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Aquesta és una tesi que no hauria pogut ésser desenvolupada sense la col·laboració 

inestimable de vàries persones. 

Vull que la primera pàgina estigui dedicada a elles. 

En primer lloc voldria expressar el profund agraïment que sento envers l’Arxiu Municipal de 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi i les persones que hi treballen: Anna, Àngels, Toni i Josep. No 

només m’han proporcionat gran quantitat d’informació sinó també un espai on desenvolupar 

amb tranquil·litat la meva investigació. 

També vull agrair a la Dra. Pilar Garcia Almirall el fet que com a tutora d’aquesta tesi m’hagi 

encaminat en tot moment en la bona direcció. Això no és gens fàcil, doncs s’ha de dir que 

encara que el tema general -Sarrià- el tenia clar quasi des del principi, centrar-me m’ha costat 

molt, i si més o menys ho he aconseguit ha sigut en gran part gràcies a aquesta persona. 

En darrer terme no vull oblidar la meva família, sobretot els meus pares. De vegades el meu 

ànim defallia. Però allà estaven ells, animant-me. 

A tots ells: 

 

MOLTES GRÀCIES! 
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1. INTRODUCCIÓ 
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1.1 CONTEXT 

Sarrià és un dels 6 barris del districte de la ciutat de Barcelona de Sarrià-Sant Gervasi. El 

altres 5 són: Sant Gervasi-Galvany, Sant Gervasi-La Bonanova, El Putxet i Farró, Les tres 

Torres i Vallvidrera, Les Planes i el Tibidabo. 

A Barcelona existeixen 10 districtes, del que el de Sarrià-Sant Gervasi és el 5è. (Veure 

l’apartat “límits”). A l’època franquista era el Districte I. Es pot comprendre que la divisió en 

districtes de Barcelona és sobretot administrativa i que una divisió més "social" seria en barris. 

Hi ha noms de districtes que poden moure a una certa confusió, així hi ha un districte anomenat 

Horta-Guinardó, però també hi ha un barri anomenat Horta i un altre anomenat efectivament 

Guinardó; així mateix en el districte hi ha un barri anomenat Can Clota. Podríem dir noms de 

barris que no apareixen en el nom "oficial" del districte fins a perdre la veu (Poblesec, Poblenou 

...) 

La població del barri és de 24.193 habitants, sent la població total del districte de 140.491 

habitants, i la de Barcelona  1.620.943 habitants.  

La seva superfície bruta és de 304,2 ha., mentre que la superfície bruta del total del 

districte és de 2.009 ha. , i la de Barcelona és de 10.140  ha. 

La densitat (bruta) és de 79,39 hab./ha. La del districte és de 69,93 hab./ha, i la de 

Barcelona és de 159,86 hab./ha. Tant la densitat del barri com la del districte són molt baixes 

en comparació amb la de Barcelona. Em de tenir en compte, però, que el districte està ocupat 

en bona part pel parc de la serra de Collserola. Dins del límits del parc no s’admet habitatge. 

Per tant no hi ha població. Com que la densitat és el resultat de dividir la població entre la 

superfície, tenim que tant al barri com al districte relació de la població respecte a la superfície 

és molt minsa, i per tant, la densitat també.  

La primera impressió ens ve al cap quan parlem de Sarrià és: un barri alt. No ens 

enganyem, Sarrià és un barri d’un alt nivell econòmic. Si partim de la base que la renda familiar 

de Barcelona és 100, el barri de Sarrià es situa en 177,80, i el districte en 186,20. Al propi 

districte, la de Sant Gervasi-La Bonanova (189,50) i la de Les Tres Torres (225,8) és més alta. 

Al conjunt de Barcelona, Les Tres Torres i Pedralbes (208,40), al districte de Les Corts se 

situen en aquest aspecte en posició capdavantera (més del doble que la de la mitja de 

Barcelona). Com a exemple que pot resultar aclaridor, tenim que a l’Eixample, el nivell de renta 

es troba en un 114,40. 

A continuació es presenta una sèrie de dades demogràfiques i on podem veure l'evolució 

de Sarrià en diferents anys, especialment 1986, 1991 i 1996 sent aquest l'últim any on es va 

trobar informació comparativa. (Els barris de Barcelona, 1998) 

Taula 1 Evolució de la població de Sarrià 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

 
 

1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Barcelona 1 701 812 1 643 542 1 508 805 17 177 16 589 15 229

Sarrià-Sant Gervasi 151 878 148 237 129 573 8.9% 9.0% 8.6% 7 590 7 408 6 475

Sarrià 38 683 38 870 34 274 2.3% 2.4% 2.3% 13 945 14 012 12 355

% Barcelona Densidad (hab/km2)Cant.
Población
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Taula 2 Procedència de la població 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

Taula 3 Estructura de edats de la població 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

 
Tabla 4 Estructura per sexe de la població 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

Tabla 5 Activitats Econòmiques 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

 

Tabla 6 Classificació de Treball 

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Barcelona 56.80% 57.70% 58.90% 9.10% 8.90% 8.60% 31.60% 30.20% 28.60%

Sarrià-Sant Gervasi 64.40% 64.70% 66.40% 12.10% 11.70% 11.20% 18.60% 17.40% 16.30%

Sarrià 65.20% 65.20% 66.80% 11.80% 11.30% 9.20% 17.90% 16.90% 15.90%

Población

 (procedencia)

Barcelona Resto Catalunya Resto España

Población 

estructura por edades 1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Barcelona 17.9% 14.4% 11.9% 15.6% 15.6% 14.1% 51.6% 52.6% 53.3% 14.8% 17.4% 20.7%

Sarrià-Sant Gervas i 16.7% 13.8% 12.6% 18.2% 17.0% 14.0% 50.3% 51.9% 52.5% 14.8% 17.3% 20.8%

Sarrià 18.2% 14.9% 13.5% 19.3% 18.1% 15.3% 50.4% 52.3% 52.5% 12.2% 14.7% 18.7%

% niños(0-14) % jóvenes(15-24) % adultos(25-64) % mayores(>65)

Población 

estructura por sexo 1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Barcelona 806 632 775 988 704 985 895 180 867 554 803 820 47.4% 47.2% 46.7% 52.6% 52.8% 53.3%

Sarrià-Sant Gervasi 70 205 68 351 58 960 81 673 79 886 70 613 46.2% 46.1% 45.5% 53.8% 53.9% 54.5%

Sarrià 18 292 18 263 15 891 20 391 20 607 18 383 47.3% 47.0% 46.4% 52.7% 53.0% 53.6%

MujeresVarones Varones Mujeres

1992 1996 1992 1996 1992 1996 1992 1996 1992 1996

Barcelona 13.40% 11.20% 6.60% 6.30% 42.50% 40.20% 31.80% 30.10% 37.50% 42.30%

Sarrià-Sant Gervas i 9.60% 8.70% 3.40% 1.30% 40.90% 38.90% 29.10% 27.50% 46.10% 51.20%

Sarrià 9.30% 8.00% 4.10% 1.20% 40.70% 39.20% 29.70% 29.30% 45.90% 51.50%

Actividades económicas
% industria % construcción % comercio (total) % comercio (detal) % servicios

1986 1991 1986 1991 1986 1991

Barcelona 22.0% 26.5% 24.3% 24.6% 33.4% 35.8%

Sarrià-Sant Gervasi 45.2% 51.9% 20.5% 21.6% 13.3% 18.0%

Sarrià 47.2% 55.1% 18.9% 20.2% 13.1% 17.0%

Trabajo

% profesionales, 

técnicos y 

directivos

% administrativos, 

vendedores y 

cuadros medios

% obreros
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No és aquest, un barri obrer, com podria ser-ho per exemple Sant Andreu. A les taules 

es pot observar que mentre que al total de la ciutat el percentatge d'obrers és del 35,8 (el 

1991), al barri de Sarrià aquest percentatge es redueix en gairebé 19 punts. Aquí el que 

predomina són els professionals, tècnics i directius. 

 

Tabla 7 Superfície dels habitatges  

 

Font : Els barris de Barcelona 

 

Tabla 8 Antiguitat dels habitatges 

 

Font: Els barris de Barcelona 

 

 

Sarrià és molt complex i fer un reduccionisme només en base al nivell econòmic resulta 

incomplert ...i injust. 

Veurem com Sarrià té una llarga història al darrera. Té una forma pròpia, i intentarem 

analitzar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas número sup. < 60 m2 60 - 120 m2 sup. > 120 m2

Barcelona 576 640 29.60% 70.33% 7.30%

Sarrià-Sant Gervas i 49 429 12.90% 86.75% 35.40%

Sarrià 12 143 11.50% 88.10% 39.70%

Antigüedad de las 

Viviendas
< 1940 1940-1960 1960-1980 >1980

Barcelona 25.50% 17.70% 52.40% 4.40%

Sarrià-Sant Gervas i 14.40% 29.60% 51.40% 4.50%

Sarrià 13.30% 18.10% 60.70% 7.90%
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1.2. HIPÒTESI 
 

 

La majoria de ciutats són fruit d’un procés de segles. 

És cert que existeixen al llarg del temps han existit ciutats planificades: les bastides medievals, 

Brasilia, Chandigarh, etc. Però aquestes són les excepcions. Fins i tot aquelles ciutats sorgides 

ex novo per diversos motius (pacte, conveniència militar, conveniència comercial...) han sofert 

una evolució (pensem en Washington D.C., per exemple). 

També, moltes de les noves fundacions urbanes parteixen de ciutats preexistents. En el cas de 

les fundacions colonials a Hispanoamèrica s’acostumava a edificar a sobre de ciutat indígenes 

anteriors, com a intent de demostrar que la cultura espanyola substituïa a l’anterior, sigui 

asteca, incaica...  Quito no apareix al segle XVII, la seva fundació és d’almenys del 10.000 aC. 

 

 

 

 

1.3 OBJECTIUS 
 

Es planteja l’objectiu general de conèixer per part meva i intentar explicar des d’un punt 

de vista morfològic el barri de Sarrià. 

Com a objectius específics d’aquest treball trobaríem: 

 Descriure el context de Sarrià anterior i posterior a l’annexió per part de la 

ciutat de Barcelona del poble de Sarrià, l’any 1921, en tres aspectes: 

morfològic, socioeconòmic i  demogràfic. 

 Descriure el procés de l’annexió. 

 Enumerar i estudiar  els diferents factors que influeixen en que un espai tingui 

un determinada morfologia urbana: la urbanització, la parcel·lació i l’edificació. 

 Identificar diferents tipus de transformacions, de diverses escales, que han 

afectat el barri de Sarrià. 

 Exemplificar en un cas el procés de transformació del barri 
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1.4 ESTAT DE L’ART 
 

L’encaix de Sarrià en el conjunt de Barcelona no ha estat un procés fàcil. J. Gras (L'Annexió de 

Sant Vicenç de Sarrià a Barcelona : 1922-2002 : 80 anys sense decidir) escriu sobre l’oposició 

a l’agregació, tant del consistori com del poble pla. 

 

O. Bohigas va escriure un llibre, Reconstrucció de Barcelona, l’any 1985. Es un llibre antic 

però en absolut antiquat. Els problemes, o millor dit, els reptes, que presentava Barcelona fa 27 

anys son en gran mesura els mateixos que es presenten en l’actualitat. 

Parlant de l’espai públic, reivindica el carrer també com a espai públic, contraposat a la plaça. 

El carrer com a element “dinàmic” i la plaça com a element “estàtic”. Mentre que pel carrer “es 

passa”, a la plaça “s’hi va”. Però,  clar, el carrer no ha d’ ésser només un espai dedicat al 

trànsit. El carrer serveix, o hauria de servir “perquè la gent es traslladi, a peu o amb transport 

públic o privat, per a passar les clavegueres i les instal·lacions d’electricitat, d’aigua i telèfon, 

per a aparcar els cotxes, per a entrar als comerços, a la indústria, als habitatges i als serveis, 

per a recollir la brossa, per a donar llum i ventilació a les cases, per a fer processons i parades 

militars, per a organitzar la prostitució, com  a itinerari i parada en els àmbits semipúblics, per a 

definir els dominis col·lectius i privats, per a fer-hi cafè, copa i puro, per a parcel·lar el sòl, per a 

fer barricades a l’hora de la revolució, per a fer avançar ordenadament la policia a cavall o amb 

tancs a l’hora de la repressió, per a plantar arbres i flors, cabines telefòniques, rètols de 

publicitat i de senyalització, per a fer d’aparador de la força cultural de l’arquitectura...” 

Bohigas revela la importància dels parcs urbans, sobretot en ciutats milionàries, i de la seva 

facilitat de penetració des de la ciutat. Posa com a exemple el Parc de Collserola, juntament 

amb d’altres més petits com Montjuïc. 

En el mateix llibre Bohigas alerta sobre la necessitat de considerar i respectar les estructures 

urbanes tradicionals. Però aquesta consideració i respecte no ha de portar a extrems ridículs, i 

posa l’exemple de la casa a la qual va pernoctar Picasso, on la seva conservació no podia 

permetre obrir la plaça de la Mercè. 

Parla també sobre els diferents plans, que no es van dur a terme, encaminats a l’esponjament 

de la ciutat vella. I extrapola el problema als barris perifèrics:” les vies ràpides segregades de 

l’època de l’alcalde Josep Maria Porcioles han malmès molts barris de la perifèria i mai no han 

assolit-per llur desplaçament temporal, en el planteig polític, econòmic i social- els efectes 

positius que encara cal atribuir a la Via Laietana”. 

Es fa referència a la façana de muntanya de Barcelona i es relaciona íntimament amb la Ronda 

de Dalt (que en aquella època no estava acabada). Es diu que no s’hauria de convertir només 

en una autopista urbana i que hauria de disposar de suficients sortides a la ciutat per tal de no 

desconnectar-se d’ella. Contràriament, ha de ser com una gran línia horitzontal de caràcter 

cívic amb una capacitat circulatòria de la qual pengi tota la permeabilitat vertical.  

Per a poder relacionar correctament el barri de Sarrià amb la ciutat de Barcelona trobo 

convenient entendre l’evolució històrica d’aquesta darrera. Llibres sobre la història de 

Barcelona hi ha molts, i entre ells: de J. Fabré i JM. Huertas, Barcelona, la construcción d’una 

ciutat i de A. Sánchez i M. Pomés, Historia de Barcelona. Al llibre de Fabré i Huertas és fa 

referencia al diferent tractament que va experimentar el Cinturó de Ronda segons quins fossin 

els barris que travessés. 
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També de JM. Huertas i  J. Fabré és el llibre Tots els barris de Barcelona (volum 3). En ell 

trobem una molt acurada imatge del districte Sarrià-Sant Gervasi, des dels seus orígens a 

l’actualitat, així com dels seus problemes urbans i com s’han resolt. 

 

Molt interessant resulta l’aportació que fa LL. Moix (La Ciudad de los arquitectos). Tractat des 

del punt de vista d’un periodista (i no d’un arquitecte), i amb el teló de fons de la renovació 

urbana conseqüència dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, Moix fa una realista (i de 

vegades molt mordaç) descripció de la transformació de la Ciutat. 

També es fa menció a l’eterna indisposició arquitectes-enginyers de camins (representats per 

Oriol Bohigas i Albert Serratosa respectivament), en aquest cas respecte a la diferent visió 

sobre les dites “vies ràpides”. 

Pel que respecta a dades demogràfiques del barri de Sarrià, he consultat les que apareixen al 

llibre Els barris de Barcelona, de R. Alberch. El llibre és de l’any 1998. Podria accedir a 

estadístiques més actuals, però el fet és que aquí és l’únic lloc on vaig trobar dades de diversos 

anys. 

 

L’evolució morfològica de Sarrià no és privativa d’un determinat període de temps. De totes 

maneres, durant la segona meitat del segle XIX i començaments del XX es van produir a Sarrià 

una sèrie d’operacions immobiliàries de gran abast que van modificar la morfologia del barri; 

Vàries finques de grans dimensions van ser parcel·lades després d’urbanitzar el sector. Així 

van néixer urbanitzacions al que abans havien estat les finques de la “nena Cases”, Can Mora, 

Can Fontanellas, o Can Pomaret per exemple. Sobre aquest tema, així com també sobre 

l’origen de tots els carrers de Sarrià, parla J. Portavella  (Els Carrers de Barcelona : Sarrià) 

 

J. Ferrando realitza un deliciós discurs, concretat a l’article La escala petita sobre el reptes que 

suposen, no els grans projectes, sinó les petites intervencions. Aquest article es pot molt bé 

aplicar a la intervenció al Torrent de les Monges, i no me pogut reprimir de reproduir-lo quasi 

íntegrament (adequat al projecte, això sí).  

 

 

 

  

http://sinera.diba.cat/search~S15*cat?/dsarri%7bu00E0%7d/dsarria/1%2C20%2C53%2CB/frameset&FF=dsarria+barcelona+barri+carrers&1%2C%2C2


13 
 

1.5 METODOLOGIA UTILITZADA 

 

El present treball s’estructura en 4 bloc conceptuals, més un cinquè i un sisè dedicats a la 

bibliografia i al llistat de figures i taules. 

En aquests 4 blocs tracto: 

1. Conceptes comuns a totes les tesi, com l’estat de l’art, la metodologia, una introducció, 

etc... 

2. La morfologia urbana, definint el concepte, i aplicant aquesta definició al barri de Sarrià. 

3. Un estudi sobre la historia, els límits i l’evolució històrica del barri. 

4. Un cas d’estudi d’una intervenció puntual al barri de Sarrià. 

Per poder submergir-me en l’ambient de Sarrià, en primer lloc vaig realitzar llargues 

passejades pel barri. Aquestes passejades, moltes vegades sense un objectiu prèviament 

establert, em van servir per amarar-me del seu “esperit”, i es van repetir durant tot el camí-

procés. 

Paral·lelament vaig escollir i llegir una bibliografia adient, relacionada no només amb 

morfologia, sinó també amb Barcelona i amb Sarrià. Entre aquesta literatura figuren també 

novel·les aparentment tant allunyades del tema de la tesi com “La ciutat dels prodigis”. De 

forma molt didàctica, el llibre "Els barris de Barcelona” va ser molt útil per extreure una sèrie de 

dades estadístiques. 

El tema relacionat amb tot el que fa referència a la historia, els límits i l’evolució històrica 

del barri el vaig treballar a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Vaig poder 

repassar molts documents antics (fins a l’any 1921, l’any de l’agregació), descartant uns i 

quedant-me amb d’altres. 

A partir de la cartografia de l’ajuntament, trobada a la web: www.bcn.cat/guia/bcnpice.html 

vaig elaborar (en AutoCAD) uns plànols separant (per després mostrar en un plànol conjunt) els 

diversos elements que ens ajuden a entendre la morfologia de Sarrià: la urbanització (separant 

l’aspecte purament viari), la parcel·lació i l’edificació. 

Tenia molt clar que volia afegir el projecte al Torrent de les Monges. Vaig poder trobar els 

documents i els vaig poder analitzar, per després introduir-los al corpus de la tesi. Vaig 

completar aquesta visió del projecte realitzant un petit reportatge fotogràfic (que, en honor a la 

veritat, podria haver estat més extens). 

Incloc un petit calendari amb la cronologia-aproximada- de les tasques que he dut a terme: 

 

(cada requadre representa 10 dies)  

Preparació presentació preliminar

Ambientació

Elaboració estructura tesi

Recerca bibliogràfica

Lectura bibliografia

Elaboració introducció

Elaboració bloc històric

Cas d'estudi

Elaboració plànols morfològics

Redacció bloc morfològic

Revisió tesi

Muntatge final

Abril Maig Juny JuliolOctubre Novembre Desembre Gener Febrer Març

http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html
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2 LA MORFOLOGIA URBANA 
 

.  
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2.1 DEFINICIÓ DEL CONCEPTE DE MORFOLOGIA URBANA 

 
La paraula “morfologia”  prové del grec, i significa “tractat de la forma”, morfo=forma,  

logia=tractat. Per tant, la morfologia urbana ens parla sobre la forma de les ciutats. No sobre la 

història, no sobre el desenvolupament econòmic o demogràfic; sobre l’aspecte que presenta.  

Per una banda, les ciutats poden prendre la forma d’un damer o ortogonal, com les 

ciutats gregues o romanes (quan podien); radiocèntric, quan des d’un centre parteixen diferents 

carrers en totes direccions, com radis (Budapest, Karlsruhe); fins i tot poden ser totalment 

irregulars, com la majoria de les ciutats medievals. 

Figura 1: les formes generals de ciutat 

 

Font: http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/ciudad/morfologia_urbana.html 

Per una altra banda, l ciutat pot ser compacta o dispersa. 

Les ciutats no prenen una única forma: tenen parts ortogonals, irregulars, compactes, 

disperses... 

Segons M. de Solà-Morales, tres elements defineixen la morfologia d’una ciutat: 

1. La urbanització 

2. La parcel·lació 

3. L’edificació 

Mirant la urbanització d’un lloc podem veure com s’estructura internament, quines són 

les seves vies principals, com s’articula amb el “tot” (p.ex.: Sarrià-Barcelona). 

La parcel·lació ens pot explicar la estructura interna del lloc, a dos nivells. Per una part, 

a nivell d’illa ens diu si n’hi ha una parcel·la més gran que les altres. L’extensió d’una parcel·la 

està molt relacionada amb el seu ús. Efectivament, un col·legi o una església, per exemple, no 

admeten la seva instal·lació en parcel·les petites. Si veiem parcel·les de petita extensió 

raonablement podem pensar que en elles es donarà un ús residencial. 

L’edificació suposa el darrer element que ens ajuda a copsar la morfologia d’un lloc. 

Ràpidament podem fer-nos una idea del grau de compacitat-dispersió. Algunes vegades, 

només mirant el plànol amb l’edificació podem endevinar la forma general de l’illa. Això és molt 

típic dels cascs antics i els eixamples densos (com el de Barcelona). A vegades, però, només 

amb l’edificació no ens és suficient i hem de recórrer al plànol de la urbanització.  
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2.2 MORFOLOGIA URBANA A SARRIÀ 

 

En quant a la forma, no hi ha un únic Sarrià, sinó varis. 

Existeix un Sarrià compacte, que coincideix amb l’antic nucli. És el que està limitat en 

un sentit per (aproximadament) la plaça Artós i la Ronda de Dalt i en l’altre per la Via Augusta i 

l’avinguda J.V. Foix. Aquestes dos vies coincideixen en la seva traça amb dos antics torrents. 

Aquests dos torrent es trobaven bastant propers, i això va provocar un desenvolupament 

allargat, al voltant del carrer Major de Sarrià. En aquest Sarrià es troben la majoria d’espais 

verds públics, així com tots el símbols del barri (mercat, Ajuntament, església de Sant Vicenç...) 

Entre el passeig de la Bonanova i la Ronda de Dalt només trobem un solar de grans 

dimensions: és l’ocupat pel col·legi Sagrat Cor. Em de tenir en compte que, quan es va fer el 

col·legi, aquesta era una zona perifèrica del poble. 

Tenim un altre Sarrià, el que trobem per sobre del passeig de la Bonanova fins a la 

Ronda i entre la Via Augusta i el límit del barri. Aquesta zona, morfològicament s’assembla molt 

més a la del barri amb la qual està en contacte, Sant Gervasi- La Bonanova, que no pas amb el 

nucli antic de Sarrià. És una zona dispersa, però enquadrada en un sistema d’illes de forma 

regular (traçades “a cordill”). Només trobem una “anomalia”: les vies del tren dels Ferrocarrils 

de la Generalitat, que aquí passen a cel obert. També aquí detectem un solar de grans 

dimensions, l’ocupat també per un col·legi, el dels jesuïtes. 

En contacte amb el barri de Pedralbes, veiem una altra zona, de parcel·les de gran 

dimensió i edificacions sumptuoses. A l’imaginari col·lectiu és aquesta la idea que ens vé al cap 

quan pensem en Sarrià. 

Per sota de la plaça Artós, i fins al límit amb les Corts, descobrim la barriada de “Santa 

Amèlia”. Representa l’intent de modest eixamplament cap a la ciutat de Barcelona. 

Sobre la Ronda de Dalt, veritable límit morfològic, que no administratiu, trobem una 

sèrie de barriades enfilades a la muntanya de Collserola. Si la topografia ja era important en la 

ubicació i el creixement del nucli antic, aquí resulten cabdals. Els carrers tortuosos (i molt en 

pendent) de la zona acaba quasi per diluir els límits. 

Figura 2: les zones de Sarrià 

 

Font: elaboració pròpia 
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2.2.1 LA URBANITZACIÓ 

 

Atenent al plànol d’urbanització de Sarrià, distingim ràpidament 5 parts: 

1. Zona de carrers estrets, poc ortogonals, curts i gairebé sense continuïtat amb la resta 

del teixit. 

2. Zona amb carrers amples, de forma orgànica, poc relacionats amb el barri i molt amb el 

districte del costat. 

3. Zona amb carrers ortogonals, també molt poc relacionats amb el conjunt del barri. 

4. Zona amb carrers més o menys estrets, molt poc ortogonals i que acaben abruptament. 

5. Zona amb carrers amples, més o menys ortogonal, que procuren relacionar-se tant 

amb el conjunt del barri com amb el districte limítrof. 

El primer grup de carrers correspon al nucli antic. Aquesta zona queda delimitada per dos 

carrers molt amples, la Via Augusta i l’avinguda Foix, aixecats sobre la traça de dos antics 

torrents. Representa una estructura d’origen medieval, on l’ortogonalitat no era el principal 

objectiu dels carrers. A mesura que es va colonitzant el territori, es van fent carrers. No existeix 

un plà preconcebut: “aquí farem un poblament, fem doncs abans els carrers...” Observem 

només un carrer llarg, d’un extrem a l’altre. És, per suposat, el Carrer Major (ara carrer Major 

de Sarrià). Tot va néixer aquí. Conforme anava creixent el poble, també ho feia el Carrer Major. 

D’ell parteixen tots els altres carrers.  

La segona zona correspon a allò que està “mes enllà” del torrent de la Riera Blanca (o 

actual avinguda Foix. És una estructura típica de ciutat jardí, molt orgànica, estructurada al 

voltant de l’avinguda de Pedralbes, ja al barri del mateix nom. Només puntualment conserva 

una certa continuïtat amb la primera zona (al passeig de la Bonanova-fins i tot aquí dita d’un 

altra manera, carrer del Bisbe Català!). 

Veiem també una petita zona, entre el passeig de la Bonanova i la Ronda de Dalt, i entre la 

Via Augusta i el límit del barri, amb carrers ortogonals. Encara que administrativament pertany 

al barri de Sarrià, morfològicament és idèntic al barri de Sant Gervasi – La Bonanova i al de Les 

Tres Torres. Els carres tenen una secció invariable de 10 metres, dividida en dos voreres de 

1,5 metres, arbrada, i una calçada de 7 metres, amb habitatges amb jardí a cada banda. La via 

principal d’aquesta zona és, com no podia ser d’una altra manera, el passeig de la Bonanova. 

Sobre de la Ronda de Dalt, descobrim un altre tipus de carrers. No podem establir una 

secció uniforme del carrers: un tenen 7 metres, d’altres 9 metres i d’altres 10,5 metres. Tampoc 

són rectes, en absolut; s’adapten a la topografia existent, ja molt pendent. Existeixen 3 nuclis, 

on es concentren aquests carrers, totalment deslligades entre elles i amb la totalitat. Són els del 

Peu del Funicular, Can Caralleu i els voltants de la plaça Borràs. 

En darrer lloc trobem una zona “ordenada”, de carrers no massa llargs, amples i que 

suposen la connexió entre el nucli antic i Les Corts. És la barriada de Santa Amèlia. El terreny 

aquí és pla (més o menys). Com eren, fins els 60, terrenys de conreu, no hi ha preexistències 

(excepte la masia de Can Raspall que és ara la seu de les oficines de la clínica CIMA). 
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2.2.2 LA PARCEL·LACIÓ 

 

El segon element que intervé en donar una visió morfològica d’un determinat lloc és la 

parcel·lació.  

Trobem, en quant a extensió de les parcel·les, dos àmbits ben diferenciats: el format 

pel parcel·lari a la zona en contacte amb el barri de Pedralbes, i la resta. Al primer àmbit 

descobrim parcel·les grans, ocupades en la seva majoria per una única residència; allà, tant la 

ocupació com l’edificabilitat és molt baixa. A l’altre àmbit, les parcel·les tenen una extensió 

similar a la que podríem trobar, per exemple, a l’Eixample. La ocupació és igual, però no 

l’edificabilitat. Trobem menys plantes d’alçada. On tant l’ocupació com l’edificabilitat s’assembla 

a la de la zona més compacte de Barcelona és a l’àmbit del petit eixample de Sarrià, per la 

zona de sota de la plaça d’Artós.  

Hi ha una sèrie de parcel·les, a tots els àmbits que sobresurten en quant a superfície: 

A la zona del “nucli antic”: la del col·legi Sagrat Cor i la del Torrent de les Monges. 

D’extensió més petita, trobem el col·legi de Santa Isabel, i l’estació dels FF.CC. 

A la zona de la “Quinta Amèlia: el parc de la Quinta Amèlia (que dóna nom a la 

barriada) i el parc de la Quinta Cecília. En un principi, a dues parcel·les hi havia sengles 

palauets: “quintes”; la d’Ignasi Girona (pare de Manuel Girona) i la d’Eduardo Conde (fundador 

dels magatzems “El Siglo). La Quinta Amèlia es va enderrocar i tota la parcel·la es va convertir 

en el Parc de la Quinta Amèlia. La Quinta Cecília es va mantenir, però va canviar el seu ús: ara 

és la seu del Casal de Sarrià i de l’Arxiu Municipal. La parcel·la es va arranjar com a espai d’ús 

públic. 

A la zona en contacte amb  Les Tres Torres trobem un altre col·legi, el dels jesuïtes. 

També, ocupant tota una illa, veiem el monestir de Sant Pere de les Puel.les. 

A la zona limítrof amb Pedralbes, tres parcel·les sobresurten per la seva amplitud: el 

Col·legi Lycée Français, el col·legi Corazonista i el convent dels caputxins de Sarrià (el de la 

famosa “caputxinada”). 

A la zona de “la muntanya” veiem: el monestir de Santa Mª de Jerusalem, cinc col·legis 

i les instal·lacions esportives de Can Caralleu. 

En quant a la forma de les parcel·les, també descobrim una gran diferència entre la 

barriada de “Pedralbes” juntament amb l’àmbit sobre la Ronda de Dalt i la resta. Allà, les 

parcel·les prenen formes en gran mesura capricioses. A la resta, en canvi, són gairebé sempre, 

ortogonals, amb el costat curt donant façana al carrer. El fet que les parcel·les, a l’àmbit sobre 

la Ronda, siguin irregulars s’explica fàcilment per la topografia accidentada del terreny.  
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 A la figura següent mostro, al igual escala, parcel·laris de diferents localitzacions de 

Barcelona. 

Figura 3: diferents parcel·laris de Barcelona 

 

 

Font: treball conjunt Barrera-Romero “Modelos de ocupación urbana y Espacio Público” 
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2.2.3 LA EDIFICACIÓ 

 

El darrer factor que identifica morfològicament una determinada zona és la que fa 

referencia als tipus edificatoris. La llarga història de Sarrià ha produït naturalment molts tipus 

d’edificacions. 

Excepte grans complexos industrials, pràcticament els hi trobem representats tots, en 

major o menor grau. 

En el “casc antic” de Sarrià bàsicament trobem  la tipologia d’habitatge entre mitgeres, 

de pocs pisos d’alçada, amb un altre ús, normalment comercial, als baixos. Aquesta és una 

típica característica de totes les ciutats mediterrànies, que ja podem trobar a la Florència dels 

Medici. Catalunya, “país de botiguers”. Tot i que les mitjanes superfícies comercials han fet 

tancar a una quantitat significativa d’aquests petits comerços, la tradició de la botiga 

especialitzada encara es manté molt viva, en especial en els voltants del carrer Major de Sarrià. 

Cap als peus de Collserola trobem una altra tipologia: el petit habitatge unifamiliar aïllat. 

Habitualment, no sempre, és d’origen antic, de principis de segle XX. 

En la zona més en contacte amb els antic límits de Barcelona es desenvolupa la 

tipologia d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres, amb un nombre de plantes que pot oscil·lar 

entre Pb+5 i Pb+8. També trobem aquesta tipologia a les àrees de transició amb altres barris. 

El carrers de transició entre el Sarrià més “tradicional” i el barri de Pedralbes, ja al 

districte de Les Corts, presenten una tipologia uniforme i totalment diferent: habitatges 

unifamiliars –i en alguns casos plurifamiliars- aïllats i d’altíssima qualitat. Aquí, la ciutat es 

difumina, perd la seva forma. Degut a la baixíssima densitat, existeix una gran separació entre 

els habitatges, la qual cosa fa que no puguem reconèixer la ciutat si traiem la vialitat. Això es 

comprova amb gran facilitat al plànol d’edificació.  

Encara que no sigui freqüent, en algun cas tota una illa, o gran part d’ella, ha sigut 

objecte d’una intervenció unitària en forma de varis blocs residencials. Aquestes intervencions, 

al meu entendre molt encertades, donen una visió d’homogeneïtat al conjunt, molt ajudada per 

la bona disposició de l’espai lliure, públic, entre ells. 

Es mantenen algunes, no moltes, masies, record d’un passat agrícola. En la majoria de 

casos, han estat reutilitzades amb altres usos. 

Igual que les masies, també es conserven antics palauets (evidentment residencials en 

origen). I també com les masies, han canviat d’ús. 

Edificis enterament d’oficines o un altre ús com gimnasos, instal·lacions esportives, 

etc.. hi ha, molt pocs...excepte col·legis (majoritàriament de règim privat o concertat, i també en 

la seva majoria religiosos. 

A la perifèria del Sarrià Vell veiem algun obrador o un taller mitjà (no arriben a la 

categoria de gran complexes industrials). 

En definitiva, ens trobem davant d’una àmplia varietat tipològica. Mostro un exemple de 

cadascuna de les tipologies, informant sobre la seva situació (carrer, nombre). També 

acompanyo cada una de les mostres amb un petit plànol de situació, així com la fitxa extreta 

del cadastre. (en cas que sigui una finca amb divisió horitzontal presento la fitxa d’un dels 

immobles. 
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1. Edificació residencial uni o plurifamiliar entre mitgeres (baixa) 

 

Figura 4: habitatge entre mitgeres al carrer Bonaplata 

Font: elaboració pròpia 

Figura 5: situació de l’immoble 

 

Font: http://www. Google earth. com 

http://www/
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Figura 6: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

 

Figura 7: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult
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2. Edificació residencial plurifamiliar entre mitgeres (alta) 

 

Figura 8: habitatge entre mitgeres al carrer Manuel de Falla 

Font: elaboració pròpia 

Figura 9: situació de l’immoble 

 

Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 10: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 11: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult
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3. Edificació residencial plurifamiliar aïllada 

 

Figura 12: edifici d’habitatges al carrer Mare de Déu de Núria 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 13: situació de l’immoble 

 

Font: http://www. Google earth. com 

http://www/
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Figura 14: emplaçament de l’immoble 

 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 15: fitxa cadastral de l’immoble 

 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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4. Edificació residencial unifamiliar aïllada  

 

 

Figura 16: habitatge unifamiliar aïllat al carrer Santíssima Trinitat del Mont 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 17: situació de l’immoble 

 

Font: http://www. Google earth. com 

http://www/
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Figura 18: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

 

Figura 19: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult
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5. Edificació residencial uni o plurifamiliar aïllada (alt standing) 

 

Figura 20: edifici d’habitatges a l’avinguda Bosch i Gimpera 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 21: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 22: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

 

Figura 23: fitxa cadastral de l’immoble 

 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult
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6. Masia (re-utilitzada) 

 

 

Figura 24: masia al carrer Manuel Girona 

Font: elaboració pròpia 

Figura 25: situació de l’immoble 

 
Font: http://www. Google earth. Com 

Figura 26: emplaçament de l’immoble 

http://www/
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Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 27: fitxa cadastral de l’immoble 
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7. Palauet (re-utilitzat) 

Figura 28: palauet a l’Avinguda Reina Elisenda 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 29: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 30: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

 

Figura 31: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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8. Edificació conjunta residencial 

 

Figura 32: edifici d’habitatges al carrer Francesc Carbonell 

Font: elaboració pròpia 

Figura 33: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 34: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

 

Figura 35: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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9. Edifici no residencial 

 

Figura 36: col·legi Santa Isabel 

 

 Font: elaboració pròpia 

Figura 37: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 38: emplaçament de l’immoble 

 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 39: fitxa cadastral de l’immoble 

 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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10. Edifici industrial 

 

Figura 40: taller mecànic al carrer Oriol Mestres 

 Font: elaboració pròpia 

Figura 41: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

 

http://www/
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Figura 42: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 43: fitxa cadastral de l’immoble 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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11. Edifici singular 

Figura 44: ajuntament de Sarrià 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 45: situació de l’immoble 

 Font: http://www. Google earth. com 

  

http://www/
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Figura 46: emplaçament de l’immoble 

Font: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

Figura 47: fitxa cadastral de l’immoble 

 

Font: https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=consult 
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2.3 EL SISTEMA D’ESPAIS VERDS I ELS EQUIPAMENTS 

Un altre aspecte que ens que ens pot ajudar a conèixer l’estructura del barri és el 

format, per una banda, pel sistema d’espais verds, i per altra banda el format pels equipaments. 

El sistema d’espais verds el podem dividir en dos grans grups: el format pel verd públic 

i el format pel verd privat. Al seu torn, el verd públic pot tenir una escala metropolitana, 

ciutadana o bé de barri.  

El verd públic d’escala metropolitana, el qual abasta diversos municipis es dibuixa 

clarament al parc de Collserola, a la part nord del barri. Recordem que no pertany només a 

Barcelona, també limita amb Esplugues, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Rubí, Sant 

Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. Té un total de 8.460 ha., de les 

quals 1.795 ha. Pertanyen a Barcelona. 

 

Figura 48: àmbit del parc de Collserola 

 

Fuente: http://www.parcnaturalcollserola.cat/es 

 

Verd públic d’escala ciutadana no observem. 

El verd públic d’escala de barri pot ser, al seu torn, de diversos tipus: 

 Petits parcs, o jardins (exemple: el torrent de les Monges). De fet, el torrent de les 

Monges, per la seva dimensió, més gran que el d’un senzill, jardí, quasi podria 

considerar-se d’escala urbana. Però aquesta visió xoca amb el de la seva utilització. 

Efectivament, la situació gens central de l’espai el converteix en un desconegut per la 

gent que no sigui de la zona.  



44 
 

 Places i placetes (exemple: plaça de Sant Vicenç de Sarrià). En aquestes places, 

algunes molt més reeixides que d’altres, es pot aplicar la màxima miesiana del “menys 

és més”. 

 

Podem observar clarament al plànol adjacent que al nucli “antic” del barri de Sarrià, més dens, 

apareixen la majoria d’espais verds públics. En canvi, a les zones en contacte amb Les Tres Torres o 

Pedralbes hi una quasi total absència. Hi ha molta zona verda, però privada. El propi règim de propietat 

del sòl explica aquest fet. On predomina la propietat horitzontal són imprescindibles aquests espais 

públics. On el que predomina és la propietat vertical sembla que no són tant. Es podria relacionar així: 

propietat horitzontal-verd públic, propietat vertical-verd privat. Veiem també que per sobre la Ronda de 

Dalt tampoc apareix verd públic. La proximitat del Parc de Collserola ho fa innecessari. 

 

En quant als equipaments, podem distingir entre diverses formes: 

 Equipaments culturals: biblioteques, col·legis (privats, semi-concertat o públics), centres de 

Formació Professional, escoles-bressol 

 Equipaments religiosos: esglésies, convents, monestirs, centres parroquials. 

 Equipaments esportius 

 Equipaments institucionals 

 Equipaments sanitaris 

 Equipaments alimentaris mercats, no grans superfícies 

 

 

 

 

2.4 LA SECCIÓ DELS CARRERS 

 A l’hora d’aproximar-nos a la morfologia d’un barri, resulta molt útil dibuixar una sèrie de 

seccions de carrers. D’aquesta manera, no només ens quedem amb la visió en planta, que 

també resulta fonamental, sinó que introduïm una tercera dimensió: l’alçada. La informació que 

ens aporta saber que un carrer té 10, 15, 20 metres d’amplada és incomplerta si no sabem les 

alçades que el delimiten. 

 Efectivament, un mateix carrer pot ser en planta igual, però ser molt diferent: 

Figura 49: esquema de diverses seccions de carrer 

 

Font: elaboració pròpia 
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 Però: quantes seccions hem de representar? 10, 20, 1000, totes...? A l’apartat dedicat 

a l’edificació s’han identificat 11 tipologies diferents. Aleshores, sembla correcte fer 

correspondre aquestes tipologies amb un nombre igual de seccions.  

 

Figura 50: secció per la plaça del Consell de la Vila 

 

Font: elaboració pròpia 

Figura 51: secció pel carrer Bonaplata, 15 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 52: secció pel carrer Manuel de Falla, 26 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 53: secció pel carrer Mare de Déu de Núria, 28 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 54: secció pel carrer Santíssima Trinitat del Mont, 26 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

Figura 55: secció per l’avinguda Bosc i Gimpera, 14 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 56: secció pel passeig Manel Girona, 35 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 57: secció per l’avinguda de la Reina Elisenda, 13B 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 58: secció pel carrer Francesc Carbonell, 32 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Figura 59: secció pel carrer Vergós, 50 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Figura 60: secció pel carrer Oriol Mestres, 9 

 

 

Font: elaboració pròpia 
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3 LÍMITS, GEOGRAFIA I EVOLUCIÓ 

HISTÒRICA DE SARRIÀ  
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3.1 ELS LÍMITS DE SARRIÀ 
 

El meu treball no abasta tot el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Se circumscriu al barri de 

Sarrià. Però trobo que també és interessant conèixer quina era la superfície i l’extensió de 

l’antic municipi de Sarrià. 

El terme municipal de Sarrià tenia una superfície de cinc quilòmetres de nord a Sud i de 

quilòmetre i mig d’Est a Oest. Limitava al Nord amb el de Sant Cugat del Vallès i el de Santa 

Creu d’Olorda (abans de la seva agregació), Al Sud amb el de les Corts de Sarrià, a l’Est amb 

el de Sant Gervasi i d’Horta, i a l’Oest amb el de l’Hospitalet i el d’Esplugues. 

La delimitació del terme començava des del cim del Tibidabo i seguint el camí que 

condueix a Vallvidrera. En arribar al Turó d’Alsina, torçava cap avall, passant per la paret 

oriental de l’edifici dels Escolapis, avui Carrer de la Marquesa de Villalonga. Travessant solars 

arribava fins al Torrent del Mal, al Carrer Alt de Gironella, i a la finca on es trobava “Piscines i 

Esports” (actualment hi ha un gimnàs i una sala de cinema), des d’on pujava uns metres per la 

Carretera de Sarrià enfocant el camí anomenat de la Font dels Ocellets. 

La línia del terme continuava pel carrer que avui anomenem de Manuel Girona i seguia per 

Jordi Girona, emplaçat a la part posterior del Palau Reial de Pedralbes; tocava amb la finca de 

Can Picola i amb la part del darrere del grup de cases del costat d’aquesta finca. Després d’una 

inflexió, torçava cap a dalt per la part esquerra de la caserna de Pedralbes (actual carrer de 

González Tablas) per l’antic torrent de Barrina, i, pujant cap al camí que condueix de Sarrià a 

Finestrelles, immediat al terme d’Esplugues pujava cap al pic de la muntanya fins arribar al cim 

de Sant Pere Màrtir. 

Tocant amb la línia divisòria de Sant Just Desvern, seguia pel camí de Vallvidrera fins al 

Turó d’En Corts. Des d’allà s’enfonsava al massís de Collserola, tocant els termes de Sant Feliu 

de Llobregat, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès, fent diverses ondulacions fins a tornar al 

seu punt d’origen, al cim del Tibidabo. 

  

Figura 61:  plànol del municipi aixecat per Francesc Mariné el 1886 

 Font: 

fons cartogràfic de l’AMSSG 
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La delimitació de l’actual barri de Sarrià pot variar segons la font consultada. M’he 

quedat amb la divisió per barris feta el 2005 (sota el nom de “La Barcelona dels barris”) a partir 

de la divisió en districtes de 1984. 

El districte de Sarrià-Sant Gervasi és un dels 10 en què està dividida la ciutat, 

concretament el V. El nº de cada districte fa de fàcil aprendre si prenem la ciutat com un 

rellotge. Aquest és situat de forma perifèrica, a la zona oest de la ciutat En el centre està la 

Ciutat Vella. (nº I). Al seu costat l’Eixample (nº II). A partir de Montjuic i anti-horàriament els 

districtes de: Sants-Montjuic (nº III ), Les Corts (nº IV), Sarrià-Sant Gervasi (nº V), Gràcia (nº 

VI), Horta –Guinardó (nº VII), Nou Barris (nº VIII),  Sant Andreu (nº IX) i Sant Martí (nº X). 

El districte de Sarrià-Sant Gervasi, al seu torn, és dividit en 6 barris: Sarrià (l’objecte 

d’estudi), Les Tres Torres, El Putget i Farró, Sant Gervasi -La Bonanova, Sant Gervasi –

Galvany i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. 

Partint de la plaça de Prat de la riba, resseguim el passeig Manuel Girona fins al seu 

creuament amb el carrer Mulhacén. L’agafem en tota la seva longitud fins al carrer Bosch i 

Gimpera. Continuem per aquest carrer fins al carrer Montevideo. El seguim cap a la dreta uns 

metres, fins a Gaspar Cassadó (per sota d’aquest carrer passa la Ronda de Dalt) Agafem en 

quasi tota la seva longitud el carrer de la Mare de Déu de Lorda, fins creuar-nos amb la 

Carretera de les Aigües, la qual prenem cap a la dreta, separant aquest barri del de Vallvidrera, 

el Tibidabo i les Planes. Baixem camp a través altre cop fins a la Ronda de Dalt, ara ja 

descoberta. La resseguim uns metres fins al Carrer Pomaret. Baixem per aquest carrer fins a la 

cantonada amb el Carrer de la Immaculada. Ens internem a la illa delimitada per Pomaret, 

Iradier, Margenat i Anglí. Seguim la traça del torrent fins al Passeig  de la Bonanova, la qual 

ens marca el límit nord amb el barri de Les Tres Torres. Continuem seguidament per la Via 

Augusta fins al carrer dels Vergós. El prenem fins a la plaça Artós. Cap a baix a través del 

Passeig de Sant Joan Bosco arribem a la Plaça de Prat de la Riba, on havíem començat. 

Podem veure ràpidament que hi ha tres tipus de límit: 

1. Amb altres barris del mateix districte:  

a) Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes  

b) Sant Gervasi - la Bonanova 

2. Amb altres districtes: 

a) Les Corts 

b) Gràcia 

3. Amb altres municipis: 

a) Esplugues de Llobregat 

b) Sant Just Desvern 

 Podem observar també que, amb l’excepció (gran excepció) de Pedralbes, adscrita des 

del 1984 al districte de Les Corts, els límits del barri de Sarrià coincideixen en gran mesura 

amb els límits del poble de Sarrià. Això no és gens casual. Quan es va elaborar la Llei de Barris 

es va procurar en allò possible les antigues delimitacions. 

Aquest és el barri de Barcelona que limita amb més entitats administratives diferents. 

Aquesta situació s’explica molt fàcilment per la seva situació perifèrica. 
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Anant d’allò més gran (Barcelona) a allò més petit (el barri) ens anem situant en l’àmbit 

d’estudi (figura 62): 

     LA CIUTAT       

           EL DISTRICTE                    

         EL BARRI 
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Encara podríem sub-dividir el barri de Sarrià en àrees estadístiques... (figura 63) 

 

Font: http://www.bcn.cat/estadistica/castella/terri/mdte05/aeb/dte5aeb 
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3.2 LA GEOGRAFIA 

 En el desenvolupament de qualsevol assentament cobra una importància capital el 

condicionant que representa el seu entorn físic. No pot ser el mateix com s’ha anat 

transformant una població situada en el pla que una situada en un terreny accidentat, una zona 

amb dificultat d’abastiment d’aigua que una amb moltes fonts i torrent, una situada en una zona 

climàticament temperada que una amb un clima extrem... 

 En el cas particular de Sarrià aquests condicionants topogràfics i climàtics es podrien 

resumir molt a l’engròs en que ens trobem en un zona accidentada, a les faldes d’una serralada 

(baixa, això sí), amb un bon abastiment d’aigua ( “torres, vents, torrents i convents” es diu), en 

una zona càlida i humida per influència del proper Mediterrani (encara que no tant com la resta 

de Barcelona). 

 També considero que és fonamental entendre aquests condicionats físics pel que 

respecta al conjunt de la ciutat. Sarrià no és ella sola, pertany a un conjunt més ampli que es 

diu Barcelona (ciutat). Com a tal l’hem de tractar. 

 Comencem per considerar la topografia en la qual s’inicià el poblament i la ciutat ha 

pogut expansionar-se. 

 Era evident que Barcelona havia de situar-se on se situà. Al llarg del litoral català no 

trobem cap indret més avinent per a iniciar un poblament i que s’hi pogués desplegar. La 

serralada litoral, estesa arran de costa, recula i alhora obre pas als dos rius que l´han ajudada a 

formar el pla estès entre el muntanyam que en arc de cercle té els extrems a Montgat i a Garraf 

, tallats tant un com l’altre a peu de mar. 

 Unes falles han facilitat aquesta obertura al mar i han originat el relleu que l’encapçala. 

Collserola és un bloc realçat entre dues ratlles de fractura que vénen d’enllà del Besòs, 

traspassen el Llobregat, tallada per una altra falla que ha facilitat el pas d’aquest riu. La 

serralada és un rocam paleozoic (és a dir molt antic) de pissarres, amb basament granític i 

calcari vers els seus extrems de Montcada i Santa Creu d’Olorda. S’estenen en una llargada 

d’uns 16 quilòmetres, per 5 d’ample en alguns indrets. 

 Representa un perfil suau, malgrat algunes alçades que varien entre els 300 i el 500 

metres. (Tibidabo, 512), però cau en forta pendent de cara a la ciutat. Un altre bloc, molt menys 

important en llargada i alçada, s’aixeca paral·lelament a l’anterior, estenent-se des del Turó de 

la Peira, a Horta, fins al de Monterols, a Sant Gervasi. Entre aquests dos turons trobem els del 

Putxet, la Creueta del Coll, la Muntanya Pelada, la Rovira i el Guinardó, que representa la 

màxima elevació (267 metres). Tot ells formen el bloc conegut com “serrats de la Rovira”. 
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Figura 64:  plànol amb la geografia general de Barcelona 

 

Font: fons bibliogràfic  de l’AMSSG 

Entre aquests serrats i Collserola, la gran falla travessera ha originat un solc, partit en 

dos vessants pel llindar dels Penitents, obert des d’Horta a la Bonanova, camí de Pedralbes. 

Una darrera falla permet d’explicar la forma de la costa, o més aviat el perquè d’un 

seguit de turonets alineats: Montjuic, Mont Tàber o el Turó dels Molins (mini turonet on es troba 

l’Estació de França). 

Originat el susdit replà al peu de Collserola i dels serrats de la Rovira, entre uns 125 i 

uns 140 metres d’altitud, davalla fins a arribar a uns 20 metres sobre el nivell del mar, on 

s’interromp per donar lloc a una pana al·luvial formada en retirar-se el mar amb les aportacions 

de torrents i rieres i la col·laboració del corrent litoral aportador dels materials que, conduïts des 

del Maresme, es dipositaven en topar amb Montjuïc. 

La cobertura d’aquest replà és d’un gruix notable i juntament amb la composició 

argilosa es van poder construir els edificis alts de l’Eixample i de les urbanitzacions modernes. 

Les aigües, alhora que en caure i escórrer-se bastien el relleu segons la consistència 

de les roques i donaven la forma actual als cims, les carenes, les collades i les vessants, en 

solcar la plataforma argilosa van excavar-hi rieres i torrents. El clima mediterrani té moltes 

característiques. Una d’elles és la de l’especifitat dels torrents. Aquest no són gaire llargs, però 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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quan plou porten una gran quantitat d’aigua en molt poc temps. Això explica que comportin una 

topografia molt abrupte, com profunds talls en la terra. 

Una gran quantitat d’aquests torrents baixaven de Collserola, en bona mesura a través 

de Sarrià. Quatre torrents principals travessen el pla de Barcelona: la Riera Blanca, el Torrent 

de Magòria, la Riera de Collserola i la Riera d’Horta, a més d’una infinitat de més petits torrents. 

 

Figura 65:  plànol dels torrents de Barcelona 

 

Font: fons bibliogràfic  de l’AMSSG 

 

Dos d’aquests quatre torrents travessen Sarrià: la Riera Blanca i el Torrent de Magòria. 

Aquests dos torrents, ja soterrats, tenen al seu torn multitud d’afluents (recordem que tota 

l’aigua del vessant de llevant de Collserola desguassa a través del pla): Torrent de Torre 

Melina, de la Font del General, de Santa Caterina, de les Eres, de Sant Joan, de Rabassa, d’en 

Pomaret... 

Dos vies importants de Sarrià van aprofitar el recorregut d’aquests dos torrents 

importants: l’Avinguda J.V. Foix, per sobre de la Riera Blanca, i el darrer tram de la Via 

Augusta, per sobre de la riera Magòria. 

Ja ens fem una idea de la gran importància que han tingut aquestes corrents d’aigua 

(petites això sí) en la configuració del terreny i per tant en la configuració dels pobles de les 

faldes de Collserola. 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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De fet , el Sarrià tradicional presenta una estructura lineal, al voltant  d’un sol eix, el 

Carrer Major (ara Major de Sarrià), i allargada, encaixonada entre la Riera Blanca i la Riera 

Magòria. 

 

Figura 66:  plànol dels torrents de Sarrià 

Font: fons bibliogràfic  de l’AMSSG 

 

Tot i que el primer creixement de Sarrià va produir-se en forma de Sagrera al voltant de 

l’església (aquesta Sagrera ja fa molt de temps que no existeix), progressivament el poble és 

va desenvolupar de forma suburbana, amb parcel·les llargues i estretes, amb façana al Carrer 

Major. 

Situada la comarca barcelonina a redós d’un muntanyam (la Serralada Litoral) i en un 

replà que s’obre al mar, s’hi troba resguardada dels vents forts i freds del nord-oest i del nord i 

temperada per les brises marines (de fet, els únics vents forts que patim són les “llevantades” 

que venen del mar . Això fa que gaudeixi d’un clima mediterrani suau, menys a les canals dels 

dos rius, Llobregat i Besòs, que deixen passar els vents de la Depressió Central i fan baixar les 

temperatures. A més, l’obertura a mar en fa l’àmbit meridional de les terres baixes de la 

Catalunya humida, la qual cosa pot explicar el caràcter centre-europeu d’una part de la seva 

vegetació característica. 

Les temperatures mitjanes anuals en el pla oscil·len al voltant dels 16 graus, que és la 

més favorable a l’expansió humana. (a la zona de l’aeroport, al Prat, ja és de 15,7 graus). 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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No és gens rar que s’escaigui algun xàfec extraordinari en el fort de la calor, la majoria 

a mitjans agost, però algun també a les acaballes de juliol, o fins i tot al setembre (com a 

curiositat diré que és “tradició” que a les Festes de la Mercè plogui -24 de Setembre). 

No es produeixen grans oscil·lacions tèrmiques (tant dolentes a la construcció), entre 

5,6 i 7,3 graus segons els mesos.  

Pel que fa a la pluviositat, no passa d’ésser mitjana, típica del clima mediterrani, 

oscil·lant entre els 500 i els 600 mil·límetres l’any. La pluviositat màxima s’escau en els 

períodes de transició, sobretot a la tardor. Casi cada any es produeixen aiguats, com a 

conseqüència de les llevantades. Aquests aiguats poden representar una gran quantitat de 

precipitació en molt poc temps.  

Barcelona, ciutat litoral, és afectada per l’evaporació marítima. Contràriament al que es 

creu popularment, els graus més alts d’humitat no es donen a la part baixa. A l’estiu, el grau 

més alt d’humitat es dóna sempre a l’església dels Josepets, a Gràcia (85,7%). La manifestació 

de la humitat ambiental en forma de calitja (a l’estiu) és ara major que temps enrere, a causa 

de l’augment de fums i de pols produïts per l’augment de les construccions i per l’emanació 

dels automòbils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3.3 PRIMER DOCUMENT (986) QUE FA REFERÈNCIA A SARRIÀ  

 

(traduït del llatí al català) 

En nom del senyor. Jo Bonaric, prevere, venc a tu Vives, bisbe per la gràcia de Déu, 

comprador. Per aquesta escriptura de venda meva et venc unes cases i corrals, unes terres i 

hortes i arbres, i la meitat d’un colomar, amb aigües i caps d’aigües, que tinc en el Comtat de 

Barcelona, en el terme de Sarrià i que m’han vingut per adquisició. Cosa que termeneja del 

nord amb una via, de llevant i de migdia i de ponent amb torrents. Tot el que és inclòs dins 

d’aquestes quatre afrontacions, així t’ho venc, tot el que és escrit abans íntegrament pel preu 

d’una peça d’argent i res d’aquest preu ha quedat en poder de tu, el comprador. Això és 

manifest. Per tant les predites cases i corrals i terres i hortes i aigües i caps d’aigües i un 

colomar que jo et venc, ho trec dels mes dret i ho traspasso al teu domini i potestat amb total 

integritat i amb les seves sortides i entrades, i t’ho faig propi. De manera que si jo el venedor o 

qualsevol home que vingués a irrompre contra aquesta venda, no ho pugui vindicar, sinó que 

compondrà totes les coses sobre escrites el doble amb el seu millorament, i en avant aquesta 

venda continuarà ferma per tots els temps. Feta la venda, a nou de les calendes d’Abril de l’any 

primer del regnat del rei Lluis fill del rei Lotari. Senyal de Bonaric, prevere qui ha fet aquesta 

venda i ha demanat de firmar. Senyal de Senderet, de Savegilda, de Gotmar, d’Eroigi 

(testimonis) 
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3.4 BREU HISTÒRIA DE SARRIÀ 

Sarrià es troba situat en el Pla de Barcelona. 

Durant l’Edat Mitjana constituïa el primer nucli del Pla, ja que tenia el major nucli de 

masies i per tant el major poblament. Encara no es pot parlar del poble de Sarrià 

 Abans de la presa de Barcelona a mans de les tropes sarraïnes acabdillades per Abu 

‘Amir Muhammad ibn Abi, més conegut per al-Mansur, en la qual devastà el Comtat de 

Barcelona, hi ha escasses referències sobre Sarrià, apart de constituir un terreny molt ric. 

Se sap, en canvi, que l’església de Sant Vicenç és de construcció anterior a la invasió 

musulmana. 

 A l’haver destruït els invasors l’arxiu de Barcelona és molt probable la pèrdua de 

documents molt valuosos sobre el Pla de Barcelona. El document més antic que fa 

referència a Sarrià és del 24 de Març del 986. En ell, com es pot llegir a dalt, consta que el 

prevere Bonaric ven al bisbe de Barcelona, Vives, un alou (amb terres, cases, horts...) 

situats “in termino de Sirriano”. 

 L’any 1046, el Comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, el Vell, cedeix a la seu de 

Barcelona, els drets de la Torre, l’església i una capella dedicada a Santa Cecília (que va 

néixer al Desert de Sarrià), situades a l’actual Sarrià. 

 Important és que la donació a la seu per part del Comte de Barcelona també incloïa els 

delmes, primícies i atribucions dels fidels, cases i corts, alous i vinyes, terres de conreu i 

erms. 

 Ja en aquell temps eren mencionades les torres de Sarrià, de forma cilíndrica, sense 

porta d’entrada i a les quals s’accedia per una obertura alta, per mig d’una escala de mà 

que es retirava. D’altres tenien comunicació subterrània amb les anterior i totes elles 

servien per a donar refugi als habitants dels voltants. 

 En el segle XII es generalitzà el costum d’adoptar com a cognom el nom del lloc d’on 

eren naturals o on habitaven. Així apareix un llinatge que pren el nom de Sarrià, com Pere 

Joan de Sarrià, primer senyor i propietari de la Torre de Sarrià (desapareguda fa molt de 

temps). 

Els almoràvits en 1107, envaeixen Catalunya i arriben fins a la capital i el pla que 

l’envolta. Deturen el creixement de Sarrià. Segons escrit del 1108, per on passen són 

enderrocades les fortaleses i les esglésies. També es redueix a l’esclavitud llurs habitants. 

Probablement, a Sarrià es va fer el mateix. Ens ho confirma un llegat que es féu el 1111 

per a satisfer el cost de la coberta de l’església, prova de que s’estava reedificant. 

També se sap que el 1120 pels voltants de l’església comencen a agrupar-se cases. 

Però no hi ha cap notícia de l’edifici fins el 1147, en que és consagrat, tot i no estar acabat. 

Aquesta primera església serà substituïda (entre el 1781 i el 1816) per l’actual. 

Durant tot el segle XII, els canonges varen exercir drets feudals sobre el pa, el vi les 

olives, la carn... Aquestes intromissions feudals, gens agradables per a la gent de Sarrià, 

portaren als entorns una certa decadència de la qual no es començaria a refer fins l’any 

1267, en que el territori de Sarrià obté la Carta Municipal, donada pel Rei, en la qual es 

concedia als sarrianencs batlle propi i, més important encara, els deixava exempts dels 

delmes als barcelonins. 
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L’any 1245 Sant Gervasi de Cassoles s’independitzà de Sarrià, a la qual pertanyia des 

del segle XI. 

L’any 1326 va ser fundat per part de Elisenda de Montcada, vídua del rei Jaume II, el 

monestir de monges clarisses de Santa Maria de Pedralbes. A aquest monestir es van 

cedir per part de la seu de Barcelona els drets sobre la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. 

Segons el cens de 1359, Sarrià comptava aleshores amb 121 “focs” o cases, de les 

quals 67 corresponien en alou al monestir i les restants a varis alouers i a diverses 

senyories de l’Església.  

En haver-hi un gran augment de la població, el 1370, en resultar insuficient la 

parròquia, serà substituïda per una altra. 

Una gran època per a Sarrià seria durant el segle XV, doncs es configura la població 

aproximadament tal com seria després. El 1452 s’autoritzà al batlle de Sarrià a utilitzar la 

vara. 

El 1462 l’estol de Joan II incendia la població. Sarrià és saquejat, i fins a la fi de la 

Guerra Civil, el 1472, patirà un empobriment progressiu degut a aquesta guerra. 

L’any que acabà la guerra, Sarrià pogué tornar a créixer, però la seva autonomia rebé 

un gran cop, doncs, amb autorització reial, Barcelona va tornar a rebre un tribut el 1489. 

Això va acabant sent beneficiós per a Sarrià, doncs a canvi del tribut, Barcelona va 

construir ponts i carreteres. 

Al mes d’abril del 1575 el Consell Municipal de Barcelona (el famós “Consell de Cent”) 

va acordar admetre els religiosos Caputxins de Sant Francesc d’Assís. Es van establir a 

uns terrenys al peu de Collserola anomenat “el Desert”. (no hem de confondre amb l’actual 

ubicació del convent-on va tenir lloc la “caputxinada”-, molt posterior) 

El 1706 i una altra vegada el 1713, en el context de la Guerra de Successió, s’estableix 

a Sarrià el campament borbònic, per tal d’assetjar Barcelona. 

L’enriquiment de les terres és un fet transcendental que ajudarà a configurar el Sarrià 

modern. Progressivament, els habitants aniran prenent un accentuat desig independent. 

Aquest sentiment independentista atraurà la presència de moltes comunitats religioses i 

això provocarà en aquests habitants de Sarrià una marcada influència religiosa (Sarrià: 

“terra de vents i de convents”).  

Un altre factor que va atraure a la gent va ésser el clima tan sa que hi havia, 

comparativament amb la ciutat de Barcelona. Ja d’antuvi, l’aristocràcia solia venir durant les 

epidèmies existents a Barcelona. Això va provocar que es comencessin a construir torres 

per les classes altes. A finals del segle XIX aquestes segones residències esquitxaven tot 

el terme de Sarrià. Això no és gens baladí, doncs molts menestrals (paletes, ferrers, 

fusters,..) que treballaven a la construcció van establir-se a Sarrià, sobretot al carrer Major 

de Sarrià (en aquells moments només carrer Major). 
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El creixement experimentat a Sarrià com a conseqüència d’aquest “boom” de la 

construcció de torres d’estiueig es veu reflectit en el Cens: 

1846: 3.825 habitants 

1877: 4.224   “ 

1887: 4.630   “ 

1910: 8.073   “ 

1920: 11.534 “ 

Allò que Sarrià no havia pogut pas aconseguir durant tot el segle XIX, ho farà durant els 

10 darrers anys d’aquell segle i les 10 primers del segle XX, quasi triplicar la població. 

Al 1835 és inaugurat a Sarrià una línia de tartanes des de Barcelona a Sarrià (com a 

curiositat afegiré que es trigava una hora i quart a fer el recorregut) És aleshores quan 

Barcelona comença a organitzar les comunicacions suburbanes. El 1850 el trajecte es pot 

fer ja per la carretera nova. Aquest és l’origen del que coneixem per Carretera de Sarrià. 

Allò que en un origen era una carretera que unia dos poblacions, va canviar 

morfològicament tots aquests terrenys que travessava, de camps de conreu a zona 

profusament urbanitzada. 

I el 1858 es constitueix la Junta per a la construcció del ferrocarril de Sarrià a 

Barcelona, origen de la Via Augusta. Un altre cop trobem que una via que serveix en 

principi com a comunicació entre dos nuclis de població es va transformant mitjançant la 

progressiva urbanització de allò que l’envolta. Aquesta línia es prolongarà travessant la 

serra de Collserola el 1916. 

 L’any 1836 Les Corts se segreguen de Sarrià, a la qual pertanyien des del 1716. 

 Al 1863 s’instal·len les conduccions que porten l’aigua del pantà de Vallvidrera. 

 Al 1874, quan el cop d’estat del general Pavía va acabar amb la 1ª República, el Xic de 

les Barraquetes i les seves tropes republicanes li van oposar una forta resistència a Sarrià. 

 Al 1892 Vallvidrera és agregat a Sarrià. En aquest cas, i degut als forts y antics lligams 

que unien als dos municipis es produí una reacció molt favorable per part de Vallvidrera. 

 Aquell mateix any s’aconsegueix que Sarrià sigui separat de l’expedient d’agregació a 

Barcelona. 

 Al 1907 són enderrocades les cases del costat de l’església i es comunica el passeig 

de la Bonanova amb el d’Elisenda de Montcada. Com a resultat secundari però que influeix en 

el seu desenvolupament urbanístic (i per tant morfològic posterior) Sarrià deixa de ser una 

mena de “cul-de-sac”. 

 La plaça de Sarrià s’acabaria d’urbanitzar a l’entrant del segle XX. 

 Des dels inicis urbans Sarrià va passar d’ésser pràcticament un sol carrer llarg i tortuós 

que baixava del peu de Collserola, el carrer Major de Sarrià. 

 La situació geogràfica de Sarrià, tan costeruda, no va permetre mai cap tipus 

d’organització industrial (amb l’excepció de molts petits tallers de menestralia). 
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3.5 L’ANNEXIÓ 

3.5.1 PROCÉS 

Per un Reial Decret del 4 de novembre de 1921 Sarrià perd la seva autonomia 

municipal. Els intents annexionistes de l’Ajuntament de Barcelona es remunten, però, a molt 

temps abans. De fet Sarrià fou el municipi independent del pla de Barcelona que més temps 

resistí la política agregacionista de la gran ciutat, iniciada pels volts de l’Exposició Universal de 

1888, quan l’ajuntament volgué que la ciutat fes gala de ser una urbs important, motiu 

fonamental pel qual veié necessària la incorporació de tots els municipis de la seva rodalia. 

Aquests municipis-amb l’excepció, a més de Sarrià de la vila d’Horta, que no ho seria fins al 

1904- van ser forçosament (alguns més forçosament que d’altres) agregats per virtut d’una 

Reial Ordre de 1897. 

Des del primer moment el consistori de Sarrià mostrà la seva disconformitat i 

emprengué decididament la seva lluita contra els propòsits de la capital. Prova d’això la tenim 

al Llibre d’actes de les sessions municipals de l’Ajuntament de Sarrià, amb data de 24 de maig 

de 1892, quan davant de certes notícies agregacionistes la sessió decideix contactar amb 

diferents personatges de la Cort per tal que intervinguessin a favor del manteniment de 

l’estatus quo. 

El problema es plantejà novament a mitjan 1902, ja que Barcelona aprofità la sol·licitud 

de l’Ajuntament de Sarrià per tal d’unificar les clavegueres per tornar a remoure les qüestions 

relatives a l’agregació. La ciutat posava traves a la construcció de clavegueres per tal d’assolir 

els seus propòsits; Barcelona deia a Sarrià que si volia empalmar les seves clavegueres havia 

de ser amb la condició que renunciés a la seva autonomia municipal. 

Un dels motius (el bàsic però no l’únic) de la forta oposició sarrianenca a l’annexió era 

la qüestió econòmica. Davant del dèficit de la capital, que en aquell moment (1902) era valorat 

en més de 30 milions de pessetes, Sarrià oposava el seu constant superàvit ( El Sarrianés, 

num.392, 5 juliol de 1902). 

Finalment el Consistori decidí traslladar-se a Madrid, on aconseguí la promesa del 

Ministeri de l’Interior que Sarrià no seria annexionat a Barcelona contra la seva voluntat. 

Els responsables de la vila no van ser els únics a mobilitzar-se contra la qüestió, sinó 

que l’opinió pública i la premsa local també es llançaren a una aferrissada defensa dels seus 

interessos. Com a resultat d’això es va redactar una exposició-protesta, aprovada al Centro 

Sarrianés; fou enviada al Govern central signada per una bona part dels sarrianencs. 

Malgrat tot, la unió entre la població no fou total, ja que molts s’abstingueren de signar 

la dita exposició a causa de les seves desavinences amb la línia general d’actuació del 

Consistori. Aquests eren, concretament, els partidaris del Centre Regionalista de Sarrià, els 

quals, a causa de les esmentades desavinences dugueren a terme la seva lluita pro 

autonòmica paral·lelament a la de l’Ajuntament. 

Posteriorment la qüestió s’anà plantejant periòdicament i potser seria millor dir que el 

“perill” ja no es va oblidar mai. Tot s’acabà tristament per la població de Sarrià quan, amb data 

del 4 de novembre de l’any 1921, fou signat el reial decret que annexionava definitivament 

Sarrià a la ciutat de Barcelona. 

Ràpidament, l’Ajuntament es traslladà a Madrid per tramitar les gestions necessàries 

per tal d’evitar l’aplicació de l’esmentada norma, gestions que no aconseguiren el resultat 

esperat. Inútil, doncs, tota mena de recurs per la via legal, les esperances se centraren en la 



66 
 

pressió a nivell popular, que s’inicià des del primer moment. Aquesta resposta del poble fou en 

un principi totalment unànime; així ho demostren les paraules que llegim al Llibre d’Actes de les 

Sessions Municipals de l’Ajuntament de Sarrià, amb data de 7 de novembre de 1921: “...los 

señores Turell y Torné declaran su satisfacción completa con la protesta tan entusiasta y 

unánime que mantienen todas las fuerzas vives de la población sin distinción de partidos e 

ideas...”. En la mateixa sessió l’Ajuntament acordà solidaritzar-se amb les conclusions 

aprovades en el míting popular celebrat al Spring Cine i agraí públicament al poble de Sarrià: 

“la manera entusiasta en que se ha colocado al lado del Ayuntamiento para que no sea 

arrebatada la independecia municipal de Sarrià...”. S’acordà també dirigir-se a tots els 

ajuntaments de Catalunya per reclamar el suport a la causa de Sarrià, crida que fou 

contestada, no sols pels municipis catalans sinó d’arreu de l’Estat. Ben aviat s’iniciaren els 

enfrontaments entre ambdós consistoris, com ho demostra la reacció espontània que provocà 

la intromissió de l’Ajuntament de Barcelona amb motiu d’una qüestió d’obres públiques, a la 

qual els regidors de Sarrià s’oposaren: “...porque no se reconoce al mismo jurisdicción que le 

autorice a dictar órdenes a este Ayuntamiento, el cual continúa siendo el único con 

competencia según la ley para acordar lo que al término municipal de Sarrià corresponda.”.  

Paral·lelament fou creada la Junta de defensa proautonomia municipal de Sarrià, que 

portà a terme tot tipus d’activitats i de gestions en contra del reial decret i que va promoure la 

publicació del periòdic anomenat Autonomia Municipal, on quedaven reflectides totes les 

accions que en aquells moments es realitzaven contra l’annexió. 

El poble i les institucions representatives del municipi no van escatimar ni un esforç per 

assolir la derogació de la reial ordre. Mítings i manifestacions popular se succeïen unes darrera 

d’altres; així també altres tipus d’accions com telegrames a diversos ministeris, viatges a 

Madrid, etc. L’Ajuntament de Sarrià promogué l’elaboració d’un projecte d’Estatut Municipal, 

que li donaria una àmplia autonomia respecte a Barcelona en cas de no poder mantenir la 

independència municipal. 

Malgrat tots els esforços realitzats, l’Ajuntament va perdre totes les seves atribucions l’1 

d’abril de 1922, dia en que se celebrà a l’Ajuntament de Sarrià la sessió de traspàs de 

competències al de Barcelona, representat pel tinent d’alcalde acompanyat d’alguns funcionaris 

del municipi. La sessió es desenvolupà amb exaltades declaracions com les del regidor Torné, 

representant de la tendència més radicalment contrària a l’annexió. Acabada la sessió, el 

president i altres membres de l’Associació Sarrià manifestaren la seva més enèrgica repulsa 

davant les autoritats barcelonines amb el següent text: “ No per desafecte a la ciutat de 

Barcelona, sinó per vivíssim amor a l’autonomia municipal de Sarrià que deu ésser sagrada per 

a tots aquells que de debò amem la Pàtria, en nom de l’Associació Sarrià, aquí representada 

per les seves Juntes de Govern i Consultiva, i en nom del poble quins sentiments en aquest 

acte interpreto faig constar, invocant fonamentals principis de justícia, la més enèrgica protesta 

contra l’agregació que ara es porta a efecte, despullant Sarrià dels seus legítims drets, a fi que 

mai pugui entendre’s que aquest poble s’ha sotmès de bon grat al jou del municipi barceloní, i 

que ni per temps que passi se’l tingui per abdicat de la seva jurídica personalitat”. 

En l´ultima sessió celebrada per l’Ajuntament de Sarrià (27 de març de 1922) s’aprovà 

per unanimitat el següent manifest a proposta del primer tinent d’alcalde de Sarrià: “...la 

completa reiteración de su disconformidad y protesta contra el Real Decreto de fecha 4 de 

noviembre último, decretando la agregación de Sarrià a Barcelona, protesta que al ser 

renovada en las postrimerías de la actuación oficial del pueblo de Sarrià, es mucho más 

intensa y mucho más sentida si cabe, que cuando fue promulgado el indicado Real Decreto.” 

En segon lloc declarà: “...la esperanza de que esta personalidad perdida, sino totalment, al 

menos en parte, será recobrada el día que la propia Ciudad de Barcelona y los poderes 

públicos se convenzan de que hay que modificar radicalmente la organización municipal de la 

misma a base de restablecer la antigua personalidad de los diversos municipios que la 
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integran.”  La proposta va ser aprovada pel consistori per aclamació continuada amb un crit de 

“Visca l’autonomia municipal de Sarrià”. 

És un fet que en l’actualitat s’ha pres consciència de la necessitat de descentralització 

a tots nivells, començant per la descentralització municipal que ha de representar el 

retrobament de l’antiga personalitat d’aquells pobles que formen Barcelona. 

En el cas concret de Sarrià cal observar com, si bé en molts aspectes han desaparegut 

els trets que antigament la caracteritzaven, resten encara, en gran part, el vestigis d’una 

personalitat ben diferenciada, d’un sentiment de comunitat independent dins la gran 

massificació de la ciutat. 

S’ha vist que encara avui els habitants de l’ex-vila són plenament conscients que Sarrià 

segueix essent un “poble”, amb tots els avantatges que això suposa. Entre aquests caldria 

destacar la relació molt més humana i directa que caracteritza la vida comunitària d’un nucli 

reduït. És també evident que malgrat que en el darrers temps la població ha sofert un augment 

prou considerable, s’han mantingut les peculiaritats pròpies del barri. 

 

 

 

 

Figura 67:  fotografia de 1921 del míting anti-agregacionista celebrat al cinema Spring 

 

Font: fons fotogràfic de l’AMSSG 

 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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3.5.2 EL REIAL DECRET DE 4 DE NOVEMBRE DE 1921 

 

 

A propuesta del ministro de la Gobernación y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de 

Ministros: 

 

Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1 

Queda agregado al término municipal de Barcelona el del Ayuntamiento denominado San 

Vicente de Sarriá, cuya agregación se considerará efectiva a los fines de organización previa 

completándose y ultimándose para que rija en definitiva desde el primero de abril próximo y 

llevándose a cabo con las mismas condiciones y en armonía con lo determinado en los Reales 

Decretos de 20 de abril de 1897 y 9 de julio de 1903. 

Artículo 2 

Los ministros de la Gobernación y de Hacienda dictarán las disposiciones oportunas para la 

ejecución de lo prescrito en el artículo anterior en lo que respectivamente les concierne. 

Artículo 3 

El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente decreto. 

 

Dado en Palacio a 4 de noviembre de 1921 

Alfonso 

 

El Ministro de la Gobernación: Rafael Coello y Olivan.  
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3.5.3 ACTES DE L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ RELACIONADES AMB 

L’ANNEXIÓ  

 

EXTRACTE DE LA SESSIÓ DEL 24 DE MAIG DE 1892, ON JA ES COMENÇA A “PARLAR” 

DE L’ANNEXIÓ: 

“...manifestó asimismo el Sr. Alcalde Presidente que, según se desprende de las noticias que 

diariamente publican los periódicos, parece que ha de ser pronto un hecho que por medio de 

una ley votada en Cortes, se realice la agregación de los pueblos del llano de Barcelona, que 

por lo mismo y haciéndose intérprete de los deseos y aspiraciones de este Municipio y teniendo 

en cuenta las razones de equidad y justicia que presiden en el informe que emitió en el 

expediente la Excma. Diputación Provincial, había recomendado con toda eficacia a distintos 

personajes que se encuentran en la Corte y que deben intervenir en el asunto, interesándoles a 

fin de que la resolución del mismo (ilegible), como es de esperar en el criterio de imparcialidad 

de aquel dictamen. Añadió el Sr. Alcalde que tenía el gusto de transmitir al Ayuntamiento estas 

gestiones, a fin de que conste que su presidente vela constantemente a fin de evitar que una 

mala inteligencia (ilegible) quedaran fallidos las justas aspiraciones de este pueblo en el 

importante asunto que nos afecta, para conseguir lo cual se había dispuesto hasta (ilegible). En 

su vista acuerda el Ayuntamiento, haber oído con la mayor complacencia y satisfacción las 

manifestaciones que acababa de hacer con su habitual desprendimiento el Sr. Alcalde 

Presidente. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión, 

extendiéndose la presente acta que firma con los demás Sres. Concejales asistentes y certifica 

el infrascrito Secretario.” 

 

SESSIÓ (SENCERA) DEL 21 DE NOVEMBRE DE 1921, LA SESSIÓ SEGÜENT A LA 

PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET: 

 “En el pueblo de San Vicente de Sarriá a las diez y ocho horas del día veintiuno de 

Noviembre de mil novecientos veintiuno.  

Reunido en estas Casas Consistoriales el Magnífico Ayuntamiento en sesión pública 

ordinaria de primera convocatoria bajo la presidencia del señor Alcalde D. Rafael Batlle 

Miquelerena y con asistencia de los Sres. Concejales al margen anotados. Abierta la sesión por 

la misma diose lectura por el infrascrito Secretario accidental del acta de la anterior siendo 

aprobada por unanimidad y sin discusión.  

Previa su lectura se acuerda quedar enterado de una comunicación del Gobierno Civil 

de la provincia, Sección de  cuentas municipales trasladando la comunicación del Sr. Director 

General de Administración de fecha 2 de Noviembre aprobando la cuenta de caudales, 

presupuesto y propiedades del Ayuntamiento correspondiente al año 1912 rendidas por el 

Depositario D. Daniel Meola y alcalde D. Joaquim Margenat. 

Asimismo quedó enterado de la comunicación de la Excma. Comisión Mixta de 

Reclutamiento de fecha 14 del actual mes referente a que en el levantamiento de la nota de 

prófugo y declaración de soldado del mozo Miguel Carbonell Puig le corresponde 

definitivamente a esta población el mismo cupo de cincuenta y un hombres. 



70 
 

Leída otra comunicación del Instituto Geográfico Estadístico, Junta provincial del censo 

de población, remitiendo un ejemplar del Resumen numérico municipal de los resultados del 

recuento de habitantes llevado a cabo en este término municipal el día 31 de Diciembre último 

aprobado por dicha Junta provincial se acuerda darse el Ayuntamiento por enterado. 

Sin perjuicio de tercero de conformidad con lo dictaminado por la Comisión de Fomento 

y estricta sujeción a las cláusulas que constan en los informes facultativos son concedidos los 

siguientes permisos: a D. Francisco Solá para construir un pozo en la casa nº49 de la calle de 

Capuchinos; a D. Serafín Santandreu para construir un cobertizo en una casa con fachada a la 

calle de Gironella Baja; a D. Luis Vidal-Quadras para obras de adición en la casa nº 23 de la 

calle de Fernando; a D. Francisco y Emilio Alfons para obras de adición en la casa nº6 de la 

calle de Ángel Guimerá; a D. Pedro Mauri para construir una casa con fachada a la calle de 

Gironella Alta y a D. Gil Solsona para construir un cubierto en la casa nº4 de la calle de San 

Miguel. 

Asimismo y procedente de igual Comisión es aprobado un dictamen concediendo 

permiso a D. José Comas para cubrir una sección del torrente de Pomaret y ocupar después la 

superficie superior que resulte una vez cubierto mediante las siguientes condiciones: 

1º Autorizar a D. José Comas para cubrir aquella sección de cauce del torrente de Pomaret que 

pasa junto a su propiedad de conformidad a los planos presentados que obran en el expediente 

y aprovechar la superficie que resulte una vez cubierto dicho cauce, debiendo atemperarse a 

las condiciones siguientes: 

a) En una extensión de ciento veinticuatro metros ochenta centímetros cuadrados. 

b) Que siendo esta concesión una derivación de las facultades que corresponden al 

Ayuntamiento con carácter exclusivo en cuestión de policía urbana reconocidas por el 

artículo 72 de la vigente ley municipal, se autoriza al concesionario para construir la 

alcantarilla sobre la mencionada sección del cauce del torrente de Pomaret en forma 

que dicha sección quede completamente libre para dar natural acceso al curso de las 

aguas pluviales. 

c) El Ayuntamiento se reserva los derechos que sobre dicha alcantarilla sean necesarios 

para ejercer la acción de policía urbana que por virtud de las facultades dichas le 

corresponden, estando obligado el concesionario al cumplimiento de las reglas de 

salubridad y limpieza de la alcantarilla. 

d) Deberá el concesionario construir la alcantarilla en la forma indicada en los planos 

presentados, reservándose el Ayuntamiento la facultad de inspeccionar las obras por 

conducto del arquitecto municipal, debiendo el concesionario atender las indicaciones 

de dicho facultativo. 

e) Será igualmente obligación del concesionario o sus derecho habitantes, en todo 

tiempo, a la conservación de las obras y limpieza del interior de la alcantarilla, 

atendiéndose al efecto a cuantas órdenes le sean comunicadas. 

f) Que por la superficie de cauce cubierto que ocupará el concesionario, abone por una 

sola vez, la cantidad de trescientas setenta y cuatro pesetas cuarenta céntimos a razón 

de tres pesetas por metro cuadrado de superficie de cauce ocupado. 

g) Además de las anteriores condiciones, deberá atenerse el concesionario o sus derecho 

habitantes a todas las condiciones prescritas por las Ordenanzas Municipales y reglas 

de policía urbana. 

h) La alcantarilla deberá construirse junto al eje del torrente al objeto de facilitar el 

desagüe a la misma de las fincas del margen opuesto. 

Seguidamente el Sr. Presidente de la Comisión de Gobernación manifiesta que reunida 

la Comisión para tratar de la moción formulada en la sección anterior por el concejal Sr. Forné; 

acordó proponer al Consistorio que el auxiliar de la Escuela municipal de dibujo, D. José Pagés 
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Horta sea nombrado profesor de Dibujo Artístico y Modelado, con lo cual no cree que se 

pondrá obstáculo alguno por parte del Ayuntamiento puesto que ello no representa ningún 

gravamen para el Erario municipal toda vez que seguirá cobrando igual remuneración que la 

que consta actualmente en presupuesto; el Ayuntamiento, después de oídas las 

manifestaciones del Sr. Canals y las emitidas también por el concejal señor Baró, Inspector de 

la escuela municipal de Artes y Oficios, acuerda de conformidad con lo propuesto por la 

Comisión de Gobernación. 

Terminada la orden del día y entrado en el periodo de proposiciones y mociones el Sr. 

Cugat en su calidad de Inspector del servicio de alumbrado público ruega que por la Comisión 

de Asuntos Generales proceda al estudio de la iluminación de la plaza de Prat de la Riba 

recientemente reformada y hermoseada, acompañando al efecto una minuta del coste de 

instalación de seis lámpara, así como del suministro de fluido que mensualmente se 

consumiría, acordándose de conformidad a lo interesado por el señor Cugat proponente. 

El concejal señor Torné ruega que por la Comisión de Fomento se estudie cuanto antes 

la completa urbanización de la avenida Espasa, construyéndose la alcantarilla a cuya obra 

prestarán su apoyo y concurso los propietarios afectados y de esa manera podrían ya 

construirse las aceras poniendo aquella vía en condiciones de vialidad. 

El mismo señor interesa que con motivo de las obras que está haciendo la Compañía 

del Ferrocarril en los terrenos adquiridos de la finca del señor Oriol Martí, se vea que las tierras 

sobrantes sean destinadas a cubrir la alcantarilla que se construye por el Ayuntamiento en el 

paseo de Castelar. La Presidencia ofrece que así se hará. 

El señor Baró interesa de la Comisión de Fomento el pronto arreglo de la plaza de 

Artós para cuya obra se había ya consignado en presupuestos anteriores algunas sumas, pues 

se da el caso que en días de lluvia es imposible transitar por ella y da un mal aspecto por ser la 

confluencia de las calles importantes y la entrada de la población. 

El Sr. Beltrán en su calidad de presidente de la Comisión de Fomento contesta al Sr. 

Baró manifestando que el arreglo de dicha plaza (que por cierto es muy necesario) va incluido 

en el Plan de Obras Municipales que el Ayuntamiento o la Comisión de Asuntos Generales ha 

estudiado y por tanto tenía el plan de realizarlas; en la actualidad aunque se desglose de dicho 

plan lo que hace referencia a la plaza Artós, resultaría imposible efectuarlas por su coste, por 

no tener cantidad consignada en presupuesto ni actualmente recursos para poder dar principio 

a las obras, si bien reconoce que es una de las mejoras que más necesita actualmente la 

población. 

Después de rectificar los Sres. Baró y Beltrán, se acuerda que por la Comisión de 

Fomento y Hacienda se estudie si es posible que la referida obra se principie antes de acabar 

el actual presupuesto poniéndose al efecto de acuerdo con la Compañía General de Tranvías a 

la cual interesa sobremanera esta obra. 

El Sr. Estrada manifiesta que desearía ver la instancia presentada por el secretario D. 

Fernando Sans pidiendo dos meses de licencia y el acuerdo del Ayuntamiento concediéndola 

para saber en la forma que se ha solicitado y concedido. La Presidencia ofrece complacer al 

Sr. Estrada. 

A moción de la Presidencia se acuerda solicitar el informe de dos letrados para que 

dictaminen la procedencia o no procedencia de entablar recurso contencioso administrativo 

contra el Real Decreto de 4 de Noviembre, agregando el término municipal de Sarriá al de 

Barcelona. 
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Por último, dicha Presidencia da cuenta de los análisis practicados en las fuentes 

públicas, y como resultado de ellos ha tenido que ordenar la clausura de algunas fuentes por 

resultar que sus aguas pueden ser nocivas a la salud pública. 

Y no formulándose ninguna otra proposición, la Presidencia levanta la sesión a la hora 

y diez minutos de empezada, extendiéndose la presente acta que suscriben todos los 

asistentes junto con el infrascrito Secretario accidental de cuyo contenido certifico.” 

 

SESSIÓ DEL 27 DE MARÇ DE 1922: 

Aquesta sessió és fonamental perquè és la darrera que celebra el consistori. Fixem-nos 

en el nombre de llicències concedides a veïns aquest dia. Són 28, quan a les altres sessions es 

concedien entre 7 i 10. La meva conclusió podria ser (dit de forma gairebé grollera: “Ja que a 

partir d’ara és Barcelona qui es fa càrrec de Sarrià, que espavili ella...” 

 

“En el pueblo de San Vicente de Sarriá a las diez y ocho horas y cuarenta minutos del 

día veintisiete de Marzo de mil novecientos veintidós.  

 Se reúne en estas Casas Consistoriales el Magnífico Ayuntamiento en sesión pública 

ordinaria de primera convocatoria bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Rafael Batlle 

Miquelerena con asistencia de los Sres. Concejales al margen anotados. Abierta la sesión por 

la misma se da lectura por el infrascrito Secretario del acta de la anterior. 

 Terminada la lectura del acta el concejal Sr. Torné manifiesta que se ve en el caso de 

hacer constar su más enérgica protesta contra la declaración que se formula en el Real 

Decreto del Ministerio de Hacienda leída en la sesión anterior relativa a la aplicación de los 

sustitutivos del impuesto de Consumos a esta población con cuya aplicación se dice está 

conforme la titulada Junta de defensa y concejales no dimitentes de Sarriá. 

 Dice el Sr. Torné que él forma parte de la Comisión que fue a Madrid a entregar el 

proyecto de Estatuto municipal en que se hace esta declaración pero que tal declaración se 

hacía para el caso en que la integridad del Estatuto fuese aceptado pero en manera alguna con 

la sola aceptación de este particular. 

 Termina manifestando el Sr. Torné que como quiera que ni él ni la Junta de defensa ni 

los restantes llamados concejales no dimitentes están conformes con la declaración ministerial 

que ha mencionado, por ello que a los efectos necesarios formula esta protesta. 

 La Presidencia declara que constará en acta esta protesta después de lo cual es 

aprobada la anterior acta por unanimidad y sin discusión. 

 Sin perjuicio de tercero, de conformidad con lo dictaminado por la Comisión de 

Fomento y estricta sujeción a las diferentes cláusulas que en los correspondientes dictámenes 

vienen señaladas son concedidos los siguientes permisos: 

 

-a D. José Vila para obras de adición en la casa nº3 de la plaza de Prat de la Riba; 

-a D. Ramón Llaseras para construir una casa en Las Planas de Vallvidrera; 

-a D. José Sans para construir una casa en Vallvidrera;  



73 
 

-a Dª. Luisa Savall para construir un cuarto en la casa nº18 de la calle de Hort de la Vila; 

-a D. José Ximenis para construir un cubierto provisional con fachada a la calle de Santa Rosa; 

-a D. Ramón Casimiro  para obras de adición en la casa nº6 de paseo de la Bonanova; 

-a D. Ramón Niubó para construir un cubierto con frente a la calle de Carrancá; 

-a D. Luis Argullol para obras de adición en una casa con frente a la calle de Mañé y Flaquer; 

-a D. Francisco Morató para obras de reforma en una casa con frente a las calles de Barcelona 

y Jordá; 

-a D. Pedro Tejedor para obras de adición y reforma de una casa de la calle de Pomaret; 

-a D. Antonio Lara para construir un cubierto con frente a la calle de la Industria; 

-a Dª. Josefa Baixeras para renovar de la casa de su propiedad de la calle de Margenat; 

-a Dª. María de los Ángeles Mariá para construir muros de cerca en una casa con frente a la 

calle de Pomaret; 

-a D. Luis Savall concediéndole prórroga para efectuar obras en una casa de la calle de la 

Industria; 

-a la Rda. Madre Superiora de la Divina Pastora para obras de adición en el edificio del paseo 

de la Bonanova; 

-a Dª. Mercedes García Nieto para edificar en la calle del Comercio; 

-a la misma para lo mismo en la calle de Castells; 

-a D. Jacinto Matas para edificar en Las Planas; 

-a D. Saturnino Gibert para edificar en la calle de Cornet i Mas; 

-a Dª. Carlota María Antonia para obras en la calle de San Salvador; 

-a D. Jaime Mament para obras en una casa de la calle de Capuchinos; 

-a Dª. María Domenech para obras en una casa de la calle de Letamendi: 

-a D. Esteban Mitjavila para instalar un motor en una casa de la plaza de la Constitución; 

-a D. Ricardo Grezner para construir una tribuna en una casa de la calle Cuyás; 

-a D. Antonio de Cuadras para abrir catas en la calle de Plantada; 

-a D. Saturnino Durán para pintar los bajos de la casa nº33 de la calle Mayor; 

-a D. Juan Bautista Rovira para cercar terrenos con fachada a la calle de Ángel Guimerá; 

-a D. José Domenech para colocar dos puertas de hierro en una casa de la calle de San José; 

-a D. José Brillas para ampliación de un cubierto en la calle de Buenavista. 

 Según dictamen de la misma Comisión, acuerda el Consistorio lo siguiente: 
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 Aprobar el proyecto de urbanización de terrenos sitos en la falda de la montaña de 

Vallvidrera suscrito por el arquitecto D. José Alemany y presentado por D. Froilán Briz y demás 

propietarios afectados mediante las siguientes condiciones: 

1º. Que los peticionarios deberán ceder gratuitamente todos los terrenos viables; cesión que 

tendrá lugar a medida que se vayan explanando las vías o cercándose los terrenos con 

fachada a las mismas y finalmente siempre que al Ayuntamiento le interese por cualquier 

motivo. 

2º. Que será obligación de los peticionarios o sus derecho-habitantes la ejecución de los 

trabajos de explanación con arreglo a los perfiles longitudinales que se acompañan, así como 

todas las obras de fábrica para conducción de aguas pluviales, muros de sostenimiento, 

escaleras, etc. 

3º. Que satisfagan los derechos siguientes a tenor de las tarifas vigentes, la cantidad de ciento 

cuarenta y seis pesetas cuarenta céntimos. Por apertura calle B, ciento ocho metros cuarenta 

centímetros, cuarenta y ocho pesetas; por apertura calle A, ciento dos metros treinta y cinco 

centímetros, cuarenta y ocho pesetas; por apertura calle C, setenta y tres metros setenta 

centímetros, treinta y dos pesetas; 30% de conservación de vías, treinta y ocho pesetas 

cuarenta céntimos. 

 Según dictamen de la propia Comisión acuerda el consistorio lo siguiente: 

 Aprobar en definitiva el proyecto presentado por D. José Ylla de trazado de un paseo 

particular que atraviese longitudinalmente terrenos propiedad de dicho señor en Pedralbes 

entre el torrente de las aguas del  Llobregat, el de Coll de Finestrellas y la carretera de Cornellá 

a Fogars de Tordera, desarrollándose en un interior en la forma que en los planos se especifica 

y mediante las siguientes condiciones: 

1º. Que el ancho de la vía proyectada que se fija en veinte metros debe ser uniforme en toda la 

longitud de la misma, no siendo aceptable la sección más reducida que para la misma se indica 

en lo que afecta a la parte inmediata al terreno de Finestrellas, a cuyo efecto en el mismo 

deberá construirse una alcantarilla en toda la parte que ocupará la caída de tierras. 

2º. Que el peticionario debe ceder gratuitamente todos los terrenos viables, cesión que tendrá 

lugar a medida que se vaya explanando la vía o cercándose los terrenos con fachada a la 

misma o finalmente siempre que al Ayuntamiento le interesase por cualquier motivo. 

3º. Que será obligación del peticionario o sus derecho-habitantes la ejecución de los trabajos 

de explanación con acuerdo a los perfiles longitudinales y transversales que se acompañan, así 

como las obras de fábrica necesarias para salvar cauces y conducción de aguas pluviales, 

muros de sostenimiento, etc. 

4º. Que una vez explanada la vía deberá proceder a la plantación de árboles de la clase que le 

sea indicada de conformidad a la naturaleza del terreno. 

5º. Que satisfaga en concepto de derechos la cantidad de ochenta y una pesetas noventa 

céntimos. 

Dada cuenta del expediente por descubierto de Cédulas personales en esta localidad 

correspondiente al año 1921, se acordó declarar partidas fallidas dicho descubierto en cantidad 

de trece mil ochocientas pesetas veintiséis céntimos en cuya cantidad van indicados todos los 

recargos. 

Leída una comunicación del arquitecto municipal certificando que las obras referentes a 

la colocación en línea oficial del muro de cerca de la propiedad de D. Cayetano Marfá 
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correspondiente a la calle de San (ilegible), están completamente terminados, acuerda el 

Consistorio, de conformidad con los términos del acuerdo de fecha 13 de Febrero último, 

abonar a dicho señor la cantidad de dos mil quinientas pesetas. 

Leída una comunicación del arquitecto municipal de la que resulta que por parte de D. 

José Vidal Barraquer, la casa de su propiedad número 46 de la calle de San Francisco, ha sido 

derribada la antigua fachada, en forma que ya queda como viable la parte afectada por el 

nuevo trazado de dicha calle, acuerda el Consistorio que de conformidad con los términos del 

acuerdo de fecha 20 de Febrero último se le abone al expresado señor la cantidad de mil 

novecientas treinta y una pesetas. Igualmente acuerda el Consistorio abonar al mismo la 

cantidad de mil pesetas a cambio de ceder por vía pública el terreno de la misma casa afectado 

por el trazado que señalan las demás casas de la calle de Arquitecto Mas, con la cual hace 

esquina, adoptándose este acuerdo de indemnización en méritos del adoptado en la sesión 

anterior de que se gestiona con dicho señor esta mejora. En su consecuencia procede abonar 

a D. José Vidal y Barraquer la cantidad de dos mil novecientas treinta y una pesetas. 

Pertenecientes a los ramos de Fomento, Gobernación y Hacienda, son aprobadas 

treinta y tres cuentas que importan un total de ocho mil ciento ochenta y ocho pesetas siete 

céntimos. 

Examinados los restantes créditos pendientes de reconocimiento hasta la fecha 

presentados al Ayuntamiento acuerda el Consistorio lo siguiente: 

1º Abonar a D. Jacinto Torné la cantidad de dos mil pesetas por viaje y gastos 

efectuados en Madrid al formar parte de la Comisión que gestionó diversos particulares 

relacionados con la agregación de este municipio a la ciudad de Barcelona. 

2º Aprobar a D. José Comas de Argemir la factura de honorarios relativos a la 

redacción del Estatuto Municipal de Sarriá y demás particulares relacionados con el 

mismo pero reduciendo a mil quinientas pesetas el importe de dicha factura que 

asciende a dos mil quinientas pesetas. 

A propuesta de la Presidencia y en vista de los buenos servicios prestados a la 

barriada de Vallvidrera acuerda el Consistorio que a todos los efectos procedentes se 

considere al médico D. José Montmany en iguales condiciones que los restantes médicos de la 

población. 

A propuesta del Sr. Canals acuerda el Consistorio aprobar la minuta de honorarios 

presentada por D. Jesús Sánchez relativa a trabajos relacionados con la agregación la cual 

importa la cantidad de quinientas pesetas. 

A propuesta de la Comisión de Gobernación se acordó que por cuanto a la biblioteca 

instalada en los bajos de estas Casas Consistoriales, hace años no presta el servicio deseado, 

por incomodidad del local; y toda vez que es propio que se ponga al alcance del pueblo los 

libros que para él donaron los vecinos del mismo, se traslade dicha biblioteca al local de la 

Obra Social de Sarriá, que lo tenía solicitado, junto con la mesa y los armarios necesarios para 

que los tenga a disposición del pueblo bajo las prescripciones reglamentarias que para su 

orden viese conveniente. 

A continuación, el segundo teniente de alcalde Sr. Beltrán manifiesta que al estar 

próximo a terminar en su actuación el ayuntamiento, en virtud del Real Decreto de agregación 

a Barcelona, un acto de deuda de gratitud constituye hacer hacia los empleados municipales 

todos constar el reconocimiento de la Corporación por el buen comportamiento y lealtad que 

han observado durante los años que han servido al pueblo de Sarriá. 
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Dice le Sr. Beltrán que en favor de este personal hay que reconocer el mérito de que, a 

pesar de que nunca el Ayuntamiento ha podido remunerarlo por lo exiguo de su presupuesto 

en aquella cuantía que exigen las exigencias de la vida, ha sabido siempre este personal servir 

a la municipalidad con todo afecto y con todo desinterés. 

A parte lo dicho hay que reconocer también que la más completa disciplina y respeto a 

los superiores ha sido una de sus metas predominantes a pesar de la indisciplina que 

principalmente en los últimos tiempos ha invadido todas las esferas sociales. 

Por unanimidad el primer teniente de Alcalde Sr. Canals dice que, otro deber de 

gratitud a cumplir lo tiene el Ayuntamiento con las Autoridades y especialmente con el Rdo. 

Cura párroco de San Vicente, Dr. Bassas y con el Juez Municipal, D. Juan Magret, como 

también con el Secretario del Juzgado, D. Antonio Vilalta, con los cuales durante algunos años 

ha venido colaborando el Ayuntamiento en la obra de trabajar por la prosperidad y tranquilidad 

del pueblo de Sarriá. 

Para los dos primeros propone el Sr. Canals hacer constar en acta su agradecimiento 

por la buena colaboración que en todos momentos han prestado al Ayuntamiento en su difícil 

misión y que la Corporación les pase a visitar personalmente para saludarles, despedirse de 

ellos y comunicarles este acuerdo. 

En cuanto al Secretario del Juzgado municipal D. Antonio Vilalta y Roca propone que 

por tratarse de un funcionario haga constar el Ayuntamiento en su última sesión el 

agradecimiento del mismo por los buenos, honrados e inteligentes servicios que ha venido 

prestando a la población y que seguramente podrá seguir prestando por subsistir el indicado 

Juzgado Municipal. 

Por unanimidad se acuerda todo lo propuesto por el Sr. Canals. 

A propuesta de la Presidencia y en beneficio a los pobres de la población acuerda el 

Consistorio a la Asociación de Amigos de los pobres de Sarriá la cantidad de dos mil pesetas. 

Seguidamente el primer Teniente de Alcalde Sr. Canals entrega a la Presidencia para 

su lectura una comunicación de la denominada Asociación de Sarriá saludando al 

Ayuntamiento con motivo de su constitución y manifestando que está dispuesta a continuar al 

frente de la defensa de los intereses de la población en todo aquello en que quedaran 

huérfanos a consecuencia de desaparecer el día 1º del próximo Abril su representación legal. 

Terminada la lectura, el Sr. Canals manifiesta al Consistorio que este momento 

solemne en que la Corporación Municipal va a dar por terminada la misión que durante siglos 

ha venido desempeñando, entiende que con la mayor sobriedad posible, debe ésta hacer dos 

declaraciones de carácter fundamental. 

En la primera de ellas, la completa reiteración de su disconformidad y protesta con el R. 

D. de fecha 4 de Noviembre último, decretando la agregación de Sarriá a Barcelona, protesta 

que, al ser renovada en las postrimerías de la actuación oficial del pueblo de Sarriá, es mucho 

más intensa y mucho más sentida si cabe que cuando fue promulgado el indicado R. D. 

En la segunda de ellas, la esperanza de que esta personalidad perdida, si no 

totalmente, cuando menos en parte, será recobrada el día en que la propia ciudad de 

Barcelona y los Poderes Públicos se convenzan de que hay que modificar radicalmente la 

organización municipal de la misma a base de restablecer la antigua personalidad de los 

diversos municipios que la integran. 
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Dice el Sr. Canals que estas dos declaraciones no implican odio para nadie, sino que 

están inspiradas en un sentimiento de amor incluido para la ciudad que nos absorbe, para la 

cual como única venganza, si es que esta palabra puede emplearse, solo hay que desear que 

pueda lograr aquella buena administración que anhelan y desean sus propios convecinos. 

Termina el Sr. Canals proponiendo acuerde el Consistorio que a manera de acto de 

última voluntad apruebe las manifestaciones que acaba de formular y declare asimismo haber 

visto con satisfacción la constitución de la Asociación de Sarriá deseando que sea una 

continuadora de la defensa de los intereses de la localidad. 

La propuesta del Sr. Canals es aprobada por aclamación continuada con un grito de 

¡Viva la Autonomía Municipal de Sarriá! 

Seguidamente la Presidencia pregunta si por parte de alguno de los Sres. Concejales 

desea exponer algún particular. 

Ante contestación negativa, la misma Presidencia declara que, por ser ésta la última 

sesión ordinaria que celebra el Ayuntamiento de San Vicente de Sarriá, no es posible dar 

cumplimiento al precepto de la Ley Municipal de que el acta de la misma se apruebe en la 

próxima sesión ordinaria. 

Propone que para salvar este inconveniente que se suspenda la sesión por el tiempo 

que sea necesario para redactar el acta y reanudarla inmediatamente se haya hecho esta 

redacción al objeto de leerla, aprobarla y firmarla. 

Por unanimidad se acuerda lo propuesto por la Presidencia suspendiendose 

seguidamente la sesión a la hora y cuarenta y seis minutos de empezada. 

De conformidad con el acuerdo de suspensión de la sesión se reúne de nuevo la 

Corporación Municipal con asistencia de los mismos Sres. Concejales después de dos horas y 

cuatro minutos de suspendida, dándose lectura del acta de la sesión hasta el acuerdo de la 

Presidencia de suspensión de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin discusión 

firmándola todos los asistentes junto con el infrascrito Secretario de cuyo contenido certifico.” 
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3.5.4 ARTICLES A LA VANGUARDIA SOBRE L’ANNEXIÓ 

Tots els fets referents a l’annexió van ser recollits per diaris de l’època. Malauradament 

el que es conserva pertany a un de sol d’aquests diaris, precisament el que tenia major tirada 

en aquells moments (no és que pretengui fer publicitat de La Vanguardia). 

Al voltant de l’annexió  sorgiren critiques satíriques, còmiques i picaresques. Aquest és 

un article aparegut a La Vanguardia a finals de l’any 1920, quan l’agregació ja es veia venir: 

“Según todos los síntomas el pueblo de Sarriá 

no quiere anexionarse ni nunca lo querrá. 

Y afirman los sociólogos 

que un pueblo en caso tal 

suele chillar muchísimo y suele protestar. 

Con la lengua fuera van de casa en casa 

los más decididos en esta campaña 

y contra el decreto llueven telegramas. 

Todos estos signos pruebas son de rabia; 

pero al mismo tiempo bien pueden probar 

que hay miedo a ciertos modos 

de administrar. 

Y de esta opinión nadie nos sacará: 

Sarriá está con nosotros o no lo está. 

Autores sapientísimos como el doctor Robert 

son en sus obras clínicas de nuestro parecer. 

Fermentum autonomicum in corpus urbis est.  

Libertus es per accidens. Libertus es per se. 

Para hacer la prueba que es más necesaria, 

a Sarriá le brindan mejoras urbanas. 

Más Sarriá no quiere caer en la trampa. 

Todos estos signos prueba son de rabia; 

pero al mismo tiempo signos son tal vez 

de que en cabeza ajena ya el daño ven. 

Y de esta opinión nadie nos sacará: 

Sarriá está con nosotros o no lo está. 

 

 

No cantes más tus pesares y acepta ya la anexión. 

Y la sardana, que es gloria, nos cantaremos los dos. 

Vente conmigo y no temas tu independencia dejar. 

Que el que aquí es tan sólo de pueblo 

será en mi casa de ciudad. 

 

Ay, por Dios, “Pubilla” cállate esas cosas 

que lo que pretendemos es empresa loca. 

Ten por Dios prudencia, confía en tu porfía, 

deja que disfrute de mi autonomía. 

Esas ilusiones no has de realizar; 

basta ya “Pubilla”, deja de soñar. 

Puesto que está decretado vente y no dudes jamás. 

Vente porque ya eres mía y nada podrás. 

Deja que allá en el Congreso se ventile lo del Rif; 

nuestro pleito está fallado y te quiero para mí. 

Te daré mis guardias, mi lujo y mi boato 

y hasta mis tarifas del inquilinato. 

Haré que tus calles estén bien cuidadas 

como lo están las de mis barriadas. 

Abriré anchas vías y algún imbornal. 

Y si te descuidas te abriré en canal. 

Ay, qué fatiguitas siento yo en mi pecho 

viendo consumada la fatal unión; 

pues, aunque proteste con todas mis fuerzas 

ya se ha consumado nuestra agregación, 

nuestra agregaaaaación.  
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“Un municipio que muere”:amb aquest titular el periodista Gaziel, veí de Sarrià, expressava a 

La Vanguardia el novembre de 1921 el seu parer sobre l’agregació: 

 

 “Cuando apenas comenzaba la tarde, oímos bruscamente resonar en la calle la 

trompeta del nuncio de Sarrià, alborotando la dorada e inmóvil refulgencia del aire otoñal; en 

seguida presentimos que ocurría algo grave. Esa trompeta solía ser, para los vecinos del 

pueblo, una voz pública, vigilante y amiga. Nos daba cuenta de accidentes del barrio, casi 

familiares, y nos dirigía con toda lealtad, avisos y recomendaciones municipales: el boticario de 

la esquina había perdido su perro favorito; en la plaza Sant Vicenç se acababa de instalar un 

tiovivo, económico y popular: el señor alcalde recordaba que se echasen las basuras a la calle 

o que debían recogerse las cédulas. El tono de la trompeta era siempre templado, la voz del 

nuncio, amistosa. Pero la otra tarde, el toque de aviso fue tan brusco, tan recio, tan alto y 

precipitado, que más bien parecía un alarido de angustia o un grito de alerta. Aquella no era la 

trompeta de siempre; aquella era -¡válgame Dios!- una trompeta perseguida e indignada. 

 Todos los vecinos nos asomamos a la calle. Se hizo un acongojado y expectante 

silencio. Y cuando el nuncio pronunció la tradicional fórmula anunciatoria: “Se fa sapiguer!...” 

todos advertimos con espanto que la voz le temblaba en los labios. Había motivo para ello: lo 

que nos dijo el nuncio fue que la agregación de Sarrià a Barcelona amenazaba aniquilar 

traidoramente, inesperadamente, nuestra independencia municipal, y que los buenos 

sarrianenses debían acudir en seguida a la alcaldía, para organizar y robustecer la resistencia 

del pueblo. Y al decir esto, el nuncio –funcionario sobrio e impasible- nos enardecía 

excepcionalmente con un gran gesto dramático, extendiendo el brazo y señalando, con la 

embocadura de su trompeta irritada, el rumbo de la Casa Consistorial. 

 Hubo un momento de estupor. Parecía imposible que bajo la dulzura de aquella siesta 

otoñal pudiesen esconderse unas tan grandes y tan arteras maquinaciones de los enemigos 

del pueblo. Pero era cierto, ciertísimo: el nuncio lo afirmaba, y el nuncio no miente. Los 

pacíficos tenderos del barrio se volvieron hacia el interior de sus tiendas, pidiendo el sombrero 

como quien pide las armas; y allá se fueron todos hacia el Capitolio, digo, hacia el 

Ayuntamiento, porque todos sentían que la patria se hallaba en peligro.  

 Fue inútil. Cuando los vecinos de Sarrià, con sólo andar unos pasos, llegaron a la 

alcaldía, sin darles tiempo a defenderse, sin oírles siquiera, allá en Madrid, la agregación, 

sigilosamente amañada, era un hecho. 

 No discutamos la disposición gubernamental. Yo creo, sinceramente, que sería pueril 

empeñarse en sostener que la agregación de Sarrià a Barcelona es un absurdo, algo 

monstruoso y nunca visto. No: es, simplemente, un episodio fatal de la eterna lucha entre las 

grandes ciudades expansivas y los pequeños municipios lindantes con ellas; es un hecho 

inevitable, que debía acontecer tarde o temprano. Barcelona ha absorbido Sarrià como 

absorbió anteriormente a otros pueblos próximos, tal como París, Londres, Nueva York y todas 

las grandes urbes modernas debieron hacerlo en gran escala, por aquella razón molesta, pero 

suprema, de que el pez grande se come a los chicos. Más, en el caso presente, lo lamentable 

no ha sido el hecho de sobras previsto, sino el procedimiento, la actitud antipática de aquellos 

que lo realizaron, y cuya significación política parecía obligarles, precisamente, a adoptar otros 

medios. Yo tengo el convencimiento de que lo más molesto, para los vecinos de Sarrià, no ha 

sido la conversión en sí misma, sino la manera brusca de hacerla, la suerte del estacazo, 

inmerecido y brutal, que se les ha pegado para convertirles. Y solo peor, aún, no ha sido la 

estaca sino la mano oculta que la sostenía. 
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 Quizá los barceloneses os sonriáis de esas susceptibilidades; pero, creedme, no son 

cosa de risa. Los problemas de libertad colectiva, aunque sea local, no deben medirse nunca 

por su extensión geográfica, antes por el contrario deben ser apreciados exclusivamente según 

su intensidad sentimental. Que Sarrià sea o deje de ser un municipio autónomo, es cosa que 

tiene sin cuidado al mundo. Conformes: pero, razonando de esta suerte despreciativa e irónica, 

los gobernantes de España también podrían llegar a la conclusión de que el hecho que 

Catalunya sea o deje de ser una región autónoma, es cosa que no le importa un bledo al 

universo. Este criterio, que a todos los autonomistas les parece una irritante e intolerable 

monstruosidad, es ni más ni menos, aunque a distinta escala, el mismo que algunos de ellos no 

han tenido el menor escrúpulo de aplicar a Sarrià. 

  

En la resolución del antiguo pleito, ha habido un desprecio absoluto de los factores 

sentimentales, para atender exclusivamente a los intereses políticos y económicos. Repito que 

yo estoy conforme con la conveniencia de la agregación. Pero creo que hay medios de hacer 

bien las cosas, aún las más delicadas, y que los sarrianenses están en lo cierto al quejarse de 

que se les haya tratado tan desconsideradamente, y sobre todo al dolerse por ser quienes son 

los autores, instigadores y cómplices del tratamiento. Ha sido éste un habilidoso artilugio, mitad 

prusiano, mitad jesuítico, en el mal sentido que el vulgo suele dar a estas palabras. Se ha 

elaborado en la sombra, se ha guardado un absoluto sigilo, se ha mantenido dormida la 

conciencia de los interesados; y de pronto, cuando ya no había tiempo para nada, sin enterar a 

nadie, un real decreto fulminante… y basta. Como habilidad de orden sucedario, no está mal. 

Algunos llegan a admirarla: que astucia, dicen, que “mano izquierda”; ¡esto es digno de 

Bismarck!   Yo no sé si Bismarck hacía cosas de esas. Es probable que sí. Pero en todo caso, 

ello no significaría nada más sino que hay grandes hombres que hacen cosas muy feas. 

 Mírese como se quiera, el procedimiento seguido para la agregación de Sarrià a 

Barcelona es un acto esencialmente antipático. Y aquí, al chocar con esta antipatía, damos en 

la medida de nuestro comentario. Esta falta de gracia persuasiva, de amabilidad convincente, 

de maravillosa y divina facultad que atrae hacia sí las cosas y las almas, como el imán al acero, 

es una gran desgracia y una característica de la Cataluña actual. ¿Por qué, Señor, sus 

hombres políticos más representativos son tan hoscos, tan ásperos, tan repelentes, y son tan 

ingratos sus procedimientos? ¿Por qué ellos, cuyos ideales y doctrinas se fundamentan en 

instintos inefables y hondas vibraciones sentimentales, son tan secos, tan áridos, tan poco 

entrañables, tan avaros de su corazón? Innumerables veces hemos soñado lo que habría 

podido ser el resurgimiento de la Cataluña moderna, si todas las maniobras del cálculo político 

y las exaltaciones personistas se hubiesen trocado en arrolladoras corrientes de simpatía, 

nobleza y generosidad. Yo no sé; pero, a través del tiempo, se me figura que la generación 

catalana actual habrá de caracterizarse en conjunto, tanto en política como en literatura, y 

salvo excepciones individuales, por una falta suprema: la falta de cordialidad. 

 En la dulzura del aire dominical, mientras la tarde de otoño declinaba lentamente 

fuimos a dar nuestro acostumbrado paseo hasta la Bonanova, y nos paramos en lo alto de la 

calle Ganduxer, bajo el follaje amarillento de los plátanos, cuya sombra parecía más densa y 

difusa al mezclarse con la penetrante humedad del crepúsculo. Sobre el fondo amoratado de 

los montes próximos, las lucecillas del Tibidabo y de Vallvidrera palpitaban vivamente en las 

alturas venteadas y frías. Unos brochazos cárdenos rayaban el cristal del cielo, por encima de 

la silueta dentada y oscura de Sant Pere Màrtir. Y en la crestería de la sierra destacaban, aquí 

y allá, en pelotones dispersos, bosquecillos de pinos esmaltados en miniatura sobre un fondo 

color de oro viejo. 
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 Al pie del monte, el caserío de Sarrià, manso, extendido, casi borrado en la penumbra, 

con algunos belvederes y cúpulas albeando a lo lejos, entre densos macizos de frondas 

dormidas. 

 A la izquierda del pueblo, una profunda llanura declinándose y perdiéndose hacia el 

mar, salpicada de quintas. Y luego, más lejos, bajo un colchón de niebla, la ciudad tentacular 

de cuyo fondo brotaban largos y rapidos regueros de luz que avanzaban velozmente por la 

llanura en dirección a Sarrià, y se sumían en la aldea por todos sus flancos, como si estuviesen 

urdiendo una red invisible para apresarle y rendirla. 

 Cerraba la noche. De los tejados pueblerinos brotaban, en la quietud del aire otoñal, 

lentas y perezosas humaredas que al remontar en perspectiva la cresta del monte oscurecido 

enturbiaban los claros ojos de las estrellas… ¿Cuántos siglos hace que Sarrià está aquí, tal 

como la vemos mansamente acurrucada al pie de la sierra? La ciudad, que él vio crecer a lo 

lejos, ha ido remontando el llano y la ladera, hasta venir a ahogarle, a absorberle. Mañana, 

quedará anegado bajo el desbordamiento de la capital. Sarrià ha dejado de ser un pueblo, es 

un barrio. 

 Al oír dar las horas, miramos al campanario parroquial. La torre se yergue tristemente 

sobre el caserío abatido. Y la esfera del reloj, con su luz pálida, amarillenta, parece un ojo 

moribundo, que se apaga y extingue.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

3.6 IMPORTÀNCIA I FUNCIÓ DE SARRIÀ COM A BARRI 

BARCELONÍ 

Sarrià ha sofert molts canvis des que va deixar d’ésser vila i es va convertir en un dels 

nombrosos barris de Barcelona. 

El sarrianencs eren distingits per llurs costums patriarcals i un profund sentiment religiós. 

Avui, Sarrià és un barri més de Barcelona. El pensament dels habitants de Sarrià és molt 

semblant al de qualsevol barceloní, però les velles generacions encara poden conservar, i de 

fet conserven, idees tradicionalistes i conservadores. Tradicionalista, però no espanyolistes. 

Sarrià-Sant Gervasi és el districte de Barcelona on CiU aconsegueix els seus millors resultats. 

Ho podem veure al següent quadre (figura 68): 

 

Font: www.gencat.cat           

Des del punt de vista urbanístic, acabada la Guerra Civil del 36-39,Sarrià ha estat 

estancada durant molts anys. L’increment de població del anys 60 fins als 70 va provocar un 

fort creixement en la edificació, masies, camps i torres senyorials per mitjà de plans parcials. 

Mitjançant grans operacions immobiliàries petites cases passen a convertir-se en blocs 

d’edificis per a gent de classe alta. 

 La propietat de la terra és a mans en gran mesura de la gent que, havent guanyat la 

guerra, però no sols per aquest fet, participava en la política oficial de post-guerra, en molts 

casos situada en punts claus del sistema. D’aquesta manera Sarrià es veurà dotada d’un gran 

índex de serveis i/o d’un nivell d’edificacions generalment superiors a altres barris barcelonins. 

Molt pocs carrers de Sarrià, per exemple, es queden sense asfaltar, i és, després de 

l’Eixample, el barri més ben il·luminat de Barcelona (aproximadament 3.500 punts de llum al 

1971). És cert que Franco va morir, i per tant la dictadura acabà, el 1975. Actualment les 

condicions entre barris han tendit a igualar-se molt, però no és menys cert que en l’àmbit de 

l’urbanisme, la longevitat de les actuacions és elevada (per exemple, la vida útil d’una edificació 

qualsevol és molt llarga). 
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 La construcció de la Ronda del Mig (o Primer Cinturó de Ronda com es va dir al 

començament), ja va afectar Sarrià. És aquest un projecte que es contempla ja des de  les 

primeres intervencions destinades a unir tota la ciutat, abans fins i tot de l’annexió. Ja el podem 

trobar en el  Plà Jaussely del 1903. 

 Figura 69:   El Pla Jaussely              
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Torna a aparèixer amb el Pla d’enllaços de 1917 (figura 70) 

 

 

 

El projecte proposat del cinturó era un altre, doncs el traçat inicial feia que es passés 

per sobre la plaça Eguilaz 

El projecte proposat i aprovat de la Ronda del Mig era una altre, doncs el traçat inicial 

feia que es passés per sobre la plaça Eguilaz, 
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Figura 71: la Ronda del Mig al seu pas per la plaça Eguilaz 

          

Font: PGM (1976) 

Es va respectar aquesta plaça, fent una estranya corba des de la plaça d’Enric Prat de 

la Riba fins a la Via Augusta. 

També es va variar l’ample fins a la meitat de la que havia de passar per barris 

populars com La Bordeta o Sants, quedant el tros de General Mitre com a mostra evident de 

discriminació entre barris. 

L’explicació d’aquesta discriminació és senzilla. Tot i que la ronda s’ha executat durant 

tot el segle XX, va ser en la època del “porciolisme” (1957-1973) quan és va dur a terme aquest 

tram. En aquesta època, la influència de les classes benestants (radicada en gran mesura al 

barri de Sarrià) sobre la política urbanística municipal era suficientment forta com per a 

modificar seguint uns interessos particulars el traçat d’una infraestructura d’escala urbana. 

Un altre problema, ja també passat, va estar el de les Cotxeres de Tramvies de Sarrià, 

el solar que ocupaven les quals va ser venut, sense provocar gaires conflictes, a part d’alguns 

articles de premsa denunciant la pèrdua d’un espai que podria ser públic. Avui, en l’antic solar 

hi ha edificis en gran part. L’ordenació del solar fou a càrrec de J. A. Coderch. 

El tros edificat ocupa en bona part l’ocupat per les Cotxeres, malgrat que el Pla 

Comarcal del 73 qualificava aquella parcel.la com a zona verda tota ella. Mitjançant una 

modificació del PGM es va qualificar com a zona verda la part que ocupen els actuals Jardins 

de Joan Vinyoli.  
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Figura 72: el solar ocupat per les antigues cotxeres de tranvies de Sarrià 

 

Font: http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 

 

 

Als límits de Sarrià existeix una barriada que es va anar desenvolupant des de la post-

guerra fins als anys 60 basada en una construcció anàrquica. És Can Caralleu, originada a 

partir d’una manca d’habitatge degut a una massiva arribada de treballadors de la teuleria, que 

buscaven un lloc on establir-se. L’indret el constitueix un carrer central d’un quilòmetre de 

longitud, que puja per la muntanya, no practicable pels transports públics, i asfaltada molts 

anys més tard. Aquest greu dèficit en el transport públic s’ha alleugerit una mica amb la 

implementació, des del 2006, d’un “bus de barri”. La barriada era pràcticament impenetrable, on 

ningú es queixava per por a represàlies, ja que no és del tot legal. 

Amb la construcció de la Ronda de Dalt els anys 90, la situació va canviar radicalment. 

El sector es va valoritzar moltíssim i les antigues barraques van anar progressivament deixant 

pas a noves edificacions d’alt standing.  
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Figura 73: la barriada de Can Caralleu i el “bus de barri” 

 

Font: www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130 

 

Aquí podem veure un dibuix satíric, aparegut a un diari barceloní a finals dels anys 70, 

on podem localitzar aquests problemes urbanístics del barri (figura 74): 

             

 

             Font: fons de l’AMSSG 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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3.7 EL PLA D’EIXAMPLE DE SARRIÀ 

Entre 1887 i 1910 (no disposem de dades intermitges), la població de Sarrià va crèixer 

en  mes de 3.400 habitants. Tenint en compte que la població el 1887 era de 4.630 persones, 

l’increment suposa un 174 i escaig percent en un periode de 20 anys. 

Aquest fenòmen d’increment poblacional no és exclusiu, ni de bon tros, de Sarrià. 

Barcelona, durant tot el segle XIX, va incrementar moltíssim la seva població. A més, Barcelona 

estava ofegada per les muralles i no podia incrementar el sòl disponible...i anava creixent en 

alçada fins a límits insostenibles. Per això, en quant es van derribar les muralles, es va fer 

imprescindible un pla d’eixample. L’Ajuntament va proposar el 1859 la realització de un concurs 

per a definir aquest projecte d’eixample. El projecte guanyador va ser el d’Antoni Rovira i Trias. 

Però el projecte que al final es va dur a terme va ser el de l’enginyer militar Ildefons Cerdà, 

respaldat pel Ministeri de Foment. 

En aquesta imatge podem veure la proposta d’Eixample de Cerdà, el 1859 (figura 75): 

 

Font: http://artebajocinca.blogspot.com/2010/05/arquitectura-y-urbansimo-del-siglo-xix.html 

Seguint l’exemple de Barcelona, el 1902, Sarrià va voler realitzar el seu propi eixample. 

 Sarrià, el qual gaudia d’una sanejada situació ecònomica i que no fou inclòs en el Reial 

Decret d’Agregació de 1897, volgué desenvolupar un urbanisme d’acord amb les exigències 

dels nous temps i que pogués competir en qualitat amb el projecte de l’Eixample de Barcelona. 

Foren redactades unes bases per a poder presentar-les al concurs de Pla de l’Eixample. L’únic 

projecte que s’hi va presentar fou el de l’arquitecte Calvet, el qual havia respectat tot allò que 

s’havia construït d’acord amb les alineacions del plànol de Francesc Mariné. Calvet va projectar 

un urbanisme regular que va separar del terme municipal de Barcelona mitjançant un passeig 

de Circumval·lació de 50 metres d’amplària.Va situar un gran mercat a Can Canet de la Riera, 

on hi ha actualment, en el districte ja de Les Corts el Reial Club de Tenis Barcelona. Al seu 

costat, un escorxador; el conjunt estava separat de les zones edificables mitjançant uns jardins. 

Foren projectades una sèrie de places concèntriques amb uns eixos transversals per a 

comunicar unes zones amb les altres. 

 Un dels punts destacats era el trasllat del cementiri a la zona de Finestrelles, fet que 

afavoria el desenvolupament urbà dels terrenys de les Tres Torres, l’heretat de la Nena Casas i 

diversos propietaris lindants amb el passeig de la Bonanova. Aquesta proposta fou motiu que la 
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Junta de Sanitat retingués el projecte a causa de l’aprovació d’un ordre de tancament del 

cementiri, aleshores en plè funcionament, i que l’Ajuntament de Sarrià no havia dut a terme. 

 En principi, l’arquitecte de la Diputació havia donat el seu vistiplau, havent-hi introduït 

unes esmenes sobre una sèrie de mancances. Les esmenes a fer-hi i la retenció del projecte 

per la Junta de Sanitat van precipitar que el projecte fos retirat sense ser aprovat el 10 de juny 

de 1907. 

A nivell escrit és una proposta sumament detallada: 

1. Memòria descriptiva 

 Idees generals sobre les ciutats 

 Consideracions sobre Sant Vicenç de Sarrià 

 Càlcul dels recursos concedits per la llei 22/desembre/1876 sobre obres 

d’eixample als Ajuntaments 

 Descripció del projecte 

 Urbanització de les noves vies 

 Paviments i voreres 

 Canalitzacions 

 Distribució de les illes 

 Condicions de les noves edificacions 

 Clavegueram: descripció i funcionament 

2. Càlculs 

 Del clavegueram general 

 De les imbornals 

 Dels pous de registre 

 De les comportes 

 De les rasants 

 De les canalitzacions 

 De la neteja i la conservació 

 De l’extracció i transport de les deixalles  

 

Tot i que, a nivell escrit resulta un projecte molt minuciós, a nivell gràfic, al meu 

entendre, és clarament deficient. De fet, només he pogut trobar un document (desconec si es 

van elaborar més, però em permeto posar-ho en dubte).  

  És un plànol general, a una escala bastant gran: 1/2000. En ell es poden trobar els 

criteris generals, “l’estructura”. A més és un plànol bastant poc “precís”: on estan els amples del 

carrers? I les alçades de les edificacions? I els usos?... 

Però, em pregunto, què passa quan canviem d’escala i ens trobem amb els petits 

problemes? Trobo molt a faltar plànols de detall, seccions de carrers. La xarxa de clavegueram, 

tan ben descrita a la memòria, no apareix dibuixada enlloc. 

De tota manera, he d’intentar no ser tan crític. Hauríem de contextualitzar el projecte: 

estem a inicis del segle XX, on no es donava la importància cabdal que donem ara a la part 

gràfica i sí a la part escrita (que en aquest cas ocupa 402! pàgines. Segons els paràmetres 

actuals es produeix una claríssima descompensació entre la part escrita i la part gràfica. 
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Figura 76: plànol de la proposta de Eixample de Sarrià de 1902 

 

  Font: fons cartogràfic de l’AMSS 

 

http://www.tmb.cat/es/linia-de-bus/-/bus/130
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4 CAS D’ESTUDI 
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4.1 L’ELECCIÓ DEL CAS 

En un principi tenia la intenció de mostrar la morfologia del barri amb 8 exemples. 

Cadascun d’ells volia ser el reflex d’una situació particular. Aquests 8 casos d’estudi eren 

(figura 77): 

 

 

1. Zones peatonalitzades: Sarrià Vell 

 

  Font: elaboració pròpia 

 

2. Espais de comunicació barri-muntanya: el Torrent de les Monges  

 

  Font: elaboració pròpia 
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3. Vies de gran importància estratègica pel conjunt de la Ciutat: la Ronda de Dalt 

 Font: elaboració pròpia 

 

4. Vies de nova obertura: l’avinguda Foix (comunica el barri amb la Ronda de Dalt) 

         Font: elaboració pròpia 

 

 

5. Vies eixamplades: el carrer Eduardo Conde (connexió Diagonal-Avinguda Foix) 

 

         Font: elaboració pròpia 
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6. Vies de comunicació amb altres barris: la Carretera de Sarrià 

        Font: elaboració pròpia 

 

7. Vies que han canviat el seu traçat inicial: el l’Avinguda General Mitre-Ronda del Mig  

     Font: elaboració pròpia 

 

8. Vies que han estat perllongades: el cas de la Via Augusta 

          Font: elaboració pròpia
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Em van fer adonar que eren massa el nombre de casos. 

Es molt possible que, intentant explicar-los tots, acabés per no explicar-ne cap; o 

almenys de forma mínimament intel·ligible. 

Per tant, vaig escollir només 1 cas. Ara bé: quin criteri he seguit per eliminar els altres 7 

casos?  

El cas de la peatonalització de Sarrià Vell. És un dels casos que he decidit d’eliminar. I 

perquè? A la presentació del projecte de tesi ja vaig comentar que la peatonalització de cascos 

històrics és molt comú a Barcelona. No és privativa de Sarrià. La majoria dels centres dels 

barris, coincidents més o menys amb els límits dels cascs urbans dels antics municipis, estan 

en major o menor mesura peatonalitzats. De totes maneres acostumen a coincidir amb carrers 

massa estrets per a intentar fer conviure un trànsit rodat amb la gent passejant... Aquest fet és 

el que bàsicament m’ha fet rebutjar aquest cas. S’ha de dir en honor a la veritat que encara que 

el nom “peatonalització” sigui comú, en tots els barris s’ha dut a terme de formes diferents, com 

també són diferents tots els barris de Barcelona. 

El cas de la Ronda de Dalt. És aquest un cas paradigmàtic d’un projecte que afecta a 

tota la ciutat, no només al barri de Sarrià. És un projecte a escala de ciutat, no de barri. Si el 

que vull explicar és la “petita escala” l’he de rebutjar. 

El cas de la Avinguda Foix i el cas del Carrer Eduardo Conde. Aquests dos casos 

“pengen” de la Ronda de Dalt. Podríem dir que no son casos stricto sensu. De fet, l’Avinguda 

Foix és va urbanitzar aprofitant l’entrada en servei de la Ronda de Dalt. La seva forma sinuosa 

és causada perquè es va aprofitar la llera (ja dessecada) d’un antic torrent (la Riera Blanca). El 

Carrer Eduardo Conde ja existia com a tal. Al mateix temps que s’inaugurà l’Avinguda Foix, 

aquest carrer, que representava la seva prolongació, va ser eixamplat. L’ús de les seves vores, 

bàsicament residencial, no va canviar i per tant la seva morfologia tampoc.  Mitjançant aquests 

dos carrers, Foix i Eduardo Conde, la Ronda de Dalt té una sortida cap al centre de la ciutat a 

través de Sarrià. Aquesta sortida, juntament amb totes les altres ajuden a que la Ronda no 

tingui només el caràcter de “autopista urbana”. 

En el cas de la Carretera de Sarrià, tot i ser un exemple molt clar de com un “camí” pot 

modificar substancialment la morfologia d’un barri, he decidit eliminar-lo perquè encara que es 

digui “de Sarrià” no es troba al Sarrià antic, ni tan sols al districte, sinó que pertany al districte 

de l’Eixample. 

La Ronda del General Mitre, a l’igual que la Ronda de Dalt, representa un intent de 

vertebrar tota la ciutat.  

El tram final de la Via Augusta mostra un interès clarament menor. És cert que pot 

ajudar a veure com s’han desenvolupat les “vores” d’un barri. Però també he de dir, en honor a 

la veritat, que allò que més em va cridar l’atenció és l’escàndol que es produí amb el cobriment 

de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat (en la línia del Vallès). L’escàndol no va ser la 

cobertura en si mateixa. Cobrir unes vies fèrries i aprofitar el sostre per perllongar un carrer té 

molt de sentit. El que va provocar l’escàndol és l’alçada de la coberta, que va provocar un tall, 

irresoluble, entre els barris de Sarrià i el de les Tres Torres, de forma que aquest tram de la Via 

Augusta, entre el carrer Vergós i el passeig de la Bonanova és anomenat, molt gràficament, “el 

mur de la vergonya”. En tot cas, el dissortat tractament d’aquesta via no exemplifica el canvi en 

la morfologia d’un barri i per això ha estat també eliminat. 
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4.2 EL TORRENT DE LES MONGES 

 

4.2.1 L’ESCALA PETITA 

 Aquesta introducció al tema de la petita escala està molt basada en un article d’en Jordi 

Ferrando dins del llibre Urbanisme a Barcelona-1999, adequada, això sí, en el marc de la tesi. 

 

Més enllà de les grans operacions emblemàtiques, d’escala de ciutat, que configuren la 

producció més difosa de l’urbanisme barceloní des de fa anys, la ciutat es nodreix també d’un 

nombre elevat de petites intervencions, d’escala gairebé domèstica, que a poc a poc defineixen 

el caràcter dels seus barris. Són intervencions poc conegudes, gens aparatoses, on les 

condicions d’autoria estan amb freqüència mediatitzades per les característiques del lloc o per 

la manera en què els projectes es gestionen i es produeixen. Són però, en aquelles ocasions 

en què el projectista és capaç de donar la volta a unes bases de partida no necessàriament 

favorables, el refugi per a l’assaig i l’experimentació que altres fragments de la ciutat, més 

compromesos, no fan possible. Ningú s’imagina assajos i experiments a, posem per cas, el 

disseny general de la Ronda de Dalt.  

 Si les condicions del lloc són premissa fonamental, o, com a mínim ho haurien d’ésser, 

de qualsevol projecte arquitectònic, en els espais públics de petita dimensió aquestes prenen 

una rellevància capaç de condicionar fortament el projecte a desenvolupar. De fet, arriba al 

punt extrem de què, quan has acceptat aquestes premisses, el projecte quasi surt sol. El 

projecte ja és allà, i la nostra funció consisteix en treure’l a la llum. Sovint es tracta d’espais 

incapaços de qualsevol altre aprofitament urbanístic, precisament per la seva petita dimensió, o 

per la seva excessiva pendent, o per qualsevol altre factor (no descartem, ni molt menys, trobar 

a l’hora, diversos factors). Són, com si diguéssim, retalls d’un gran vestit, retalls, però, amb els 

que hem de confeccionar un altre vestit. I aquest vestit ha de ser digne. Les seves condicions 

dimensionals, topogràfiques o d’entorn els fan amb freqüència espais de difícil articulació amb 

la ciutat, deslligats de la xarxa bàsica d’espais públics, molt vinculats a les condicions dels 

edificis (si n’hi ha) immediats, dels quals moltes vegades es nodreixen per definir les “regles del 

joc”. Les preexistències són cabdals: construccions de l’entorn (sovint de poca o nul·la qualitat), 

topografia, vegetació existent... Em costa molt imaginar un projecte d’aquest tipus, un bon 

projecte s’entén, el qual es treballi a partir només de les ratlles que defineixen els límits. 

 El programa constitueix el segon condicionant. És un programa cada cop més predefinit 

i més complex, més “tancat” com si diguéssim abans de la intervenció de qui ha de fer la 

proposta d’ordenació. El projectista té marge de maniobra en aquest aspecte, però no molta. 

 Com l’entorn és tan important, és normal que també ho siguin no només les “coses” 

sinó també les persones.: els veïns, els gestors dels districtes, els tècnics especialitzats en les 

diferents tecnologies relacionades amb l’espai públic –el trànsit, l’enllumenat, el sanejament, 

l’enjardinament,... Tota aquesta gent té coses a dir. I els hem d’escoltar amb atenció. No 

podem pretendre fer un projecte d’aquest tipus sense tenir-los en compte. Les seves 

necessitats ho són també del projecte. Sense cap dubte, és aquest un senyal positiu que 

evidencia fins a quin punt la intervenció sobre els espais públics de la ciutat és una tasca 

d’abast cada cop més ampli i no reduïda a una sola persona o un sol grup de treball. Però hem 

de tenir en compte que un projecte coherent no és només la suma de diferents parts. Aquí no 

s’acompleix la propietat matemàtica associativa. És un tot. Em de parlar, per exemple, amb els 

veïns però tenint en compte allò que ens han dit els tècnics en trànsit. Jo treballo, encara que 

sóc arquitecte, donant classes a futurs enginyers (de camins a sobre). Existeix una certa 
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tendència a que els enginyers i els arquitectes vagin per lliure. En tots els projectes, però 

sobretot en aquests no val allò del “zapatero a tus zapatos” sinó més aviat “la unió fa la força”. 

El projectista ha deixat de tenir tota la capacitat articuladora en la definició del programa i la 

possibilitat de vetllar ell sol per la coherència amb altres dades de partida. La possibilitat que la 

seqüència lloc-programa-projecte mantingui una lògica global necessita d’entrada una reflexió 

externa. 

 Els espais que així es generen tenen una notable ambigüitat tipològica. Són espais que 

ja no són ben bé ni parcs ni jardins ni placetes. O, més aviat, tenen alhora una mica de parc, de 

jardí i de placeta. Què és el Torrent de les Monges? És un parc? És un jardí? És una placeta? 

Té una part de parc, però també en té de jardí. També té una placeta. Però que és? Aquesta 

ambigüitat és present fins i tot en el nom “oficial: a vegades he trobat escrit Parc del Torrent de 

les Monges ( rebatejat com Joan Reventós) o Jardí del Torrent de les Monges...  

 La rotunditat de les intervencions dels primers anys vuitanta  -places “dures” clarament 

inserides dins de la trama urbana (plaça dels Països Catalans) i articuladores del seu teixit, i 

parcs on poder disposar del verd que a la ciutat li calia (recordem el context: s’acabava de sortir 

d’una dictadura molt poc “sensible” amb l’urbanisme) i fer possible activitats lúdiques i 

d’esbarjo, va donar pas a tipologies híbrides, amb la possibilitat de crear espais ambigus. Els 

petits espais de barri han significat una explosió en aquest sentit. La seva desvinculació de 

l’estructura general d’espais urbans els fa dipositaris de de la necessitat absoluta d’atendre 

demandes totalment diverses en el seu si.  

 La voluntat de resoldre el conjunt del projecte a través d’un únic gest, capaç per sí 

mateixa de donar resposta a la totalitat de les necessitats, tant funcionals com d’imatge, és una 

temptació de vegades massa forta. Tot i la major complexitat dels programes que s’intenta 

encabir en aquests espais de dimensió reduïda, gairebé sempre es resolen amb una única 

operació projectual globalitzadora. El terreny, sovint de topografia complexa, es plega i 

s’articula per amagar estacions transformadores, permetre l’accesibilitat a punts situats a 

diferents cotes o facilitar l’ús de les cobertes dels apartaments, mentre que alhora dota de 

lògica projectual a l’espai que es vol crear. És un mecanisme de projectació que amaga la 

veritable dimensió dels espais (que enganya si ho volem dir així), que també difumina els seus 

límits, que intenta superar les seves limitacions en quant a extensió, forma o programa. 

Implementa un mecanisme on l’accesibilitat és fonamental, no només per a persones amb 

mobilitat reduïda, sinó per a tothom. 

 Els elements construïts pràcticament no hi són presents. S’intenta que no hi hagi murs 

de contenció (no sempre s’aconsegueix, com en el cas del Torrent de les Monges), no hi ha 

pèrgoles, gairebé no hi ha escales. Hi ha hagut una depuració radical dels elements 

compositius d’aquests espais públics, una gran evolució respecte a la manera d’entendre la 

composició de l’espai urbà dels primers anys vuitanta, on l’element construït era molt present i 

fins i tot l’element fonamental de projectació (només cal que pensem, per exemple, en la Plaça 

dels Paisos Catalans, davant de l’estació de Sants). Els elements impostats han estat deixats 

de banda. Ara prenen protagonisme els elements naturals del lloc: la topografia, la vegetació, 

l’aigua (si n’és present)... 

 El primer d’ells, la topografia, és sens dubte clau. No nomes perquè les condicions del 

lloc requereixin sovint la solució de problemes topogràfics, sinó pel seu valor específic, pel seu 

caràcter fonamental en la configuració de l’espai públic enfront del caràcter purament 

testimonial que representa en l’espai privat. Fins i tot freqüentment, a l’espai privat hem de 

lluitar “contra” la topografia. Els moviments de terreny, les ondulacions que es produeixen, els 

canvis de rasant, tot en definitiva, esdevenen el mecanisme configurador del nou espai.  
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 La vegetació, aquell segon element, s’hi superposa, i, de vegades, es fon amb la 

topografia com si fossin un parell de dansarins incapaços d’executar una dansa l’un sense 

l’altre. Sigui com a element compositiu amb la seva pròpia lògica o sigui com a humil element 

funcional com a paviment trepitjable (però alhora també un paviment trepitjable és un element 

compositiu...).  

 Donada la petita dimensió (no importància!) d’aquests projectes i l’especifitat de 

mecanismes que requereix, l’ús de l’aigua queda reduït a uns pocs casos on la major superfície 

disponible permet emprar-la més adequadament. Hem de ser molt curosos amb l’ús de l’aigua; 

no sempre és imprescindible i a més és un recurs escàs. 

 L’enllumenat hi és present, però es procura que sigui imperceptible, en oposició als 

plantejaments uniformadors, tendents a il·luminar de manera regular el conjunt de l’espai. 

Donada la petita dimensió de l’espai, no es vol magnificar l’impacte visual de les lluminàries. 

Tampoc es poden obviar els actes de vandalisme. 

 El mobiliari urbà acostuma a ser de sèrie, procedent del repertori existent i ja contrastat 

per l’ús. Això no és per una actitud de comoditat o manca de reflexió, sinó més aviat com una 

conclusió del lloc i del projecte, L’espai ha arribat a la seva singularització, no pels elements 

puntuals, sinó pel mateix projecte general.  
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4.2.2 BREU INTRODUCCIÓ 

El projecte respon a la necessitat de reconsiderar les propostes formulades pel PGM, als 

àmbits compresos entre el carrer Major de Sarrià i el carrer del General Vives, en el denominat 

Torrent de les Monges, així com en una petita part dels terrenys de propietat municipal situats 

al carrer Montevideo, al costat del denominat Parc de l’Oreneta. 

Ens trobem en un buit urbà força despoblat i amb difícil accés per la manca de continuïtat 

urbana. Podríem dir que és una “resta”. 

De l’anàlisi del projecte es poden extraure uns primers criteris per a l’actuació: 

-La reordenació dels espais verds previstos al PGM. 

-La redistribució de les diverses zones i sistemes. 

-La ordenació de l’espai edificat que dóna front als nous espais lliures. 

-La preservació d’edificis catalogats, els quals es recuperen i es conserven. 

 

La idea de la re definició del sistema d’espais verds previstos al PGM és conseqüència de 

conèixer com s’ha desenvolupat urbanísticament el sector. Si allò que preveia el PGM en el seu 

moment era coherent en el seu moment, ara ja no ho és. El desenvolupament del Parc de 

l’Oreneta com a veritable parc urbà, amb un ús i unes dimensions considerables, fa que la finca 

del carrer Montevideo, per la seva forma i ubicació, no sigui el lloc més adient per a plantejar 

noves edificacions. Això, juntament amb l’existència d’un nou espai d’esbarjo vinculat al Torrent 

de les Monges, permet plantejar mitjançant el corresponent document de Modificació del PGM 

la gestió d’aquest espai.  

Aquesta situació fa que el nou planejament passi per la consideració de mantenir aquells 

espais susceptibles d’albergar edificacions residencials, junt als nous espais lliures proposats, 

sense distorsionar la imatge del nou parc previst. 

Pel moment, tot i que s’ha fet una proposta edificatòria, les construccions, probablement a 

causa de la crisi econòmica, encara no s’han aixecat. El parc, en canvi, si que s’ha construït tal 

com estava previst i actualment està en funcionament. 
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4.2.3 ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit del projecte està comprés entre la part posterior de les edificacions amb front al 

carrer Major de Sarrià, des del carrer Sant Magdalena de Sofia fins al creuament amb la Ronda 

de Dalt, continua pel carrer General Vives fins  al carrer Ràfols, per on baixa fins al límit 

posterior del col·legi Sagrat Cor, el qual voreja fins al carrer Sól i Padrís, on hi ha un dels 

accesos.(29.333,17 m2) 

L’altre sector implicat consisteix en una peça de forma aproximadament triangular, amb els 

costats formats per: la Ronda de Dalt, el començament de l’Avinguda J. V. Foix, el carrer del 

Naranjo de Bulnes i la partió lateral amb finques veïnes.(1.000 m2) 

La superfície total del projecte és de 30.333,17 m2 

Figura 78: fotoplà de l’àmbit d’actuació 

 

Figura 79: situació del projecte 

 

        Font: plànols informatius del projecte Torrent de les Monges 
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Figura 80: Parcel·lari 

 

        Font: plànols informatius del projecte Torrent de les Monges 

 

Figura 81: Superfície 

 

        Font: plànols informatius del projecte Torrent de les Monges 
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4.2.4 EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

L’emplaçament presenta una singularitat del qual el projecte se n’ha fat ressó. El barri de 

Sarrià presenta unaclara disposició mar-muntanya, estructurat a partir del carrer Major, situat 

en la carena dels sòls intersticials entre les capçaleres de la riera Blanca i la riera Magòria. 

Cadascuna d’elles presentava un sistema propi. El torrent de les Monges va romandre entre 

ells, no resolt. 

Analitzant el plànol de la ciutat de Barcelona, realitzat l’any 1929 per Vicenç Martorell, es 

pot veure l’estat de consolidació de les diferents arées edificades. El sector objecte d’estudi (on 

encara el carrer Major es diu del Caputxins) té una consideració marcadament perifèrica, en la 

qual el torrent de les Monges està situat entre la part posterior de les caes amb façana al carrer 

Caputxins i l’instal·lació del Col·legi Sagrat Cor. En aquest document ja es pot apreciar el 

Castell de l’Oreneta i la finca del Marquès de Sentmenat, on ara hi ha els Jardins de Can 

Sentmenat (i l’Escola Eina), recolzada sobre el camí de Can Caralleu. 

 

Figura 82: fragment del plànol de la ciutat de Barcelona (1929 Vicenç Martorell) 

 

 

Font: plànols històrics del projecte Torrent de les Monges 

 

Un altre referent de gran fiabilitat és el plànol de la ciutat de Barcelona de 1930-40, sota 

tutela de també Vicenç Martorell, elaborat com a instrument de control urbanístic de la ciutat.  
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El nivell de consolidació del sector és similar, i poc a poc es van ocupant els entorns del 

carrer Major, i sobretot el cas antic de Sarrià, per sota de la plaça del Duque de Gandia (ara 

plaça de Sarrià). En el periode 30-40 l’evolució de la zona coneix un lent increment en la 

consolidació edificatòria. Encara que aquest plànol va ser elaborat a partir del de 1929, la seva 

informació és més tècnica, donant atenció a detalls com la parcel·lació, la identificació de solars 

i edificacions, etc. 

 

 

Figura 83: fragment del plànol de la ciutat de Barcelona (1940) 

  

  Font: plànols històrics del projecte Torrent de les Monges 

El Pla Comarcal de 1953, juntament amb la xarxa arterial de 1967, recull una estructuració 

viària a partir de la creació dels cinturons que creuen la ciutat. Apareix la traça del futur II 

cinturó, l’actual Ronda de Dalt. 

No s’aprecia en aquest dibuix un grau de definició suficient. S’estableixen, això sí, les 

diferents zones i s’assignen intensitats edificatòries segons els diferents terrenys. Es creen 

també “punts de polaritat”, com per exemple, en aquest sector la plaça Borràs (la qual va ser 

totalment destrossada per la Ronda de Dalt), on neix la connexió més natural i lògica amb la 

serra de Collserola, a través de la carretera de Vallvidrera. 
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Figura 84: fragment del plànol del Pla Comarcal (1967) 

          

Font: plànols històrics del projecte Torrent de les Monges. 

 

En el PGM de l’any 1976, ja apareix l’espai del torrent amb la vocació clara d’espai lliure, 

amb una qualificació de zona verda de nova creació (clau 6b). Els límits ja són: per una banda 

les alineacions posteriors de l’edificació (residencial) amb façana principal al carrer Major de 

Sarrià, i per l’altra el llind de la propietat del col·legi Sagrat Cor, qualificat com a sistema 

d’equipaments (clau 7a). També podem observar la qualificació prevista per als terrenys del 

carrer Montevideo: edificació aïllada (clau 20a/11). 
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Figura 85: fragment del PGM (1976) 

 

Font: plànols històrics del projecte Torrent de les Monges 

L’execució de la Ronda de Dalt, que ja apareix prevista al PGM, consolida l’estructura 

viària.  

La solució presa pel front del carrer General Vives, on es va soterrar el tronc central de la 

Ronda genera un mur de formigó que forma, respecte al terreny natural del torrent, un veritable 

mirador, tant sobre l’espai immediat del futur parc, com sobre tota la resta de la ciutat. Aquest 

és l’espai natural de penetració al parc desde la seva part alta i la connexió directa amb el parc 

del Marqués de Sentmenat, situada immediatament sobre la Ronda, així com amb el Parc del 

Castell de l’Oreneta.  

Figura 86: secció de la Ronda de Dalt als voltants del parc del Torrent de les Monges 

 

Font: elaboració pròpia 
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4.2.5 SITUACIÓ DEL SECTOR ANTERIOR AL PROJECTE 

 

Fins a l’execució del projecte, el sector presentava un elevat nivell de consolidació 

edificatòria sobre els carrers Major de Sarrià i Santa Magdalena de Sofia, conformant una “L” 

que delimitava clarament l’àrea d’actuació. A l’altra banda, les instal·lacions del colegi Sagrat 

Cor, perfectament delimitades. Entre les dues peces, l’espai lliure previst al planejament com a 

zona verda. L’accés més evident estava quasi predeterminat, a la part baixa del torrent, molt a 

prop de la zona comercial del mercat de Sarrià 

 

Figura 87: esquema del torrent de les Monges 

 

          Font: elaboració pròpia 

En l’àmbit objecte d’estudi, la idea seminal ha consistit en fer un parc sobre l’eix del Torrent 

de les Monges.  

La ordenació, independentment que encara no s’hagi construït cap habitatge, implicava que 

bona part del sostre existent s’haurà d’ubicar a sobre d’un edifici, la Casa Grases, protegit. Això 

volia dir que s’havia de trobar una alternativa. 

Els terrenys de propietat municipal situats al carrer Montevideo, estaven qualificats segons 

el PGM com a zona amb ordenació en edificació aïllada, subzona VIII (clau 20a/11). En vista de 

l’entorn, amb la preexistència del Parc de l’Oreneta, i la voluntat de desenvolupament prevista 

pel sector, aquesta qualificació no resulta massa compatible. 
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Hem parlat de la Casa Grases, protegida. És una peça de finals del del segle XIX (o 

començaments del XX).Correspon a una tipologia d’edificació residencial aïllada (amb un volum 

considerable)  

 

Figura 88: fitxes del catàleg de patrimoni protegit, referents a la Casa Grases 

 

 



108 
 

 

 

Font: memòria del projecte Torrent de les Monges 
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4.2.6 OBJECTIUS 

Generals: 

-Concretar l’ordenació al Torrent de les Monges, encaixant el complex sistema ja 

existent que li dona suport, de forma que s’integri adequadament a la ciutat. L’ordenació 

d’aquesta implantació suposa projectar en un espai urbà ja existent i repensar els seus límits 

amb la ciutat construïda –pensem que ens trobem amb una “zona fronterera”-. 

-Redefinir l’ordenació i els usos de la franja perimetral al nou parc per produir un millor 

encaix urbà 

-Qualificar (o millor dit: re-qualificar) una part del sòl per destinar-ho a noves zones 

edificables en una proporció adequada per contenir uns espais adients. 

Específics: 

-Desenvolupar a curt termini el parc del Torrent de les Monges, actualment en situació 

d’abandó. 

-Donar solució a les peces protegides i integrar-les a l’ordenació. 

-Ajustar la vialitat local a les necessitats específiques d’accessibilitat local del sector (i 

no el que apareixia en el planejament vigent 

-Establir una ordenació de l’edificació adequada a l’entorn. 

 

4.2.7 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA  

Les línies bàsiques de la proposta es centren en els següents conceptes: 

Es reordena l’àmbit objecte d’estudi, intentant donar una solució tant al parc previst com a les 

façanes que l’ordenació de l’edificació prevista pot suposar. S’ha tingut cura en mantenir 

aquelles preexistències que per una raó o altra (interès, nivell de consolidació, imatge, 

catalogació) tenen importància dins del sector. 

També es té en compte l’edificabilitat global resultant, sobre tot pel que fa a la seva ubicació 

com a línia de connexió entre els sectors edificats del carrer Major de Sarrià, el carrer de Ràfols 

i el parc. L’edificabilitat s’ordena seguint les traces de l’estructura parcel·lària d’aquest tipus de 

creixements, que es configuren situant l’edificació en diferents plataformes, situades a la vora 

del parc des del perímetre delimitat pels punts d’accés des del carrer. 

Les diferents opcions que es poden plantejar en la formulació d’uns criteris d’intervenció serien: 

 La definició clara de l’àmbit del parc, així com les seves relacions amb els espais 

col·lindants i els accessos des dels teixits consolidats. 

 La minimització de l’impacte de les noves edificacions en el continu edificat actual, 

cercant la màxima integració en funció de la realitat física existent. 

 Donar continuïtat pels vianants a l’actual carrer Sòl i Padrís amb la finalitat d’establir un 

accés al nou parc, que permeti la relació entre la part central del barri, des del mercat i 

la plaça de l’església, amb la zona alta, al costat de la traça de la Ronda de Dalt. 

 La concreció volumètrica de les edificacions proposades, assegurant la seva integració 

i, sobre tot, la no divisió del parc 
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4.2.8 PLÀNOLS DE LA PROPOSTA 

 

Figura 89: zonificació 

 
Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 

 

Figura 90: proposta d’ordenació 

 
Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 
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Figura 91: àmbits de gestió 

 
Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 

 

 

Figura 92: urbanització 

 
Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 
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Figura 93: projecte 

 
Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 

 

 

Figura 94: encaix urbà 

 

Font: plànols del projecte Torrent de les Monges 
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4.2.9 MAQUETA 

Figura 95: fotografies de la maqueta 

   

    

      

Font: memòria del projecte Torrent de les Monges 
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4.2.10 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Fotografia 1                                                                  

Fotografia 2   
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Fotografia 3    

 

 

 

 

                    

Situació de les fotografies                                                                
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