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ACCEDINT A MONTJUIC A TRAVÉS DELS BARRIS: LA FONT DE LA GUATLLA M
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SITUACIÓ
BARRI FONT DE LA GUATLLA

PL.ESPANYA

PL.CERDÀ

El barri de la Font de la Guatlla es situa al districte de Sants-Montjuic, per 
extensió el districte més gran de Barcelona. El Barri està limitat per la Gran Via 
i el vessant nord-oest de la muntanya, pràcticament en tot el que comprèn des 
de la Plaça Espanya fins la Plaça Cerdà. Concretament una petita franja estreta 
que va des del c/Mèxic fins el c/de la Química. Es situa als peus de la muntan-
ya i s’extén muntanya amunt amb bastanta contundència, salvant un desnivell, 
en les cotes més extremes de 50m.

Veien el time-line hem pogut veure que és un barri que s’ha anat construint 
mica en mica,  essent un territori de camps fins convertir-se en part de la ciutat, 
sense perdre el caràcter propi mig-ciutat mig-muntanya que podem veure 
encara avui. Gràcies als plànols més antics, l’hem pogut situar ja que es troba 
prop de la Creu Coberta, el creuament de camins que unia la Porta de Sant 
Antoni, de la muralla, amb la c/Bordeta, traça de la Via Augusta que portava fins 
a Tarragona; i la c/ Creu Coberta que dirigia cap a Madrid i Saragossa. Ambdós 
carrers molt importants alhora de veure el creixement dels barris adjacents:-
Sants i la Bordeta

TOPONÍMIA
Font de la Guatlla és un terme que sembla haver arribat per l’ús propi del veïnat 
que així es referia a la part de la muntanya de Montjuic. Fins al 1900 aquesta 
regió era coneguda com França/Hostafrancs, ja que s’entenia com una petita 
barriada annexa del Poble Sec, ja que encara no existia la Gran Via i els veïns 
compartien tinença d’alcaldia i esglèsia. No va ser fins al 1984 quan Barcelona 
va aprobar la divisió territorial en 10 districtes, quan va aparèixer el districte de 
Sants-Montjuic i amb ell 8 barris, entre ells LA FONT DE LA GUATLLA

El nom del barri prové d’una font pública que hi havia, concretament al final del 
c/Font FLorida, situada al costat d’una alzina on s’hi reunien moltes guatlles. La 
font abastia d’aigua el barri, i els safarejos que es trobaven a la Fàbrica But-
sems, l’actual c/Chopin.

“Recorden els nostres avis quan el nom varen buscar, per batejar el nostre barri 
fou fàcil de trobar. Va fer un crit agut la guatlla, mentre cantava la font. Van triar 

Font de la Guatlla com el més preciós del món” Dita Popular
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MORFOLOGIA I PLANEJAMENT
BARRI MIG-CIUTAT MIG-MUNTANYA

1. c/sant fructuós

2. c/chopin

3. c/font 

5. c/guatlla4. c/dàlia

6. parc font florida

8. c/font florida7. c/font florida

9. c/dàlia

10. parc font florida

11. c/begònia
MPGM 2002 Ajuntament de Barcelona Sector d’Urbanisme

Guanyador del concurs d’idees AAUP amb Imma Jansanna. Aprobació definitiva 2003
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1855_Plànol de Rodalies de Barcelona

1859_Plànol Eixample Cerdà

1894_Parc Josep Amargòs

1891_Urbanització Pere Garcia Faria

1901_Pla Jaussely

1929_Plànol Exposició Internacional

1992_Jocs Olimpics BCN’92

1800_Camps Font de la Guatlla

1924-27_Casa del Drapaire

1960_Barraques Montjuic

1929_Inauguració Exposició Internacional

1912_Fàbrica CasaRamona

1908_Construcció Plaça Espanya

1916_Fàbrica Butsems

1930_Ciutat jardí

1910_Vista des del cim 

1860_
Els arquitectes Josep Fontseré i Oleguer Vilageliu fan la valoració del nou 
barri i contabilitzen 16 cases.

LES FÀBRIQUES: Hi havia una nombroses fàbriques en aquesta zona,com:
1906-1980
Fàbrica Butsems: Prefabricats de formigó / c.Chopin - Hi construeix un 
conjunt d’hab.obrer per als treballadors. Quan marxa dóna part del terreny 
a l’Ajuntament que construirà un Centre Cívic i una Escola, l’altra part la 
destinarà a habitatge privat
1908-1995
Fomento y Construcciones: Materials construcció / c.Trajà - Explotava 
nombroses canteres de la muntanya, entre elles la de l’actual Estadi     
Serraima. Un cop tanca l’empresa s’aprofiten els terrenys per a la realitza-
ció del parc de la Font Florida
1912-1992-Actual
Casimir CasaRamona: Fàbrica de Teixits / PG.Exposició - Fàbrica de teixits 
obra de l’Arquitecte Puig i Cadafalch, ha passat per diversos usos, però 
actualment és un museu.Va ser declarat monument Nacional l’any 1976.
1910_
S’hi contabilitzen unes 82 cases repartides en 8 carrers però sobretot 
longitudinalment al c/Sant Fructuós.
1920_
Al voltant de la riera de Magòria s’hi construeix un dels nuclis més nom-
brosos de barraques. Va ser el major creixement a causa de l’Exposició 
Internacional. Bona part d’aquestes van desaparèixer amb la construcció 
de les Cases Barates al 1929.
1924-27
La casa del Drapaire: bloc de pisos de 6 cases de caràcter monumental, 
amb 240 habitatges i 9 plantes d’alçada, a preu molt baix de lloguer per 
combatre el barraquisme. Va ser durant els anys 30 el bloc de pisos més 
alt de Barcelona.
1930-1934_
La cooperativa d’Obrers i Empleats Municipals construeix un seguit de 
torretes amb jardí d’estil anglès al llarg del turó, parcel·lades amb terrenys 
de diferent mida resultant així diferents tipologies de cases jardí.
1950_
Es comença a construir la façana Gran Via. La part de la Gran Via que es 
perllonga des de Pl.Espanya fins a Pl.Cerdà és la zona més nova del barri
1974_
Es forma l’Associació de Veïns que lluita per la creació de nous equipa-
ments per al barri, com el Centre Cívic (1994) i les Escoles.
1981-85
Es redacta el PERI1985, per la modificació del PGM1979 anterior on s’hi 
proposen una serie de modificacions i on queda afectada la zonan del turó
1984_
Reconeixement de Barcelona en 10 districtes, on apareix el de 
Sants-Montjuic i amb ell el barri de la Font de la Guatlla
1992_
La cel·lebració dels Jocs Olímpics a la ciutat és un imput important pera-
questa zona ja que s’instal·la un dels nuclis de celebració dels Jocs a la 
muntanya de Montjuic, l’anomenada Anella Olímpica.
1994_
Comencen les grans obres d’urbanització de la Gran Via i transformació 
de l’escalèxtric de plaça Cerdà, aconseguint apropar els barris que fins ara 
tenien una barrera, ja que la Gran Via s’hi creuava amb passos elevats
1997_
S’urbanitza el parc de la Font Florida, en terreny de l’antiga fàbrica de 
Fomento y Construcciones, serà un parc en pendent que ajudarà a les 
relacions entre les diferents cotes.
2012_ 
La situació del planejament està estancada, és per això que es tira en-
davant plans de futur més actualitzats i sobretot per trobar una solució 
mentre no s’hi realitza el previst en el planejament original. Alguns 
d’aquests plans són PLABUITS 2012,el PLAFUTURBARRIS 2010-2020 o 
el PAS2012-2015, tots amb un objectiu comú reactivar el barri i recuperar 
la zona obsoleta del turó.
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