
POLIGONS DE LA POSGUERRA

SUPRESSIÓ DEL BARRAQUISME
En les dècades del sXX el barraquisme 
formà part dels mecanísmes centrals d’ex-
pansió urbana de la metròpoli

FORMACIÓ DEL BARRI

Durant la època de posguerra (1950-1975) a 
Barcelona va apareixer un nou tipus d’habi-
tatge, fins aleshores innexistent. 
Caracteritzat pel seu programa idèntic, amb 
mides reduides i característiques quasi 
estandars en quant a forma i distribució. Es 
van construir diversos centanars de milers.

Aquest tipus d’habitatge massiu no només 
es va produir en els sectors urbans de nova 
creació sinó que també es dona en sòls ja 
urbautzats, de fet les 2/3 parts dels habitat-
ges construïts densifiquen trames urbanes 
ja existents.

Aquest fet va significar a barcelona la den-
sificació per substitució  de nuclis antics i 
trames suburbanes i l’aparició de poligons 
de nova planta. Ambdós casos va suposar 
que la ciutat creixes com una acumulació 
d’habitatges i d’afegits de polígons sense 
considerar el salt social, d’activitat i de de-
manda de treball comportaria.

SITUACIÓ ACTUAL
Actualement és un barri sobreenvellit amb 
una renda baixa. Té una població de unes 
7000 persones, el 88,2% de les quals és 
d’orígen espanyol, la gran majoria de les per-
sones que viuen a la part baixa del barri son 
els mateixos que van venir en època de pos-
guerra.

Poc més d’un 15% disposen d’un títol supe-
rior.

POLÍGONS D’HABITATGES AMB
El nou prototipus d’habitatge social com a 
resposta i intent d’integració de les capes de 
població amb menys recursos a la ciutat.

EL BARRI

El barri es va desenvolupar de la parroquia 
cap a munt. Durant la època de construcció 
massiva van aparèixer els grans blocs en la 
part baixa del barri i les antigues barraques 
de la zona alta es van anar substituint poc a 
poc.

Un dels problemes del barri és que el 27,8% 
gent te més de 65 anys, i d’aquests un 22,7% 
viuen sols.
A més molts dels polígons d’habitatge que 
es van construir no disposen d’ascensor el 
que deixa incomunicat a alguns veïns.
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