
Can Deu, un barri planificat 
ds anvs setanta 
Xavier Sauquet i Caaet. Arquitecte 

El projecte de comtnicci6 del bani de. Can Deu, fet al comeqament dels setanta per l'empresa VIMUSA, va 
néixer per fer k n t  a les necessifats d'habiiatge social, pea3 al mateix temps amb la voluntat de crear un nou 
bani residencial, sense massiíicaci6 i ben connectat a la ciutat. 

L'encsmC, formuiai l'aay 1969, va fer possible que quatre equips d'arquitectes que mai no havien treballat 
junts -b-m Bracom-Picola, Coll-V~ceos-C!as~ i Pedragosa-Sauquet-VaIls- es posessin d'acord per 
projectar-ho tot: els accessos, l'otdenaci6 voludtnca, la urbanitzaci6, els tipus edificatds, el sistema cons- 
tructiu i eis acabats exterkm. 

Des del mpi ea va te& la amsciWa que la proposta havia de. ser requaüñcadora deis suburbii pduim, 
amb una oferta de m e i s  compieta i ua dbeq que p0tmcié-s la vida comunithria deis miden@. El resultat va 
ser uo baai de 1.201 habitatges, amb centre dvic, piscina, diversos locals d'ús públic i comercial, vial6 per a 
cof.xes, zoaes ~ I X  a viananta i espis enjardinats. 



La constnicci6 del bami de Can Deu va ser una bona 
oportunitat, per a I'acabada d'estrenar VIMUSA 
(abans Patronat Municipal de I'Habitatge), d'afrontar 
el problema de I'habitatge econbmic -fins llavors 
plantejat al nostre país massiñcadament- d'una 
manera digna i a escala humana, en que tant o més 
que consmir habitatges calia crear un nou bami des- 
tinat a la residkncia. 

L'entitat municipal bavia consrmit ñns Uavors 
edificis d'habitatges en diferents indrets de la ciutat. El 
Ministerio de la Vivienda, a través de ]'Obra Sindical 
del Hogar, era I'enwregat de portar a terme eis grans 
polígons com eis que es conshUiren a Espronceda i els 
Merinals després de les riuades de 1962. 

Aquests polígons, seguint la pauta francesa dels 
Grands Emembks, pretenien resoldre el problema de 
I'habitatge social de la manera més econbmica possi- 
ble, perla qual cosa, tant I'habitatge com el seu agru- 
pament i la disposici6 espacial responien m6s a plan- 
tejaments racionalistes i economicistes que no pas a 

plantejaimnts socials o de qualitat de vida. com en 
M e m  avui. 

Aquesta ten&& de la qual I'exponent m& clar 
& BeUvitge, va tenir a SabadeU un intent "humanit- 
zador" en el Polígon Sant Bernat de l'arquitecte 
Bracons i que va me&ixer una menci6 especial dels 
Remis Nacionals d'urbanisme. No obstant aixb, 
igual que els precedents, tot i haver resolt un proble- 
ma d'escaia, pateix d'una manca de vida urbana pd-  
pia, d'inüraestmctura i equipaments. 

Cal dir, per endavant, que la direcci6 de VIMU- 
SA no feia una crítica previa d'aquests antecedents i 
que la seva pretensi6 era situar uns 1.600 habitatges 
en una ñnca que havia adquirit a Can Deu, Uavors 
molt mes e d h  de la corona suburbial de Ca n'Oriac 
i la Plana del Pintor, i on no s'havia construi't encara 
ni Sant Julia ni la Roureda. 

L'encarreC formulat l'any 1969 pel llavors gerent 
de VIMUSA, Luis Senar, home d'una gran capacitat 
organiizativa, va fer possible que quatre equips d'ar- 
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quitectes que mai no havien trebabt junts -m 
Pardal, Bracons-Picola, C ~ U - ~ c e n s ~ e r a s  i 
Pedragosa-S--Vaüs- es possssin d'acord per 
projectar-ho tot, des dels accessos, l'ordenaci6 
vol* la urbamtzac6, els iipus Mcatoris, el 
sistema cms&uctiu i els acabats exteriom. 

Els primers trebaüs de i'equip es varen iniciar al 
setembre de 1970 amb unes reunions de coordinad6 
setmanals que presidia el mateix gerent. 

L ' e n c h  consistia a projectar un complex resi- 
dencial en una ñoca de 6,6 ha qualificada de subur- 
bana oberta en el Pla General de 1966. L'índex d'e- 
dificabilitat brut era alt, 2 mzlm2, aixi com I'ocupaci6 
permesa, del 50%. 
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Des del printer momeat, els W c 8  &m molt cons- 
cien@ que la wstra proposta havia d'ésser r e q d -  
Cadoradel~proxim,perlaqualcosaI'ofeIta 
de serveis de Can Deu havia d ' w  completa i m& 
que m-. Per tant, d a  construir una petita 
dntatfo1adeInciutatim6auuls.delsuburbi,pertai 
& salvar I'sillament pmviaibie, i com a obra de pm- 
m o c i ó p 6 b l i c a ~ o n a ~ b l q u e e s v o h v e s -  
tir&nrodalioqahaayacarelació&seosprece 

dents. Sortosament, va ser facil convhcer els respon- 1 
sables de W S A  i el Govern municipal de la 1 

necessitat d'avantatges Cuna operaci6 d'aquest 
tipus, en que no tan sols s'havia de consmiir habitat- 
ges, sin6 també tot allo que una vida digna necesita, 

I com ara l'ensenyament, la cultura, I'ocupaci6 del , 
temps Iiim, la compra diana i els transports, 6s a dir, I 
una vida plenament urbana. 

L'hima de la definició del marc social de la pro- 
posta va ser I'arquitecte Xavier Valls, malauradament ; 
víctima d'un tragic atemptat l'any 1987. 

En I'apartat corresponent al Polígon Can Deu del 
Uibre que Eugeni Madueiío va escriure en homenatge 
a Xavier Vails s'escnu: 

"En la wnfecció de I'esquema mic10urbZi que sustenta tot 
el polígon. formem pan de I'eqnip de tecnics que rebé 
I ' e n c h  i procurem insistir en els aspectes sociourba- 
níshcs que per nosaltres s6n tan importants. En aquest 
cas psaint d'una critica dels models de bmi que existei- 
xm arribem a una &e d'aspectes que cal evitar: Ir. 
Densiñcaci6 i massificaci6, 2n. Manca de vida urbaoa 
propia 31. Scgregació física i social. 4 t  M c i t s  d'infra- 
estniehires i tquipament i la desorgaaització d'aquest 
damr, i 5&. Difícil accessibilitat. 

Com que es tracta del bani tangent a I'h-ea urbana 
de SabadeU el primer problema que es planteje fou el de 
la conncxi6 amb la ciutat. A niveil físic aquesia ve dona- 
daperlafuturaxanraaagialqueseparaiMeixalhora, 
motiu pcl qual, a fi de refoqar la unió a niveU social. p m  

nirem dmxquipar m c e m  manera el poUgon smb la 
finalitst que scbiea centripetamcnt respe*e ais banis tan- 

gen@ d'estmctina submbial clanmnit irhcqipats. 
L'estmctina del polígon ve demmüda pex don ele- 
ments, un ~cctor cuitrai de maxima animaa6 generada 
per una d m s i  d'habitaige supetiot a la mitjana situa- 

a 6  deis c q u i v t s  gcnaaUr. i tREtament físic difam- 
ciaCiunssubsoaorsquegirenalsaivo1tant. 

El q a t  de circuiacions esta dirigit a aquest centre 
i s'ba estniciurat disposant ks cunrlacions rodades a 
I ' d o r  de la plqa i tangencials a aquestes mateixes 
o a les wnes de rrlaci6 ~ o r .  mentte que les wnes 
pcr al8 vianants entren en aqucstes places i r c w n n  tot 
el poiígon sense interferir els vials.  es circulacions I 
pcr ais vianants aiübmn espais destinats a jocs i mnes 
de d 6  a I'aire liiurc davant els d'axés ais 
babiiatgea. 
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Tot aub queda reflstit i reforqcpel disscny físic del 
Sol tractat amb diferents materials i a nivelis hgera- 
ment daerwlciais, aconseguint així la imatge de Sol urba 
generalmcnt absent en els nosas wburbis de bloc& 

Pel que fa a la disposició de les unitats d'habitatge es 
disttibueixen cenuípe!ament a les places i es manté la 

zona de dia en m w t e  visual amb la zona de jocs i de 
relació. 

En diversos punts de la cinta s'obren accssos a la 
plqa que no tallen totalment el bloc, nom€s ho fan en nn 
o mis punts de les seves plantes. ELs accessos s6n sem- 
pre des del camr (circulació rodada) i des de la plqa 
(circula& per als vianants). A i á  la relació privacitat- 
conml e s a  equilibrada i és opcional. 

Directrius de la solució adoptada 

A la membria del Projecte de I'any 1969 es deia el 
segiient: 

''La solució adoptada es basa en un centre amb voluntat 
urbana i quaue unitsts v-s pmiikiques articulades 
al seu voltam 

El antre  inclw quasi tot I'equip social i de seweis, 
així com la densitat dxima de població (437 habitat- 
ges), disposant c m  i places (amb el centre cívic i 
centre comercial) peque seivissin d'aglutinadors de 
vida urbana. Pretendre generar vida urbana s'ha consi- 
derat bpmcindible a 6 de matisar la dependtiicia 
del bami respecte del centre de la ciutat i, fins i tot, per 
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Fotografia 2. Visin d'una de les yaleries quedóna accés als habitrrtger, 
1973. Autor: R. Camprubi. 

Quant a I'aspecte constructiu i d'utilització de mate- 
nals, es segueixen les pautes establertes en tot el polígon: 
estructura @adicional de parets de c h g a ,  tooto vist, 
coberta de fibrociment i persianes de corda. 

Cal fer notar la preocupació de superar el bloc per 
mitji d'encadenats seqüencials amb plantes de diferents 
morfologia així com I'bmfasi que es va posar en els ele- 
ments venicals de circulació que esaucturen els edificis 
a manera de pivots." 

Fotograna 3. PIap interior situada entre els blocr d'habitatyes, 1973. 
Autor: R. Camprubl. 

intentar convenir-se en subcentre urbh airaient població 
d'altres bamis. A tal fi. s'ha decidit ubicar-hi unes gale- 
nes comercials i una piscina. 

Enllaqant amb el centre per carrers de servei, s'han 
disposat les quatre unitats veinals penfenques de 218, 
218. 164 i 164 habitatges. Aquestes unitats creen uns 
espais diferenciats a tres nivells: de circulació de via- 
nants. de ja: i d'agmpació de portals. Aixb ha de servir 
de marc per a la generació de relació, descans i joc. 



peraqurstamaieixnraóenelscdificiss'haadoptat 
I'agnpci6dedoshabiratppcrrcp~galeriesdeeir- 
nilacióiestenedasannnirans. 

L'-ibüitat del sector amb el centre de la ciutat 
deSabadeiiqwdsiaestab1extaamblacnismrceiódela 
xarxaarteríalpjecradapelMinistced'Obres 
MbliqUeS. 

Tal com hem dit, I'ar1icuiaci6 del centre amb les 
unitats v6Lnals perü2riques s'estableix mitjanpt vies 
rodades i de vianants en les quals es disposen els apar- 
caments de servei. 

Els apamxments dels residents del sector s'han dis- 
posa a la peMa Per facilitar el rdpid accés als vebi- 
cles, les entrades deis edificis s6n dobles, pel centre i 
per la perieria, indistintament. Els espais buits que con- 
formen les unitats veiüials no s6n accessibles al nanSit 
mdaf el qual com tangencialment a dites unitats. 

Per tant bi ha una jerarquitzaci6 dels serveis, tant 
rodats corn de vianants, per tal de preservar el centre 
de les ulitats veynals. 

L'espai exterior s'ha dissenyat en la seva totalitat 
tant pel que fa al6 paviments com a la jardineria TC 
gran inqmthcia, ja que la imprevisi6 inicial o la falta 
de msntenhmt posterior és el principal factor de 
degradacid i suburbialitzaci6 dels banis de nova cons- 
tnrci6. Un al- a s p  tinguI en compte en quest 
sentit, i pcr evitar I'mhici6 negativa, és que tant equi- 
m t s  com serveis fossin al m& complets possible. 
Taut per aconseguir la complicitat del6 ve'* en el man- 
teniment corn per augmcntar la pnvacitat s ' b  dispo- 
sai jardinaes dawnt de tots els habitatges de planta 
beixa 

A Pintabr de I'habitatge, s'han aacait de forma 
p f a e n t  e k  espais & aball domestic i s'ha mt inpw 
snüñselscnsosuna1~laci6nsualambelscentrw 
de bs unitats vcioals. El pro- consta de: mkdor, 
mmjador-estm, coins (o cuba-mmjador). dos dormito- 
ris dobles, m donnimn semill. bany, annari i im'assa 

ELs demnts que c m l p o ~ ~  I'cquipamnt social 
idesavaSsQi: 



EQUIPAMENT 1 SERVEI ni' Nombre 
kolr 

EQUIPAMENT 1 SERVEI m' Nombre 
locals 

c 
FISCINA 
CENTRE CMC 
Local social 
Consultor1 mMic i dirpensari 
Cine teatre 
Locak administratius 
CaR bar 
Centre social 
Centre de j m n t u t  
Biblioteca 
Sala de reunions 
Sala de juntes 
Sala de conferencies 

bril de 1973, on es vivia ja des de maq, toíahe.nt 
urbaniizai i equipat amb un centre dvic, una piscina, el 
petit wmeq quotidih. una famiacia, una parada d'au- 
tobús i tres cabines telefoniques en bcionament. 

Nomes va fallar l'escola d'EGB, de la qual es 
disposava d'un projecte redactat pel mateix equip, 
ped que per problemes pressupostaris no va ser pos- 
sible constmir ñns que es va iniciar el Pla d'Ur&ncia 
& consiruccions escolars en el qual es va incloure la 
parcel4a reservada per l'actual escola La Floresta, 
encara que amb un altre projecte: el de l'empresa que 
es va adjudicar el concurs. 

Si l'expeti2ncia va ser positiva, ara és f8c'i com- 
provar-ho després de 31 anys de plena ocupació: 
nomis cal preguntar-ho als que hi viuen, que al cap i 
a la fi és a qui va destinat el nostre trebail. O 
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A aquesb elemenb cal a f e e  les zones veaes que bi ha 
previstes: zona recreativa, zona escolar, zona d'aparca- 
ment i parc f-tal. 

Quaat ak llocals wmncials, es wndiciona el seu 
6s cspcdñc en els UO*I cnisidcrnrp méa w n v ~ b ,  
geant Qs cmtrcs d'rprovisiommmt diari ptopers 
al~wmbredepoaalsd'habitatgesiahparada 
d'autob6s. Tot aúb. junt amb la r e w W  d'usos 
espe&~8deles&ale&aonmfials,formapartde I'in- 
tent de rae id iaaw6 de Ics opcions comercial6 a fi 
d'augmcntar l'eficihcb i el mdmeat" 
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Lscals d'ús públic 
Supermercat 
Galerier wmercialr o oilcines 
Centre oest d'aprcwiimament diari 
Centre est d'apmvisionameni diari 
Aitres l w l s  wmercials 
Tallers artesanair 
Aparcameni 
Vies mdades 
Vies vlanantr i enlardinamentí 
Semi d'autoburos 
Semi de taxi 
% m i  de Correur 
Servei de telNDnr 
sCMi de recollida de deixaller 

El resultat ñnal va ser el d'un bmi de 1.201 habitat- 
ges, amb una ocqaci6 índex d'ediñabiiitat per des- 
sota de les maximes autontzades (30% i 1.63 m2/m3, 
que el mini* de i'iiabitatge va inaugurar el 24 d'a- 
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