actuació en relació amb els objectius del projecte 

metropolità. 

 

L’ordenació i gestió dels elements estructurants del territori i les opcions de caràcter 

metropolità que es converteixen en actuacions de transformació espaial i funcional, han de 

ser realitzades per un organisme superior que tingui la capacitat i la competència per lligar-

les a les dinàmiques dels nous eixos i les noves polaritats complementàries en els àmbits 

regional, nacional, estatal i europeu. 

 

Es tracta, doncs, d’un projecte de consens ciutadà, de pacte entre les institucions i les 

forces socioeconòmiques de la regió metropolitana, per consolidar la ciutat central i 

articular els eixos territorials dels assentaments urbans i de l’espai obert, en el marc d’un 

territori més just, més eficient i més bell en la perspectiva de les regions europees del segle 

XXI. 

 
ANTONIO FONT ARELLANO, CARLES LLOP TORNÉ i EN JOSEP MARIA VILANOVA CLARET,  

La construcció del territori metropolità, 1999 

 

Des d’aquest any 1999 el debat metropolità s’ha intensificat, entre altres coses perquè les 

estratègies europees en infraestructures, medi ambient i eficiència energètica, així com en la 

cultura del paisatge, han anat acompanyades d’un desenvolupament tecnològic considerable 

que ha permès gestionar molta més informació. En el cas de Catalunya aquesta conjuntura ha 

servit de fort suport conceptual per a redactar els primers plans territorials parcials del seu 

territori, que durant la darrera dècada han donat lloc als set plans actuals. Mentrestant 

Barcelona ha seguit altres cursos, la globalitat econòmica i cultural ha empès a la ciutat a 

noves polítiques i estratègies que han repercutit directa i indirectament al seu model de gestió 



 

 

40 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

ciutadana i a la priorització de les inversions, generant nous potencials i desatenent-ne d’altres. 

En els darrers temps el debat urbà i territorial ha coincidit amb una tendència a la revisió de la 

feina feta, en un context de crisi política i econòmica. Jordi Borja, que fou citat i reflectit en el 

primer llibre aquí analitzat de l’any 1974, i que fou alhora un dels responsables, per no dir el 

responsable principal, de l’actual divisió administrativa i per districtes de la ciutat de Barcelona, 

ha escrit un llibre on expressa el seu punt de vista, des del seu bagatge, dels èxits i fracassos 

de l’urbanisme barceloní. Es titula Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona, i s’ha publicat 

l’any 2010.  

 

Jordi Borja expressa molt eficaçment que l’exportació de la capacitat de revitalització de 

Barcelona mostrada durant l’actual sistema democràtic i amb l’empenta dels Jocs Olímpics de 

la ciutat de l’any 1992, s’ha explotat molt el concepte de model de ciutat, quan en realitat no 

n’hi ha. Els seus arguments són tres, en primer lloc perquè per que sigui un model ha d’anar 

acompanyat d’una expressió conceptual i abstracta, però aquesta no hi és, ni és una fotografia 

de la imatge real i material de la ciutat. En segon lloc perquè no hi ha un model formal al 

darrere, en tot cas hi ha un projecte polític i un mètode urbanístic, que és molt diferent. I en 

tercer lloc perquè Barcelona no respon a una proposta urbanística ideal ni reproduïble, i aquí 

no n’hi ha cap, tant sols és l’expressió de respostes a problemes específics d’aquesta ciutat, 

alguns poden ser comparables, però mai iguals. 

 

Una altra important aportació és la seva capacitat de mostrar críticament fins a quin punt s’ha 

polititzat el concepte de dret a la ciutat per part de les polítiques públiques i relacionant-lo amb 

l’urbanisme resultant. Segons expressa aquest debat és positiu, però no s’ha assumit ni per les 

pràctiques socials dels moviments urbans o ciutadans ni pels actors professionals o 

institucionals. Mostra en canvi com la crítica política, professional i cultural de l’urbanisme dels 

anys seixanta i setanta va ser la base de l’urbanisme democràtic dels anys vuitanta i noranta, i 

com el vincle entre la crítica intel·lectual i cultural i els moviments associatius es va fer de forma 

natural, sota un gran consens social, una situació que avui en dia ha canviat molt. 

 

Fa una gran aportació quan mostra que darrere aquestes dificultats hi ha les resistències al 

poder metropolità que el catalanisme tradicional mostrà vers una ciutat cosmopolita amb les 

lluites ideològiques, polítiques i territorials que acompanyaren l’equilibri de poder als inicis 

democràtics, parlant de por, de por la por històrica i justificada dels municipis que l’envolten. 

També expressa com l’agència d’urbanisme creada en motiu dels Jocs Olímpics, Barcelona 

Regional, no va poder anar més enllà del nivell de centre d’estudis i de preparació de projectes 

a partir de demandes locals de la ciutat de Barcelona. De fet és percebuda com a un instrument 

de la ciutat de Barcelona pels municipis de la conurbació (i haig de dir que també per part de 

Sant Andreu de Palomar). Sigui o no sigui una visió precisa, val a dir que és cert que manca 

una entitat i una visió d’abast metropolità, molt necessària i imprescindible per a evolucionar i 

progressar de la ma de la qualitat i l’afinitat política i social. Jordi Borja expressa clarament que 

la manca d’una institució metropolitana fa que aquells que tinguin normes no tinguin projectes, i 

que aquells que tenen projectes no tinguin ni les normes ni el pressupost. És una gran realitat, i 

tal i com expressa, la coherència i al qualitat se’n ressentiran. 

 

Tanmateix, parla de la creació del districte de Nou Barris, del qual ell en fou el gran 

protagonista. Aquest episodi és crucial per a l’evolució d’aquest territori fortament pertorbat 

durant els anys cinquanta i seixanta, també els anys setanta, i la seva visió és realment 

decebedora, no fa referència a Sant Andreu de Palomar, mostra la satisfacció pels èxits socials 
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que ha mostrat el seu desenvolupament des de l’aposta del govern socialista de la ciutat, i és 

cert, però no expressa que darrere d’aquest èxit hi ha també una aposta política, i no cultural. 

Si hagués estat així s’hauria fet d’una altra manera. Descriu l’esperit que impulsà a la seva 

creació deixant de forma clara que el districte va néixer del moviment social i que l’Ajuntament 

es va veure impulsat a inventar-se un districte per una zona de la ciutat desconeguda pels 

ciutadans i els professionals. Expressa l’èxit d’aconseguir una base social implicada a la ciutat, 

nous ciutadans que fins aleshores havien estat marginats, però no va més enllà. Té raó que era 

un territori desconegut pels professionals, i encara ho és, sens dubte. 

 

Finalment, a més de mostrar la falta de consens actual, la debilitat administrativa de la 

metropolitanitat barcelonina, les barreres ideològiques, i el coneixement precari de la realitat 

social i cultural dels territoris marginats, expressa la necessitat de liderar la construcció d’una 

regió de ciutats d’abast europeu, sense aprofundir prou en l’autocrítica, en l’anàlisi de la qüestió 

urbana, en la seva dimensió territorial. S’hi acosta, més que els autors anteriorment citats, però 

no prou. Ara bé, expressa una bona sentència, diu que la ciutat és el nostre futur, i que tancar-

se en ella mateixa és la seva mort. Potser exagera, o potser no, però el cert és que no es 

donen les òptimes condicions necessàries per a fer un pas endavant com cal. 

 

El debat fins ara plantejat expressa bona part del debat públic sobre la realitat metropolitana i el 

perfil polític i professional dels seus actors, que han treballat intensament amb la reconstrucció 

no només del territori barceloní, sinó de tot Catalunya. Josep Roca Cladera també ha treballat 

intensament, des de l’activitat docent, però sobretot des de la mateixa investigació permanent 

que des del seu perfil d’arquitecte i expert en valoracions i gestió urbanística ha desenvolupat 

activament sota la direcció del Centre de Política del Sòl i Valoracions. En l’article anomenat 

Barcelona ‘petita’, Barcelona ‘gran’ que ja he citat anteriorment, publicat l’any 2002 al diari El 

País (
30

), expressa bona part del debat que l’ha envoltat i que planeja en les seves 

intervencions acadèmiques, en especial en aquest mestratge de Gestió i Valoració Urbana.  

 

A l’article indicat expressa que la ciutat real de Barcelona no coincideix amb els seus límits 

administratius, com posa de manifest que només el continu urbà s’estén, com a mínim, sobre 

13 municipis, des de Montgat fins a El Prat, amb 223 quilòmetres quadrats i 2,4 milions de 

persones, on bona part de les decisions de transcendència econòmica i social es prenen en 

espais aliens al territori que conforma el municipi de Barcelona. A una escala més gran, existeix 

una regió de 4,5 milions d’habitants que interactua amb la capitalitat barcelonina i s’estén fins a 

set comarques, 4.500 quilòmetres quadrats i més de 200 municipis. Tanmateix, la major 

aportació, al meu entendre, que expressa aquest article, és quan afirma que l’absència 

d’aquest autèntic govern, tant de la petita com de la gran Barcelona, ha tingut uns efectes 

perversos en el conjunt de la vida ciutadana. Això s’ha posat de manifest en la dificultat 

d’articular polítiques d’habitatge, d’integració social, d’atenció a l’envelliment, de la xarxa de 

transport públic, de la gestió dels espais d’interès natural i de la contenció de la dispersió del 

procés d’urbanització. Ressalta, tanmateix, la pèrdua de competitivitat que això ha suposat, i 

mostra com la ciutat de Madrid, articulada des d’una municipalitat de 600 quilòmetres quadrats 

(Barcelona en té 100), ha pogut competir en altres condicions. Al seu article apunta però 

encara més alt, parla obertament de causes estructurals que ho han condicionat, com ara del 

                                                           
30

 Nota de l’autor: l’article indicat redactat per en Josep Roca Cladera titulat Barcelona 'petita', Barcelona 'gran' es 

publicà en edició impresa al diari El País el 12.09.2002, i actualment està disponible a internet. [data de la consulta: 12 
de febrer de 2012]. http://elpais.com/diario/2002/09/12/catalunya/1031792844_850215.html 
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factor perjudicial per al capitalitat i estructuració metropolitana de Barcelona que han 

protagonitzat tant la dreta espanyola com la dreta catalana. En aquest punt comparteixo 

totalment el protagonisme i la rellevància que, efectivament, ha suposat les pròpies lluites 

nacionals catalana i espanyola. Però no hi aprofundeix, tampoc era l’objecte de l’article, i 

tampoc era el lloc més adequat. En qualsevol cas, no es resisteix a apuntar a un factor clau de 

gran rellevància política i cultural, aquí expressat com a simple barrera administrativa, es 

refereix a les limitacions administratives que provenen de la derrota de la Guerra de la 

successió que al 1714 acabà amb la resistència de Barcelona. Fou degut al Decret de Nova 

Planta posterior, també al 1714, que es definiren els ara estrets límits administratius municipals 

al pla de Barcelona. Sense anomenar-ho, es destituí una institució centenària, el Consell de 

Cent, que fins aleshores organitzava els designis d’aquest territori ara metropolità. El 1249 es 

constituí el Consell de Cent a Barcelona, de la ma de Jaume I, a semblança del Consell de 

Cent de Jaca de l’any 1238, també sota l’autoritat del mateix rei. Curiosament, aquesta 

institució és l’única que no ha estat restaurada després de la instauració de la democràcia a 

Espanya. Es tractava d’una assemblea consultiva del govern municipal de Barcelona, que, tal i 

com s’expressa a l’Encicloèdia Catalana, aconsellava els consellers i els oficials reials en casos 

referents a la utilitat i la defensa de la ciutat, el seu territori i, més tard, també les seves 

possessions, i derivava de la reunió general de veïns o consell ple, convocat pel veguer sense 

limitació de nombre. El grau de democratitació de la ciutat actual és molt limitat en relació al 

grau que durant segles existí abans de la imposició del Decret de Nova Planta per part del rei 

Borbó victoriós, Felip V. La visió de Josep Roca Cladera mostra la dimensió cultural en la 

competitivitat de la ciutat i els efectes perversos al conjunt de la vida quotidiana. Tanmateix, i 

d’acord amb les conclusions teixides durant l’elaboració d’aquesta tesi, hi ha altres factors, 

encara més estructurals, sobre la mateixa cultura econòmica que ens ha explicat un estat del 

benestar, un model que la societat espanyola ha importat de fora, i que no s’ha fet realment 

seu, només en part. Aquest model és el resultat d’una evolució cap a un capitalisme que 

tendeix cada com més a la pressió globalitzadora del seu cercle d’influència, i que tendeix cada 

cop més a estar present en el debat polític, en la mesura que el debat ciutadà se n’ha allunyat. 

Aquesta visió ha afectat al conjunt del debat de l’activitat política catalana, però no d’igual 

manera en la política estatal, i això també és un problema estructural, important. La dreta 

catalana, potser no ha construït prou una identitat metropolitana barcelonina, però el problema 

no només se li ha d’atribuir a ella, hi ha altres factors. A més, és irrefutable negar que 

Catalunya n’ha sortit també beneficiada més enllà de la capitalitat de Barcelona, ara hi ha un 

territori estructurat, molt mutilat per l’absència de control social i normatiu, que ha donat lloc a la 

forta i ferotge manipulació especulativa de la mateixa manera que ha passat amb al metròpoli 

barcelonina, però si més no es disposa d’una estructura territorial bastant forta i viva, a 

diferència del que succeeix a altres territoris no metropolitans de l’estat espanyol. Això és 

llaurar, i tot i els errors, que sempre n’hi ha, també ha donat i seguirà donant importants fruits. 

 

 

 

2.2.2. Una aproximació a la comprensió de la naturalesa de la història 

de la urbanització de Sant Andreu de Palomar 

 

Breus incisos de la naturalesa original de Sant Andreu de Palomar 

 

Explicar la història de Sant Andreu no és l’objecte d’aquesta tesi, ni explicar la història de la 

seva urbanització en la seva complexitat, el treball es centra en l’anàlisi de la qüestió urbana 
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pròpiament formal i en les reflexions que l’acompanyen. La realitat és sempre molt més 

complexa que tot el que es pugui reflectir en un document quan es tracta d’una ciutat o d’un 

poble, ja sigui rural o de naturalesa més urbana. Per això és pretén sintetitzar al màxim la seva 

evolució urbana, per a comprendre fins a quin punt ha estat objecte de transformació en un 

període de temps que, ben mirat, no és tant. El cert és que Sant Andreu de Palomar era un 

municipi rural al pla de Barcelona i al peu del delta del riu Besòs i del Rec Comtal que proveïa 

d’aigua potable provinent del riu Besòs a la ciutat de Barcelona, fins on fins entrada la segona 

meitat del segle XX es desenvolupar l’horta de regadiu. Però hi havia altres teixits socials, fins i 

tot abans de l’annexió amb Barcelona, i la documentació que ens ha arribat als nostres dies 

ens permet fer-ne un estudi prou digne. Tal i com s’ha analitzat a l’apartat anterior es reflecteix 

certa dificultat en comprendre tant la seva naturalesa actual com en la antic fenomen urbà que 

teixia Sant Andreu de Palomar.  

 

A l’any 1716 hi havia fins a 125 focs, que suposaven uns 800 habitants, era un nucli petit 

bàsicament  rural, que havia canviat poc durant els segles anteriors, ja que a l’any 1359 n’hi 

havia 108 de fogars. En canvi amb l’expansió econòmica, el procés d’especialització productiva 

i el tancament emmurallat de la ciutat de Barcelona el nucli accelerà el seu creixement de 

forma inexorable, i amb ell la seva fesomia. L’any 1845 Sant Andreu tenia fins a 1200 casals 

censats, que suposava una població de 4.350 persones, i a l’any 1897, quan es materialitzà 

l’agregació, Sant Andreu tenia fins a 17.451 habitants. L’any 1965, segons dades estadístiques, 

hi havia al nucli de Sant Andreu 31.192 persones, mentre que al conjunt del Districte IX, que 

incloïa el terme original més La Sagrera, Camp de l’Arpa i Navas, arribà fins als 290.000 

habitants.  

 

Respecte la informació del seu territori, indicar que els plànols habituals solen mostrar una 

informació zenital de la realitat a escales massa grans per a comprendre la interconnexió entre 

els camps i els assentaments, i sovint es dóna excessiva importància a la dimensió dels nuclis 

agregats i poca als veïnats de les masies. El fet és que costa molt més comprendre’n la seva 

articulació, més si es solen diluir en gran mesura els camins i dreceres que teixeixen el territori, 

i només es mostra de forma clara les vies principals d’articulació principal. Aquest problema és 

present encara avui en dia, tot i el gran esforç per arreglar-ho, en les fonts de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. En qualsevol cas, Existeix un plànol, militar, que tot i les crítiques 

aquí expressades, mostra la millor definició del territori del Pla de Barcelona de mitjans del 

segle XX, molt millor que l’aixecament topogràfic d’Ildefons Cerdà, que es basà en aquest però 

que obvià l’estructura agrícola i forestal del seu territori.  
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Figura 13. 1853. Plànol  topogràfic del Pla de Barcelona 

 

Plano de la plaza de Barcelona y su terreno hasta la distancia de una legua de las fortificaciones levantado con 

telémetro acotado y dibujado por los jefes y Oficiales del Cuerpo de Yngenieros que componen la Brigada Topográfica 

y de Ensanche de la misma, e: 1/5.000, 1853. Propietat de l’Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid.                                                            

Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

 

Figura 14. 1853. Detall del plànol  topogràfic del Pla de Barcelona 

 

Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999) 

 

Però Sant Andreu tenia gran quantitat de molins i masies, i comprenia el seu territori fins a les 

cases de Sant Joan d’Horta. A continuació se’n mostren algunes de les documentades 
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fotogràficament;  no hi són totes, moltes no han quedat documentades. Però donen una nova 

visió del territori, i en elles es llegeix encara bona part de la realitat de la toponímia actual, 

molta d’ella actualment fora del districte de Sant Andreu, bé, la major part. Em refereixo a la 

Torre Llobeta, a la Can Fargues, que dóna nom a l’actual Font d’En Fargues, a Vilapiscina, Can 

Guineueta, Can Dragó, i d’altres que identifiquen noms més locals (
31

). S’hi ha d’afegir la 

Quadra de Vallbona o l’Hostal de la Trinitat. 

 

Figura 15. Fotografies antigues de les masies de Sant Andreu de Palomar 

 
Font: lloc web http://www.sant-andreu.com/index/index.htm. Data de la consulta: juliol de 2012. 

 

 

                                                           
31

 Informació de les masies obtinguda del lloc web STAP, Sant Andreu de Palomar. http://www.sant-

andreu.com/index/index.htm. Data de la consulta: juliol de 2012. 

http://www.sant-andreu.com/index/index.htm
http://www.sant-andreu.com/index/index.htm
http://www.sant-andreu.com/index/index.htm
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Moltes d’aquestes masies han estat pintades per pintors santandreuencs, donant mostres de la 

seva cromacitat, colors que les fotografies antigues, en blanc i negre, descuiden. 

 

Figura 16. Retrats de les masies de Sant Andreu de Palomar fets per santandreuencs 

 

 

 

 

Font: lloc web http://www.sant-andreu.com/index/index.htm. Data de la consulta: juliol de 2012. 
 

Des del segle XVIIIè Sant Andreu i els municipis veïns creats després el Decret de Nova Planta 

(1714) que transformà les parròquies en municipis, aparegueren segells que expressaven la 

naturalesa dels seus distintius i ordenances. Aquest segell és actualment el seu escut. En ell es 

mostren els símbols dels valors de les seves arrels, expressats amb una mà estesa, senyal 

d’humanitat, un colom, expressió de la naturalesa que li era característica, era terra deltaica i 

plena d’aus, i moltes espècies de coloms, moltes més de les que ara per ara té la ciutat; i una 

creu, la creu del sacrifici de Sant Andreu apòstol. Un segle més tard aparegué una torre, senyal 

de la seva naturalesa reial, de la seva cultura forjada, i un arbre amb una branca per suportar el 

colom i una altra teixida com un cordill a la mateixa ma, que ara mirava amunt. Aquest cordill 

s’ha estès al segle XX com al suport també de l’au.  

 

http://www.sant-andreu.com/index/index.htm
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Figura 17. Evolució del segell i escut de Sant Andreu de Palomar. Ss. XVIII, XIX i XX 

                                        
Font: http://www.sant-andreu.com (consulta: juny de 2012) 

 

 

 

La identitat urbana de Sant Andreu de Palomar, d’abans i després de l’annexió amb Barcelona 

 

Sant Andreu de Palomar, abans de la seva annexió amb la Gran Barcelona, nom amb que es 

conegué en aquella època, havia fet una important evolució que reteixí el seu nucli històric, 

sense descuidar la seva naturalesa rural, incorporant-se a la industrialització de Catalunya sota 

la influència directe de la seva proximitat amb Barcelona. Foren anys d’importants canvis, on el 

nucli central es subdividí paulatinament en parcel·les cada cop més petites, en nous carrers 

traçats per a créixer com a poble més urbà, i on es plasmà un intens aflorament de l’activitat 

cultural. L’extensió d’aquest teixit urbà i associatiu perdurà fins ben entrat el segle XX, fins als 

anys vint, tal i com mostren els següents plànols de 1861, 1900 i 1920, on es sobreposen els 

actuals límits del barri de Sant Andreu. 

 

Figura 18. Evolució del teixit urbà del nucli principal de Sant Andreu. 1861-1920  

 
Font de les bases: Institut Cartogràfic de Catalunya. Muntatge i delimitació dels límits del barri actual de Sant Andreu: 

elaboració pròpia. 

 

Val a dir que tal i com es recull al llibre de Joan Clapés i Corbera de l’any 1900, ja citat, en el 

moment de l’agregació amb Barcelona Sant Andreu tenia vint-i-dues mútues de socors per a a 

casos de malaltia, vuit societats recreatives, cinc corals, quatre societats professionals, tres 

societats educatives, dues de religioses i tres societats cooperatives.  

 

Aquest episodi es caracteritza per tractar-se d’una estreta vinculació entre la ciutadania de Sant 

Andreu i l’evolució de la seva urbanització, a diferència del que ocorreria anys més tard. 

http://www.sant-andreu.com/
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Certament que la incorporació amb la nova centralitat de Barcelona tingué les seves 

conseqüències, com ara la imposició de nous tributs que carregaren fortament la producció 

agrícola de Sant Andreu, el tancament del seu escorxador o encara més greu, la imposició de 

les ordenances d’edificació de la ciutat històrica de Barcelona, caracteritzada per tenir una 

alçada desmesurada i molta edificabilitat, fet que transformà fortament també al nucli 

santandreuenc. Però els èxits foren molts, com la planificació i construcció de l’actual mercadal, 

a imatge i semblança del que es feu a la Sagrera, si bé en aquest segon ja no hi existeix 

l’activitat del mercat. Al costat seu, ben a prop, hi ha l’Hipercor.  

 

Figura 19. Plaça del Comerç a principis del Segle XX 

 
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 42) 

 

En són mostres d’aquests avenços la documentació recollida a l’annex de l’actual document 

per l’aprovació inicial de la modificació del Pla general metropolità al Nucli antic del barri de 

Sant Andreu, que recull els plànols urbanístics recopilats avui en dia entre els anys 1884 i 

1908. 
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Figura 20. Relació de plànols històrics de referència al nucli antic de Sant Andreu 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Document per l’aprovació inicial de la modificació del PGM al Nucli antic del barri de 

Sant Andreu. Any 2011. 

 

En ressalten la planificació de l’actual passeig de Fabra i Puig, que inicialment era el Passeig 

de Santa Eulàlia, de fet anava a la barriada de Santa Eulàlia, a mig camí entre Sant Andreu i 

Horta, i dins del terme municipal de Sant Andreu.  

 

Figura 21. Plànol de definició de l’actual Passeig de Fabra i Puig fins Sta Eulàlia 

 
Font: Ajuntament de Barcelona. Document per l’aprovació inicial de la modificació del PGM al Nucli antic del barri de 

Sant Andreu. Any 2011. 

 

Foren anys d’importants progressos, en que el territori teixí els seus propis eixamples, tot i les 

dificultats que ocasionava el traçat de les vies ferroviàries que passaven tangencialment pels 

extrems est i oest, i que de fet foren gran part dels responsables de la seva dificultosa 

integració amb els camps posteriorment urbanitzats que hi havia més enllà.  
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Figura 22. Plànol de l’any 1903. Els eixamples planificats des de Sant Andreu de Palomar 

   
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Detall del plànol topogràfic de Barcelona 

 

Al plànol anterior s’observa un territori que creix al voltant d’un carrer major direcció a 

Barcelona, ja havia aparegut el teixit històric de La Sagrera, però si obsevem bé veiem dos 

eixamples planificats, el primer al passeig de Santa Eulàlia (actualment conegut com Fabra i 

Puig), que unia Sant Andreu amb Santa Eulàlia, i el segon al voltant del passeig de Torres i 

Bages, que necessità molts anys per arrencar, els problemes urbanístics amb les expropiacions 

foren importants, i també per la menor vàlua dels seus entorns, ja que en un extrem s’hi 

instal·laren els tallers de la Maquinista Terrestre y Marítima, i al seu tram nord, durant la 

dictadura d’en Primo de Rivera, s’hi implantà una imponent caserna militar. Durant el 

Franquisme es destruí el teixit històric de Santa Eulàlia per arribar la traça de Fabra i Puig fins 

a Horta, i també es destruí pel seu extrem est, per arribar inicialment fins la Rambla de Prim, 

però això encara no ha passat, es quedà a les vies del tren, és l’actual passeig de l’Onze de 

Setembre. Fent-hi una ullada més precisa, s’observen els límits del municipi original de Sant 

Andreu, que s’enfilaven fins la muntanya pelada (actual Parc del Guinardó), arribaven fins al 

poble d’Horta, i en canvi deixaven La Sagrera als territoris de Sant Martí de Provençals. També 

s’observen gran quantitat de cases disperses, eren masies, entre Horta i Sant Andreu, i en 

canvi, direcció al riu Besòs no se n’hi veien, eren terres d’horta de gran valor agrari que les 

conreaven els santandreuencs. 

 

És de ressaltar que des de l’annexió amb Barcelona foren escollits des del mateix Sant Andreu 

els seus regidors, i tots ells deixaren un important bagatge al poble cada cop més urbà, teixint 

Horta 

Santa Eulàlia 

El Guinardó 

La Sagrera 

Santa Andreu 
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carrers i places, urbanitzant-les i arbrant-les. Es pot dir que aquest període comprèn uns 

cinquanta anys d’evolució urbana positiva, i que són els que configuren l’actual personalitat 

històrica d’aquest antic i mil·lenari poble.  

 

Figura 23. Panoràmica de Sant Andreu als anys 30 

 
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 24) 

 

 

 

La Barcelona teixida per la industrialització i la complicitat burgesa 

 

Durant el període comprès entre el final del segle XVIII i mitjans del segle XIX l'emergència del 

capitalisme accentuà les relacions comercials i humanes entre sí, que es va traduir en 

especialitzacions productives molt variades i intercanvis més accentuats. A Catalunya 

l'especialització agrícola desenvolupà diferents àrees d'agricultura comercial que van 

intensificar notablement els intercanvis mercantils entre comarques, i en pocs llustres 

l'estructura territorial dominada encara per un règim senyorial monàrquic, secular i eclesiàstic, 

va produir els seus efectes en un context liberalitzador de l'economia productiva que va 

provocar la interacció de la diversificació del producte agrari i la baixada dels preus, fet que va 

culminar amb l'aparició d'una societat de classes dividida entre els propietaris perceptors de 

rendes i els treballadors, el col·lapse i una crisi que va provocar la inestabilitat política i social 

durant el segle XVIII i gran part del segle XIX, així com la seva transformació. 

 

A Barcelona s’havia planificat una gran ciutat estesa pel seu pla principal direcció al riu Besòs, 

però que tot i la centralitat al voltant de la plaça de les Glòries i el gran parc urbà i esportiu 

planificat entre la Riera d’Horta i el riu Besòs, res d’això ara existeix, però no existeix no només 

perquè durant el franquisme s’abandonés el projecte de ciutat, la realitat és que ja des del 

primer moment el pla de Barcelona s’ocupà per indústries de la burgesia, majoritàriament 
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catalana i estrangera, que foren els qui instal·laren aquí les seves noves fàbriques i vingueren a 

guanyar diners. Ja des dels seus inicis s’estaven teixint dues Barcelones, la noble i la fabril. 

 

Figura 24. 1929, inauguració de l’Exposició Internacional de Barcelona 

                                                                        
Font: ICC. (Cuyàs, s.XX)  

 

Figura 25. 1930, el Poblenou a la cruïlla entre Pere IV i el cementiri de l’Est                               

                                                                             
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 54) 

 

La burgesia catalana emergí com una nova classe social predominant en els sectors de 

producció com va passar a tot Europa, amb l'aparició d'importants empreses familiars que van 

ser les protagonistes del pols amb l'oligarquia terratinent estatal basada en l'agricultura i la 

mineria defensora del lliure canvi, quan la burgesia, basada en la indústria, va promoure 

mesures proteccionistes que gravaven l'entrada de mercaderies estrangeres per protegir la 

seva producció de la competència exterior. Grans empreses familiars es van definir en 

societats anònimes que van integrar als membres de la família i que van presidir l'hereu de 

cada generació. L'estratègia era sempre la mateixa, l'acumulació de capital a partir d'inversions 

en societats i en la mateixa fàbrica. L'activitat principal de la burgesia catalana era el foment 

d'una activitat empresarial que combinava l'ofici amb la política i la cultura, tret aquest últim 

característic i diferenciat de la burgesia de la resta del país. Però tot i aquesta aportació en el 

protagonisme cultural, val a dir que darrere la implantació de noves tecnologies, com ara els 

primers tramvies, molta gent hi va fer sobretot negoci, perquè era en mans privades. I d’això 
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se’n feia humor. I també ironia, mostrant els forts contrastos entre la ciutat majestuosa i la ciutat 

neoclàssica. 

 

 

Figura 26. Ironia i humor dels il·lustradors respecte la burgesia 

                                                                                              
A la dreta, cartell artístic dels inicis del segle XX ‘Pluma y lápiz’, obre de N. Obiols Delgado, a l’esquerra, 

caricatura del segle XIX, sobre els primers tramvies. Font: ICC. (Cuyàs, s.XX)  

 

A Sant Andreu la realitat és que la Barcelona planificada li quedava molt molt llunyana. La 

ciutat que es teixia era una ciutat dispersa, fragmentada i desigual, on les vies principals, la 

Diagonal i la Gran Via, que havien de teixir el Pla de Barcelona, acabaven al nus ferroviari de 

les Glòries, allà on havia d’haver-hi la plaça central de la Gran Barcelona. 

 

Figura 27. 1930, la plaça de les Glòries i la plaça de toros de la monumental 

                                                                         
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 54) 

 

Amb el pas del ferrocarril a França l’any 1854 es donà un fort impuls a la fàbrica de filadures 

Hilatura Fabra, implantada des de l’any 1844 al costat mateix del nucli urbà de Sant Andreu de 
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Palomar, tal i com es feia en aquella època a tot Catalunya, eren temps previs a la localització 

més allunyada posterior i fins i tot en colònies industrials. L’any 1855 s’inaugurà la via de 

Saragossa direcció a Terrassa i Sabadell. L’any 1903 es fusionà amb l’empresa anglesa Coats, 

donant lloc a la coneguda fàbrica de Fabra y Coats. La Industrial Harinera Barcelona construí 

l’any 1857 la primera farinera de vapor amb 24 moles, i anys més tard passà a ser la fàbrica 

Hispano-Suiza d’automòbils que més endavant es convertí en la Pegaso. Sant Andreu s’omplí 

també de casinos, i faltà ben poc perquè el Tibidabo no fos convertit també en el gran casino 

de la ciutat. L’església intercedí per fer-hi una església, i al final se’n va fer un parc d’atraccions. 

Mentrestant, i des del Patronat Municipal de l’Habitatge, es feren les primeres promocions de 

Cases Barates a Sant Andreu, ens referim als barris del Bon Pastor, del Baró de Viver i de Can 

Peguera, els dos primers al peu del riu Besòs, i el tercer al costat del turó de la Peira, el que 

havia de ser el gran parc urbà de Sant Andreu de Palomar. Als voltants de Sant Andreu es 

feren tres dels quatre grups de Cases Barates que es feren al Pla de Barcelona. Els dos 

primers conjunts eren de Santa Coloma de Gramanet, fins que anys més tard passaren a 

formar part del territori de Barcelona, fet que deixà, per cert, Santa Coloma sense una bona 

part del teixit industrial i l’activitat econòmica. A totes aquestes construccions cal afegir-ne una 

d’especial, l’aixecament d’unes casernes militars de gran magnitud al límit nord del poble, 

tocant al teixit urbà, per part del dictador Primo de Rivera, eren els anys vint. 

 

Figura 28. 1930. Plànol de Barcelona 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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1. Casernes militars 

2. Tallers la Maquinista Terrestre y Marítima 

3. Tallers ferrocarrils El Norte 

4. Hilaturas Fabra y Coats 

5. Hispano Suiza 

6. Cases Barates del Bon Pastor 

7. Cases Barates de Baró de Viver 

8. Cases Barates de Can Peguera 

9. Manicomi de la Santa Creu 

 

Totes aquestes construccions, cases barates, indústries i infraestructures acabaren 

condicionant tant el creixement de la ciutat, que se les pot considerar molt responsables de la 

seva posterior fragmentació urbana en teixits dispersos, que ja s’inicià abans de la Guerra Civil. 

 

 

La Dictadura, el final d’un creixement capitalitzat des de la societat i la cultura santandreuenca 

 

Tornant al relat de Sant Andreu de Palomar, a la seva evolució, val a dir que un cop s’implantà 

la dictadura i derrotat el bàndol republicà, va ser absolutament caòtica des d’un punt de vista 

urbanístic, tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior, donant lloc a creixements esporàdics 

planificats i especulatius, però també espontanis, de noves tipologies i nous habitants, que 

gens o molt poc sabien de Sant Andreu. El resultat, afegit al fet que hi havia importants 

barreres d’espai ocasionades per la implantació de les cotxeres ferroviàries del Nord (a l’actual 

zona de Can Dragó) i de la Maquinista (on encara en queden mostres, i on s’ha instal·lat el nou 

centre comercial), és que aquest territori s’ha sobreposat al primer. Es pot dir, en termes de la 

qüestió urbana, que aquest episodi va ser determinat per una important manca de control social 

en el desenvolupament de la ciutat, on la seva centralitat ja no estava ni a la ciutat de 

Barcelona, era una centralitat situada molt lluny, massa, de Sant Andreu. 

 

Figura 29. Evolució del teixit urbà del nucli principal de Sant Andreu. 1920-1970  

  
Font de les bases: ICC. Muntatge i delimitació dels límits del barri actual de Sant Andreu: elaboració pròpia. 
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Tot i els grans projectes de ciutat metropolitana de Barcelona la realitat és que Sant Andreu 

seguia essent un poble, envoltat de camps de regadiu i de secà, i amb fàbriques que convivien 

en el seu teixit urbà de forma directa amb la població. El plànol de 1953 següent mostra com 

encara a mitjans del segle XX hi havia un delta al riu Besòs, des d’on es conreaven horts, però 

aquests terrenys foren ràpidament objecte d’especulació per les fàbriques que vingueren de 

nou, ara en una segona etapa, i en major escala.  

 

Figura 30. 1953. Mapa de cultius del Pla Comarcal 

                                                                 
Font: La formació de la urbanística metropolitana de Barcelona (De TORRES i CAPELL, 1999, 214) 

 

Amb la vinguda de noves fàbriques el territori rural fou paulatinament ocupat per nous 

habitatges massius i noves fàbriques, que poc a poc s’anaven acostant a Sant Andreu de 

Palomar. 

 

Figura 31. 1958. Nucli de Sant Andreu i entorns 

                                                                           
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 99) 

 

Al Besòs s’instal·laven les grans promocions d’habitatge social per la classe obrera, ben lluny 

de la ciutat, i en territoris fàcilment expropiables per un grapat de pisos. Tot això es feu sense 
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cap altra voluntat que la d’acostar la massa obrera a les fàbriques, valorant els seus drets com 

a ciutadans de forma molt més simple que la dels drets de la ciutadania propietària i 

empresària barcelonina, i santandreuenca. El Polígon del Besòs s’aixecà allà on hi havia 

d’haver el gran parc urbà i esportiu del Besòs de la Gran ciutat de Barcelona. 

 

Figura 32. Polígon del Besòs, iniciat l’any 1959  

                                                                 
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 100) 

 

El polígon de la Guineueta s’aixecà a l’esquena del manicomi abandonat  de la Santa Creu, on 

ara hi ha, en un dels edificis que s’ha mantingut, la seu del Districte de Nou Barris i el gran Parc 

Central del Districte. 

 

Figura 33.1963. Polígon de la Guineueta 

                                                               
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 105) 

 

Ben aviat arribà la indústria als límits de Sant Andreu, de forma desordenada, acampà 

lliurement, i encara hi és present, tota ella es teixí entre Sant Andreu i els nuclis de cases 

barates del Bon Pastor i de Baró de Viver, el segon ja desaparegut, i el primer en procés de 

desaparèixer. 
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Figura 34. 1966. Àrea industrial de Sant Andreu 

                                                                
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 102) 

 

I el que és pitjor, arribaren les autopistes, i per estalviar diners se’n feu una de principal per 

damunt de les vies del tren, que des d’aleshores han quedat tapades per la caixa de l’avinguda 

Meridiana fins a l’alçada del passeig de Fabra i Puig. Aquesta caixa encara existeix, i encara 

ara per ara no està previst treure-la. 

 

Figura 35. Avinguda Meridiana passat el passeig de Fabra i Puig 

                                                              
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 74) 
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Figura 36. Imatge actual de l’avinguda meridiana (el mur) al seu pas per Sant Andreu 

  Font: Google Earth (consulta: juliol 2012) 

 

A Santa Eulàlia hi ha una església romànica, però el seu nucli antic ha quedat reduït a gairebé 

res, ja que s’ha obert el passeig pel mig, tot recte, fins arribar a les afores d’Horta. Tanmateix, 

també s’ha perdut el nom, i s’ha imposat el de Fabra i Puig, que no és sinó el nom de 

l’empresari de l’empresa emblemàtica Fabra i Coats que s’aixecà al mateix nucli històric, que 

als anys setanta tancà i deixà tots els treballadors sense feina i un conglomerat d’edificis 

abandonats dels que només se n’ha recuperat, i fa relativament poc, una part. La resta segueix 

essent un conjunt desaprofitat. A més a més, val a dir que aquesta fàbrica, transcorreguts els 

anys, si bé ara ha permès recuperar un bonic parc per Sant Andreu, es va situar molt aprop del 

nucli, i condicionà i molt el seu creixement cap al sud, obligant a créixer al llarg del carrer major, 

i donant peu i impuls a nous nuclis com la Sagrera. A Sant Andreu encara es coneix Santa 

Eulàlia, però ara tothom anomena el lloc com Virrei Amat, i de la mateixa manera que succeí 

amb Sant Martí de Provençals, s’aixecaren imponents blocs d’habitatges durant el franquisme 

just al seu costat. 
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Figura 37. Església romànica de Santa Eulàlia 

                                                              
Font: Google Earth. Autor: Pedro Salcedo i Vaz. Consulta: juliol de 2012 

 

Val a dir que el seu enclavament va ser objecte d’una important centralitat en els projectes 

originaris, i que de fet avui en dia es mostra amb la confluència d’importants vies a la ciutat 

articulades des de la plaça Virrei Amat, com ara el mateix passeig de Fabra i Puig, l’avinguda 

Borbó, el carrer Felip II, el carrer Sant Iscle i el carrer Dr. Pi i Molist. Malauradament s’ha perdut 

el nucli històric, el nom i l’actual església dóna accés a l’entrada de servei del mercat municipal 

aixecat durant el franquisme, fins fa poc era una zona de càrrega i descàrrega d’allò més bruta. 

 

També fou objecte de mutació el passeig de Fabra i Puig originari, que era una rambla arbrada 

entre els trams del carrer Gran de Sant Andreu i l’avinguda Meridiana. L’any 1966 es destruí la 

Rambla, i en el seu lloc es deixà una làmina d’asfalt per ben bé sis carrils, era innecessari, 

perquè Fabra i Puig avall no s’anava enlloc, la via s’acabava a les vies del tren, i no tenia 

continuïtat. Mentrestant, la plaça de les Glòries, deixava pas a les vies principals de la ciutat, 

però deixant pel camí un nus viari, no pas una gran plaça central de Barcelona. 
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Figura 38. 1973. Plaça de les Glòries       

                                                             
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 125) 

 

Durant aquest breu però més que intens camí Espanya, Catalunya, Barcelona i Sant Andreu 

patí una forta transformació, deixant pel camí una mobilitat demogràfica rural cap a les grans 

ciutats de primer ordre, i també creant moltes bosses de marginació social i grans 

manifestacions de barraquisme, com la de La Perona, situada a l’eix del Clot, al peu de les vies 

ferroviàries, que no fou reubicada en pisos de protecció oficial fins l’any 1989. 

 

Figura 39. Anys 70. Barraques de La Perona  

                                                              
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 148) 

 

Sant Andreu es despertà en pocs anys amb una quantitat d’edificis i infraestructures 

desmesurada al voltant i dins seu. Nous edificis estaven destruint el teixit històric per nous 

blocs plurifamiliars de molta major alçada de la que permetien les normes, que eren fàcilment 

qüestionades pels promotors. 
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Figura 40. Anys 70. El nucli de Sant Andreu i els entrons     

                                                           
Font: llibre Barcelona, memoria desde el cielo 1927–1975 (GUÀRDIA, M., 2011. 102) 

 

 

La repressió cultural de les Dictadures 

 

Però l’opressió social i el desordre no fou només urbanístic, també fou cultural, seguint el rastre 

ja iniciat per la dictadura anterior del general Primo de Rivera als anys vint, just abans de l’exili 

de la monarquia i la implantació, traumàtica, de la segona república a Espanya. Tal i com es 

recull al llibre Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar ja citat varis cops, publicat l’any 

1931, en Primo de Rivera tancà el periòdic mensual Autonomia als pocs dies d’haver instal·lat 
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la Dictadura, el 17 de setembre de 1923, aquest periòdic era el portaveu oficial del Centre 

Popular Catalanista de Sant Andreu. També feu eliminar l’entitat Els Pomells de Sant Andreu, 

la Biblioteca Pública de Sant Andreu, el Centre Popular Catalanista, l’orfeó Eco de Catalunya, 

l’Avenç Nacionalista Republicà i el Foment Sardanístic Andreuenc, a més de perseguir i 

calumniar algunes personalitats locals. Però això no és tot, hi implantà les Casernes de Sant 

Andreu al nord del nucli, un imponent teixit militar que eliminà també tota possiblitat de 

creixement natural cap a la Trinitat. Actualment no existeix, s’ha enderrocat fa pocs anys amb 

la promesa de grans equipaments i parcs per Sant Andreu, però està totalment aturat.  

 

Figura 41. Anys 30 Alçament obrer davant les Casernes Militars de Sant Andreu 

 
Alçament obrer de la CNT davant de les Casernes militars fetes construïr pel General Primo de Rivera. Font: Llibre 

Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 82) 

 

Durant la República es restituïren algunes d’aquestes entitats, i se’n feren de noves, i el 

moviment GATCPAC hi feu dues grans intervencions, una al costat de les mateixes Casernes, 

la Casa Bloc, que encara es manté dempeus i recentment se n’ha rehabilitat una part, i també 

una biblioteca infantil a la Plaça de les Palmeres, que fou totalment desmuntada per el posterior 

dictador Francisco Franco. Era un símbol de modernitat inacceptable.  
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Figura 42. Anys trenta, Biblioteca infantil a la Plaça de les Palmeres, del GATCPAC 

 
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 78) 

 

Figura 43. Casa Bloc , a Sant Andreu de Palomar, anys trenta. GATCPAC 

 
Font: Llibre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera, 2009 (De la CRUZ SALA, X. Et al., 2009, 80) 

 

Les represàlies franquistes foren més importants, per la seva efectivitat i per la seva durada, 

quaranta anys de Dictadura militar i opressió cultural catalana són molts. Sant Andreu era una 

població de forta arrel catalanista, com s’ha observat amb els noms anteriorment citats que en 

Primo de Rivera ja havia perseguit en la dictadura anterior, i tal i com sap tot santandreuenc 

amb família arrelada a aquest poble de llarga tradició. Mostres d’aquesta persecució i de les 

represàlies queden recollides i sintetitzades clarament en el llibre ja citat de la Guia de Sant 

Andreu de Palomar de l’any 1984. En recullo una transcripció literal: 

 



 

 

65 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

La repressió franquista a Sant Andreu fou veritablement cruel. Indefensos i innocents 

van morir a mans del nou poder. 

 

Als Lluïsos es va instal·lar la policia; als Catalanistes, el Círculo Cultural Español; a 

l’Esquerra Republicana de Catalunya, la Falange i el Frente de Juventudes. 

 

Molts, per por de les represàlies, van marxar. Els qui no ho van fer i s’havien significat 

foren condemnats a mort; la majoria d’aquests es pensaven que no hi havia causa 

suficient per anar-se’n i, per tant, que no tenien responsabilitats. Es denunciava per les 

coses més estúpides, i es va aprofitar la conjuntura per satisfer, altra vegada, moltes 

venjances personals. 

 

Sant Andreu va presenciar moltes represàlies laborals. Els qui havien pertanyut a 

comitès d’empresa i, per tant, havien estat elegits pels treballadors, foren postergats de 

la fàbrica i despatxats. En aquesta línia, les deportacions foren nombroses. Així, per 

deportats a Valladolid i els represaliats de Valladolid ho van ser a Sant Andreu. Molts 

d’aquells s’han quedat definitivament a Sant Andreu; en canvi, quasi tots els catalans 

de Valladolid van tornar així que van poder. 

 
GRUP DE TREBALL DE L’ASSEMBLEA DE SANT ANDREU DE PALOMAR DE 1983,  

Guia de Sant Andreu de Palomar, 1984 

 

De fet, l’anul·lació del caràcter català i de l’arrel identitària Sant Andreu de Palomar abastà tots 

els àmbits, també els esportius, i la Unió Esportiva Sant Andreu, un dels clubs històrics de 

Catalunya, que tradicionalment havia mostrat la seva catalanitat en la seva samarreta i escut, 

veié com la bandera espanyola es feia seu l’escut, i els colors de la samarreta, grocs i vermells, 

es transformaren. De fet, com a curiositat, indicar que l’any 1980 es proposà als socis de 

modificar l’escut i retornar la bandera catalana a l’entitat, però no fou possible, s’acordà posar-

la a la samarreta, i l’escut mantingué la seva espanyolitat fins el segle XXI. Ja amb la 

presidència d’en Joan Gaspar, santandreuenc, es feu de nou una votació amb els socis, i 

aquesta vegada l’escut recuperà la senyera i l’escut de Sant Andreu de Palomar original, amb 

fons blau i la creu de Sant Andreu al centre. 

 

Figura 44. Evolució de les samarretes i escuts de la U.E. Sant Andreu 

 

1909 – 1025                        1939 – 1940                          1940 - 1953 

  
 

1954 – 1973                        1980 – 2005                         2009 - 2012 

                            
Font: Unió Esportiva Sant Andreu. http://uesantandreu.cat/web/?page_id=74 (consulta: juliol 2012) 

 

http://uesantandreu.cat/web/?page_id=74
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Durant aquests anys es sumaren diferents factors fragmentadors del teixit social, cultural i urbà, 

al fort impacte de la opressió política i cultural de la ma de la dictadura militar, que saccejà la 

cohesió cultural i minvà el capital social, fent una forta fractura en la qualitat de la cultura 

urbana, s’hi afegí la cobdícia d’un sistema econòmic que cercà en aquestes latituds 

oportunitats de negoci, i empreses estatals i estrangeres vingueren i feren gairebé el que 

volgueren, eren diners, hi havia poc control ciutat i poca capacitat de regular de forma racional 

aquest desgavell, hi havia bons tècnics, persones compromeses, però no podien decidir per sí 

sols. 

 

Per sort, la societat resorgeix sempre tot i les adversitats, i als anys seixanta l’activitat cultural 

es mostrava ben viva, amb la presència de fins a set locals diferents que alternaven 

simultàniament diumenge rere diumenge actuacions teatrals i sessions de cinema. Als inicis 

dels anys vuitanta, només al nucli històric, hi havia fins a dues biblioteques, l’arxiu històric, deu 

centres socials i culturals, un agrupament escolta, quatre esplais, una associació de veïns, 

dues entitats mutualistes i cooperatives, nou associacions esportives, cinc associacions 

culturals, cinc entitats socials diverses, cinc comissions de festes, un local d’esbarjo, tres 

llibreries, dues associacions sindicals i cinc partits polítics amb local a Sant Andreu. 

 

 

Un nou sistema, la democràcia, i nous reptes en una societat post-industrial 

 

L’inici de la democràcia va suposar una nova oportunitat, i la feina feta pels tècnics municipals 

disposava ja d’una eina eficaç, el Pla General Metropolità de Barcelona de l’any 1976, que 

recollia ja la teranyina de carrers creada al compàs de l’especulació immobiliària i el 

desarrollismo dels anys seixanta. El PGM suposaria la base de la regeneració urbana de la 

ciutat de Barcelona i els seus afores, i un model de planificació urbana i territorial vigent fins a 

l’actualitat. 

 

En el marc del PGM de Barcelona s’han desenvolupat diferents actuacions a totes les escales, 

amb la recuperació d’espais públics, equipaments, i la culminació de vies urbanes per la ciutat, 

així com complexos projectes urbanístics que han permès recuperar part del potencial que la 

ciutat encara preserva. Al llarg del període democràtic s’ha incrementat considerablement la 

dotació de sistemes urbanístics comunitaris: equipaments, parcs i zones verdes, essent 

aquesta una tasca costosa tècnica i econòmicament que encara està pendent de consolidar-se.  

En nou Pla urbanístic de la ciutat ha definit espais comunitaris, espais lliures i equipaments 

públics i/o privats, i ha apostat per un teixit edificatori a mig camí entre les cases unifamiliars 

d’una o dues plantes originals i els edificis plurifamiliars de cinc o més plantes que 

espermeteren durant la dictadura. El canvi sembla bo, però torna a ser un model nou, amb 

l’agreujant, o millor dit l’interrogant, que suposa impulsar unes edificacions amb menys 

aprofitament urbanístic (terme tècnic que ve a dir valor econòmic de l’immoble planificat).  El 

futur d’aquest teixit és incert: ¿com envelliran els edificis que ara tenen cinc o més alçades 

quan el planejament urbanístic només en deixa aixecar dues?. La resposta indica que si no es 

canvia la legislació urbanística el més provable és que aquests edificis, de baixa qualitat 

constructiva, es resisteixin a desaparèixer, essent per tant previsible que la seva remodelació 

amb el model de ciutat final planificat (de baixa alçada) sigui també traumàtica, llarga, i de 

dubtós recorregut. 
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En el cas de Sant Andreu, o millor dit, de l’antic territori de Sant Andreu, perquè ara està dividit 

en dos districtes (Sant Andreu i Nou Barris), s’han fet importantíssimes actuacions de 

regeneració urbana que han dignificat, en part, el desgavell de les darreres dècades. Creant 

passejos i parcs, places i recuperant de nou la Rambla de Fabra i Puig, eliminada en el tram 

final del Franquisme. Però no tot són flors i violes, la societat actual encara es troba fortament 

influenciada per la segona industrialització de les dècades dels anys cinquanta i seixanta, i 

l’accés a la democràcia s’ha fet silenciant el passat hostil de la dictadura. És més, el model de 

l’estat del benestar europeu que hem implantat no s’ha fet de forma natural, s’ha instaurat a 

poc a poc de la ma dels governs socialistes central i municipal de Barcelona, i en aquesta ciutat 

no s’ha retornat encara el debat real a la societat. Potser hi havia massa dèficits, també socials, 

potser culturals, però el fet és que la realitat mostra que tot i començar en bon peu, la realitat 

mostra que ja en la dècada dels anys noranta les coses tornaren a canviar, i el sistema 

econòmic, tornà a fer de les seves. I això no és tot, la ciutat de Barcelona tornà a desenvolupar 

les seves infraestructures pensant primer en els beneficis immediats i després en els beneficis 

a llarg termini.  

 

Barcelona ha seguit modificant-se, en eixos com l’avinguda Diagonal, per dalt i per baix, en 

àmbits com el carrer Tarragona, el 22@, el front marítim fins al Fòrum, la zona logística de La 

Fira 2, la Zona Franca o l’ampliació de l’aeroport, però s’ha intervingut i s’ha avançat poc en 

altres zones de la ciutat metropolitana, la ciutat real, que s’han quedat al marge. Barcelona té 

molts barris mal connectats encara, amb símptomes de marginació, i, sobretot, amb molta 

desigualtat de rendes, i ha permès la implantació de grans centres comercials dins la ciutat en 

barris on calia promoure comerç i activitat a l’espai públic, i manté grans vies ràpides dins la 

ciutat mentre n’ha fet de noves que no han tingut la mateixa sensiblitat al seu pas pels diferents 

barris de la ciutat. 

 

Mostra d’això són la implantació als buits de la ciutat de grans centres comercials, en el cas de 

Sant Andreu de La Maquinista, que ocupà el buit deixat per part de les instal·lacions 

ferroviàries de La Maquinista Terrestre y Marítima, o l’Heron City i el Corte Inglés que s’han 

implantat a Can Dragó, aprofitant els buits deixats pels taller ferroviaris de Ferrocarriles del 

Norte. És més, quan es va projectar la Ronda de Dalt es feu un gran nus viari, el Nus de la 

Trinitat, i al seu pas per Sant Andreu, just al creuament de l’eix del Carrer Gran que connecta 

amb la Trinitat, es deixà un limitat pas pels vianants per sota la gran via de la Ronda. La caixa 

de l’avinguda Meridiana segueix existint, i no sembla pas que hagi de desaparèixer. El teixit 

industrial tot just creuar les vies del tren des de l’antic poble de Sant Andreu, tampoc es preveu 

que es transformi.  

 

Fruit d’això, s’ha eliminat definitivament la traça del camí original que unia Sant Andreu amb 

Santa Eulàlia, actualment oculta de la centralitat del jove districte de Nou Barris, resultat de 

l’obertura del passeig de Fabra i Puig direcció Horta feta durant la Dictadura, que generà la 

destrucció del seu teixit central de cases, i que planificà una nova plaça, Virrei Amat, allunyada 

de l’església de Santa Eulàlia. Aquesta traça també unia Sant Andreu amb Valldaura, i es 

resistí a desaparèixer fins que ja durant la Democràcia es feu el gran projecte de Can Dragó, 

que agafà, per cert, el nom de l’antiga masia ara desapareguda. 
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Figura 45. 1977 – 2012, desaparició de traces històriques durant la democràcia 

  
Font de l’ortofotoplànol situat a la part superior de la imatge: Font documental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(www.amb.cat, consulta juny de 2012). Font de la imatge inferior: Google Earth (consulta: juny 2012) 

 

Però no només hi ha aquests errors. El següent plànol expressa, de forma sintètica, com és la 

forma urbana de l’entorn de Sant Andreu, després de cent cinquanta anys d’especulació 

econòmica i immobiliària, tot i ser a l’entorn d’un nucli històric de forta identitat. 

 

http://www.amb.cat/
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Figura 46. Ortofoplànol actual amb zones d’impacte negatiu sobre la cultural urbana 

 
Font de la base: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

1. Heron City (centre d’oci i comercial) 

2. La Maquinista (centre d’oci i comercial) 

3. El Corte Inglés (centre comercial) 

4. Polígon industrial 

5. Avinguda Meridiana construïda sobre les vies del tren. 
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6. Vies del tren descobertes. 

7. Buit urbà deixat per les recentment enderrocades Casernes militars de Sant Andreu 

8. Desconnexió del tram est del passeig de Fabra i Puig 

9. Ronda de Dalt, descoberta i elevada per sobre el carrer Gran de Sant Andreu 

10. Tallers encara existents de l’antiga Maquinista Terrestre y Marítima. 

 

Però això no és tot, la protecció urbanística del teixit històric és molt petita, i no ha estat fins 

ben entrat el segle XXI que, un cop destruït en gran part, s’ha iniciat una revisió del Pla General 

Metropolità en el nucli històric de Sant Andreu, on, sembla ser (el procés està en la seva 

aprovació inicial, en període d’al·legacions), es recuperarà la protecció urbanística de més de 

cent edificis històrics. Tanmateix, i no sé per quin motiu, més de seixanta edificis de principis de 

segle està previst que no es protegeixin, la comunitat santandreuenca no hi està d’acord. 

 

Figura 47. Queixes a Sant Andreu per la falta de protecció urbanística del teixit històric 

                                                              
Font: elaboració pròpia, 2012. 

 

De fet, amb el retorn de les pautes econòmiques com a decisives en la configuració de la ciutat, 

l’actual etapa història segueix assemblant-se més a l’era de la post-industrialització que a l’era 

urbana, on el concepte de ciutat hauria de retrobar-se. De moment es parla molt de l’estat del 

benestar, però també d’economia, i el debat l’estat del benestar ocupa gran part de l’activitat 

política, que l’entén encara avui en dia com un model pensat per l’estabilitat social, més enllà 

d’un model cultural qualitatiu, per a benefici de l’economia. L’endarreriment en el 

desenvolupament democràtic i el progrés econòmic d’Espanya, acumulat els darrers segles, 

mostra avui encara avui en dia la seva debilitat en mans de l’especulació, en tots els sentits, i la 

limitació dels Poders Públics per fer-hi front.  

 

La promoció de la ciutat, de la marca ‘Barcelona’ i de l’èxit de la seva transformació no ha anat 

acompanyat d’un acte d’humilitat i aprofundiment cultural i urbanístic suficients, sobre la realitat 

encara desigual de la ciutat. Es parla massa d’èxits, poc de problemes, massa de turisme i de 

negocis, i poc de marginació espaial de certs barris. Les pròpies lluites polítiques dels 

interessos locals, regionals i estatals en mans dels mateixos partits han descuidat el rigor que 

la ciutadania es mereix. Part d’aquesta realitat és una resposta a la creixent promoció del debat 
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econòmic i a la normalització d’una realitat desigual que es tolera, però hi ha altres aspectes 

que hi han incidit. 

  

Un cop acabats els Jocs hi va haver una crisi econòmica (1993-1996), que tancava un període 

d’expansió iniciat a mitjans dels anys vuitanta, i la ciutat tenia un gran deute a retornar. Però hi 

va haver també nous desafiaments, i un d’ells de gran rellevància: l’inici de la gestació d’un nou 

ordre mundial, un nou escenari globalitzat on les grans ciutats tendien a integrar-se en 

economies regionals que competien entre sí, on la realitat plurinacional d’Espanya i la forta 

competència interna deixava de nou Sant Andreu, Barcelona, i Catalunya, en desigualtat de 

condicions. Les inversions es van repensar, les estratègies també, i els dèficits en inversió i en 

voluntat d’invertir a la regió metropolitana de Barcelona es van evidenciar. 

 

Les fotografies següents mostren l’estat de les lentes obres que han de connectar Barcelona 

amb França, i que han de donar una nova centralitat a la ciutat metropolitana de Barcelona, 

més propera al riu Besòs, més semblant a la Gran Barcelona que Ildefons Cerdà va planificar, i 

que els designis de la història encara no han pogut materialitzar. Adjunto també una fotografia 

de l’esperançador cartell d’aquesta gran infraestructura que ja fa molts anys que s’espera, i que 

depèn, en la seva major part, del finançament de l’Estat espanyol.  

 

Figura 48. 2012. Obres de la futura estació ferroviària i centre de negocis de La Sagrera 

 

 
Font de les fotografies: elaboració pròpia (juny de 2012) 
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Com a punt i final d’aquesta ràpida i sintètica evolució del recorregut del poble de Sant Andreu 

de Palomar des dels seus orígens rurals, la seva transformació en una població d’una intensa 

activitat urbana, social i cultural, i la posterior transformació amb l’expansió de la metròpoli 

barcelonina, cal ressaltar que el territori ha patit diverses transformacions administratives 

d’ençà el seu terme municipal original del segle XVIII, i que cadascuna d’elles expressa part del 

recorregut canviant de la seva fesomia. 

 

Figura 49. Successió  de delimitacions administratives des de l’annexió de l’any 1897 

                                                                     
Font: elaboració pròpia a partir de fonts documentals, sobre una base ortofotoplànol actual (2012), extreta de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 

 

1. Límit del terme municipal de Sant Andreu de Palomar abans de l’annexió amb 

Barcelona l’any 1897. 

2. Límit del Districte IX de Barcelona, de Sant Andreu, durant la primera meitat del 

segle XX. Inclou els territoris d’Horta, la Sagrera, Camp de l’Arpa i Navas, a més 

del territori original de Sant Andreu de Palomar 

3. Límit del Districte IX de Barcelona, de Sant Andreu, durant els inicis de la 

Dictadura. Incorpora els terrenys del tram sud del riu Besòs fins aleshores dins el 

terme municipal de Santa Coloma de Gramanet. 

4. Límit del Districte IX de Barcelona, de Sant Andreu, a la segona meitat de la 

Dictadura, on es dividí amb un nou Districte XII, que incorporava Horta, el Guinardó 

i la Sagrada Família. 

5. Límit actual del Districte IX de Barcelona, de Sant Andreu, existent des de l’any 

1984, on es dividí l’anterior àmbit administratiu en dos districtes just per l’avinguda 

Meridiana, via tangent al nucli històric de Sant Andreu, deixant el seu cementiri en 

el nou districte, VIII, de Nou Barris. 
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2.2.3. Conclusions  

 

Un com analitzada la feina aquí documentada, en la forma que se li ha donat, es presenten 

certs resultats que, tots ells ens acosten una mica més a la qüestió urbana de Sant Andreu de 

Palomar. 

 

Sobre l’aportació del debat aquí proposat en lectures fetes de la dimensió metropolitana de la 

ciutat en diferents èpoques i de la mà de diferents protagonistes, la principal conclusió és 

d’agraïment a tots ells, perquè ha estat gràcies a persones com ells que ara coneixem una 

mica millor la nostra història, si bé hi ha coses que sempre queden coixes, com aquesta tesi, 

evidentment. Però en el fons tots cerquen, i aquí també es cerca, comprendre la nostra realitat 

per a orientar-nos, professionalment i com a persones, en el compromís que s’adquireix de tota 

lectura històrica, necessària per a obrir el debat que cal articular per a planificar el futur. De 

cada un d’ells en ressalto les següents aportacions, totes elles amb una valoració, que totes 

juntes escriuen aquest treball. Tots ells reclamen una capitalitat barcelonina, donar veu a un 

potencial que tots ells descriuen ara per ara desaprofitat, dèbil. 

 

 Al llibre d’en Lluís Casassas és de ressaltar la seva visió del curs caòtic del teixit de la ciutat 

que es produí als anys cinquanta i seixanta especialment, si bé, com he documentat, el cert és 

que aquest caos ja s’havia iniciat des del moment en què la indústria, al segle XIX, s’implantà al 

Pla de Barcelona prioritzant els seus interessos, i sacrificant així la visió del Pla Cerdà. En 

aquest sentit, també en critico la visió positivista de la capacitat d’integració del Pla Cerdà que 

en Lluís Casassas expressa, ja que aquesta integració només s’ha produït de forma positiva 

vers els nuclis de les barriades i antics pobles beneficiats per la burgesia. El Pla Cerdà aportà 

ben poc al Clot, a Sant Andreu i la posterior Sagrera, i molt menys al Poblenou o Sant Martí de 

Provençals, i gens a Horta, allà no hi arribà. Tanmateix, el valor d’escriure al 1974 un llibre que 

expliqui la fragmentació administrativa, la congestió urbana, la segregació social, la 

desintegració de les barriades, la planificació utòpica dels plans comarcal i provincial, i la 

societat muda que precedí la seva redacció, és d’agrair. La seva visió cerca una capitalitat, 

d’una ciutat, encara no prou metropolitana, i d’un territori, el català. 

 

Sobre el llibre de l’Ignasi de Solà-Morales en destacaria la seva visió del taller de tallers de la 

ciutat de Barcelona, una visió certament interessant des de la disciplina urbanística, i per sort 

bastant documentada. La seva visió vers una metropolitanitat amb lleis discontínues, trencades 

o inexistents és també suggerent, ella mateixa expressa el seu desordre global. Tanmateix, si 

bé s’acosta molt a la dimensió de l’agregació de Barcelona amb els municipis veïns al final del 

segle XIX, val a dir que segueix sense reconèixer que les arrels de l’actual desordre ja venien 

del sacrifici que la burgesia imposà al creixement de la ciutat en direcció al nord i al sud, on les 

fàbriques s’acostaven al port i a les infraestructures ferroviàries. Es segueix sense reconèixer 

que darrere del creixement de la ciutat n’hi havia una d’atesa i una altra de desatesa. La seva 

lectura del Pla Jaussely és també interessant, però enlloc mostra la ciutat qualitativa que ses 

planificava al pla barceloní proper al riu Besòs, des d’Horta fins al mar, que l`arquitecte i 

urbanista francès planificà, i que el Pla d’Enllaços desdibuixà literalment. En canvi encercla una 

visió compromesa en el debat de la necessitat de fer una macla d’estructures a diferents 

escales, amb la coexistència de racionalitats contraposades que permeti l’expressió de la 

cultura urbana. Una gran i lloable visió també d’agrair. La seva aposta per a cercar una 
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intensitat heterogènia en una identitat globalitzada, on les realitats locals i regionals 

s’estructurin en identitats físiques diferenciades és estimulant. La seva visió cerca una 

metropolitanitat heterogènia però integrada sota una mateixa identitat. 

 

De n’Antonio Font Arellano, en Carles Llop Torné i en Josep Maria Vilanova Claret és 

remarcable la seva lloable documentació aportada en el seu treball, i les eines que aporten pel 

reconeixement de la dimensió metropolitana barcelonina. És un llibre necessari. Reclamen el 

consens entre la ciutadania, les institucions i les forces socioeconòmiques com a debat 

necessari per consolidar la ciutat central i els eixos territorials en la perspectiva de ser una gran 

regió europea. La seva visió, en aquest llibre de l’any 1999, vers la cerca d’una dimensió 

regional europea, era el resultat de la democràcia en un context econòmic competitiu ja global. 

Les seves aportacions, tanmateix, responen a l’estricte disciplina urbanística formal, i 

segueixen estant allunyades de la comprensió de dimensió social i cultural de les ciutats, mirant 

més la seva dimensió allunyada com una realitat complexa que no pas com un sumatori 

d’identitats locals. Les seves visions cerquen una metropolitanitat regional europea 

estructurada sobre el consens i la responsabilitat compartida entre ciutadania, institucions i les 

forces socioeconòmiques. 

 

Respecte el llibre d’en Jordi Borja és rellevant la seva crítica a la sobreexplotació del model 

Barcelona que arran dels Jocs Olímpics ha promocionat la ciutat. Des del punt de vista d’un 

advocat, geògraf, urbanista, polític i docent com ell darrere d’aquest model no hi ha una 

expressió conceptual i abstracta definida, tampoc un model formal, es tracta, en tot cas, d’un 

projecte polític i un mètode urbanístic, que ha donat respostes a problemes específics que 

poden ser objecte de comparació en altres llocs, però que mai són els mateixos. La seva visió, 

si bé no s’expressa prou clarament en el seu llibre, és una crítica a la politització econòmica de 

la ciutat que lluita en un món molt competitiu. És també prou eloqüent quan expressa sense 

embuts la manca d’entitat i visió metropolitana de Barcelona, on la coherència i la qualitat se’n 

ressent, denunciant que no es donen les òptimes condicions per fer un gran pas endavant en la 

seva visió regional i urbana. Tanmateix, ell és un dels principals responsables de que ara 

existeixi un districte autònom en el territori original de Sant Andreu, donant per finalitzada la 

fragmentació que primer el ferrocarril i després l’autopista de la Meridiana provocaren entre el 

nucli principal de Sant Andreu i la major part de les seves masies, que eren en el pla entre Sant 

Andreu i Horta, entre Collserola i la muntanya pelada, l’actual parc del Guinardó. L’aposta va 

ser social, i en aquest sentit el resultat ha estat positiu, però no pas cultural, no es va saber 

reconèixer prou l’origen santandreuenc d’aquest territori, va ser una aposta política, arriscada, i 

encara no se n’ha fet prou autocrítica, desmerèixer el factor cultural en la cohesió social va ser 

la resposta política per afrontar el repte de reteixir una societat fortament dividida i allunyada 

del debat públic i social a Barcelona, i fent-ho es va desmerèixer també la cohesió cultural de 

Sant Andreu, i una oportunitat per recosir teixits heterogenis. La seva visió es presenta amb la 

voluntat de promoure una regió de ciutats europea, però vista des de la seva dimensió social, 

dirigida a la restitució del dret a la ciutat, tal i com mostra en la seva conclusió final, on reclama 

radicalitzar la crítica a l’ostentació dels actuals projectes de ciutat, la denúncia a les ideologies 

que les acompanyen, la reclamació de la dimensió ciutadana de l’espai públic, i promoure un 

moviment de reforma institucional que afrontés la ciutat i la regió metropolitana amb una 

ciutadania més participativa. 

 

Sobre l’article d’en Josep Roca, més enllà d’apuntar que part de les dificultats en articular la 

gestió dels espais naturals i la contenció de la dispersió urbana ja s’ha afrontat amb el 
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recentment aprovat Pla territorial metropolità de Barcelona, que engloba el seu àmbit regional, 

l’aportació més important en aquesta tesi són dos aspectes molt significatius, que senyalen 

connotacions político-culturals. Un és el debat sobre la pèrdua de competitivitat de Barcelona i 

la seva regió d’influència degut a les pròpies dificultats entre els governs de la Generalitat i de 

Barcelona, així com al propi model centralista estatal al voltant de Madrid.  L’altre les dificultats 

en la gestió d’un territori dividit administrativament en unes entitats creades a partir d’unes 

entitats territorials parroquials, per imposició del Decret de Nova Planta, que eliminà el Consell 

de Cent, una assemblea consultiva de govern municipal de Barcelona i els seus entorns, format 

pels veïns i prohoms més significatius del territori, que s’escollien cada any als voltants de la 

diada de Sant Andreu. Sobre el primer punt, indicar que el conjunt del territori català n’ha sortit 

beneficiat, essent un territori que als anys vuitanta tendia a despoblar-se i empobrir-se, 

centralitzant-se al voltant de Barcelona, i que avui en dia és un territori molt estructurat i amb 

futur, social, cultural i econòmic, una estructura territorial que no tenen altres regions 

d’Espanya. Sobre el segon punt, indicar que, efectivament, sota aquest Decret s’hi sustenten 

gran part de les nostres divisions, però no només administratives.  La seva visió analitza la 

necessitat de capitalitzar el potencial de l’estructuració metropolitana de la regió i la ciutat real 

de Barcelona, i en ressalta les dificultats ideològiques polítiques i administratives que en frenen 

el seu desenvolupament. 

 

Com a resum i conclusió d’aquest apartat es plantegen diferents lectures, que es poden 

estructurar en les següents afirmacions: 

 

- Sobre la identitat .  

o Sant Andreu de Palomar té una forta personalitat ara relegada al teixit urbà del 

seu nucli principal antic. 

 

- Sobre l’estructura urbana.   

o Hi conviuen fins a tres entitats urbanes diferenciades: 

 El nucli històric tradicional 

 Nous nuclis urbans desagregats i desarticulats respecte el nucli de 

Sant Andreu 

 Teixits industrials i buits urbans derivats del procés de transformació 

urbana del territori. 

 

- Sobre la planificació urbana.  

o Els plans generals planificats per la metropolitanització de la ciutat de 

Barcelona no han funcionat a l’àmbit de Sant Andreu de Palomar, on s’han 

imposat les polítiques i estratègies econòmiques, l’interès individual i 

especulatiu i la desatenció ciutadana democràtica. 

 

- Sobre el paper de la cohesió cultural. 

o Sant Andreu de Palomar ha seguit una evolució urbana positiva en el seu teixit 

urbà en la mesura que ha estat el seu capital social, basat en la cohesió 

cultural, qui ha dirigit els seus designis. 

o En la mesura que la capacitat de dirigir la pròpia ciutat ha estat allunyada de la 

seva societat i cultura pròpia s’ha produït un deteriorament del territori, de la 

cohesió cultural  i un empobriment del capital social. 
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Però hi ha una altra conclusió que té a veure amb totes les anteriors, les fortes barreres que 

han definit el seu perfil urbà i la societat que ara viu en el territori original de Sant Andreu de 

Palomar. Les barreres administratives, socioeconòmiques i politico-culturals han dibuixat els 

problemes actuals de Sant Andreu, de la forma, aquí sintetitzada, que es mostra a continuació: 

 

- Barreres administratives. Existeixen fortes debilitats en la comprensió de la realitat 

santandreuenca en la seva dimensió metropolitana. Des dels orígens fins avui en dia. 

o El territori s’ha dividit administrativament fins a cinc vegades en els darrers cent 

anys, on les primeres divisions van ser la seva expansió, i les darreres la seva 

contracció, amb l’actual divisió per districtes, on el Sant Andreu tradicional s’ha 

dividit en dos. 

o La planificació de la ciutat metropolitana de Barcelona s’ha fet sense la veu de 

Sant Andreu, i de tots els plans aquí avaluats només n’hi ha un que definia un 

futur urbà i modern per Sant Andreu, el Pla Jaussely, fet per un urbanista 

francès, i mai s’ha arribat a fer el model de ciutat que va planejar per aquesta 

part del Pla de Barcelona. 

 

- Barreres socioeconòmiques. Conjunt d’actuacions urbanes que han prioritzat 

l’especulació econòmica i immobiliària. En són mostres, ordenades cronològicament: 

o Les fàbriques i les vies ferroviàries que s’implantaren al canvi de segle XIX-XX i 

que limitaren el futur creixement natural de Sant Andreu. 

o Fàbriques, promocions immobiliàries i vies ràpides desestructurades del teixit 

urbà original durant la segona industrialització de la segona meitat del segle 

XX. 

o Implantació de grans infraestructures sense projectes d’integració urbana de 

qualitat, i grans centres comercials en els buits deixats per les fàbriques 

obsoletes a la perifèria immediata del nucli històric de Sant Andreu de Palomar. 

Manca d’un projecte metropolità compromès amb les centralitats de les 

identitats que poden teixir-ne la cohesió cultural. 

 

- Barreres político-culturals. Conjunt de desencerts polítics derivats d’una llarga lluita 

cultural entre les identitats del poble català i les de la resta de l’Estat espanyol, en 

especial la castellana. En són mostres: 

o A Catalunya. Desestructuració de les institucions i les Constitucions catalanes 

l’any 1714 amb el Decret de Nova Planta. 

o A Barcelona i Catalunya. Desestructuració de l’autonomia de la capitalitat de 

Barcelona entre els segles XVIII i l’actualitat, en especial fins l’arribada de 

l’actual sistema democràtic. 

o A Sant Andreu, Barcelona i Catalunya. Desestructuració de l`autonomia i la 

cohesió cultural a Sant Andreu de Palomar fruit de l’opressió i persecució de 

les Dictadures de Primo de Rivera (1923-1930) i del General Franco (1939-

1975). 

 

A Sant Andreu hi ha encara moltes barreres en el teixit urbà, social i cultural, que difícilment 

poden ajudar a teixir una cultura urbana de qualitat, amb futur. 
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2.3. Una mirada als reptes de la gestió del fenomen urbà de la ciutat de 

Barcelona. Una lectura del camí a recórrer 

 

En aquest apartat es proposa fer una valoració de la gestió actual de la ciutat i la seva dimensió 

territorial i metropolitana, des de l’anàlisi documental i des de l’observació en els debats 

recents. Es proposa analitzar l’actual model de la metròpoli des de la seva planificació formal i 

estratègica, així com des de l’acostament al mateix debat dels reptes i tendències que, en la 

situació actual, es plantegen als polítics, i a la societat. Els apartats han quedat estructurats de 

la següent manera: 

 

- Una aproximació a l’orientació de la planificació de la ciutat de Barcelona i Sant 

Andreu de Palomar.  

- Una aproximació al debat de la gestió del fenomen urbà a Barcelona. 

- Conclusions. 

 

 

2.3.1. Una aproximació a l’orientació de la planificació de la ciutat de 

Barcelona i Sant Andreu de Palomar 

 

Sobre l’organització política de Barcelona 

 

L'organització política i els serveis públics locals de Barcelona s'estructura sobre les bases 

pautades per la Constitució espanyola (d'ara endavant CE) de 1978, la qual al seu torn s'inspira 

en els tractats i acords internacionals signats i ratificats per Espanya. En el marc dels tractats i 

acords internacionals ratificats per Espanya la Constitució espanyola (CE) estableix les normes 

relatives als drets fonamentals i a les llibertats de les persones a Espanya (Art. 10 CE). En 

aquest marc jurídic es fonamenta l'ordre democràtic, econòmic i social just que regeix la nostra 

societat. 

 

En el marc dels tractats i acords internacionals ratificats per Espanya la Constitució espanyola 

(d'ara endavant CE) de 1978 estableix les normes relatives als drets fonamentals i a les 

llibertats de les persones a Espanya (Art. 10 CE). En aquest marc jurídic es fonamenta l'ordre 

democràtic, econòmic i social just que regeix la nostra societat. En ella es descriu el procés 

d'elecció dels regidors i l'alcalde, així com la naturalesa de les províncies i la seva relació amb 

els municipis. Ambdues són Corporacions locals mentre que és la Llei de Bases reguladora del 

Règim Local (LBRL), Llei 7/1985, de 2 d'abril, BOE del 3 d'abril la que estableix les 

competències i la personalitat jurídica de les Corporacions locals, ampliant la seva definició a 

Ens locals i incorporant conceptes com les Entitats d'àmbit territorial inferior al municipal, les 

Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, les Àrees Metropolitanes i les 

Mancomunitats de municipis (Art. 3). La LBRL defineix també les atribucions, regles, potestats, 

competències i serveis dels Ens locals. No obstant això la ciutat de Barcelona disposa des de 

l'any 1960 (Decret 1166/1960) d'un règim especial sota l'empara de la Carta Municipal de 

Barcelona, que en virtut del que preveuen els articles 137 i 142 de la CE, i per a la gestió dels 

seus respectius interessos, gaudeix de les especialitats que li reconeix aquesta llei en matèries 

de competència estatal.  

 

Segons la Carta Municipal de Barcelona, un dels criteris essencials de l'organització de la ciutat 

consisteix que les funcions deliberants d'ordenament, programació i control han d'estar 
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clarament diferenciades de les funcions executives de govern i administració. Per aquest motiu, 

poden diferenciar-se a l'Ajuntament de Barcelona dos nivells d'organització: el polític i 

l'executiu. El primer està integrat per membres electes o regidors, que poden exercir funcions 

de caràcter decisori, informatiu i consultiu; el segon està format per diferents sectors o 

branques d'intervenció directa i s'encarrega de la gestió dels programes i l'execució de les 

resolucions aprovades per l'organització política. 

 

En el sistema electoral s'estableix una elecció directa de la llista d'un partit al capdavant del 

qual està l'alcaldable. No s’elegeix la llista més votada, és el ple municipal qui ho tria per 

majoria simple o absoluta. D'aquesta manera s'afavoreixen les coalicions i el control executiu 

del Consell. No existeix l'elecció de llistes obertes (elegir les persones per als seus càrrecs 

indistintament dels partits), ni tampoc una elecció per districtes ni per barris. El regidor de cada 

districte és designat per acord del Ple municipal.  

 

Tanmateix, en el marc de la LBRL (Llei 7/1985) l'Ajuntament de Barcelona està representat en 

entitats locals superiors a la municipal (Art. 3). Està constituït en: 

 

- Consell Comarcal del Barcelonès  

- Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

- Diputació de Barcelona 

 

El Consell Comarcal del Barcelonès està constituït pels municipis de Badalona, Barcelona, 

l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. El seu únic 

accionista és el rupo REGESA. La comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els 

requisits que estableix aquesta Llei i ha de col·laborar en l'exercici de les funcions d'estadística 

i en l'establiment d'una base de dades que integri la informació dels àmbits municipals i 

comarcal. Mitjançant el Decret 5/1998, va rebre competències transferides de l'extingida 

Corporació Metropolitana de Barcelona, com l'execució de grans sistemes generals del 

planejament metropolità i el servei de rehabilitació i gestió d'habitatges dins dels límits inclosos 

a la comarca. (
32

). 

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’AMB (
33

) és la nova organització institucional de la gran 

conurbació urbana que formen Barcelona i altres 35 municipis del seu entorn més proper. El 

repte de la formació del futur Pla director urbanístic metropolità i el Pla d'ordenació urbanística 

metropolità (POUM) són sens dubte empreses que transformaran la ciutat, i sobre les quals 

s'implantaran les polítiques urbanes estructurals. La Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona. substitueix les tres entitats metropolitanes vigents fins a aquesta 

data (Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi 

ambient i Entitat Metropolitana del Transport). Les principals competències assumides són 

totes elles de gran rellevància per a la gestió del territori metropolità vénen donades per la Llei 

indicada, a més podrà assumir les que altres administracions, sobretot els municipis, acordin 

delegar-li o transferir-li, i són l'ordenació del territori, urbanisme i habitatge, transport i mobilitat, 

cicle de l'aigua, residus, medi ambient, infraestructures d'interès metropolità, desenvolupament 

econòmic i social i cohesió social i territorial. 

 

                                                           
32

 Font de la informació: www.ccbcnes.org  /  www.regesa.cat (consulta: gener 2012) 
33

 Font de la informació: www.amb.cat. (consulta: gener 2012) 

http://www.regesa.cat/
http://www.amb.cat/
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La Diputació de Barcelona (
34

) és una institució de govern local de l'àmbit territorial de la 

província de Barcelona, constituït per 311 municipis en xarxa. Actua directament prestant 

serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments. Una de les principals competències de 

les Diputacions és l'assistència i la cooperació jurídica, tècnica i econòmica amb els 

ajuntaments i els ens locals de la província. La seva estructura corporativa, així com les entitats 

i organismes que la representen la converteixen en una institució fonamental per a les diferents 

polítiques supramunicipals. 

 

 

Sobre l’acció municipal de govern de l’Ajuntament de Barcelona i la participació ciutadana des 

del teixit associatiu 

 

L'acció de govern es compon de tots els projectes, els plans i les actuacions municipals que 

tenen com a finalitat aconseguir els objectius que el Govern municipal preveu dur a terme 

durant el mandat, triades i debatudes pel Ple municipal, l'òrgan de màxima representació 

política dels ciutadans al govern de la ciutat. El Ple funciona en plenari i en comissions, i ho 

forma el Consell municipal presidit per l'alcalde, les Comissions del Consell Municipal, la Junta 

de Portaveus, i el Portaveu del Govern Municipal. Es defineixen també plenaris de districte. Les 

seves funcions vénen atribuïdes per la Carta Municipal de Barcelona. 

 

El conjunt d'actuacions es consensuen cada legislatura al Programa d'Actuació Municipal 

(PAM) i els Programes d'Actuació de Districte (PAD). El PAM fixa els objectius i les mesures 

proposades per les sis àrees i els deu districtes, i es canalitza juntament amb el Programa 

d'Inversions Municipal (cada quatre anys) i el Pressupost (anual). El Programa d'Actuació 

Municipal (PAM), així com els Programes d'Actuació de Districte (PAD) són els fulls de ruta dels 

mandats. Es consensuen amb la participació ciutadana i es renoven cada quatre anys. 

 

El procés participatiu s'expressa en la redacció i elaboració del PAD-PAM, en els diferents 

plens municipals i del districte, així com en les diferents audiències públiques programades per 

cada barri i districte. Així mateix l'Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans diferents 

canals de comunicació a través dels quals realitzar consultes, comunicar incidències o 

reclamacions, realitzar tràmits municipals o rebre informació sobre la ciutat, a través 

d’informació telefònica, oficines d'atenció ciutadana, oficines especialitzades i quioscs de 

tràmits i serveis. 

 

Aquesta és una visió formal i oficial de la realitat, però en ella l’estructura social no hi és 

manifesta, es suposa que el seu debat en la gestió de la ciutat intervé a través de la pròpia 

participació ciutadana des dels districtes i els barris que s’han definit. De fet des de l’any 1986 

existeixen unes Normes reguladores de la participació ciutadana, que es modificaren el 22 de 

novembre de 2002, on s’incorpora l’esperit de la Carta Europa de Salvaguarda dels Drets 

Humans a la Ciutat,  en el seu compromís amb la participació ciutadana, i en foment de 

l’associacionisme. La Carta indicada sorgí l’any 1998 de la I Conferència de Ciutats pels Drets 

Humans feta a Barcelona en motiu del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets 

Humans, no té validesa jurídica, més enllà del compromís polític que assumeixin les ciutats que 

s’hi adhereixin, que fins al dia d’avui ja són més de 350 ciutats. Aquestes normes inclouen 

també l’existència del Codi ètic de les associacions de Barcelona, sorgit del debat i de la 

                                                           
34

 Font de la informació: www.diba.es (consulta: gener de 2012) 

http://www.diba.es/
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participació de més de 800 organitzacions de la ciutat de Barcelona, un codi revisat i actualitzat 

l’any 2011. Tal i com s’expressa des del Consell d’Associacions de Barcelona, en l’Oficina 

tècnica del Codi ètic, el Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument 

d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per 

a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi 

estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència pel sector associatiu (
35

). 

A les normes reguladores indicades, s’estableix la vinculació entre aquest Codi ètic i la 

Declaració d’entitats d’interès ciutadà, que poden, entre altres coses, participar del Consell de 

ciutat, per a debatre els principals afers de la ciutat amb els representants de l’Ajuntament, un 

Consell presidit per l’alcalde o alcaldessa. 

 

Ara bé, com s’articulen les associacions?, com dialoguen entre l’Ajuntament i la ciutadania? 

 

En un informe encarregat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2007 a la Fundació Pere Tarrés 

es feu un treball de Diagnosi sobre l’estat de la participació interna en el sí de les associacions 

a Barcelona, era un bon moment per copsar la salut d’aquest teixit i la projecció del Codi ètic en 

el teixit associatiu. Les conclusions que es van extreure mostren que actualment la participació 

interna a les associacions és una important preocupació, on es constata que hi ha notables 

dificultats en que els socis assumeixin responsabilitats i compromisos, i qui hi treballa assumeix 

una sobrecàrrega de feina important. A més, es constata la dificultat al seu accés per a 

persones voluntàries no associades, i la manca d’incentivació per a la seva participació en les 

assemblees. És més, en la major part dels Codis ètics no existeix un Pla de Participació. El seu 

treball és realment important, sobretot si es compara amb l’existent a altres municipis, i gràcies 

a ells s’ha fet un fort contrapès polític, però la realitat és que tot i així, la participació ciutadana 

és precària, i el seu allunyament amb la gestió de la ciutat evident.   

 

L'Ajuntament de Barcelona disposa d’un document base per al debat d'actuació municipal i 

canalitzar així els acords sobre una estructura documental comú. Tanmateix, la gestió de la 

participació ciutadana real és en mans de la gestió per districtes i les seves peculiaritats, per 

tant en mans de la voluntat política i la realitat del teixit associatiu. Malgrat tot, es pot dir que 

malgrat el real allunyament de la ciutadania en la gestió de la ciutat són les associacions les 

que controlen i donen veu a les realitats locals. Ara bé, qui fa la ciutat?, com es fa la ciutat?, 

com es veu el futur de la ciutat?. Aquestes preguntes són encara pendents de resoldre. 

 

En un marc democràtic recent considerat en termes històrics els drets i les demandes estan en 

contínua transformació, així com el model d'estat, precoç, massa rígid davant dels canvis 

socials i econòmics i àmpliament qüestionat. La qüestió fonamental és: qüestionem al model 

d'estat, al model econòmic, al model social, a l'autoritat dels nostres representants? La resposta 

és complexa, tant com complexitats se'ns mostren evidents avui dia. Mentre el debat 

s'expressa en drets socials sentim càrregues emocionals, laborals, socials i culturals, i tendim a 

refugiar-nos en la reclamació, en la individualitat, en l’ànsia de llibertat personal. 

 

Mentre s’obre el debat de la participació ciutadana, i la ciutadania es sent allunyada de la gestió 

de la ciutat, Barcelona ha anat teixint el seu futur des d’entitats articulades en el debat polític i 

el suport tècnic de les forces socioeconòmiques. En aquest context s’han desenvolupat 

                                                           
35 Font de la informació: Consell d’Associacions de Barcelona, Oficina tècnica del Codi ètic de les Associacions de 

Barcelona,  http://www.codietic.cat/ (consulta: juliol de 2012) 

 

http://www.codietic.cat/


 

 

81 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

importants iniciatives, on la participació ciutadana ha estat relativament baixa, i els resultats 

mostren les dificultats en enllaçar projectes d’escala urbana consistents que resolguin els 

defectes dels dèficits estructurals interns del teixit urbà metropolità, sempre amb actuacions 

decidides des de l’activitat política i després exposades a la ciutadania, amb una manca evident 

d’un debat previ, que facilitaria la integració del debat social amb el futur de la seva ciutat des 

de les realitats locals. Es prenen decisions, es duen a terme, i la participació ciutadana intervé 

quan ja hi ha grans projectes fets. En són exemples les determinacions i les actuacions del Ola 

Estratègic Metropolità, o les del Pla territorial metropolità de Barcelona, o els diferents projectes 

urbans que han tingut lloc o s’estan madurant sobre l’antic territori de Sant Andreu de Palomar. 

 

 

Sobre el Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona, ara Metropolità 

 

L’any 1990 naixia el Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000, amb l’objecte clar de 

donar continuïtat a l’impuls econòmic que la dinàmica pròpia de la preparació dels Jocs 

Olímpics ha comportat. En ell es volia  adaptar l’àrea de Barcelona a la nova configuració 

econòmica d’Europa en el Mercat Únic i reequilibrar socialment la ciutat, després dels intensos 

processos de transformacions tècniques, socials i urbanes dels darrers temps. Es tractava d’un 

pla que fins l’any 2003 es limitava exclusivament a l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, 

moment a partir del qual s’amplià l’àmbit territorial a l’àrea metropolitana. Durant aquests anys 

s’han redactat fins a tres plans estratègics de Barcelona i tres més de metropolitans. La 

cronologia és la següent: 

 

- 1a fase (àmbit territorial: Barcelona ciutat) 

o 1986. Incorporació d’Espanya a la Comunitat Europea 

o 1988. Constitució de l’Associació Pla Estratègic de Barcelona 

o 1990. 1r Pla Estratègic de Barcelona (I) 

o 1992. Barcelona organitza els Jocs Olímpics 

o 1994. 2n Pla Estratègic de Barcelona (II) 

o 1999. 3r Pla Estratègic de Barcelona (III) 

 

- 2a fase (àmbit territorial: àrea metropolitana de Barcelona) 

o 2003. 1r Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (IV) 

o 2007. Revisió del Pla Estratègic Metropolità (V) 

o 2008. Nou model de desenvolupament de l’àrea metropolitana de Barcelona 

o 2010. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Visió 2020 (VI) 

 

Al primer Pla Estratègic, de Barcelona, hi participaren l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, el Cercle d’Economia, Comissions Obreres, el 

Consorci de la Zona Franca, la Fira de Barcelona, el Foment de Treball Nacional, el Port 

Autònom de Barcelona, la Unió General de Treballadors i la Universitat de Barcelona. 

 

Actualment, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada 

sense ànim de lucre, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, que integra els 36 municipis 

que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona. El PEMB va ser creat per identificar i 

promoure estratègies de suport al desenvolupament econòmic i social de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB). En el PEMB hi participen també altres administracions (Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Barcelona i consells comarcals), els agents econòmics i socials més 
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rellevants del territori (Cambra de Comerç, Cercle d’Economia, Foment del Treball, Universitat 

de Barcelona, Fira de Barcelona, Port de Barcelona i Aeroport del Prat) i altres institucions 

lligades al territori. 

 

La seva evolució mostra quines han estat les seves prioritats, els seus objectius i les seves 

estratègies, mentre la ciutat canviava, i Europa i la resta del món també. 

 

A l’any 1990 les estratègies que es proposaren foren:  

 

- Assolir una major interconnexió de la ciutat amb la seva àrea d’influència i dins d’ella 

mateixa. 

- Afavorir el progrés de les persones, augmentant les oportunitats formatives, culturals i 

de qualitat de vida. 

- Afavorir el progrés econòmic, tot promocionant la modernització del teixit industrial i una 

oferta de serveis adequada als nous requeriments de l’economia moderna. 

 

Es  plantejava tenir la màxima representació ciutadana i fer-ne un Pla de participació, de 

consens i de compromís. Es volia obrir un diàleg directe amb el ciutadà i amb les institucions i 

organitzacions que el representen. L’objectiu central era doble, i consistia en: 

 

- Consolidar Barcelona com una metròpoli emprenedora europea, amb incidència sobre 

la macroregió on geogràficament se situa; amb una qualitat de vida moderna; 

socialment equilibrada i fortament arrelada a la cultura mediterrània. 

- Model de ciutat: una ciutat que asseguri el benestar econòmic i social dels seus 

habitants, amb una qualitat de vida a l’alçada d’allò que permeten les modernes 

tecnologies, els serveis i la qualitat de l’entorn. 

 

Ja en el segon Pla Estratègic, l’any 1994, l’objectiu principal va ser: 

 

-  impulsar la integració de l’àrea econòmica de Barcelona en l’economia internacional 

per tal de garantir-ne el desenvolupament en temes de progrés econòmic, social i de 

qualitat de vida. 

 

Es volia avançar cap a una Barcelona més ben posicionada internacionalment, més oberta i 

més emprenedora, una ciutat de qualitat en els béns i serveis, de qualitat per viure-hi i treballar-

hi, per estudiar-hi o visitar-la. Per això, l’objectiu central era  

 

-  Impulsar l’economia de l’àrea de Barcelona en els mercats internacionals, posicionar 

millor Barcelona internacionalment. 

 

L’any 1999, en el tercer Pla Estratègic, es considerava que Barcelona, com a Regió 

Metropolitana i capital de Catalunya, havia d’impulsar els processos de la seva transformació 

econòmica, social i urbana per tal de situar-se en el grup de les regions urbanes capdavanteres 

de la nova societat de la informació i del coneixement del segle XXI, tal com ja va fer en les 

revolucions comercials dels segles XII-XIII i en la revolució industrial del segle XVIII. L’objectiu 

central va ser: 
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-  Consolidar la seva posició com a una de les regions metropolitanes més importants de 

la xarxa europea de ciutats i vincular-la a la xarxa més àmplia de les ciutats mundials 

per la via de les seves especificitats i de la seva identitat pròpia. 

 

Ja a l’any 2003, es feia el primer Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i en ell es plantejaven 

tres vectors d’actuació: 

 

 1. Desenvolupament econòmic basat en criteris sostenibles i ocupació. 

 2. Model territorial i mobilitat. 

 3. La cultura de la convivència, la cohesió social i la cooperació. 

 

La missió era proposar, en un marc de cooperació publicoprivada i intermunicipal, amb la 

participació dels agents economicosocials, els processos de transformació que es necessiten a 

l’AMB, per tal d’orientar el desenvolupament econòmic i social d’aquest territori i la constant 

regeneració del seu potencial de creixement. Les propostes eren: 

 

-  Creixement econòmic:  fer de la innovació, la creativitat i el coneixement la base de la 

competitivitat i el progrés. 

- Model territorial: actuar sobre els elements que intervenen en la productivitat del territori 

(mobilitat, habitatge, qualitat de vida, cultura...);  mecanismes de la gestió eficient del 

territori. 

- Cohesió social: cultura de la convivència, la cohesió social i la cooperació. Nou model 

de contracte social. 

 

A l’any 2006 se’n va fer una revisió, i en ell es proposava una nova lectura del procés de 

planificació estratègica. Es va fer un balanç de la activitat del PEMB i es proposaren noves 

tendències a considerar o a incloure dins el Pla, analitzant el procés de globalització i el 

posicionament de Barcelona entre altres metròpolis que es volen imposar com a ciutats de la 

creativitat.  Es vol reforçar la importància dels projectes i també els instruments per avançar. 

Les claus de l’estratègia metropolitana 2006-2010 varen ser: 

 

-  Innovar els coneixements i la seva disponibilitat. 

-  Noves maneres de fer negoci amb les infraestructures adients. 

-  Convivència 2020. 

-  Avançar els canvis. 

 

En conclusió, aquesta revisió del pla reorganitza el funcionament del PEMB i posa al dia el 

debat  els objectius del PEMB, sempre en la mateixa visió del pla anterior.  

 

L’any 2012, amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Visió 2020, es definia el pla amb 

un nou context legislatiu, l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 31/2010 de creació 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En ell es proposa esdevenir una de les metròpolis més 

atractives i influents per al talent global i innovador amb un model d’integració i cohesió social 

de qualitat. Els seus objectius són: 

 

- Consolidar la posició exterior i la internalització de la nostra economia, creant un espai 

en els nous àmbits de la geopolítica. 
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- Crear un projecte comú que ajudi les empreses a aprendre i a donar respostes ràpides 

als canvis. 

- Posar en valor allò que ens diferencia: les xarxes socials regionals i les economies 

d’aglomeració. 

- Reforçar la cooperació publico-privada. 

 

Les estratègies són: 

 

- Capitalitat del Mediterrani – reforçar les relacions i la presència en les regions del món 

que encapçalen el creixement. Impuls de clústers i de nous sectors tractors 

transversals referents a escala mundial a través de: 

o  Creació de noves empreses i desenvolupament de persones més formades i 

preparades. 

o Revitalització i posada al dia del capital industrial tradicional i de les economies 

d’aglomeració del territori. 

- Metròpolis “world class” – una les regions europees més atractives i influents per al 

talent global innovador, amb un model d’integració i cohesió social de qualitat. 

 

Dins de les seves actuacions estratègiques es troba el projecte ferroviari i urbà de Sant 

Andreu–La Sagrera, dins la categoria de mobilitat i accessibilitat. Tanmateix, a l’any 2010 s’hi 

incorporava també el projecte d’intervenció integral del Bon Pastor – Baró de Viver, dirigit a la 

seva millora global a partir de diferents actuacions que actuen sobre la dimensió social i 

econòmica, com el cobriment de la Ronda del litoral, integrar el barri al front fluvial, o crear un 

pont a Santa Coloma com a nova via cívica. A l’any 2009 també s’hi incorporaren fins a tres 

projectes d’intervenció integral al Programa de Barris, a Torre Baró i Ciutat Meridiana, a 

Roquetes i a Trinitat Vella. Finalment, l’any 2008 s’hi inclou també la construcció de la Línia 9 

de metro i el perllongament de la línia 3 de metro fins Trinitat Nova. 

 

Durant els més de 20 anys de existència, el pla estratègic de Barcelona i posteriorment 

metropolità ha anat evolucionant, seguint les tendències a escala mundial i dins del marc de les 

recomanacions europees. Si al 1990 començava amb un propòsit clarament econòmic a escala 

local, posant accent sobre la interconnexió dins de la seva àrea d’influència territorial i a nivell 

d’Europa, a partir de l’any 1994 fa un gir clar cap a la internacionalització, que s’ha anat 

reforçant amb els anys, i el posicionament internacional ha adquirit, a partir dels plans 

estratègics metropolitans un protagonisme gairebé total. Encara que ve acompanyat de 

polítiques de cohesió social, els ciutadans encara queden molt al marge d’aquest debat que no 

se l’han fet seu, però que condiciona molt la seva vida a la ciutat. 

 

Entre els aspectes positius: 

- El reconeixement de l’Area Metropolitana de Barcelona com a figura jurídica de 

planejament.  

- El posicionament internacional 

- La voluntat d’adaptar-se als canvis globals 

 

Entre els aspectes negatius: 

- S’està encara molt lluny dels objectius de la educació, de la innovació i 

coneixement. 

- Es mira tant cap enfora que no s’atén la identitat local. 
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- La ciutadania segueix al marge d’aquest debat. 

 

Vaja, que del debat a la interconnexió de la ciutat amb la seva àrea d’influència i dins d’ella 

mateixa de l’any 1990, afavorint el progrés de les persones, l’augment de les oportunitats 

formatives, culturals i de qualitat de vida, afavorint el progrés econòmic, s’ha passat a una 

posta, l’any 2012, de Metròpolis “world class”, potenciar una les regions europees més 

atractives i influents per al talent global innovador, impulsant clústers i sectors transversals 

referents a escala mundial amb la revitalització i posada al dia del capital tradicional i de les 

economies d’aglomeració del territori. Aquesta visió, no s’allunya massa de la ciutat industrial 

que dibuixà una jerarquització urbana i social als segles XIX i XX, és una visió econòmica en la 

seva essència. L’any 1990, si més no, parlava d’una ciutat més propera a les persones i a la 

realitat del teixit urbà i social de la ciutat. 

 

 

Sobre el model territorial i urbanístic proposat. El Pla territorial metropolità de Barcelona 

 

El Pla territorial general de Catalunya ha de comprendre l’àmbit de tot Catalunya i, d’acord amb 

el que assenyala l’article 5 de la Llei de política territorial, publicada l’any 1983, ha de contenir 

determinacions relatives a zones del territori amb característiques homogènies, nuclis de 

població que poden exercir una funció impulsora i reequilibradora, espais d’interès natural que 

cal conservar, terres d’ús agrícola o forestal que cal preservar, les previsions d’emplaçament de 

grans infraestructures i àrees del territori on cal promoure usos específics.   

 

La Llei 1/1995, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, establí 

sis àmbits funcionals per a la formulació dels plans territorials parcials, els quals van ser 

modificats per la Llei 24/2004, de 31 de desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i 

Aran com a un nou àmbit funcional diferenciat, un d’ells és l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

Des de la llei de política territorial de l’any 1983 fins l’any 2010, quan es publicà el Pla territorial 

metropolità de Barcelona, passaren 27 anys, la complexitat en la maduració d’aquest 

instrument, i la dificultat en establir un consens polític i social, en són les causes principals. El 

pla té per objectiu facilitar l’ordenació del territori format per set comarques: l’Alt Penedès, el 

Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, 

que comprenen una superfície de 3.236 km2 i 164 municipis. Es tracta d’un pla de naturalesa 

eminentment física. No és, doncs, ni un pla estratègic, ni un programa d’actuació econòmica 

o financera, tot i que beu de les propostes de caràcter estratègic i té en compte els escenaris 

econòmics. El seu objectiu principal, però, és fornir el canemàs territorial bàsic a partir del qual 

es podran ordenar el conjunt dels usos del sòl i les activitats, i I és el resultat de l’evolució de 

molts intents de planejament i múltiples frustacions, tal i com el mateix pla indica. 

 

- 1953. Pla Comarcal de Barcelona (27 municipis) 

- 1959. Pla Provincial (340 municipis, no aprovat) 

- 1966. Pla Director de l’Àrea Metropolitana (160 municipis, no aprovat) 

- 1976. Pla General Metropolità (27 municipis) 

- 1998. Pla Territorial Metropolità (163 municipis, no aprovat) 
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D’acord amb els Criteris del Programa de Planejament Territorial, propugna la compacitat física 

dels assentaments, la seva complexitat funcional i la seva cohesió social. Per tal d’avançar cap 

aquests objectius el pla tracta de tres temes: 

 

- Els espais oberts 

- Els assentaments 

- Les infraestructures de mobilitat 

 

Seguint les 15 directrius comunes a tots els plans territorials parcials aprovats, s’estableix: 

 

- Respecte als espais oberts es proposa: 

- Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 

- Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a 

components de l’ordenació del territori 

- Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

- Moderar el consum de sòl 

 

Figura 50. Proposta d’actuació en els espais oberts. Detall plànol 1.3  

  
Font: Generalitat de Catalunya ( http://www20.gencat.cat/portal/site/territori, consulta: abril 2012) 

 

El plànol anterior mostra com el teixit urbà de Barcelona s’ha estès per la vall del riu Besòs fins 

a Montcada i Reixat, essent una barrera al connector biològic que uneix el massís de Collserola 

amb la serra del litoral, fet que ha suposat un empobriment notable de la diversitat biològica del 

massís, que actualment està fortament pressionat per l’urbanització del sòl que l’envolta. 

Tanmateix, s’observa com l’antic teixit de torrents i rieres a la vall d’Horta i Sant Andreu no ha 

deixat cap traça visible, resultant d’una manca de sensibilitat ambiental i paisatgística. En 

general, els criteris donats, tret de contenir l’expansió del sòl urbanitzat, tenen poca incidència 

a Sant Andreu. 

Sant Andreu 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori
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- Respecte als assentaments: 

- Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes 

- Protegir i potenciar el patrimoni urbà i urbanístic 

- Facilitar una política d’habitatge eficaç 

- Propiciar la convivència d’activitats i habitatge i racionalitzar els espais per a 

activitat econòmica 

- Aportar mesures de regulació i ordenació de la segona residència 

- Promoure el caràcter compacte i continu dels creixements 

- Reforçar l’estructura nodal del territori a través de l’orientació del creixement urbà 

 

Figura 51. Proposta d’estratègies urbanes. Detall plànol 2.3  

  
Font: Generalitat de Catalunya ( http://www20.gencat.cat/portal/site/territori, consulta: abril 2012) 

 

A la proposta d’estratègies urbanes, tot i proposar-se afavorir la cohesió social del territori i 

evitar la segregació de les àrees urbanes i reforçar l’estructura nodal del territori, s’expressen 

diferents polaritats reconegudes dins el mateix continu urbà de la metròpoli barcelonina, 

corresponents a cadascun dels municipis actuals, i en canvi no es reconeixen les polaritats dels 

nuclis històrics que s’agregaren a la ciutat de Barcelona a finals del segle XIX. Es confonen 

polaritats amb municipis, i a Barcelona se li assigna una única polaritat. 

 

Tanmateix, sense dir exactament en què consistirà, dibuixa una gran taca blava al conjunt del 

teixit industrial d’ambdues bandes del riu Besòs. En ella, segons indica la memòria del propi 

pla, es preveu  

 

La situació de transformació en què es troba l'àmbit es recull dins les estratègies d'actuació del 

Pla es tracta d’àrees de transformació urbana d’interès metropolità, que es descriuen com a 

Sant Andreu 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori
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sectors o conjunts de sectors de sòl urbà en procés de transformació per canvi d'ús i/o 

intensitat edificatòria. Aquest tipus d'actuació és preferible a l'extensió de noves àrees 

urbanes i es basa en reciclar determinats sòls urbans per a adaptar‐los‐hi a les noves 

necessitats, integrar‐los millor al seu entorn urbà i dotar‐los d'aquells espais i equipaments dels 

quals estan mancats. Es tracta d'una actuació que tendeix a replantejar les lògiques 

d'implantació d'usos industrials que tingueren lloc des del segle XIX i especialment al llarg de la 

dictadura de mitjans del segle XX. La ciutat en extensió es transforma per una ciutat en 

transformació, en la dinàmica duta a terme durant els darrers gairebé quaranta anys de sistema 

democràtic. Dins d’aquests sectors s’hi inclouen l’àmbit del 22@Barcelona, que s’ha 

desenvolupat només en part, en els sectors especialment més propers a la centralitat de 

Barcelona. Imaginar tot aquest àmbit transformat suposa un repte polític i urbanístic de primer 

ordre, que modificarà clarament la posició de centralitat actual de la ciutat. 

 

Aquesta plasmació dóna una idea de la gran  

 

- Respecte les infraestructures de mobilitat: 

- Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

- Facilitar el transport públic mitjançant les polítiques urbanístiques 

- Atendre especialment la vialitat que estructura els desenvolupaments urbans 

- Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport ibèriques i 

europees 

 

Figura 52. Proposta en infraestructures ferroviàries i transport públic. Detall plànol 3.2  

 
Font: Generalitat de Catalunya ( http://www20.gencat.cat/portal/site/territori, consulta: abril 2012) 

 

Sant Andreu 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori


 

 

89 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

Figura 53. Proposta d’actuacions en infraestructures viàries. Detall plànol 3.4  

 
Font: Generalitat de Catalunya ( http://www20.gencat.cat/portal/site/territori, consulta: abril 2012) 

 

Els plànol superior anterior mostra com la planificació del transport ferroviari, ja sigui en tren o 

en metro, ha seguit una evolució radial vers la centralitat barcelonina, i després en xarxa, amb 

línies orbitals que serveixen la perifèria metropolitana. En aquest disseny, s’hi afegeix la 

planificació d’una nova via que accediria des d’Horta, passaria per La Sagrera fins l’avinguda 

Diagonal, i després retrocediria fins Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramanet. En 

aquest disseny, no s’observa un paral·lelisme amb l’estructura original del Pla de Barcelona 

amb els pobles veïns, i en el cas de Sant Andreu, la xarxa soterrada té una deficient connexió 

amb Horta i l’actual districte de Nou Barris, i la planificació prevista no preveu corregir aquesta 

situació.  

 

Respecte la proposta d’actuació viària, el pla preveu dotar a la ciutat d’una nova via d’accés 

des del Nus de la Trinitat, integrada en l’actuació prevista en el futur eix Sant Andreu-Sagrera, 

ara en una fase d’execució inicial. Aquesta proposta però no és un accés clar a la centralitat 

barcelonina, ja que no té continuïtat més enllà de la futura estació de La Sagrera, i això 

perpetua encara més la condició d’autopista de l’Avinguda Meridiana, reforçada també per la 

incorporació d’un nou carril de vehicles d’alta ocupació provinent de l’autopista que entra des 

del Vallès Occidental, un carril Bus-Vao també en construcció, que permetrà que la via tingui 

més vehicles en circulació, però que quan arribin a la Meridiana, a l’alçada de Sant Andreu, es 

trobaran tots amb les mateixes vies que actualment hi ha. 

 

 

Sobre les actuacions urbanístiques principals en el teixit urbà del territori original de Sant 

Andreu de Palomar 

 

Les principals actuacions, més enllà de les iniciatives recollides Programa de Barris a Torre 

Baró, Roquetes i Trinitat Vella, són les següents: 

Sant Andreu 
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- Eix Sant Andreu – Sagrera, en inici de l’execució. 

- Àrea residencial estratègica de l’Ecobarri de Vallbona. Execució no iniciada. 

- Preservació del nucli històric de Sant Andreu. 

- Concurs de les Portes de Collserola, amb projectes per la Guineueta, la Trinitat, 

Torre Baró i Ciutat Meridiana, en fase encara de concurs. 

 

D’aquestes actuacions només n’hi ha una en execució, i amb forts problemes de finançament, 

sense garanties de ser executada, l’Eix Sant Andreu – Sagrera. L’àrea residencial estratègica 

es troba en punt mort, després de la crisi immobiliària que s’inicià l’any 2007, que anul·là no 

només aquesta àrea, sinó la majoria de les gairebé cent que inicialment es varen preveure. La 

preservació del nucli històric és més senzilla, és un projecte d’ampliació de les edificacions 

protegides, que el Pla general metropolità de 1976 havia descuidat. I el Concurs de les Portes 

de Collserola, és un concurs ara en procés de deliberació, que no implica cap actuació 

concreta, l’Ajuntament es reserva el dret a actuar i a prioritzar les actuacions, és només un 

concurs d’idees. 

 

En quina situació es troben aquests projectes? 

 

En primer lloc, l’Eix Sant Andreu – Sagrera: 

 

Figura 54. Visual del projecte de l’Eix Sant Andreu - Sagrera  

 
Font: Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat, consulta: abril 2012) 

 

El projecte responia a una gran actuació urbanística que resolia un dels majors dèficits 

urbanístics de la ciutat, l’impacte de les vies ferroviàries entre el Nus de la Trinitat i gairebé la 

plaça de les Glòries, que durant tot el segle XX havia dividit Sant Andreu i La Sagrera amb el 

districte de Sant Martí. Es preveia fer una futura estació central del tren d’alta velocitat, edificis 

d’oficines, hotels i blocs d’habitatges de 9 a 19 alçades, i fins i tot una gran torre, una fita 

Sant Andreu 
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arquitectònica de primer nivell de la ma d’en Frank Gehry. Però tot això s’ha aturat, perquè es 

va preveure que es finançaria amb les plusvàlues generades de les operacions immobiliàries, i 

ara aquests càlculs són obsolets i el sector de la construcció es troba paralitzat. El fet és que 

l’Ajuntament de Barcelona ha descartat l’edifici d’en Frank Gehry, de moment només es 

contempla executar l’estació ferroviària, i tot el projecte està, ara per ara, enlaire. La 

participació ciutadana ha estat activa, però ni els veïns de Sant Andreu ni els de La Sagrera 

estan satisfets, volen una actuació més raonable, sense uns edificis tan alts, deslocalitzats del 

seu entorn, i amb un cobriment total de les vies, que en el seu tram per davant de Sant Andreu 

no es contempla en la seva totalitat. Aquest projecte fa més de quinze anys que començà, i 

sembla que n’hi resten molts més per acabar, mentrestant Barcelona segueix tenint una cicatriu 

molt important. 

 

Figura 55. Visual de la fissura urbana deixada pel pas de les vies del tren  

  
Font: Google Earth (consulta: juliol de 2012) 

Sant Andreu 
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En segon lloc, el projecte de l’ecobarri de Vallbona: 

 

Aquest projecte s’emmarcà dins la iniciativa d’un Decret Llei de l’any 2007 (), on s’instava al 

Govern de la Generalitat a planificar, projectar i executar en un termini immediat fins a cent 

barris per tot Catalunya, per atendre una estimació d’una demanda d’habitatge important, sobre 

la que el 50% dels habitatges havien de ser de protecció oficial. Barcelona també va voler 

participar, i va oferir els únics terrenys de que disposa per a fer un barri nou, ja que els de l’Eix 

Sant Andreu – Sagrera ja estaven projectats.  

 

Figura 56. Projecte de l’ecobarri de Vallbona  

 
Font: Barcelona Regional 
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La proposta fou un bari eficient ambiental i energèticament, però tenia un problema, les vies del 

tren passaven elevades pel seu mig, i aquesta infraestructura, que es proposà cobrir, s’engolí 

la major part del pressupost que s’estimà amb les plusvàlues generades de la transformació del 

sòl, el resultat va ser que el pont planificat que havia d’unir el barri amb Santa Coloma de 

Gramanet no entrava dins del pressupost del projecte. Però bé, aquest no va ser el problema 

principal, ho va ser la forta crisi immobiliària i econòmica de l’Estat, que feu que totes les 

previsions de demandes d’habitatge fossin desautoritzades. Era, és, un bon projecte, però el 

procés de participació ciutadana va ser nul. Aquest barri no estava previst enlloc, i l’exigència 

legal preveia la seva aprovació en el termini d’un any des de la definició dels àmbits que havien 

de ser desenvolupats, fet que implicava un període d’al·legacions ràpid i sense entrebancs. El 

resultat va ser que molts Ajuntaments no van poder contenir les resistències polítiques de 

l’oposició i el desacord social, ja que en tots els casos l’elecció dels àmbits va ser una decisió 

unilateral de la Generalitat de Catalunya. Ara es té un barri planificat que no es sap si és viable 

a dia d’avui, que planificava un barri únic a Catalunya en una part molt marginada de la ciutat, 

però que de moment no es desenvoluparà. 

 

En tercer lloc es troba el projecte de preservació del nucli històric de Sant Andreu: 

 

Figura 57. Detall del projecte de preservació del nucli històric de Sant Andreu   

  
Font: Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat, consulta: juliol 2012) 

 

Existien fins a 300 edificacions antigues que no estaven protegides amb el planejament vigent 

o bé estaven afectades urbanísticament per l’ampliació vials del carrer Gran de Sant Andreu, 

que en el pla de 1976 es va preveure que s’ampliaria uns metres, i per tant desapareixeria el 

seu teixit històric característic. És més, fins i tot es preveia obrir un nou carrer al mig, que 

http://www.bcn.cat/
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destruïa també una part del seu teixit, i de fet ja se n’ha executat la meitat. Durant aquests anys 

de democràcia ha desaparegut ja una bona part del seu patrimoni característic i històric. Però 

la lluita veïnal i la seva insistència ha aconseguit, una mica tard, preservar part d’aquest valuós 

patrimoni. Tanmateix, l’Ajuntament té, ara per ara, previst protegir només 240 d’aquestes 300 

edificacions. Els arguments de l’Ajuntament són contraris a la voluntat popular, i per tot Sant 

Andreu s’han penjat cartell que reclamen incloure els 60 immobles restants encara sense 

protegir. El conjunt de patrimoni històric enderrocat a la ciutat de la ma del Pla general 

metropolità de Barcelona de l’any 1976 ha estat molt important, afectant importants vies 

històriques que han perdut gran part de la seva identitat. Encara hi ha molts edificis afectats. 

 

I en quart lloc, el concurs de les Portes de Collserola, amb incidència als territoris del terme 

municipal original de Sant Andreu de Palomar: 

 

Figura 58. Àmbits del concurs de les Portes de Collserola i portes de Sant Andreu  

                                                                                                             
Font: Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat, consulta: juny 2012) 

 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’Esquema Director de les Portes de Collserola va 

convocar el passat mes de setembre un concurs de projectes d’ampli abast, per estudiar i 

ordenar la relació entre la ciutat i la Serra. A tal efecte, es van definir 16 eixos de relació en el 

vessant barceloní de la Serra de Collserola, definits com a Portes, que inclouen àmbits de cinc 

Districtes. Tal i com el lloc d’internet de l’Ajuntament indica aquest concurs pretèn assolir un 

triple objectiu: 

http://www.bcn.cat/
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- L’ordenació dels espais lliures de transició entre el medi natural i urbà. 

- La definició i localització d’equipaments de barri entre la ciutat i el Parc 

- La renaturalització de la ciutat, definint aquells corredors verds que facin la funció de 

connexió entre el Parc i la ciutat, ordenant els sistemes d’accés i fent que la natura 

penetri a la ciutat. 

 

Es tracta d’un concurs d’idees, on l’Ajuntament es reserva el dret a decidir si actua i on actua, 

fet que genera certs dubtes sobre la seva aplicabilitat. A més, s’ha implicat a tot el col·lectiu 

d’arquitectes, que han aportat grans idees, però cap d’elles amb una valoració econòmica. A 

més, tot i que l’Ajuntament va preveure una participació ciutadana important, la realitat és que 

aquesta ha participat molt poc en el debat de les idees, ja que des del mateix Ajuntament es 

tancà la possibilitat de que els veïns i veïnes dialoguessin amb els tècnics que havien de fer les 

propostes, el procés va ser un debat ciutadà d’idees facilitat als tècnics, i després, la ciutadania 

ha valorat les propostes. S’hauria pogut obrir un debat més ambiciós, però no ha estat així. 

 

 

Sobre les dificultats en la consolidació de l’execució de projectes estratègics d’incidència a Sant 

Andreu de Palomar. 

 

Com ja s’ha exposat Sant Andreu ha estat molt condicionat per la presència d’una xarxa 

ferroviària instal·lada a mitjans del segle XIX, que avui encara és descoberta en gran mesura al 

tocar de la plaça de l’església, fet que ha deixat un important espai residual que segueix ocupat 

per indústria. El Pla territorial metropolità de Barcelona preveu la seva transformació, però 

l’impacte de les vies segueix essent una barrera física que cal corregir abans. La pregunta que 

cal fer és perquè ha estat així Sant Andreu, durant cent cinquanta anys, i no s’ha fet res 

encara?, la resposta no és fàcil, però hi ha un fet ineludible, aquests terrenys són propietat de 

l’Estat, de Renfe, i les obres que s’hi facin són també competència seva, a això, cal afegir-hi el 

fet que la democràcia tampoc n’ha fet una priorització de les seves actuacions. 

 

Figura 59. Ortofotoplànol del centre de Sant Andreu, al costat de les vies  

 
Font: Google Earth (consulta: juliol 2012) 
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Aquesta situació, juntament amb el fet de que l’Esta està en crisi, la Generalitat de Catalunya 

endeutada, i que Barcelona i Catalunya ha fet grans plans sense recursos per a dur-los a 

terme, planteja qüestionar si tots els problemes de manca de finançament són d’una mala 

gestió del capital administrat a Catalunya. La transformació de l’àrea metropolitana és molt 

lenta, i el fet és que, i ara és un debat obert, a Madrid s’han executat una gran quantitat 

d’infraestructures, moltes d’elles ineficients, com la major part de les sis noves autovies que hi 

donen accés, ara mig buides. Aquí hi ha un problema i, més enllà de les pròpies debilitats de la 

gestió i administració catalanes,  té molt a veure amb l’ofegament  fiscal que des de mitjans 

dels anys vuitanta s’ha anat aplicant al territori català de forma rutinària per a transferir aquesta 

riquesa a la resta de l’Estat, i amb ella estructurar un model territorial on totes les grans 

infraestructures beneficien directa o indirectament a Madrid.  

 

The Wall Street Journal, en una notícia publicada per Raymond Zhong, recull declaracions del 

Sr. Rajoy i del Sr. Mas-Colell, on es diu, entre altres coses, que (
36

): 

 

Els catalans tenen raons addicionals per posar en dubte la capacitat del govern 

espanyol per al canvi. En els darrers temps el senyor Rajoy ha estat culpant als 

governs regionals d’Espanya per excés de dèficit del país, dient que la despesa local 

díscola havia posat en perill la solvència de tota la nació. Madrid ha amenaçat amb 

intervenir en els pressupostos dels governs regionals si no ho fan els llibres ordenada 

pel seu propi compte. Vist d’aquesta manera, les amenaces de Madrid tornar a 

centralitzar aspecte de la política fiscal com un joc polític que distreu de les reformes 

que en realitat podria ajudar els governs regionals tancar les bretxes pressupostàries. 

Però la veritable història és una mica diferent. Amb l’excepció del País Basc, 17 regions 

d’Espanya gaudeixen d’autonomia de la despesa, sinó una autonomia gairebé sense 

ingressos. És al govern central on es decideix com els ingressos a nivell estatal es 

distribueixen entre les regions, i no hi ha cap garantia que el que els ciutadans d’una 

regió paguen a Madrid es torni al finançament d’aquesta regió. 

 

I conclou:  

 

El resultat? Catalunya és la seu de la indústria espanyola i un dels districtes industrials 

més importants d’Europa, per darrere només de la talla de Llombardia d’Itàlia i la conca 

del Ruhr d’Alemanya en la productivitat. No obstant això, cada any des de 1986, una 

mitjana de 9% del PIB de Catalunya en termes nets, ha deixat a la regió per ser 

redistribuïdes un cop van passar per Madrid. A Espanya, només les Illes Balears 

renunciar a una part més gran de la seva producció anual. En cap altre lloc a Europa o 

Amèrica del Nord no intra-nacionals les transferències de tal magnitud es produeixen 

com a qüestió de rutina. 

 
RAYMOND ZHONG, Why Spain Won’t Reform, 2012 

 

Un cop acabats els Jocs Olímpics de  Barcelona (1992) hi va haver una crisi econòmica (1993-

1996), que tancava un període d’expansió iniciat a mitjans dels anys vuitanta, i la ciutat tenia un 

gran deute a retornar. Però hi va haver també nous desafiaments, i un d’ells de gran 

                                                           
36

Aquesta és una citació textual (i traduïda per l’autor de la tesi) de l’article publicat per en Raymond Zhonz al Wall 

Street Journal (ZHONG, R. 2012)   
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rellevància: l’inici de la gestació d’un nou ordre mundial, un nou escenari globalitzat on les 

grans ciutats tendien a integrar-se en economies regionals que competien entre sí, on la realitat 

plurinacional d’Espanya i la forta competència interna deixava de nou Barcelona, i Catalunya, 

en desigualtat de condicions. Les inversions es van repensar, les estratègies també, i els 

dèficits en inversió i en voluntat d’invertir a la regió metropolitana de Barcelona es van 

evidenciar. 

  

Barcelona havia demostrat què es podia aconseguir amb grans esdeveniments i la inversió en 

infraestructures, i Madrid, la capital de l’estat, també va voler promoure grans esdeveniments, 

ser una ciutat de negocis i posats a demanar gaudir de les millors infraestructures d’Espanya. I 

així ha estat. Ho ha fet de la manera més racional?, és clar que no, des d’aleshores l’estat ha 

invertit de forma intensa i desmesurada vers un estat radial al voltant de Madrid. Però també de 

forma deslleial, ja que ha desatès la resta de territoris productius i la seva capacitat 

d’estructurar-se en xarxa, tal i com les grans economies es mostren competitives, fiscalitzant-

los i invertint de forma prioritària en totes aquelles infraestructures que beneficiïn directa i 

indirectament a la metròpoli madrilenya. 

  

Fruit d’això la ciutat encara no està preparada per explotar el fort potencial de l’articulació de 

l’àrea metropolitana, de la regió metropolitana, o l’euroregió que enllaça València,  Mallorca, 

Barcelona, Saragossa, Tolosa i Montpeller. No està preparada perquè per això cal un projecte 

ampli, un consens social i polític i, sobretot, un recolzament estatal integrat en un model més 

just i competitiu d’Espanya, tot el contrari que la realitat i la voluntat política estatal expressen. 

De forma paral·lela a l’evident evolució de la ciutat es posa de manifest la involució del debat 

polític i la seva incidència directe a la metròpoli catalana. 

  

Ara l’Estat està en una profunda crisi econòmica i financera, i el principal problema de la greu 

crisi, el model polític i fiscal del territori, ni es toca, dos no parlen si un no vol. Mentre això 

succeeix surten noves veus, nous sentiments, que ens empenyen a donar autoritat, llibertat i 

autonomia a un nou ordre regional, amb vincles econòmics i culturals, per damunt de l’actual 

ordre polític heretat. El control social, impulsat per les tecnologies de la comunicació, de la ma 

del coneixement, està aixecant noves veus, nous estímuls, que demanen canvis, canvis 

estructurals en l’ordre polític i econòmic. El temps dirà. 

 

 

2.3.2. Una aproximació al debat de la gestió del fenomen urbà a 

Barcelona 

 

La informació continguda fins ara mostra que el debat territorial estatal no és un debat ciutadà, 

és un debat polític, on hi conflueix una tradició històrica dominant al voltant d’una capitalitat, 

Madrid, en un Estat d’arrels plurinacionals, tal i com la pròpia Constitució espanyola de l’any 

1978 proclama. Darrere el model territorial estatal hi ha un projecte nacional concret, el d’una 

nacionalitat i una capitalitat principal prioritària per damunt de la resta de capitalitats 

perifèriques, sobre la que construir un territori. 

 

Tanmateix, més enllà de les disputes en el govern estatal i la debilitat de la capitalitat catalana, 

existeix un debat paral·lel que mostra algunes de les tendències que els propers anys es 

debatran. El debat és ampli, obert i realment complex, però dins del projecte d’investigació aquí 

proposat s’ha optat per participar d’oient en alguns d’aquests debats que, o bé per la seva 
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rellevància, o bé per la seva temàtica, ens apropen a la gestió de les ciutats i el territori, a la 

comprensió del fenomen urbà des del propi debat tècnic i polític en la dimensió cultural i social 

de la planificació. El conjunt dels debat aquí introduïts, s’han donat a la mateixa ciutat de 

Barcelona. El primer debat comentat és sobre l’estat del benestar, a càrrec de l’economista i 

polític  Joaquin Almunia, el segon  és sobre la nova territorialitat, a càrrec de l’arquitecte 

urbanista José Maria Ezquiaga, el tercer és també sobre els reptes de la planificació, però en 

aquest cas en concret a Catalunya, a càrrec d’en Camil Cofan i en Gabriel A. Palacio, i el quart, 

és el debat sobre el model de ciutat que es plantejà al plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 

passat 24 de febrer d’enguany. Tots els debats parlen de sensibilitats polítiques, i de reptes a 

l’hora d’enfocar el debat sobre la planificació als territoris i el seu futur. 

 

 

Sobre el debat de l’estat del benestar. Debat polític en un context acadèmic. 

 

La ciutat, com a espai estratègic de centralitat territorial i els seus processos de globalització 

econòmica i de migració internacional, posa l'accent en els canvis de les relacions entre 

economia i territori i el desencaix entre la creixent mobilitat econòmica i social, així com en la 

rigidesa de les estructures institucionals polítiques en el marc dels governs locals, regionals i 

estatals, i les seves aposta cap a un govern dirigit a l’obtenció d’un desenvolupament 

econòmic, social i institucional equilibrat i sostenible transnacional expressat en el nostre cas 

amb l'europeïtzació. Aquests fenòmens s'han augmentat en l'última dècada de forma especial a 

Espanya, però amb la crisi econòmica s'han estabilitzat. La base econòmica i social s'ha 

modificat i la política ha d'actuar indubtablement.  

 

En aquest context el debat sobre l’estat del benestar es mostra com un debat poc madurat en 

la societat espanyola, ha estat un debat sempre polititzat, han estat els polítics els que l’han 

promocionat i l’han idealitzat, cadascun a la seva manera. L’activitat política ha centrat els seus 

esforços en estimular la cohesió social amb el suport d’una economia productiva que mantingui 

la funció pública i social de l’Estat, però fent-ho s’ha apostat per models que han prosperat en 

altres territoris, com els països del centre i el nord d’Europa, sense disposar de la cohesió 

social i el compromís comunitari que els hi és característic.  

 

En un debat promogut pel Centre d’Estudis Jordi Pujol es convidà al Sr. Joaquin Almunia, 

vicepresident de la Comissió Europea i comissari de la Competència, per parlar del Futur de 

l’estat del benestar a Europa (
37

). La conferència es feu a l’Auditori de l’IDEC de la Universitat 

Pompeu Fabra. L’ex-president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol introduí la conferència 

del Sr. Almunia ressaltant que l’estat del benestar és sens dubte el millor sistema econòmic i 

social, ja que combina la creació de riquesa, el seu repartiment, i la seguretat en un context 

democràtic i equitatiu, i fa ressò de que aquest sistema requereix un exercici constant de 

responsabilitat, la mateixa que en el seu moment altres estats han mostrat per a mantenir un 

equilibri entre les finalitats desitjades i els costos que això representa. En són exemples les 

actuacions dutes a terme per Noruega i Suècia als anys 90.  

 

El Sr. Almunia expressà que el model és diferent en els diferents estats on s’ha aplicat, on les 

cultures i el tarannà ens diferencien, i és innegable que és en els estats nòrdics on s’expressen 

els millors serveis, la cohesió social més clara, on les desigualtats són menys presents, i on són 

més eficients, són el model a seguir. I aquest model està íntimament lligat a una economia 
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 Conferència feta el 19 de desembre de 2012 a l’auditori IDEC de la Universitat Pompeu Fabra 
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eficient, flexible i competitiva dirigida per una responsabilitat social que la població ha de fer 

seva. Segurament aquest és el principal defecte que els països mediterranis i en especial 

Espanya mostren, no hi ha el sentiment estès de donar sentit als impostos en benefici de tots, a 

treballar i pagar impostos pel nostre bé comú.  Tanmateix, expressà com el debat europeu 

arriba malmès a la societat a través de la visió política que els líders nacionals expressen 

davant del seu electorat, on tant sols es transmet el debat econòmic, i no social, que hi ha al 

darrera. En aquest sentit constata que manca un sentiment d’integració política europea si no 

es vol fer d’aquest debat i del propi estat del benestar un objecte de retòrica. Davant d’aquesta 

realitat el debat es mostra dèbil, els polítics cauts, i el conservadorisme ineficaç. En aquest 

context sobresurten nous populismes, i nous corrents demagògics. La improvisació es va fent 

cada cop més evident i calen més que mai propostes a mig i llarg termini. També indica, de 

forma eloqüent, que les ciutats són cada cop més una expressió d’una societat de classe mitja, 

amb valors transversals, i la política es dirigeix cada cop més al debat social, amb menys pes 

dels ideals, dels patrons de canvi que ens han precedit i que han estimulat l’activitat social i 

política. Aquest factor ha provocat també l’allunyament de la ciutadania vers la política. De la 

mateixa forma expressa que als darrers anys han augmentat les desigualtats i la societat més 

pobre se n’ha ressentit especialment al mostrar-se dèficits en el seu grau de cohesió no resolts 

per l’estat del benestar. Altrament, molt poca gent està tendint a acumular molta riquesa. 

Aquesta polaritat de realitats contraposades està creant una reacció social, una nova 

consciència d’un desencís social. Finalment, indica que per a resoldre aquest reptes cal 

intervenir en mesures per conciliar la vida familiar i la laboral, cal ajustar l’edat de jubilació en la 

mesura que la població gaudeix de major salut i més esperança de vida, i calen polítiques 

dirigides a les famílies per a estabilitzar i potenciar la regeneració natural i equilibrada de la 

població i el suport familiar. De la mateixa forma cal modificar el sistema educatiu per a millorar 

la productivitat i la innovació, calen un serveis públics més eficients i individualitzats en benefici 

de la qualitat i la competitivitat del sector públic, i cal estimular l’economia per a reduir el cost 

del deute públic. Tanmateix, aquestes mesures requereixen però un consens social i una 

activitat ciutadana que no es percep. A Europa la major part de les polítiques de l’estat del 

benestar estan en mans dels polítics nacionals i europeus, no pas de la població. I tota aquesta 

realitat es mostra ara amb un problema afegit, tal i com ens recorda, ja que la globalització i 

l’expansió dels països anomenats emergents mostra com models no democràtics s’estenen i 

competeixen amb el model de l’estat del benestar, i com el debat social no s’expressa de la 

mateixa forma. En molts casos és gairebé inexistent i controlat per l’estat. Tendim a competir 

tots econòmicament sense els mateixos costos que suposa mantenir l’estat del benestar. 

 

 

Sobre el debat vers la nova política i estratègia territorial. Debat acadèmic en un context polític.  

 

En motiu de la investidura de doctor honoris causa de la Universitat Politècnica de Catalunya a 

l’arquitecte i urbanista Juli Esteban i Noguera, el 25 de novembre de 2011 es va realitzar una 

Trobada de professors d’urbanisme a la Sala d’Actes del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Es plantejava un debat sobre la nova territorialitat, 

on es convidà un arquitecte madrileny, en José María Ezquiaga, responsable de nombroses 

actuacions urbanístiques i territorials especialment a l’estat espanyol, que feu una intervenció 

molt crítica sobre l’activitat urbanística i les polítiques que l’impulsen. Centrà el debat sobre una 

exposició dels nous reptes de la planificació, que segons la seva experiència ha d’atendre a:  

 

- La fragmentació social dels teixits urbans i del territori. 
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- La dilapidació dels recursos naturals o culturals. 

- La dispersió territorial. En aquest sentit manifesta com la configuració de la xarxa 

d’infraestructures reticular de la Comunitat de Madrid defineix la seva cultura del 

territori, del que se’n desentén. 

- La mobilitat cautiva de l’automòbil, la dependència de la vialitat i l’auto per viure i 

treballar. 

- El declivi dels centres urbans enfront de l’expansió de l’àrea metropolitana, 

acompanyada de l’expansió dels grans teixits econòmics, tecnològics i financers que 

se’n van del centre. Nous teixits de dimensions equivalents a les de les ciutats 

antigues. 

- L’increment del preu de l’habitatge i la dificultat d’accedir-hi. L’especulació immobiliària i 

la cobdícia empresarial ha fet que haguem construït més habitatges dels necessaris i 

que no es puguin vendre al cost que es presenta, on el preu del sòl ha absorbit les 

falses expectatives d’increment de valor i ara ni els promotors ni els bancs poden cobrir 

les despeses d’adquisició i construcció dels habitatges. 

- L’opacitat en la presa de decisions. Cal establir un diàleg amb la ciutadania, ara 

inexistent. 

  

Explicà diferents feines on ha treballat, com ara el Pla territorial de Menorca, el Pla del centre 

de la ciutat de Madrid i la Pla per la perllongació del Paseo de la Castellana. De  la seva 

experiència ha destacat que cada territori té les pròpies especifitats, la seva personalitat, i la 

seva sensibilitat. És necessari el reconeixement de les diferents identitats culturals, cal un 

diàleg amb el conjunt dels professionals amb activitat al territori per a afrontar els reptes del 

planejament. El Sr Ezquiaga entén la ciutat com el procés d’una narració, amb les seves 

necessitats i els seus projectes, on cal atendre la sensibilitat cultural, on la cultura ha de ser un 

objecte de la planificació, capaç de reconèixer les identitats que personalitzen el territori i les 

ciutats. Aquesta situació, mentre la planificació sigui un patrimoni dels partits polítics, es mostra 

lluny de ser realitzable. Opina que darrera del sobreutilitzat interès general, pensat bàsicament 

per legislar i per allunyar del debat social les autoritzacions polítiques sobre el territori, es 

desatenen les sensibilitats, la multiculturalitat i la ciutadania. Entén que l’interès general serveix 

per fer normes, per burocratitzar, rigiditzar, tancar el debat,i per cedir a la demagògia política i 

econòmica. Com a finalització de la seva interessant exposició mostrà com darrera del debat 

cultural cal atendre el seu potencial sensibilitzador sobre la diversitat cultural, la multicultura, al 

marge de la concepció de la cultura com a sector d’activitat econòmica, generador de 

creativitat, de relacionalitat, i de debat. 

 

 

Sobre el debat en la planificació territorial a Catalunya. Debat acadèmic i polític en un context 

acadèmic. 

 

El passat 21 de juny es celebrà el seminari de transferència i difusió del model EvalúaMET (
38

), 

a la Sala de Juntes del Rectorat de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya. El model i 

el seminari s’emmarcaren dins el projecte ‘Model d’avaluació de l’eficiència energètica i 

                                                           
38

 Nota de l’autor: tal i com es descriu en el programa del seminari, el model EvalúaMET pretén ser un instrument a 

l’abast dels organismes amb competències en planejament urbà i, especialment territorial, que orienti les seves 
decisions en el sentit d’avaluar alguns impactes ambientals que puguin produir tant els nous projectes urbans, i de 
manera més limitada, les noves infraestructures de transport. De forma simple, el model avalua l’impacte marginal 
produït per les decisions de localització de plans d’habitatge i activitat econòmica, sobre el consum de sòl, la mobilitat, 
les emissions contaminants, el consum elèctric i de carburant; el mateix fa amb els projectes de xarxes viària. 
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ambiental, de la mobilitat i l’estructura d’usos del sòl, per la regió metropolitana de Barcelona’. 

El debat actual de la planificació territorial i nous instruments d’anàlisi, un  bon exemple de 

col·laboració entre l’empresa privada i la universitat al servei de l’administració pública. 

 

Camil Cofan, sotsdirector General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya, feu un balanç de la política territorial catalana. A nivell de 

planificació territorial, ressaltà que ens basàvem en una legislació de l’any 1983, i segurament 

caldria renovar-la. Indicava que la seva simplicitat ha permès aguantar els darrers anys, però 

segurament requeriria una posada al dia, i que el Pla Territorial General de Catalunya, de l’any 

1995, és segurament poc concret, fet que és també positiu, ja que ha permès el seu 

desenvolupament, proposant fins a set àmbits funcionals que mostren la diferenciació territorial 

i una nova estructura diferent a les províncies i les comarques tradicionals, mantenint, això sí, 

els seus límits, les comarques, que agrupades delimiten les províncies, també delimiten els 

àmbits territorials. Indicà que en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aconseguia posar sobre la taula aspectes que 

difícilment s’havien posat sobre un territori, arrossegant un Pla General Metropolità, de l’any 

1976, amb molts aspectes no resolts i integrant un territori més ampli i amb una incidència 

estratègica potencial evident. Ressaltà que en el moment de la seva gestació l’objectiu 

d’aquesta planificació parteix d’un buit en planificació territorial, ja que a Espanya no hi ha 

tampoc altres models, i es plantejà en primer lloc què cal valorar, com havia de ser aquest 

instrument, i què havia d’atendre, per a la planificació dels propers 25 anys. Per ell, el repte 

actual del departament és avançar una mica més en aquesta legislació. Un procés complex 

amb moltes modificacions en pocs anys, i arribat a aquest moment sembla el moment de 

plantejar un nou reglament, que està en marxa, amb diferents planejaments per al planejament, 

per a la gestió urbanística, i per a al disciplina urbanística. Però això és complicat, ja que amb 

el nou canvi de govern s’està planejant de nou una nova legislació del sòl. No es veu el final, no 

es veu clar l’horitzó, més enllà de la visió de futur del departament on s’intenta planejar un nou 

marc legislatiu territorial que aculli els diferents àmbits en que s’organitza el territori, integrant 

l’urbanisme, el paisatge, i aspectes ambientals, on el paisatge, en certa manera,  els articula a 

tots ells. 

 

En el mateix debat va intervenir en Gabriel A. Palacio, responsable d’Aplicació de les Directrius 

Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que 

indicà que la llei d’urbanisme de 1956 ja parlava d’un pla nacional, un pla territorial a nivell 

estatal, i hem hagut d’esperar al 1983 per tenir un pla territorial a Catalunya. En el camí hi ha 

plans territorials exemplars, però també es recull l’evolució dels intents de reconèixer i preveure 

les directrius que perfilen el territori. I a vegades hem començat la casa de la teulada, fent 

contradictoris molt sovint els interessos territorials i els interessos municipals. La pressió dels 

polígons i instal·lacions econòmiques i industrials fragmenta el territori, desatén la visió 

territorial i la dimensió sociocultural i ambiental. Aquesta realitat, tant normalitzada i assumida 

al territori, condiciona en gran mesura tota planificació territorial. 

 

Ambdós presentaren noves visions, una des de la perspectiva del paisatge, i l’altre des de la 

visió sociocultural i ambiental. El paisatge, en aquest sentit, té una notable rellevància, tal i com 

es concep en el Conveni europeu del paisatge de l’any 2002, on 

 

El paisatge es concep com a expressió de la diversitat del seu patrimoni cultural i 

natural comú i fonament de la pròpia identitat... el paisatge contribueix a elaborar les 



 

 

102 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

cultures locals i representa un component fonamental del patrimoni cultural natural 

d'Europa, alhora que contribueix al benestar dels éssers humans i a consolidar la 

identitat europea. 
CONSELL D’EUROPA. Conveni Europeu del Paisatge, 2000  

 

 

Sobre el debat polític del model de la ciutat de Barcelona. Debat polític en un context polític. 

 

De fet, i en línia amb aquesta visió pragmàtica resulta suggerent el debat que, el dia 24 de 

febrer de 2012, es va proposar al Plenari de l’Ajuntament. Per primera vegada en la 

democràcia es debatia en un Plenari el model de ciutat de Barcelona. I va ser en certa manera 

un fracàs. Va ser molt interessant, però el debat no va tenir l’efecte esperat. A Barcelona ara hi 

ha un problema: el gran nombre de “muralles” ideològiques que encara són presents a les 

nostres gents. El debat no era el model de ciutat, era la ideologia de ciutat que hi havia darrere, 

així ho van expressar públicament tots, absolutament tots, els líders polítics de la ciutat. Va ser 

una experiència impressionant per la meva sensibilitat política. No m’esperava tanta 

honestedat.  

 

El cert és que tots els grups polítics presents, més que dialogar sobre el model de ciutat, 

expressaven cada un d’ells els seus valors, principis, i èxits. El debat va ser, ben mirat, caòtic, 

es parlà de reactivació econòmica i lluita contra l’atur, de donar imatge de seriositat, 

d’internacionalització, de reactivació cultural i formació, de col·laboració pública-privada, de 

cultura i equitat, de creixement i qualitat, dels barris com a nuclis adaptables, d’economia i 

lideratge, de més sobirania i consciència social, de solidesa ideològica, d’aprimar les 

administracions, de parlar de menys models i més actuacions concretes, d’atenció amb dignitat 

i suficiència als més necessitats, dels valors familiars, de l’acolliment i l’exigència vers els 

immigrants, d’una nova ordenança de civisme, de reforçar els valors ideològics, de donar una 

mirada de gènere, d’economia ecològica, de la convivència als barris, de ser o de dretes o 

d’esquerres, d’industrialitzar de nou l’àrea metropolitana, de més protecció social, de més 

consulats catalans, de sostenibilitat o res, de capitalitat d’un estat, i, també es digué: qui dia 

passa any empeny. 

 

Tot el debat va ser, de fet, una successió de conceptes que cada partit ha anat madurant 

durant el debat democràtic, sobre els que es sustenten els seus programes polítics, i sobre els 

que articulen el seu debat en tot moment. Aquesta situació, és una mostra evident de la manca 

d’un projecte social i cultural comú, de la debilitat de la cohesió cultural i la fragilitat del capital 

social barceloní, i català. També espanyol. Aquestes debilitats són la veu de les seves 

ideologies polítiques i de les seves pròpies barreres, i elles són alhora l’expressió de la debilitat 

cultural estructural que ens caracteritza. 

 

 

2.3.3. Conclusions  

 

El debat aquí exposat mostra com a més de les barreres administratives, socioeconòmiques i 

político-culturals hi ha un problema estructural de la cultura que impera en la nostra societat, 

tant del model de l’estat del benestar com de la pròpia cohesió cultural. De fet, ambdues 

realitats són dos maneres de parlar del mateix: fragmentació i debilitat urbana, social, política i 

cultural. 
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En el primer apartat es posa de manifest que existeixen dues debilitats internes:  

 

- La manca de la participació ciutadana en el debat de la ciutat, així com  

- L’absència d’un debat territorial estatal fora dels àmbits estrictament polítics, on hi ha 

unes forces amb més representació que altres, que decideixen com ha de ser, sense 

debat social i sense un debat polític obert a cercar cap mena de consens. Un debat que 

atén a una visió concreta d’una nació, espanyola, centrada en una capitalitat forta de 

Madrid per damunt de lar resta de capitalitats peninsulars, d’altres nacionalitats però 

menors en pes demogràfic i mancades d’autoritat cultural suficient. 

 

Però també s’observen altres aspectes importants, com:  

 

- La repercussió de la incapacitat financera de moltes de les actuacions que es 

planifiquen des de Catalunya i amb incidència a l’estructuració metropolitana, tant 

internament com en una regió més àmplia, i es posa de manifest que aquesta debilitat 

financera és també el resultat d’una reducció rutinària dels recursos econòmics 

recaptats a Catalunya en benefici d’altres regions d’Espanya. 

 

Aquestes realitats, a les que s’hi ha d’afegir la llunyania del debat del capital santandreuenc en 

el seu territori després de molts anys també de democràcia, són les que expressen perquè al 

seu territori hi ha tantes mancances i dèficits urbanístics. 

 

En el segon apartat, les principals aportacions són: 

 

- D’en Joaquin Almunia: es percep una debilitat del model de l’estat del benestar en la 

mesura que s’ha descuidat el pacte social, fet que ha generat polaritats contraposades 

que estan generant una reacció social i el seu desencís. 

 

- D’en José María Ezquiaga, és de ressaltar la constatació que darrere del debat 

territorial s’hi troba a faltar sensibilitat cultural, i que aquesta està patrimonialitzada pels 

partits polítics i els professionals del territori estem lluny de comprendre-la. 

 

- D’en Camil Cofan i Gabriel A. Palacio, se’n desprèn el fet que el debat territorial ha 

d’assumir una nova dimensió sociocultural i ambiental integradora, dificultada 

tradicionalment en l’assumpció d’una realitat excessivament fragmentada que hem 

tendit a normalitzar. 

 

Tanmateix, sobre el debat de ciutat al Plenari municipal, entre els diferents grups polítics que 

governen la ciutat, indicar que: 

 

- El debat va ser una successió de conceptes que cada partit ha anat madurant durant el 

debat democràtic, sobre els que es sustenten els seus programes polítics, i sobre els 

que articulen el seu debat en tot moment. Aquesta situació, és una mostra evident de la 

manca d’un projecte social i cultural comú, de la debilitat de la cohesió cultural i la 

fragilitat del capital social barceloní, i català. També espanyol. Aquestes debilitats són 

la veu de les seves ideologies polítiques i de les seves pròpies barreres, i elles són 

alhora l’expressió de la debilitat cultural estructural que ens caracteritza. 
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El debat de la ciutat a Barcelona, retornada la democràcia, s’ha centrat en la voluntat de 

racionalitzar el concepte de ciutat, en fer-la més urbana i menys industrial, més creativa i més 

sostenible. I aquest concepte era i és encara una voluntat, no un model, que s’ha anat 

transformant amb el pas del temps i ha seguit teixint la ciutat amb les seves pròpies 

contradiccions, en el debat polític i econòmic. Un debat sempre imperfecte i inacabat, d’un 

repte social, cultural, històric, d’un projecte transversal compromès des de l’activitat política 

local, que requereix un consens ara per ara molt debilitat, degut en gran mesura a les 

contraposades visions històriques de l’evolució de la cultura que l’ha forjada, que s’han tendit a 

idealitzar. De fet el teixit urbà de Barcelona, i de retruc de Sant Andreu de Palomar, expressa 

com poques ciutats els camins d’una llarga i intensa hostilitat política i cultural que formen part 

de la història d’Europa, de l’estat espanyol i, evidentment, de Catalunya.  

 

Són les ideologies que hem aixecat, després de segles d’avenços i retrocessos culturals, les 

que impulsen les voluntats d’establir pont entre la ciutadania i l’autoritat dels Poders Públics, o 

de dificultar-los. Al debat territorial s’observa un notable allunyament del debat pròpiament 

urbà, que té intrínsecament una evident connotació cultural, on la cultura urbana expressa la 

qualitat de la cohesió social i l’hàbitat urbà. En el cas d’estudi, des de la sensibilitat de la cerca 

de comprensió vers la qüestió urbana a Sant Andreu de Palomar, es posa de manifest que el 

debat actual, metropolità i regional, és lluny del debat social, i que això debilita la seva capacitat 

d’articular un territori en uns fenòmens urbans sensibles a la cultura que els perfila. 

 

Tan el primer punt com aquest expressen que aquesta situació no deixa de ser una resposta a 

la debilitat democràtica i la manca de cohesió cultural que ha precedit la nostra societat, i que la 

nostra història ha escrit en el capital social, al territori i també a les ciutats, de forma especial a 

Sant Andreu. Aquestes debilitats són ocupades per ideologies. Efectivament, darrere d’un 

model hi ha una ideologia, i aquí les ideologies estan molt marcades per una evident falta de 

consens en com s’interpreta la nostra història. La manipulació històrica dels nostres governs, i 

de les forces econòmiques i autoritàries que els han condicionat, ha deixat un buit cultural 

enorme que és ocupat per fortes ideologies, donant peu a la demagògia i cert populisme. 

 

Els interessos polítics, enfocats a la visió social i econòmica, amb la dimensió ambiental 

regulada, sense una visió ètica dels límits assumibles, dels límits que hem de tolerar, des d’un 

coneixement de la realitat, dels valors que ens impulsen, i del model cultural de fons que estem 

dibuixant, que difícilment pot qüestionar-se a sí mateix en un entorn tant competitiu i en un 

sistema econòmic cada cop més globalitzat, difícilment poden integrar els codis conductuals 

col·lectius necessaris per que la societat tingui veu, i amb ella la cultura que hem construït i que 

ara per ara sembla desvirtuada, el capital social, que defineix la nostra cultura; es veuen 

desvirtuats. Es troba a faltar una resposta ètica, un debat ètic, als límits que cada cop més 

se’ns estan mostrant davant l’evident incidència pertorbadora de les decisions que prenem, i 

del progrés demogràfic, tecnològic i econòmic que tendeix, inexorablement, a consumir cada 

cop més recursos, a empobrir la biodiversitat i la complexitat ecològica, i a desorientar la veu 

del capital social inherent en tota cultura. 

 

Aquesta situació es posa de manifest quan és evident que els polítics segueixen quedant-se el 

dret a decidir què és prioritari i què no sobre les ciutats i el territori. La política segueix essent el 

factor principal de les decisions que es prenen i que dibuixen el territori. El debat decisiu 

segueix essent majoritàriament polític. 
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Els nous reptes es centren en reconèixer les dificultats que suposa mantenir un debat sobre el 

model econòmic i social que hem de mantenir sense un consens social i la participació 

ciutadana, sense ideals que estimulin l’activitat política i social en un marc democràtic 

estructurat sobre una cohesió cultual, amb un pacte tàcit entre societat i política de la ma de la 

cultura que els vincula. També fa esment dels reptes que una economia globalitzada, on hi 

competeixen Estats on l’estat del benestar no és prioritari, on les polítiques es posen al servei 

principal del motor econòmic per damunt del benestar social, són una realitat que ens empeny 

a haver de fer uns canvis estructurals necessàriament i no estem prou preparats per assumir-

los.. La ciutat es mostra com on millor es perceben les tendències de canvi de la nostra societat 

i la seva diversitat, tanmateix aquesta mateixa mutació provoca desassossec, inquietud, i 

estranyesa entre la ciutadania. 

 

Els nous reptes mostren la necessitat d'abordar de nou conceptes tradicionals com a elements 

d'anàlisi fonamental per a l'economia global, com la comunitat i el capital social, les identitats 

col·lectives locals i la societat local, en el marc de l'etern debat filosòfic-teològic del bé comú. 

L'anàlisi de les sinergies mostra la proximitat com a espai on oferir les respostes a la diversitat i 

als nous reptes emergents, exigides per la ciutadania i on el conjunt d'actors públics i privats 

perceben els processos de la globalització i l'europeïtzació, d'especial interès tant en les urbs 

més connectades com als territoris rurals. 

 

 

 

2.4. Un acostament a la cultural urbana i la identitat del territori original de 

Sant Andreu de Palomar. Una lectura del present 

 

L’estudi de l’espai dels llocs en la seva contigüitat territorial constitueix l’espai fonamental  de 

l’experiència personal i la identitat cultural per la major part de la gent.  Davant de la tendència 

creixent a la deslocalització de la societat urbana, en especial en les aglomeracions 

metropolitanes, es mostra el risc de l’absència de llocs i de centralitats significatives que 

funcionin com integradores culturals de significats diversos. Aquestes paraules sintetitzen en 

bona mesura el pensament de Manuel Castells (
39

), i que comparteixo plenament. De fet és en 

aquest apartat és on es pretén incidir gran part del treball en la futura tesi doctoral, en la realitat 

que teixeix Sant Andreu i els seus entorns, més enllà de la visió global oferta en aquesta tesi, 

que necessàriament ha atès les seves dimensions ideològiques i culturals per comprendre’n la 

qüestió urbana.  

 

L’abast d’aquest treball requereix un estudi a fons, però en línia del conjunt del treball s’encaixa 

en una línia aproximativa, amb la finalitat de determinar una orientació de les diferents cultures 

urbanes que en determinen la seva identitat.  

 

- Una aproximació als fenòmens urbans teixits als barris.  

- Una aproximació al capital social. 

- Conclusions. 

 

                                                           
39

 Nota de l’autor: aquesta síntesi ha estat recollida del capítol La cultura de las ciudades en la era de la información 

del Llibre La sociología urbana de Manuel Castells (CASTELLS, M. i SUSSER. I., 2001: 461-483). 
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El model proposat d’aproximació al reconeixement del grau de consolidació urbanística es 

centre en l’estudi documental i el treball de camp en cinc barris que avui en dia estan situats als 

voltants del nucli històric de Sant Andreu de Palomar, i que al llarg del segle XX han format 

diferents personalitats, diferents identitats. Evidentment, també he analitzat el barri, i poble, de 

Sant Andreu. Els barris triats són els següents: 

 

- Sant Andreu i Roquetes. En primer lloc analitzo els dos barris més antics, que són 

el propi Sant Andreu i Roquetes, que es teixí parcialment a la primera meitat del 

segle XX, inicialment vinculat a Sant Andreu a través del passeig de Valldaura. 

Ambdós barris tenen una forta personalitat de poble, amb un eix comercial central i 

un espai públic dinàmic. Roquetes, avui en dia, forma part del districte de Nou 

Barris. 

- Navas i Vallbona. Es tracta de dos barris relativament moderns, apareguts a la 

segona meitat del segle XX, i caracteritzats per estar situats als límits més allunyats 

de Sant Andreu i en entorns propers a altres identitats. Navas està situat a mig 

camí de molts llocs, i és contigu a El Clot, que de fet és l’espai de centralitat més 

proper. Vallbona es troba més enllà del propi continu urbà de Barcelona i de Sant 

Andreu, i té per centralitat Montcada i Reixach. Està al costat de Santa Coloma de 

Gramanet però no hi està comunicat, i en canvi, recentment, disposa d’una 

comunicació per a vianants amb Ciutat Meridiana. És sens dubte l’àmbit de 

Barcelona més allunyat de la ciutat històrica. 

- Porta i el Bon Pastor. Es tracta dels dos barris més propers al nucli històric de Sant 

Andreu. El primer ha estat tradicionalment territori de masies i de pas camí de 

Santa Eulàlia i d’Horta, però arran de la segona meitat del segle XX ha estat 

urbanitzat al marge de la seva continuïtat amb Sant Andreu, ja que l’avinguda 

Meridiana i els tallers dels Ferrocarriles del Norte eren una barrera. Ja entrada la 

democràcia s’han ocupat aquests espais amb equipaments d’oci i esport, així com 

amb un gran centre comercial i un altre d’oci i esbarjo. El Bon Pastor té el seu nom 

del barri obrer fet en la planificació de Cases Barates dels anys vint, situat al peu 

del riu Besòs inicialment al municipi de Santa Coloma, i quedà integrat a Barcelona 

a mitjans del segle XX. El territori s’ocupà des d’aleshores amb una forta 

implantació industrial, que encara existeix, i el nucli de les Cases Barates està en 

un procés d’extinció fruit d’un pla urbanístic que en preveu la seva transposició en 

blocs plurifamiliars convencionals. 

 

 

2.4.1. Una aproximació als fenòmens urbans teixits als barris 

 

Aquest apartat es desenvolupa en tres apartats principals, que són: 

 

- Indicadors socioeconòmics i socioculturals 

- Indicadors urbanístics del grau de consolidació urbanística 

 

Indicadors socioeconòmics i socioculturals 

 

Les dades estadístiques bàsiques aquí transcrites són els indicadors sòcio-econòmics i els 

indicadors sòcio-culturals que defineixen el seu grau d’estructura associativa i participativa 

oficial. 
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Taula 1. Indicadors sòcio-econòmics. Conjunt 

Barri Sant Andreu

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Sant 

Andreu) Barcelona

Població 55.183 147.374 1.630.494

Densitat (hab/km2) 30.314 22.447 15.960

Població per edat

0-14 12,8 12,8 12,1

15-24 8,7 9,1 9,0

25-64 59,7 58,7 58,3

65 i més 18,7 19,4 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 24,3 24,3 25,6

Renda familiar disponible 78,6 74,5 100,0  
 

Barri Les Roquetes

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Nou 

Barris) Barcelona

Població 16.178 169.048 1.630.494

Densitat (hab/km2) 25.211 21.022 15.960

Població per edat

0-14 14,3 12,6 12,1

15-24 10,9 9,3 9,0

25-64 58,0 55,6 58,3

65 i més 16,7 22,5 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 25,0 24,1 25,6

Renda familiar disponible 53,3 63,2 100,0  
 

Barri Navas

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Sant 

Andreu) Barcelona

Població 21.699 147.374 1.630.494

Densitat (hab/km2) 51.256 22.447 15.960

Població per edat

0-14 11,7 12,8 12,1

15-24 8,9 9,1 9,0

25-64 57,2 58,7 58,3

65 i més 22,1 19,4 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 24,3 24,3 25,6

Renda familiar disponible 81,4 74,5 100,0  
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Barri Vallbona

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Nou 

Barris) Barcelona

Població 1.342 169.048 1.630.494

Densitat (hab/km2) 2.245 21.022 15.960

Població per edat

0-14 17,4 12,6 12,1

15-24 9,8 9,3 9,0

25-64 55,1 55,6 58,3

65 i més 17,6 22,5 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 12,3 24,1 25,6

Renda familiar disponible 48,2 63,2 100,0  
 

Barri Porta

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Nou 

Barris) Barcelona

Població 23.809 169.048 1.630.494

Densitat (hab/km2) 51.256 21.022 15.960

Població per edat

0-14 11,4 12,6 12,1

15-24 8,1 9,3 9,0

25-64 55,1 55,6 58,3

65 i més 25,4 22,5 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 23,5 24,1 25,6

Renda familiar disponible 70,7 63,2 100,0  
 

Barri Bon Pastor

Indicadors socioeconòmics (2010). Font: Ajuntament de Barcelona

Barri

Districte (Sant 

Andreu) Barcelona

Població 13.846 147.374 1.630.494

Densitat (hab/km2) 7.358 22.447 15.960

Població per edat

0-14 15,6 12,8 12,1

15-24 9,1 9,1 9,0

25-64 60,2 58,7 58,3

65 i més 15,2 19,4 20,5

Població de més de 65 anys que viu sola 23,3 24,3 25,6

Renda familiar disponible 51,8 74,5 100,0     
 

 

Respecte els indicadors sòcio-culturals, s’ha establert una aproximació exterior de l’activitat 

associativa i cultural en funció de les diferents entitats oficialment reconegudes. S’han agrupat 

amb els següents apartats: 
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- Associacions Veïns  

- Comerç  

- Cooperació  

- Cultura  

- Educació  

- Esport  

- Gent Gran  

- Inclusió Social  

- Infants i Joves  

- Religiós  

 

Els resultats generals han donat el següent perfil: 

 

Figura 60. Associacions veïnals per tipologia 
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Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 61. Associacions veïnals per barri 
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Font: elaboració pròpia 
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Figura 62. Associacions veïnals de Sant Andreu 
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Font: elaboració pròpia 

 

Figura 63. Associacions veïnals de Roquetes 
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Font: elaboració pròpia 

 

Figura 64. Associacions veïnals de Navas 
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Font: elaboració pròpia 
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Figura 65. Associacions veïnals de Vallbona 
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Font: elaboració pròpia 
 

Figura 66. Associacions veïnals de Porta 
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Figura 67. Associacions veïnals de Bon Pastor 
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Font: elaboració pròpia 

 

Indicadors urbanístics del grau de consolidació urbanística 
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Figura 68. Grau de consolidació urbanística al barri de Sant Andreu de Palomar 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 

 

 

 

 

 

 

1861. Plano de Barcelona y sus alrededores.  
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1900. Mapa geológico y topográfico de la 

província de Barcelona. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1920. Plano general de Barcelona 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1947. Mapa de Barcelona y alrededores 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1970. Vol fotogramètric any 1970 
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Figura 69. Grau de consolidació urbanística al barri de Sant Andreu de Palomar 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Figura 70. Grau de consolidació urbanística al barri de Roquetes 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 

 

 

 

 

 

 

1861. Plano de Barcelona y sus alrededores.  
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1900. Mapa geológico y topográfico de la 

província de Barcelona. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1920. Plano general de Barcelona 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1947. Mapa de Barcelona y alrededores 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1970. Vol fotogramètric any 1970 
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Figura 71. Grau de consolidació urbanística al barri de Roquetes 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Figura 72. Grau de consolidació urbanística al barri de Navas 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 

 

 

 

 

 

 

1861. Plano de Barcelona y sus alrededores.  
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1900. Mapa geológico y topográfico de la 
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1920. Plano general de Barcelona 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1947. Mapa de Barcelona y alrededores 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1970. Vol fotogramètric any 1970 
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Figura 73. Grau de consolidació urbanística al barri de Navas 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Figura 74. Grau de consolidació urbanística al barri de Vallbona 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 

 

 

 

 

 

 

1861. Plano de Barcelona y sus alrededores.  
 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1900. Mapa geológico y topográfico de la 

província de Barcelona. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1920. Plano general de Barcelona 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1947. Mapa de Barcelona y alrededores 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

1970. Vol fotogramètric any 1970 
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Figura 75. Grau de consolidació urbanística al barri de Vallbona 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Figura 76. Grau de consolidació urbanística al barri de Porta 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 
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1970. Vol fotogramètric any 1970 
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Figura 77. Grau de consolidació urbanística al barri de Porta 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Figura 78. Grau de consolidació urbanística al barri de Bon Pastor 

Evolució del teixit urbà 1861 – 1970 
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Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

 



 

 

123 

LA QÜESTIÓ URBANA A SANT ANDREU DE PALOMAR SS.XIX-XXI 

 

 

 

Figura 79. Grau de consolidació urbanística al barri de Bon Pastor 

Figures de planejament i gestió i graus de protecció urbanística. 

Base ortofotomapa 
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Conclusions parcials 

 

Les dades socioeconòmiques aportades presenten un perfil de població amb un perfil econòmic 

baix en general, on els barris amb major nivell adquisitiu són Navas i Sant Andreu i, i els de 

menor, Vallbona, amb un 48,2% respecte la base 100 del promig de la ciutat de Barcelona, 

Porta amb un 51,8%, i Les Roquetes amb un 53,3%. El desnivell és considerable, si bé Navas, 

que és el més alt, només té un 81,4% del promig de la ciutat, i Sant Andreu, un 78,6%. Sobre 

l’edat de la població el barris de Vallbona és l’àmbit amb un grau menor de gent gran que viu 

sola, mentre que a la resta de barris el promig és similar al de la resta de la ciutat, i el doble, 

aproximadament, del valor de Vallbona. Respecte la densitat de població, indicar que el barri 

de Sant Andreu té el doble de densitat del promig de la ciutat, mentre que Porta, Navas i 

Roquetes arriben a superar el triple del promig de la ciutat. En canvi el Bon Pastor i Vallbona en 

tenen la meitat, el primer per ser un barri ocupat per indústries majoritàriament, i els segon per 

horts. 

 

Les dades socioculturals mostren el pes destacat de les associacions de veïns i les entitats 

culturals en el conjunt, però que analitzat de forma separada mostren grans diferències. Mentre 

que a barris com Roquetes, Vallbona i Bon Pastor disposen majoritàriament d’associacions de 

Veïns, el seu pes de les associacions cultural, tret de Roquetes, és baix. En canvi, a Sant 

Andreu hi destaca el pes de les entitats culturals, així com la forta presència d’entitats en 

general, havent-hi el 43% del conjunt d’entitats de la suma dels sis  barris estudiats. Aquestes 

dades només són orientatives, ja que només són entitats, i no es disposa d’informació sobre el 

seu grau de participació i seguiment social, però això, tal i com es mostra al punt següent, està 

essent objecte d’estudi i formarà part de part del treball destinat al doctorat. En qualsevol cas, 

les dades donen unes primeres impressions, on expressen que als teixits amb més memòria 

urbana la presència d’activitats en general i d’activitats culturals és més alta, mentre que això 

no succeeix en aquells barris més recents o més deslocalitzats del teixit central de la ciutat. 

 

En canvi els indicadors urbanístics, expressió del grau de consolidació urbana, mostren, tret del 

nucli històric de Sant Andreu uns teixits força recents que en certs barris es troben envoltats 

d’activitats i usos homogenis, com el teixit terciari i industrial al voltant del Bon Pastor, o les 

blocs d’habitatges a Roquetes i Porta. També s’observen certs graus de dispersió, com ho 

mostra sobretot Vallbona, que es mostra desarticulada de la ciutat i també en sí mateixa, en 

gran mesura per estar enmig d’importants nusos ferroviaris i viaris també ocupats de forma 

espontània per indústries. En canvi mostra un important valor, un teixit d’horta molt significatiu 

que ha resistit a desaparèixer. Roquetes també mostra cert grau de dispersió per la seva 

proximitat a la muntanya de Collserola i als serveis tècnics situats al seu extrem est. En canvi 

Porta, igual que Roquetes, mostren una estructura interna més consolidada, amb teixits urbans 

preferents que generen factors de centralitat. Tanmateix, val a dir que al Bon Pastor s’està 

transformant el teixit original de les Cases Barates en blocs d’habitatges, i que degut a la crisi 

actual el procés de transformació s’ha aturat, deixant espais del barri degradats. Porta en canvi 

s’estructura enmig d’altres realitats urbanes, que li donen diversitat d’identitats i diferents graus 

de consolidació. Tot el barri és al voltant del cementiri de Sant Andreu construït a la segona 

meitat del segle XIX, un cop es retirà el cementiri original que hi havia al costat de la parròquia 

antiga, on ara hi ha la plaça Orfila. El seu entorn oscil·la en espais homogenis com el complex 

d’oci i esport de Can Dragó o els blocs d’habitatges homogenis que s’aixecaren als anys 

cinquanta i seixanta. També participa de l’empenta comercial de Fabra i Puig i de Pi i Molist. És 
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de destacar també com el seu creixement ha tendit a iniciar-se allunyat de Sant Andreu, i com 

aquest no ha arribat a contactar-hi, l’avinguda Meridiana és una gran barrera. En canvi el nucli 

històric de Sant Andreu expressa una forta dualitat del seu teixit i grau de consolidació; al seu 

tram central i sud hi ha el teixit històric, fortament cohesionat, i al nord un teixit recent encara en 

procés de transformació. És de ressaltar com tot i haver-hi encara una edificació antiga de gran 

valor el grau de protecció urbanística és tant elemental, per sort aquesta deficiència està en 

procés de corregir-se amb la modificació del Pla general metropolità en procés d’aprovació 

inicial, ja comentat en altres punts anteriors. És de ressaltar que Sant Andreu disposa d’un 

considerable teixit homogeni i de fortes barreres en el seu perímetre, autopistes, grans nusos 

ferroviaris, grans centres comercials i grans teixits industrials li donen la volta, tret del seu 

creixement natural, de principis de segle i finals del XIX, que el vincula amb La Sagrera, i on la 

Rambla de Fabra i Puig obté una forta condició de centralitat. El barri de Navas, en  canvi, 

disposa d’un teixit intern homogeni sense centralitat, però el seu grau de cohesió és molt 

important, també en el seu entorn que expressa una diversitat i mixticitat de teixits urbans 

considerable. 

 

 

 

2.4.2. Una aproximació al capital social 

 

Aquest apartat pretén recollir un baròmetre sobre els aspectes de la qüestió urbana, a Sant 

Andreu de Palomar, que es poden recollir de les converses amb la ciutadania. Per això s’ha 

articulat una enquesta que aproximi la percepció social de la qualitat i l’evolució dels seus 

propis barris. L’enquesta s’ha fet també, de forma experimental, a les diferents entitats veïnals 

dels barris objecte d’estudi. 

 

Els indicadors analitzats són els de: 

 

- Pertanyença 

- Qualitat social 

- Consolidació urbana. 

- Capacitat de gestió urbana. 

- Grau de reconeixement de la memòria urbana. 

- Capacitat de millora. 

- Valoració del lloc 

 

Per la seva elaboració s’ha definit una mateixa enquesta per la ciutadania i per les entitats, que 

consisteix en fer les següents preguntes, a les que es demana respondre les variables: 

 

- Gens 

- Poc 

- Bastant  

- Molt 

- NS/NC 

 

Es tracta d’una enquesta amb preguntes i respostes estructurades, necessàries per a després 

determinar els indicadors cercats. 
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Les preguntes, doncs, són: 

 

- Sobre l’indicador de pertanyença: 

o Com a entitat/ciutadà, quin grau de pertanyença senten: 

 Al barri       

 Al districte       

 A Sant Andreu de Palomar      

 A la ciutat de Barcelona       

 A l’Àrea Metropolitana de Barcelona    

  

- Sobre l’indicador de qualitat social: 

o El barri és un bon lloc per relacionar-se?      

o El barri és un bon lloc per passejar?      

o El barri és un bon lloc per persones dependents, nens, gent gran o gent 

amb problemes de mobilitat?      

o L’oci i la cultura es viu al barri?    

  

- Sobre l’indicador de consolidació urbana: 

o El barri està ben integrat a la ciutat de Barcelona?   

o La qualitat de l’espai públic és l’adequada?      

o Estan executades les actuacions urbanístiques més importants?   

o El barri està ben dissenyat?   

    

- Sobre l’indicador de capacitat de gestió urbana: 

o Creu que els interessos del barri estan ben representats a l’Ajuntament?  

o Creu que les entitats del barri participen activament en el debat del seu 

futur?      

o Creu que les entitats del barri representen a la ciutadania?    

o Creu que seria positiu potenciar més debat entre barris i entre municipis 

veïns?    

 

- Sobre l’indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana: 

o Els carrers i les places els parlen de la història del barri?  

o Coneix la història del barri?      

o Coneix la història de Sant Andreu de Palomar?    

o Coneix la història de Barcelona?      

 

- Sobre l’indicador de la capacitat de millora: 

o Creu que la fesonomia del barri i els entorns es transformarà en un futur? 

o Creu que la qualitat de l’espai públic (carrers, places i equipaments) del 

barri millorarà en un futur?      

o Creu que en un futur hi haurà més debat entre la ciutadania i la gestió 

política del barri?   

o Creu que el barri té futur tal i com és ara? 

 

- Sobre l’indicador de la valoració del lloc: 

o Creu que és un bon lloc per viure?      

o Creu que és un bon lloc per a l’activitat econòmica oberta al públic?   
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o Creu que és un bon lloc per fer un projecte de família?    

o Creu que el barri és atractiu?      

 

Tanmateix, per establir el perfil dels enquestats, s’ha demanat la següent informació a la 

ciutadania: 

 

- Sexe 

- Edat 

- Estudis 

- Nacionalitat  

- Zona de residència  

- Anys a Catalunya 

- Anys a l’AMB  

- Anys al Barri  

- Llengua Materna  

- Llengua d’ús 

 

A les entitats s’ha demanat el següent: 

 

- Dades generals                                         

o Nom de l’entitat 

o Barri 

o Any de creació de l’entitat 

o Nº seguidors/entitats (veïns/comerços) 

o Finalitat principal de l’entitat 

 

- Periodicitat de les reunions (reunions/any), valor promig aproximat 

o Debat intern de l’entitat 

o Debat entre entitats 

o Debat amb Ajuntament 

o Debat amb entitats de barris veïns 

o Debat de la ciutat de Barcelona 

o Debat de l’àmbit metropolità de Barcelona 

 

El propòsit es de determinar en quina mida estan representats els ciutadans dels respectius 

barris per les diverses associacions, quins son els aspectes més rellevants de les activitats que 

desenvolupen les entitats dins del barri, determinar les particularitats (si n’hi ha) en cada unitat 

territorial i buscar les possibles relacions entre la activitat associativa del barri, la memòria i 

l’entorn físic. 

 

 

Enquestes a la ciutadania 

 

S’han fet fins a 152 enquestes repartides de forma relativament proporcional als diferents barris 

objecte d’estudi, totes s’han fet per la tarda, en espais de centralitat del barri, en dies laborables 

del mes de juny. No es disposa d’una mostra exhaustiva, però sí que permet aproximar-se a les 

diferències entre els barris i les valoracions globals. Els resultats fins ara a al ciutadania 

ofereixen els següents resultats: 
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Taula 2. Estadístiques de la mostra realitzada en les enquestes a la ciutadania 

Sant 

Andreu
Roquetes Navas Vallbona Porta Bon Pastor

Població del Barri: 55.183 16.178 21.699 1.342 23.809 13.808

Marge d'error: 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Nivell Confiança: 90% 90% 80% 80% 85% 85%

Nivell d'heterogeneitat: 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tamany de la Mostra: 31 31 19 19 24 23

Enquestes Realitzades: 31 30 21 20 25 25                              
Font: elaboració pròpia 

 

La taula anterior mostra com el conjunt d’enquestes fetes suposa entre un 80 i un 90% del 

nivell de confiança, amb un marge d’error comú d’un 15%. Calen més enquestes per obtenir 

resultats més fiables, però ja donen una aproximació acceptable del debat que es pretén aquí 

copsar, una aproximació als indicadors del capital social. 

 

Els resultats expressen les següents dades, començant per les del perfil dels enquestats, en el 

seu conjunt 

: 

 

 Figura 80. Perfil dels enquestats en el conjunt dels barris                    

50%50%

Sexe

Home Dona      

27%

57%

16%
Edat

16-30 30-64 65+  
 

32%

48%

20%

Estudis

Bàsics Secundaris Universitaris      
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28%

63%

3%3%2%1%
Nacionalitat

Catalana Espanyola Marroquina Romanesa Argentina Boliviana  
 

17%

14%

16%20%

20%

13%
Residència

Bon Pastor Navas Porta Roquetes Sant Andreu Vallbona    
 

92%

7%
1%

Anys a Catalunya

>15 5-15 <5  

91%

8% 1%
Anys en AMB

>15 5-15 <5             

27%

67%

6%

Anys al Barri

5-15 >15 <5    
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3%

29%

65%

3%
Llengua Materna

Àrab Català Castellà Romanès             

29%

71%

Llengua d'ús

Català Castellà                                                                
Font: elaboració pròpia 

 

Les dades, barri per barri, donen resultats diferents en especial entre la població de Sant 

Andreu i la de la resta de barris, on en ressalta la diferència de llengua materna a Sant Andreu 

respecte la resta de barris, de llengua materna preferentment castellana. Tanmateix, és de 

ressaltar també que a tots els barris els ciutadans i ciutadanes fa anys que estan a Catalunya, 

a l’Àrea metropolitana i al barri, tal i com mostren les següents taules: 
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Taula 3. Perfil dels enquestats al barri de Sant Andreu 

 Població del Barri: 55813 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 31 100,00%

Nivell Confiança: 90% Total 31 100,00%

Nivell d'heterogeneitat: 50%

Tamany de la Mostra: 31 Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

Enquestes Realitzades: 31 >15 31 100,00%

Total 31 100,00%

Sexe Quantitat Percentatge

Home 16 51,61% Anys al Barri Quantitat Percentatge

Dona 15 48,39% 5-15 8 25,81%

Total 31 100,00% >15 21 67,74%

<5 2 6,45%

Edat Quantitat Percentatge Total 31 100,00%

16-30 7 22,58%

30-64 20 64,52%  Llengua Materna Quantitat Percentatge

65+ 4 12,90% Àrab 1 3,23%

Total 31 100,00% Català 23 74,19%

Castellà 7 22,58%

Estudis Quantitat Percentatge Total 31 100,00%

Bàsics 7 22,58%

Secundaris 16 51,61%  Llengua d'ús Quantitat Percentatge

Universitaris 8 25,81% Català 23 74,19%

Total 31 100,00% Castellà 8 25,81%

Total 31 100,00%

 Nacionalitat Quantitat Percentatge

Catalana 2 6,67%

Española 26 86,67%

Marroquina 1 3,33%

Romanesa 1 3,33%

Total 30 100,00%
 

Font: elaboració pròpia 
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Taula 4. Perfil dels enquestats al barri de Roquetes 

Població del Barri: 16233 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 26 86,67%

Nivell Confiança: 90% <5 3 10,00%

Nivell d'heterogeneitat: 50% <5 1 3,33%

Tamany de la Mostra: 31 Total 30 100,00%

Enquestes Realitzades: 30

Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

Sexe Quantitat Percentatge >15 26 86,67%

Home 17 56,67% 5-15 3 10,00%

Dona 13 43,33% <5 1 3,33%

Total 30 100,00% Total 30 100,00%

Edat Quantitat Percentatge Anys al Barri Quantitat Percentatge

16-30 9 30,00% 5-15 4 13,33%

30-64 16 53,33% >15 24 80,00%

65+ 5 16,67% <5 2 6,67%

Total 30 100,00% Total 30 100,00%

Estudis Quantitat Percentatge  Llengua Materna Quantitat Percentatge

Bàsics 15 50,00% Àrab 1 3,33%

Secundaris 13 43,33% Català 2 6,67%

Universitaris 2 6,67% Castellà 26 86,67%

Total 30 100,00% Romanès 1 3,33%

Total 30 100,00%

 Nacionalitat Quantitat Percentatge

Catalana 2 6,67%  Llengua d'ús Quantitat Percentatge

Española 26 86,67% Català 2 6,67%

Marroquina 1 3,33% Castellà 28 93,33%

Romanesa 1 3,33% Total 30 100,00%

Total 30 100,00%  
Font: elaboració pròpia 
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Taula 5. Perfil dels enquestats al barri de Navas 

Població del Barri: 21858 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 17 80,95%

Nivell Confiança: 80% 5-15 4 19,05%

Nivell d'heterogeneitat: 50% Total 21 100,00%

Tamany de la Mostra: 19

Enquestes Realitzades: 21 Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

>15 17 80,95%

Sexe Quantitat Percentatge 5-15 4 19,05%

Home 10 47,62% Total 21 100,00%

Dona 11 52,38%

Total 21 100,00% Anys al Barri Quantitat Percentatge

5-15 7 33,33%

Edat Quantitat Percentatge >15 14 66,67%

16-30 7 33,33% Total 21 100,00%

30-64 12 57,14%

65+ 2 9,52%  Llengua Materna Quantitat Percentatge

Total 21 100,00% Català 9 42,86%

Castellà 11 52,38%

Estudis Quantitat Percentatge Romanès 1 4,76%

Bàsics 3 14,29% Total 21 100,00%

Secundaris 11 52,38%

Universitaris 7 33,33%  Llengua d'ús Quantitat Percentatge

Total 21 100,00% Català 9 42,86%

Castellà 12 57,14%

 Nacionalitat Quantitat Percentatge Total 21 100,00%

Catalana 8 38,10%

Española 9 42,86%

Romanesa 1 4,76%

Argentina 1 4,76%

Boliviana 2 9,52%

Total 21 100,00%  
Font: elaboració pròpia 
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Taula 6. Perfil dels enquestats al barri de Vallbona 

Població del Barri: 1314 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 19 95,00%

Nivell Confiança: 80% <5 1 5,00%

Nivell d'heterogeneitat: 50% Total 20 100,00%

Tamany de la Mostra: 19

Enquestes Realitzades: 20 Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

>15 18 90,00%

Sexe Quantitat Percentatge 5-15 1 5,00%

Hombe 10 50,00% <5 1 5,00%

Dona 10 50,00% Total 20 100,00%

Total 20 100,00%

Anys al Barri Quantitat Percentatge

Edat Quantitat Percentatge 5-15 7 35,00%

16-30 5 25,00% >15 10 50,00%

30-64 12 60,00% <5 3 15,00%

65+ 3 15,00% Total 20 100,00%

Total 20 100,00%

 Llengua Materna Quantitat Percentatge

Estudis Quantitat Percentatge Àrab 2 10,00%

Bàsics 8 40,00% Català 2 10,00%

Secundaris 10 50,00% Castellà 16 80,00%

Universitaris 2 10,00% Total 20 100,00%

Total 20 100,00%

 Llengua d'ús Quantitat Percentatge

 Nacionalitat Quantitat Percentatge Català 1 5,00%

Catalana 2 10,00% Castellà 19 95,00%

Espanyola 16 80,00% Total 20 100,00%

Marroquina 2 10,00%

Total 20 100,00%  
Font: elaboració pròpia 
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Taula 7. Perfil dels enquestats al barri de Porta 

Població del Barri: 23993 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 22 88,00%

Nivell Confiança: 85% <5 3 12,00%

Nivell d'heterogeneitat: 50% Total 25 100,00%

Tamany de la Mostra: 24

Enquestes Realitzades: 25 Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

>15 22 88,00%

Sexe Quantitat Percentatge 5-15 3 12,00%

Home 11 44,00% Total 25 100,00%

Dona 14 56,00%

Total 25 100,00% Anys al Barri Quantitat Percentatge

5-15 9 36,00%

Edat Quantitat Percentatge >15 15 60,00%

16-30 6 24,00% <5 1 4,00%

30-64 14 56,00% Total 25 100,00%

65+ 5 20,00%

Total 25 100,00%  Llengua Materna Quantitat Percentatge

Català 6 24,00%

Estudis Quantitat Percentatge Castellà 18 72,00%

Bàsics 5 20,00% Romanès 1 4,00%

Secundaris 15 60,00% Total 25 100,00%

Universitaris 5 20,00%

Total 25 100,00%  Llengua d'ús Quantitat Percentatge

Català 6 24,00%

 Nacionalitat Quantitat Percentatge Castellà 19 76,00%

Catalana 5 20,00% Total 25 100,00%

Espanyola 17 68,00%

Rumana 1 4,00%

Argentina 2 8,00%

Total 25 100,00%  
Font: elaboració pròpia 
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Taula 8. Perfil dels enquestats al barri de Bon Pastor 

Població del Barri: 13846 Anys a Catalunya Quantitat Percentatge

Marge d'error: 15% >15 24 96,00%

Nivell Confiança: 85% 5-15 1 4,00%

Nivell d'heterogeneitat: 50% Total 30 100,00%

Tamany de la Mostra: 23

Enquestes Realitzades: 25 Anys a l'AMB Quantitat Percentatge

>15 24 96,00%

Sexe Quantitat Percentatge 5-15 1 4,00%

Home 12 48,00% Total 25 100,00%

Dona 13 52,00%

Total 25 100,00% Anys al Barri Quantitat Percentatge

5-15 6 24,00%

Edat Quantitat Percentatge >15 18 72,00%

16-30 7 28,00% <5 1 4,00%

30-64 13 52,00% Total 25 100,00%

65+ 5 20,00%

Total 25 100,00%  Llengua Materna Quantitat Percentatge

Àrab 1 4,00%

Estudis Quantitat Percentatge Català 2 8,00%

Bàsics 10 40,00% Castellà 21 84,00%

Secundaris 8 32,00% Romanès 1 4,00%

Universitaris 7 28,00% Total 25 100,00%

Total 25 100,00%

 Llengua d'ús Quantitat Percentatge

 Nacionalitat Quantitat Percentatge Català 3 12,00%

Catalana 3 12,00% Castellà 22 88,00%

Española 20 80,00% Total 25 100,00%

Marroquina 1 4,00%

Romanesa 1 4,00%

Total 25 100,00%  
Font: elaboració pròpia 

 

Sobre els diferents indicadors d’aproximació al capitals social, s’obtenen els següents valors: 

 

1. Sobre l’indicador de pertanyença: 
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Taula9. Grau de pertanyença per barris i segons àmbits territorials  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Bon Pastor Navas Porta Roquetes Sant Andreu Vallbona

Pertanyença

Barri Districte SAP Barcelona AMB
                                       

Font: elaboració pròpia 

 

Taula 10. Grau de pertanyença als àmbits territorials 
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 11. Grau de pertanyença segons els barris 
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Font: elaboració pròpia 
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2. Sobre l’indicador de qualitat social: 

2.1. El barri és un bon lloc per relacionar-se?  

2.2. El barri és un bon lloc per passejar?  

2.3. El barri és un bon lloc per persones dependents, nens, gent gran o gent 

amb problemes de mobilitat?  

2.4. L’oci i la cultura es viu al barri?    

 

Taula 12. Indicador de qualitat social per barris i segons les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 

 

 

Taula 13. Indicador de qualitat social segons les preguntes fetes 
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Taula 14. Indicador de qualitat social per barris 
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3. Sobre l’indicador de consolidació urbana: 

3.1. El barri està ben integrat a la ciutat de Barcelona?   

3.2. La qualitat de l’espai públic és l’adequada?     

3.3. Estan executades les actuacions urbanístiques més importants?  

3.4. El barri està ben dissenyat?   

    

Taula 15. Indicador de consolidació urbana per barris i segons les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 
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Taula 16. Indicador de consolidació urbana segons les preguntes fetes 
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 17. Indicador de consolidació urbana per barris 
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Font: elaboració pròpia 

 

4. Sobre l’indicador de capacitat de gestió urbana: 

4.1. Creu que els interessos del barri estan ben representats a l’Ajuntament?  

4.2. Creu que les entitats del barri participen activament en el debat del seu 

futur?  

4.3. Creu que les entitats del barri representen a la ciutadania?    

4.4. Creu que seria positiu potenciar més debat entre barris i entre municipis 

veïns?   
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Taula 18. Indicador de capacitat de gestió urbana per barris i segons les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 19. Indicador de capacitat de gestió urbana segons les preguntes fetes 
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 20. Indicador de capacitat de gestió urbana per barris 
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5. Sobre l’indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana: 

5.1 Els carrers i les places els parlen de la història del barri?  

5.2. Coneix la història del barri?      

5.3. Coneix la història de Sant Andreu de Palomar?    

5.4. Coneix la història de Barcelona?      

 

Taula 21. Indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana per barris i segons 

les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 22. Indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana segons les 

preguntes fetes                     
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Font: elaboració pròpia 
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Taula 23. Indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana per barris 
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Font: elaboració pròpia 

 

6. Sobre l’indicador de la capacitat de millora: 

6.1. Creu que la fesonomia del barri i els entorns es transformarà en un futur? 

6.2. Creu que la qualitat de l’espai públic (carrers, places i equipaments) del 

barri millorarà en un futur?      

6.3. Creu que en un futur hi haurà més debat entre la ciutadania i la gestió 

política del barri?   

6.4. Creu que el barri té futur tal i com és ara? 

 

Taula 24. Indicador de la capacitat de millora per barris i segons les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 
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Taula 25. Indicador de la capacitat de millora segons les preguntes fetes                     
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 26. Indicador de la capacitat de millora per barris 
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Font: elaboració pròpia 

 

 

7. Sobre l’indicador de la valoració del lloc: 

7.1. Creu que és un bon lloc per viure?      

7.2. Creu que és un bon lloc per a l’activitat econòmica oberta al públic?  

7.3. Creu que és un bon lloc per fer un projecte de família?    

7.4. Creu que el barri és atractiu?      
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Taula 27. Indicador de la valoració del lloc per barris i segons les preguntes fetes  
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 28. Indicador de la valoració del lloc segons les preguntes fetes                     
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Font: elaboració pròpia 

 

Taula 29. Indicador de la valoració del lloc per barris 
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Enquestes a les entitats 

 

Aquestes consultes s’han realitzat per escrit o telefònicament durant un temps total de 2 

setmanes, amb el següent procediment: 

 

1. S’han identificat les entitats que pertanyen a cada barri i s’han seleccionat les entitats 

que per el seu perfil encaixen en la problemàtica proposada (per exemple, s’han exclòs 

totes les associacions especifiques per problemes concretes de salut, no s’han 

consultat totes les associacions de mares i pares). L’ ‘informació de contacte sobre 

aquestes entitats s’ha obtingut del web de l’ajuntament de Barcelona o als buscadors 

d’internet. 

2. S’han contactat via e-mail el màxim  numero d’entitats i s’han enviat les enquestes en 

fitxer word per poder ser tornades completades. Les enquestes es podien fer 

telefònicament, si la entitat ho preferís. 

3. S’han contactat per telèfon les principals associacions de veïns de cada barri, per 

augmentar les possibilitats de obtenir una resposta a temps i per poder determinar 

quines son les entitats més actives i importants de cada barri. 

 

En total, s’han contactat un total de 66 entitats i s’han obtingut 10 respostes. Els resultats 

quantitatius son per sota de les expectatives. Partint de la hipòtesis que l’ajuntament de 

Barcelona posseeix la informació al dia sobre les entitats de cada barri, i de la hipòtesis que les 

associacions col•laboren amb aquest tipus de tasques perquè entenem que els hi interessa 

opinar sobre temes d’interès comunitari, s’esperaven millor participació per part de les 

associacions. S’han donat les següents conclusions: 

 

1. Les associacions son dinàmiques, la informació que posseeix l’ajuntament no està 

actualitzada i es molt escassa en alguns casos. Moltes associacions figuren només 

amb el nom i l’adreça, el que fa molt difícil poder contactar-los en un temps limitat. 

Moltes vegades, les adreces electròniques (sobre tot) o els números de telèfon no son 

vàlids. 

2. Molts responsables d’aquestes associacions son persones que treballen normalment 

en altres llocs i per tant se’ls pot trobar només un cop a la setmana. Només les 

associacions més importants tenen una persona fixa que contesti al telèfon o al e-mail 

al diari. 

3. Moltes vegades no han mostrat interès per participar en l’enquesta. 

 

Donat la escasses dels resultats no es volen treure conclusions sobre els resultats concrets de 

les preguntes, encara que es pot corrobora que s’inscriuen en la mateixa línia que els resultats 

de les enquestes a ciutadans. En canvi, l’estudi es interessant i es poden treure altres tipus de 

conclusions vàlides. 

 

1. L’actual sistema de registre de l’ajuntament no es gaire eficaç. Suposem que en el cas 

de que institucions com l’ajuntament o els partits polítics vulguin consultar aquestes 

entitats, utilitzen canals directes, contactant de manera directa amb concretes de cada 

entitat. També es de suposar que es consulten només unes quantes entitats per barri, 

les més important, però es una suposició perquè no s’han pogut contactar entitats que 
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l’ajuntament no convoca habitualment. També n’hi han associacions que ja no son 

actives però que segueixen figurant en les estadístiques. 

2. El Pla comunitari – que es una plataforma per cada barri que recull la activitat 

d’aquestes entitats – sí que funciona. Normalment la informació que tenen està més 

actualitzada i s’observa el fet de que les entitats dels barris que tenen pla comunitari – 

Navas i les Roquetes – van ser més fàcil de localitzar.  

3. En el cas d’un estudi més en profunditat, s’hauran de consultar els responsables amb la 

participació ciutadana de cada districte i els partits polítics i utilitzar doncs els canals 

oficials. També es necessitarà més temps, sobre tot si es volen consultar les entitats 

menys actives, que normalment no contacten tan sovint amb les administracions. 

4. Encara que només amb aquesta aproximació ràpida es pot afirmar que el barri de Sant 

Andreu es el que gaudeix de més participació ciutadana i crida la atenció el numero 

d’entitats culturals i l’antiguitat de moltes d’aquestes. 

 

 

Conclusions parcials 

 

El resultat de les enquestes a la ciutadania mostra les següents valoracions: 

 

- Sobre l’indicador de pertanyença: 

 

És destacable comprovar com només hi ha sentiment de pertanyença a Sant Andreu de 

Palomar en el barri de Sant Andreu, i com en cap de la resta de barris mostren cap mena 

d’afinitat amb Sant Andreu, tret del barri de Porta, i en menor mesura Navas. Aquesta situació 

és una mostra clara del deteriorament de la cohesió cultural després d’anys d’opressió i 

deslocalització de la gestió del territori tradicionalment santandreuenc. Però les dades aporten 

molta més informació, com ara que la senyal de pertanyença principal és Barcelona i el propi 

barri, i que en general el sentiment és correcte, amb una valoració baixa a Vallbona. 

  

- Sobre l’indicador de qualitat social: 

 

En general l’indicador més positiu és la valoració dels barris com a llocs per a relacionar-se, si 

bé en general, tret de Sant Andreu, els barris mostren una valoració baixa de la seva qualitat, 

on, tret de Sant Andreu també, la qualitat de l’oferta d’oci i cultura és especialment baixa en 

general a tots els barris. 

  

- Sobre l’indicador de consolidació urbana: 

 

En general la qualificació  és negativa, amb una valoració justa a Sant Andreu, l’únic lloc on es 

supera el llindar mínim. En ressalta la visió general de que resten importants actuacions 

urbanístiques a fer.    

- Sobre l’indicador de capacitat de gestió urbana: 

 

Aquest indicador també és negatiu en general, on només els barris de Navas i Sant Andreu el 

valoren de forma justa. Tots ells expressen que cal més debat entre els barris i els municipis 

veïns. 

 

- Sobre l’indicador del grau de reconeixement de la memòria urbana: 
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Aquest apartat és també negatiu, negatiu en general i negatiu en especial respecte la memòria 

de Sant Andreu de Palomar, que només es coneix al propi barri actual. 

 

- Sobre l’indicador de la capacitat de millora: 

 

En general la visió és molt justa, on Vallbona obté una valoració molt negativa i només Sant 

Andreu mostra una visió de futur mínimament positiva. L’apartat que es valora més 

negativament és el de la visió de millora del debat entre la ciutadania i la gestió pública del 

barri.  

 

- Sobre l’indicador de la valoració del lloc: 

 

La valoració en aquest indicador és més positiva que el promig en general, si bé es manté en 

llindars justos, on només Navas i Sant Andreu mostren valoracions amb cert positivisme. El que 

es valora millor és com a un bon lloc per viure, i el pitjor com un bon lloc per a fer-hi activitat 

econòmica oberta al públic. 

 

El resultat de camp sobre les enquestes a les entitats de barri requereixen disposar de més 

respostes per a fer-ne una valoració, si bé, tal i com s’ha definit en la descripció de les primeres 

impressions obtingudes, es constata certa dificultat per a contactar-hi per les vies que 

l’Ajuntament de Barcelona facilita, i requereix d’una atenció acurada per garantir la seva 

resposta. 

 

 

2.4.3. Conclusions  

 

El conjunt d’aquestes lectures mostren que les diferències socioculturals i socioeconòmiques 

reflectides en aquest indicadors tenen una correlació directa amb uns teixits urbans tots ells 

deficients, tant en la seva estructura interna com en els seus entorns. Les parts de la ciutat aquí 

analitzades són la plasmació física de la dimensió ètica i cultural de l’activitat humana escrita 

en elles i en l’entorn en que han incidit, són l’expressió dels fenòmens urbans.  

 

La naturalesa de la identitat i la seva expressió cultural, escrita en la memòria de la naturalesa 

social, es mostra amb una situació dèbil en el conjunt dels barris analitzats, si bé en els casos 

de Sant Andreu i Navas els resultats són més positius. Les dades de les enquestes només són 

aproximatives, i convindria contrastar-les amb altres fonts, com ara les entitats de barri que ja 

han començat a respondre a les preguntes, però també als agents tècnics i polítics que 

treballen activament en la gestió dels barris i la ciutat. Tanmateix, aquest treball forma part 

d’una nova etapa d’aprofundiment que sobrepassa l’actual objecte de la tesi, però que és 

necessari per a determinar amb més precisió i convicció uns resultats realment afinats. 

 

Finalment, indicar que en aquest apartat es constata un important paral·lelisme entre les 

dimensions socioeconòmica, sociocultural, urbanística i social, que responen a patrons 

qualitatius i a debilitats paral·leles, essent, en aquest sentit, una troballa suggerent. 
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3. Respostes 

 

3.1. Resposta a la pregunta o hipòtesi d’investigació 

 

Pregunta o hipòtesi de la investigació: 

 

¿L'home projecta ciutats (projectades), però en construeix altres (vivencials) que no comprèn? 

 

En el cas d’aquest estudi de la qüestió urbana a Sant Andreu de Palomar es posa de manifest 

que la ciutat és inacabada, està molt menys consolidada i cohesionada del que se’n podria 

esperar de la qualitat i la quantitat d’operacions que es preveuen fer-hi, més enllà del suport 

social. Es tracta d’una ciutat provisional, una ciutat incerta i fragmentada, que s’expressa en la 

lectura de la seva fesomia, i també en la veu de la seva societat.  

 

La pregunta, que pretenia mostrar una actitud oberta a noves concepcions de la ciutat, dirigida 

a repensar la normalització de certes realitats que en prou feines comprenem, entenc que s’ha 

resolt. Tanmateix, a cada persona la resposta és especial, peculiar. 

 

 

3.2. Resposta a l’objectiu principal de la tesi 

 

Com s’indica a l’apartat 1.4. Objecte de l'estudi i metodologia a utilitzar l’objectiu principal és 

reconèixer millor la qüestió urbana de l’àmbit territorial original i profundament transformat de 

Sant Andreu de Palomar. 

 

Aquesta tesi expressa de forma clara que Sant Andreu de Palomar ha estat testimoni de primer 

ordre de les conseqüències d’un odre polític i institucional malentès en certa manera, però 

alhora l’únic, el millor i el pitjor que hi ha hagut en una visió més pragmàtica. Sigui com sigui, el 

debat metropolità fins ara ha generat molt debat teòric, però poca habilitat pràctica, ja que tot i 

l’èxit de l’Eixample de Cerdà tant proclamat, l’únic èxit real ha estat el de la ciutat social de la 

democràcia, i la ciutat de la burgesia. La ciutat urbana, la ciutat de les persones, s’ha redibuixat 

a sí mateixa entrada la democràcia, però no pas la ciutat de la cohesió cultural, i em refereixo a 

la debilitat de la seva dimensió administrativa, política i socioeconòmica. Totes aquestes 

mancances mostren un problema estructural, i és cultural. La cultura urbana, definida en 

aquesta tesi com la cultura escrita a les ciutats i al conjunt dels fenòmens urbans, mostra de la 

condició equívoca de la nostra conducta, així com les estructures físiques de mediació en les 

nostres relacions, on la seva evolució és expressada com la nostra evolució cultural, ens 

expressa aquesta realitat. 

 

La qüestió urbana, entesa aquí com la recerca de la comprensió de tot fenomen urbà a partir 

de l’acte de transcendir la pròpia societat, ha mostrat com en el cas de Sant Andreu de 

Palomar aquest exercici ens ha dut a una visió pragmàtica de la cohesió cultural que teixeix 

tant la ciutadania com el fenomen urbà que l’acull. En aquest sentit, s’aprecien nombrosos 

indicadors de fragmentació i debilitat, que tots ells van acompanyats de barreres més enllà de 

les pròpiament administratives, són barreres inherents a la nostra societat i la cultura que la 

perfila. Debilitats que en bona part són l’expressió de la politització de la cultura i la debilitat del 

contracte social que es resisteix a florir. L’ètica col·lectiva és dèbil, i aquesta no és només una 
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realitat pertanyent a Sant Andreu de Palomar, ens afecta a tots en bona mesura, a tota la 

societat catalana, i també espanyola. 

 

En aquest sentit, el capital social, sense una cohesió cultural, es mostra com el centre de 

l’atenció principal que cal atendre, si realment es pretén millorar el present i construir un futur 

amb optimisme. 

 

Tot tendeix a persistir, i totes les fragmentacions es sustenten sobre un teixit que es resisteix a 

desaparèixer i aspira contínuament a reinventar-se. Tot són respostes culturals, a una mateixa 

cultura que no ha deixat d’evolucionar. Però les barreres, també tendeixen a persistir. 

 

 

3.3. Resposta als objectius específics de la tesi 

 

Com s’indica també a l’apartat 1.4. Objecte de l'estudi i metodologia a utilitzar els objectius més 

específics que es pretenen treballar són millorar la comprensió de l’actual organització política 

local de la ciutat, el debat del capital social i el debat territorial a les diferents escales de decisió 

que avui en dia gestiona l’activitat política i que la ciutadania tendeix a orientar. Amb una 

finalitat última, donar-hi respostes. 

 

Els encerts i els desencerts del planejament urbanístic, amb les seves contradiccions, 

condicionen i estructuren la identitat social i cultural dels barris on incideix. De la mateixa 

manera les virtuts i les debilitats de tot teixit urbà són el resultat d'una determinada gestió 

política en un context cultural concret.  

 

Les intervencions en els barris són una oportunitat, o la seva pèrdua d'oportunitat. Les arrels 

són visibles tant a la ciutat material com a la ciutat viscuda, i en elles s'ha d'actuar. 

 

Les respostes són diferents, i les he agrupades de la següent manera: 

 

- Resposta a la qüestió urbana en el debat metropolità 

- Resposta als reptes de futur 

- Resposta al model de futur 

- Reflexions paral·leles 

 

 

3.3.1. Resposta a la qüestió urbana en el debat metropolità 

 

El debat metropolità ha canviat molt des del seu origen voluntariós amb grans plans que la 

història ha descuidat aferrissadament. A més, al llarg del període en que la nostra societat ha 

format part d’un sistema democràtic, hi ha hagut dues grans èpoques que han dut a diferents 

estratègies. En general els punts més rellevants al respecte es centren en els següents 

apartats: 

 

- Debat des de la planificació en expansió a la regeneració urbana, grans plans deixen 

ara pas a grans avenços en la gestió de la ciutat, i grans reptes. 

- Inici democràcia: construcció des de dins. Dèficits socials i estructurals, cohesió cultural 

paral·lela. Consens polític i social, reconstrucció cultural. 
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- Democràcia recent: construcció competint. Dèficits socials i estructurals menors, però 

existents, i canvi de prioritats en un entorn cada cop més competitiu i globalitzat. 

Barreres ideològiques. Divisió política i social, desestructuració cultural. 

 

 

3.3.2. Resposta als reptes de futur 

 

Els principals reptes apunten a resoldre de forma transversal diferents mancances, totes elles 

expressions de la fragmentació política, administrativa i social que ens afecta i afecta 

directament a la mateixa ciutat. 

 

- Debat deslocalitzat. POLÍTICA 

- Gestió deslocalitzada. ADMINISTRACIÓ 

- Societat deslocalitzada. SOCIETAT 

 

Els  efectes de l’expansió del model econòmic capitalista. Els costos de l’evolució en el sistema 

productiu estan mostrant com la societat tendeix a veure la pròpia flexibilitat com a senyal de 

fragilitat, amb notables implicacions a l’esfera social i laboral. La pròpia expansió tecnològica 

dels sistemes d’informació ha accelerat el procés de canvi i evolució del model, generant al seu 

pas nous paradigmes que la societat ha d’atendre i reconèixer. 

 

Demandes: 

 

- Democratitzar la societat. POLÍTICA 

- Recosir ciutat i entorn. ADMINISTRACIÓ  

- Recosir capital societat. SOCIETAT 

 

 

3.3.3. Resposta al model de futur 

 

¿Quins són els criteris i els desafiaments de la planificació i la gestió urbana, i de quina manera 

es pot respondre? Les respostes depenen de la capacitat de donar empenta a la reconstrucció 

del debat polític i del debat social. Es tracta d’una tendència a un canvi cultural visible. 

 

- Gran escala. RESPOSTA POLÍTICA 

- Escala local. RESPOSTA SOCIAL 

 

Ambdues actuacions són les que determinaran el debat i el futur de l’àrea metropolitana, d’altra 

banda, sense aquests avenços poques grans actuacions es podran fer. En tots dos àmbits però 

es mostren importants dificultats de caràcter ideològic, presents des dels orígens del debat del 

creixement de la ciutat al seu pla natural. Aquestes barreres, totes elles, tant les polítiques com 

les socials, són l’expressió d’una profunda incomprensió cultivada des de fa segles entre les 

cultures catalana i castellana, ara espanyolitzada. La societat està preparada per evolucionar, 

per competir, però mentre aquestes barreres segueixin presents i enfatitzant-se, tal i com avui 

en dia es constata especialment, difícilment s’obtindran resultats. Per això, caldria una actuació 

contundent que les desvirtués, i em refereixo al Decret de Nova Planta, a la seva derogació, 

que el Rei d’Espanya, la majestat Juan Carlos I, té potestat per afrontar. Una altra cosa és que 

tingui valor per fer-ho, i que hi hagi prou força i cohesió social per que s’ho plantegi. En 
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qualsevol cas, deixaria les coses en una situació més sana, i plantejaria al conjunt de la nostra 

societat, qüestionar-nos, per fi, la nostra història, i assumir-ne  els propis errors. De fet, la 

manca de maduresa democràtica política i social de l’estat espanyol té molt a veure amb els 

designis perpetuats al Decret de Nova Planta, també presents a la Constitució Espanyola de 

l’any 1978.  Però bé, això ja seria objecte d’una altra i interessant investigació. 

 

El fet és que l’actual divisió municipal de l’àrea metropolitana de Barcelona, incloent-hi la dels 

municipis que s’agregaren l’any 1897, és resultat d’uns territoris parroquials convertits en 

municipis pel Decret de Nova Planta l’any 1714, i que des d’aleshores Barcelona només ha 

pogut agregar-se un cop amb els seus municipis veïns, i després de quaranta anys de disposar 

d’un pla urbanístic propi d’eixample, després de reclamar a Madrid varis cops la conveniència 

d’aquesta agregació. També és un fet la realitat que la història expressa en el cas de Madrid, ja 

que el general Francisco Franco va decidir agregar-la, als anys quaranta del segle passat, amb 

els seus municipis veïns, fins a la xifra de 600 quilòmetres quadrats, i Barcelona, es quedà amb 

els que ja tenia i segueix tenint, uns 100. De la mateixa manera, Sant Andreu fou dividit per en 

Franco en quatre barris, i cap d’ells es deia Sant Andreu, i de la mateixa manera, ja entrada la 

democràcia, la província de Madrid, que aleshores formava part de la comunitat autònoma de 

Castella i Lleó, passà a ser ella sola una comunitat autònoma, va ser una altra manera 

d’ampliar el seu domini administratiu. La Barcelona real segueix dividida pel Decret de Nova 

Planta, i la societat també, la política també, la cultura també. I com s’ha demostrat, Sant 

Andreu de Palomar també. 

 

 

Sobre la resposta política, vers una restitució dels drets i llibertats de la societat catalana en la 

memòria social i cultural 

 

El debat de la gestió, la planificació i la regeneració de l’àmbit metropolità de Barcelona, així 

com el debat aportat en un àmbit que s’ha caracteritzat per disposar de diferents instruments 

de planificació i pocs resultats, per varis motius, alguns i molt importants polítics, però també 

d’altres de més culturals, com ho és el fet que el territori ja fa ben bé tres segles que no es 

governa a sí mateix a través d’una institució des d’on articular el debat. Em refereixo al Consell 

de Cent, una institució centenària desarticulada i eliminada pel Decret de Nova Planta pel 

primer rei borbó hispànic, en Felip V, un cop sotmesa el conjunt de la Corona d’Aragó als seus 

designis a principis del segle XVIII, després d’un acord internacional on la corona espanyola 

cedia bona part de la seva sobirania al continent europeu i a la mar Mediterrània a canvi de 

l’abandonament del suport de l’imperi austríac, la confederació dels Països Baixos i Anglaterra. 

Les tropes borbòniques comptaren amb el suport de les tropes franceses, els Borbons eren 

també els reis de França. D’aquest episodi no només en resta una llosa per la història de 

Barcelona i Catalunya encara present i viva en la història d’un estat hostil en el tracte de la 

seva realitat plurinacional, també en resta una colònia Britànica dins la península ibèrica, a 

Gibraltar, que encara avui és origen de conflictes polítics i diplomàtics entre els governs 

d’Espanya i del Regne Unit. Per cert, mai es reobre el debat d’aquell pacte internacional, del 

Tractat d’Utrecht i els demés tractats que l’acompanyaren. 

 

El debat aquí plantejat ofereix diferents vies per la seva resolució però en especial incideix en 

un problema estructural:  la manca dels drets culturals d’unes identitats col·lectives davant 

d’altres, limitant la seva llibertat i independència necessàries per al seu desenvolupament i 

progrés. Aquest problema té un fort pes simbòlic a la memòria col·lectiva de la nostra societat 
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des de la institució del Decret de Nova Planta, que derogà els Furs i les Constitucions dels 

estats de la Corona d’Aragó, entre elles les del Principat de Catalunya. La resposta, aquí 

proposada, es sustenta en el reconeixement de les barreres ideològiques que impedeixen la 

cohesió cultural i l’impuls del capital social, i com a proposta a desenvolupar en un futur es 

planteja la restitució dels límits municipals que existien abans de l’annexió de la ciutat de 

Barcelona amb els municipis veïns al sant entre els segles XIX i XX, per obrir en condicions el 

debat metropolità amb la resta de municipis veïns ara fragmentats en realitats administratives 

independents. Es tracta d’una proposta, que cal madurar, però que permet valorar un segle de 

desencerts urbanístics, un segle de tensions socials, i un segle de canvis i d’exaltacions 

ideològiques que han deixat la capitalitat de Barcelona dins de Catalunya, Espanya, la 

Mediterrània i Europa en una posició dèbil. Aquesta voluntat, analitzada metodològicament des 

de l’estudi de la qüestió urbana a Sant Andreu de Palomar, es mostra com l’opció més viable 

per acostar els interessos dels ciutadans als de la gestió de la ciutat i el territori, donant un nou 

impuls al debat entre els desequilibris entre les polítiques locals i globals, cada cop més 

allunyades entre sí, dels valors democràtics i de la ciutadania. 

 

 

Sobre la resposta social, vers el cohesió cultural 

 

Les grans ciutats es mostren com un marc d'oportunitats al desenvolupament personal i 

professional atractiu per a una societat oberta i un model productiu competitiu, però al mateix 

temps es mostren com a contenidors de problemes en la mesura que els seus barris més 

desfavorits acullen i estigmatitzen als col·lectius més susceptibles de ser marginats.  

 

Té sentit esperar una millor organització dels Poders Públics, de la mateixa manera que ho és 

valorar el que estem disposats a renunciar per compatibilitzar la nostra vida, la nostra vitalitat, 

amb la nostra cultura d'acolliment. Renunciar no implica sucumbir, al contrari, sempre que la 

renúncia vingui donada per un objectiu personal o col·lectiu, com el formar una família, ajudar 

al pròxim, o ajudar-se a si mateix. S'han perdut valors amb les presses per obtenir prestigi 

laboral o social en l'esfera pública. 

 

L'acció política tendeix a reconèixer la necessitat d'aproximar-se de nou a unes noves 

sensibilitats basades en el coneixement de la nostra complexa i variable realitat, però el 

principal escull segueix sent la falta de suport transversal del conjunt de la societat. Per això les 

respostes no deuen venir únicament d'un estat omnipotent director de l'esfera pública i social, 

existeixen en la pròpia societat i en la seva capacitat d'interrelacionar entre si. 

  

La governabilitat tendeix orientar les seves dinàmiques vers una aproximació dels problemes 

quotidians amb lògiques relacionals i participatives, assumint cada vegada més el paper de 

director i mediador d'una xarxa complexa configurada per múltiples actors socials, comunitaris i 

mercantils i per la seva configuració multinivell, és a dir, diversos nivells territorials de govern.  

 

Els vincles d'identitat entesos com a actiu social es mostren com a realitats capaces de 

transformar els consumidors passius característics de les nostres societats urbanes en 

ciutadans responsables. En aquest context la comunitat desenvolupa un sentit de pertinença, 

d'arrelament, història i tradició, així com de lloc i de capacitat de pensar en termes de globalitat, 

és a dir, d'identitat. Ara bé, la realitat es mostra complexa, i els estils de vida actuals deixen poc 

temps lliure per relacionar-se i interactuar.  
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Dins del marc de la competitivitat i el progrés professional i formatiu que la societat de 

producció i consum ens exigeix mostrem les limitacions de les nostres aptituds i capacitats com 

a persones i com a col·lectius en passar per alt la sensibilitat cultural de la nostra societat. Per 

això és necessari promoure una comunicació sensible i responsable en els seus continguts i el 

seu significat, tant per part dels mitjans de comunicació actuals com pels mitjans de 

transmissibilitat cultural tradicionals: política, educació i espiritualitat. La resposta està en la 

identitat cultural, en la capacitat d'acolliment dels canvis econòmics i socials de les societats en 

les quals se sustenta, amb els seus valors, costums, tradicions i els seus mitjans de 

governabilitat característics. 

 

 

Conclusions i propostes. Un debat, un pacte social, donar el protagonisme al capital social.  

 

Barcelona i la seva regió metropolitana ha rebut dues importants onades migratòries que han 

transformat la seva forma, la seva funció, i el seu significat, on es reconeix que existeix una 

tensió i una distància cada vegada majors entre personalitat i cultura, entre individus i 

comunitats. Sense identitat hi ha artifici, i aquest, mancat de naturalitat genera passivitat. S'ha 

tendit a infravalorar la capacitat d'integració de les comunitats segregades en la mesura que 

han sobreviscut al marge de la comunitat autòctona, de la mateixa manera que els hi ha 

estigmatitzat. Això requereix un compromís social, una visió pragmàtica capaç de veure i 

assumir les causes i les conseqüències d'una desatenció social, cultural, davant els nous 

col·lectius.  

 

A Catalunya i a la seva capital, Barcelona, s'han mobilitzat especialment les energies socials i 

intel·lectuals amb l'accés a la democràcia, amb l'oportunitat que ha suposat per convertir idees, 

aspiracions i projectes acumulats durant dècades. Després d'un important i innegable 

desenvolupament urbà, social i polític, i cultural, se'ns mostren les seves virtuts, però també les 

seves insuficiències, els límits i els efectes perversos no previstos. Mentre debatem com és el 

model Barcelona observem com s'ha afeblit l'estructura tradicional d'integració ciutadana. 

 

Per afrontar la realitat convé comprendre que la realitat sempre tendeix a ser molt més 

complexa del que desitjaríem. La ciutadania tendeix a reclamar un debat utòpic (massa 

particular i massa global), i els representants polítics tendeixen a articular un mandat relegant la 

participació ciutadana a la legitimació de les seves decisions ja preses. Tots dos estan 

allunyats de realment assumir un rol de diàleg. A la ciutat de Barcelona, malgrat haver 

promogut importants actuacions per conscienciar i activar a la ciutadania, la representació 

ciutadana no és realment representativa, es concentra en el debat estrictament local entre 

tècnics i representants d'entitats cíviques i culturals, però és al seu torn el resultat d'importants 

esforços, i per tant ha de ser reconegut com un èxit malgrat que tots som conscients que hem 

de millorar-ho. Es necessari obrir un debat.  

 

En aquest context el discurs sobre els drets dels ciutadans es fa més complex, la reivindicació 

veïnal immediata i gairebé particularista i es barreja amb el discurs de projecte de ciutat. 

S'assumeix la confrontació entre la ciutadania i l'esfera política, es desenvolupa el discurs 

participatiu mentre es denuncia la de gestió dels poders públics. Ha sorgit una resistència 

conflictiva, però al seu torn esperançadora. Fruit d'aquesta matriu cultural i la crisi política i 

financera actual han sorgit moviments com el col·lectiu anomenat indignat, i amb ells han 
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ressorgit en l'esfera pública pensadors, ideòlegs, que han liderat amb el seu bagatge 

intel·lectual el pensar del moviment (
40

). No obstant això, els manifestos expressats per la 

plataforma Democràcia real ja! es manifesten amb una ètica dirigida als drets de la societat 

espanyola en general, desentenent-se en gran mesura dels drets de la resta de pobles, siguin 

espanyols o d'altres llocs del món, on els seus drets estan molt per sota dels aquí assumits. 

Falta un compromís ètic amb la humanitat en general, reconeixent el fet que som objecte d'una 

economia de mercat que ens fa objectes de consum. Es fuig del debat cultural, on realment 

està el fons dels actuals desequilibris i injustícies entre persones i pobles, entre societats (
41

). 

El debat se centra en els drets esperats en un estat del benestar assumit per la societat 

espanyola i occidental que ara es veu perillar. 

 

Sense un pacte social serà complicat avançar cap a objectius comuns. És necessari establir els 

mecanismes capaços de dialogar cap a una nova ètica, humanística, basada al capital social, 

per establir un nou marc de govern per definir un marc cultural que integri les diferents 

identitats i cultures que conviuen al planeta. Sense un debat crític davant les nostres pròpies 

deficiències socials no és possible apuntar un camí de construcció, reconstrucció, de cap 

societat, i és impossible promoure cap ètica sobre la qual construir un marc cultural global en la 

qual identificar-nos. Societats complexes d'estats plurinacionals com la nostra, l'espanyola, així 

com d'altres de països i nacions amb un passat tortuós, requereixen abordar les seves pròpies 

resistències.  

 

El debat aquí plantejat hauria de ser capaç d'aconseguir separar la gestió de la ciutat i la 

política, separant també la participació ciutadana en les dues esferes, el de la gestió i el de la 

política, per així afavorir el consens i la confiança social.  

 

Mentre la mobilitat espacial i social tendeix a expulsar els problemes socials i la marginació als 

barris i àmbits més desfavorits seguirem tenint un conflicte polític, econòmic i social. El 

reequilibri cultural desitjat no evitarà el sistema de classes en la vertebració del territori, però si 

racionalitzarà la capacitat de marginació espacial de les ciutats d'acord amb el seu potencial 

racional, establert segons un mètode pactat. Es tracta d'un assumpte polític que en la mesura 

que estigui tractat i canalitzat més enllà de l'elit empresarial, local i política de la nostra societat 

sens dubte evitarà els efectes marginals d'una mala planificació i gestió urbana dels recursos 

públics, socials i culturals.  

 

El debat ètic ha de ser comprès en un àmbit no polític, les seves deliberacions han de ser 

autoritzades no per llei, sinó per la seva dimensió. Suposo que em refereixo a que cal 

canalitzar el nostre capital social cap compromisos que la nostra societat desatén. Com?, A 

Espanya està molt complicat, la societat espanyola ha perdut la fe en el seu capital social, 

perquè Espanya és un país conflictiu per naturalesa (cap país ha tingut tantes guerres civils 

com el nostre). Apuntar als defectes de la nostra societat és sens dubte el primer debat ètic que 

hem de plantejar. La seva relació amb la governabilitat és evident, a escala nacional, europea i 

                                                           
40

 Nota de l’autor: Stéphane Hessel, amb el seu manifest INDIGNA'T aporta una dimensió èticament responsable amb 

el mitjà natural i la dimensió cultural de les lluites, injustícies i desequilibris dins dels propis pobles que integren la 
humanitat i entre ells.  
41

 Nota de l’autor: Stéphane Hessel, en el manifest INDIGNA'T aporta en canvi una visió global dels reptes de la 

humanitat i el desig de la conciliació de les diferents cultures de forma pacífica, exposant al seu torn el contrast entre la 
indignació i la indiferència, expressant de forma tàcita com la dignitat és un dret basat en els principis de l'ètica i les 
consideracions morals que es deriven d'ella.  
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evidentment local, es tracta del problema principal que evita que solucionem els nostres 

problemes, la multiculturalitat i la falta d'ètica que l'acompanya. 

L'actuació política, en la seva execució i en la seva gestió, són la funció i la forma del seu 

govern en el seu sentit estricte, defineixen la seva sensibilitat i la seva estructura, mentre que el 

seu debat s'emmarca en el seu ideari, en anticipar i promoure la ciutat, on es mostren els seus 

desitjos, els seus reptes i al seu torn les limitacions que la seva capacitat de gestió i decisió 

expressen, el significat i la dimensió ètica que en ells s'expressa. 

 

Per atendre les sinèrgies d’aquesta realitat cal establir les bases d’una nova comunicació per a 

assumir els nous reptes de la globalització aprofitant els nous mecanismes informacionals, cal 

redirigir l’acció política des d’esferes més properes a la ciutadania compatibles amb un marc de 

debat ètic global polític i institucional d’ordre internacional, cal generar un capital social 

transversal capaç de dirigir l’ètica empresarial vers una ètica humanística, més humana, més 

natural. Cal establir els mecanismes capaços de dialogar vers una nova ètica humanística 

basada en el capital social, per establir un nou marc de govern, per a definir un marc cultural 

que integri les diferents identitats i cultures que conviuen al planeta. 

 

L’alternativa veritable a realisme i utopisme neix del síndrome de pensament, 

coneixement, imaginació i esperança, que capacita a l’home per veure les possibilitats 

reals que ja s’estan generant.  
FROMM, E. L’humanisme com utopia real, 1992 (

42
) 

 

Cal ampliar el debat, donar veu a la societat, democratitzar la política i la ciutadania, reactivar la 

cohesió cultural, refer-la, i canalitzar el camí de l'esperança, la confiança des de la vinculació 

de tots per tots, si més no de tots els que tinguin més facilitats i facilitar al màxim les condicions 

necessàries perquè tots les tinguem. 

 

 

4. Debat  

 

4.1. Descobriments principals 

 

Més enllà de la pròpia introspecció a una part de la memòria de l’actual Barcelona, escrita des 

de Sant Andreu de Palomar, i de recollir diferents lectures crítiques amb la nostra cultura i la 

política que s’articula sobre autoritats culturals i econòmiques, el principal, al meu entendre, és 

l’aposta pel capital social aquí plantejada i el camí vers una nova humanitat. És important 

derogar el Decret de Nova Planta, per molts més dels motius que aquí s’exposen, però és 

encara més important, al meu entendre, saber veure que darrere d’aquesta voluntat hi ha un 

acte de responsabilitat, una aposta per la dignitat i la humanitat. 

 

Cada canvi urbà crea i destrueix d'acord amb els models que hem tendit a heretar, a establir ia 

transformar, de la veu del poder canviant i estructural que ens ha caracteritzat, en cada lloc ia 

cada moment. L'urbanisme s'estableix doncs com una eina definidora i transformadora, on seu 

                                                           
42

 Aquesta és una citació del capítol Acciones y proclamaciones humanistas del  llibre (obra pòstuma) El humanismo 

como utopía real, de l’Erich Fromm (FROMM, E, 1997, 76). La primera versió del llibre va ser en alemany l’any 1992 
sota el títol Humanismus als reale Utopie. Der Glaube an den Menschen. Traducció de l’autor de la tesi. 
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al territori ia la ciutat la creativitat i l'espontaneïtat de les nostres voluntats. Ara bé, de totes? No 

la veu de l'urbanisme és la veu del tècnic?, la del polític?, la del model econòmic? la del medi 

ambient? ... hauria de ser de la nostra memòria, del que defineix la nostra condició humana 

(ecològica), la narració del nostre patrimoni cultural (hàbitat), sota la responsabilitat que la 

nostra condició evolutiva (espiritualitat) ens exigeix per dotar de suport ètic en les nostres 

decisions, i la dimensió moral que es deriva, la nostra humanitat. 

 

 

4.2. Avenços del coneixement en el camp 

 

Parlar d’avenços del coneixement en el camp és una visió positiva de la creativitat, en el fons, 

tot el que es descobreix ja està donat, només és una síntesis de part de la realitat. Ara bé, en la 

mesura que he intentat transcendir la nostra societat des de la lectura urbana d’una realitat 

concreta, haig de dir que és un exercici poc habitual, si més no en el coneixement que en tinc. 

Habitualment la disciplina urbanística s’ha dotat d’instruments quantitatius i marcs legals per a 

exercir la seva activitat i centrar les seves propostes, i és en el criteri interioritzat de cada 

professional que s’atenen les dimensions socials i culturals. Reconèixer aquesta dimensió en 

exercicis i mètodes com els definits en aquesta tesi pot tenir altres instruments tan o més 

vàlids, però si més no s’ha mirat de plasmar en un document, i, haig de dir, que em veuria en 

cor de reproduir-lo en altres àmbits, també metropolitans, però no necessàriament, és aplicable 

en tot fenomen urbà. 

 

 

4.3. Treballs futurs suggerits 

 

Els treballs que es suggereixen en aquesta tesi apunten al valor del reconeixement del capital 

social des de la seva pròpia cohesió cultural, i tots ells tenen en comú l’aportació del valor de la 

memòria i la lluita contra l’oblit i la manipulació que l’acompanya si es desatén. Hi ha moltes 

coses que caldria estudiar, a fons, i posar sobre la taula, començant per l’estudi de la gran 

debilitat de la Constitució espanyola, que no és cap altre que la no derogació del Decret de 

Nova Planta. Però n’hi ha d’altres tan o més significatius que hi tenen a veure, com el fet que 

l’origen del Decret prové d’un pacte internacional en que es sacrificà una Corona, la d’Aragó, i 

les reaccions desestructuradores que ho han precedit mostren que quan dues cultures 

conviuen de forma desigual es genera una debilitat interna que afecta directament al capital 

social. Sense una visió ampliada a aquesta realitat no és pot copsar realment el perquè de la 

desestructuració de la capitalitat de Barcelona a l’Europa de les regions. Un altre tema, també 

vinculat, que entenc que caldria treballar, és el dret internacional al respecte entre els pobles i a 

la lliure determinació, que són presents en la Carta de les Nacions Unides i la Declaració 

Universal dels Drets Humans. 

 

Evidentment, cal treballar molt més a fons la qüestió urbana tant de Sant Andreu com del 

conjunt de les polaritats actuals i històriques de l’àrea metropolitana de Barcelona, i de la seva 

regió. 

 

4.4. Valoració personal del treball realitzat i els resultats obtinguts 
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La valoració personal és sobretot especial. M’ha suposat molt d’esforç enllaçar inquietuds que 

he anat acumulant durant anys, i ara, mentre escric aquestes paraules, en sóc realment 

conscient, he fet un exercici d’introspecció personal que ja fa mesos, anys, que vaig començar. 

Sento agraïment al meu voltant, i dins meu, des de la meva família, i des de la pròpia 

consciència. Però bé, més enllà d’aquesta visió tan personal, haig de dir que durant el curs 

d’aquesta investigació he recorregut de nou parts del passat d’una identitat urbana ben viva 

que es mereix aquesta i moltes altres tesis.   

 

Els resultats no són els esperats inicialment, la intenció no era cercar respostes clares com les 

proposades i, segons com es miri, amb cert grau d’utopia, però el fet és que després d’un 

compromís adquirit amb aquest exercici més enllà de la pròpia tesi, com a compromís cultural 

personal i familiar, he cercat un debat honest i un context protegit de la sobreinformació que 

ens oprimeix constantment, i les respostes obtingudes han donat veu a una lectura lliure de 

censura en el seu desenvolupament, també de la censura social i cultural que reconec en la 

nostra societat. 

 
 

5. Conclusions 

 

La pregunta que ha de resoldre la tesi, i sobre la que es pretén articular el debat de la qüestió 

urbana a Sant Andreu del Palomar en la seva transformació des del segle XIX fins a l’actualitat, 

per així enfocar el seu futur, parteix d’una actitud orientada a obrir els ulls i trencar barreres, per 

així aportar comprensió i ampliar horitzons, aprofundint en allò que ja està donat, en allò que 

s’està donant i en allò que es pot donar. Els resultats sobre aquesta investigació mostren que 

Sant Andreu de Palomar ha rebut un fort impacte fragmentador per diferents motius i en 

especial en diferents èpoques, cada un d’ells tendent a incidir en la seva organització 

administrativa, política i social respectivament. Però hi ha una altra conclusió que té a veure 

amb totes les anteriors, les fortes barreres que han definit el seu perfil urbà i la societat que ara 

viu en el territori original de Sant Andreu de Palomar. Les barreres administratives, sòcio-

econòmiques i politico-culturals han dibuixat els problemes actuals de Sant Andreu, fet que 

expressa que difícilment poden ajudar a teixir una cultura urbana de qualitat, amb futur. Els 

encerts i els desencerts del planejament urbanístic, amb les seves contradiccions, condicionen i 

estructuren la identitat social i cultural dels barris on incideix. De la mateixa manera les virtuts i 

les debilitats de tot teixit urbà són el resultat d'una determinada gestió política en un context 

cultural concret. Tanmateix, tot tendeix a persistir, i totes les fragmentacions es sustenten sobre 

un teixit que es resisteix a desaparèixer i aspira contínuament a reinventar-se, les barreres 

també. Tot són respostes culturals d’una mateixa societat canviant que no ha deixat 

d’evolucionar de la ma dels canvis accelerats que han tingut lloc especialment en els darrers 

cent cinquanta anys.  
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ANNEXES 

 

6.1. Annex 1. Documentació de referencia dels arxius històrics dels districtes 

de Sant Andreu i de Nou Barris 

 

La documentació principal disponible als respectius arxius històrics dels districtes de Nou Barris 

i de Sant Andreu de Palomar, d’interès en l’anàlisi de la qüestió urbana a Sant Andreu de 

Palomar, es recull a continuació, i estan ordenades cronològicament. 

 

- Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar. J. Clapés i Corbera. Llibreria Catalònia, 
1930 

- Guia de Sant Andreu de Palomar. Grup de treball de l’Assemblea de Sant Andreu de 
Palomar de 1983. 1984 

- 990-1990 Llibre del mil·lenari de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar. Ed. 
Comissió del Mil•lenari 1991 

- NOU BARRIS. La penúltima Barcelona. Consell del Districte de Nou Barris. Ed. 
Ajuntament de Barcelona, 1991 

- Nou Barris. Torre Llobeta. De palau medieval a Centre Cívic. Consell del Districte de 
Nou Barris, 1993 

- Els barris d’Adigsa. La Trinitat Nova. Mercè Tatjer Mir. Generalitat de Catalunya. 
Fundació CIREM,. 1995 

- Els barris d’Adigsa. Verdum. Mercè Tatjer Mir. Generalitat de Catalunya. Fundació 
CIREM,. 1995 

- Els barris d’Adigsa. La Guinaueta. Mercè Tatjer Mir. Generalitat de Catalunya. 
Fundació CIREM,. 1995 

- El polígon de Canyelles. Ajuntament de Barcelona, 1981 
- Masies de Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona i Angle Editorial, 2009 
- La Sagrera, del Rec Comtal al TGV. Xavier Basiana, Martí Checa…, Ed Xavier Basiana 

& vers.art ,1997 
- Sant Andreu – Barcelona. 100 anys creant futur. (libro de la exposición). Ajuntament de 

Barcelona, 1997 
- Sant Andreu de Palomar, més que un poble. Grup Vers.alles. Ed. Xavier Basiana & 

vers.art., 1998 
- Barcelona, les cases barates, Ajuntament de Barcelona. Patronat de l’Habitatge. Ed. 

Valeri Consultors Associats, VCA editors, 1999 
- Imatges i records. Barcelona: Sant Andreu. Ed. VIENA S.L., 1999 
- Els barris de Barcelona. Volum III. Gràcia Horta-Guinardó i Nou Barris. Ramon Alberch 

i Fugueras, Manuel Arranz. 2000 
- Els barris de Barcelona. Volum IV. Sant Andreu i Sant Martí. Ramon Alberch i 

Fugueras, Manuel Arranz. 2000 
- Calendari d'efemèrides del Districte de Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona. Ed. 

Ajuntament de Barceona, 2002 
- Relligant Nou Barris. Recull d’articles publicats a la revista Rotllana (1988-2002). 

Francesc Pujol Martínez. Ed Imatge i Producció Editorial, 2003 
- Bon Pastor. Història d'un barri. Martí Checa Artasu, Carme Travé i Ferrer, Barcelona. 

Districte de Sant Andreu, 2007 
- Destinació: Nou Barris. Un viatge per la història dels transports a Nou Barris. Ricard 

Fernández i Valentí. Ed. Imatge i Producció Editorial., 2010 


