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RESUM 
 
EL projecte és centra amb el polígon del Sud Oest del Besòs, construït de l’any 1959 al 1966, el qual va 
esser el principal desencadenant, del que avui dia, coneixem amb el nom del barri del Sud Oest del Besòs 
situat al Nord Est de la ciutat de Barcelona. Aquest polígon de promoció pública va ésser una gran aposta 
per solucionar el dèficit d’habitatges existent durant la dècada dels anys 60, fet que va obligar a projectar 
massivament vivenda social. L’actuació, realitzada per el Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona, va estar lligada a dos factors: al baix cost de l’intervenció i a un temps de construcció limitat. 
Això va condicionar la qualitat dels edificis realitzats. 
 
L’intervenció del polígon del Sud Oest del Besòs és fonamentava amb l’ubicació de 87 blocs de vivendes 
aïllades repartides en una superfície de 32,6 hectàrees. Degut a l’extensió de l’actuació el Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona hagué de sectoritzar la zona i utilitzar un ampli equip 
d’arquitectes, tècnics i operaris. L’organització del polígon, es basa en la col·locació dels blocs de 
vivendes en super-illes, formant espais verds entre si. Cal esmentar també, en quan a organització, que és 
fa una separació entre l’activitat comercial i la residencial pròpia del pensament racionalista. 
 
L’ambició del meu treball és aconseguir entendre la vivenda social i les grans intervencions de barris 
d’habitatge massiu dels anys 50, mitjançant l’estudi del polígon del Sud Oest del Besòs. Per tal 
d’entendre aquest tipus d’operació el primer que hem fet és entendre el barri del Sud Oest del Besòs en el 
context de les promocions públiques estatals i municipals. Per altre banda s’han estudiat per tal 
d’aconseguir una major perspectiva alhora d’intentar comprendre els principals referents internacionals i 
s’han analitzat quins eren els condicionants ambientals que es prenien com a models. 
 
El treball l’hem concretat analitzant el barri des de els seus inicis fins a l’actualitat. Fent un estudi dels 
elements urbanístics que el caracteritzen  i  dels equipaments que en aquell moment és creien necessaris. 
Els blocs d’habitatges que composen el polígon del Sud Oest del Besòs han estat classificats i explicats, 
arribant a estudiar cada habitatge que els composen. Finalment s’ha fet un estudi dels sistemes 
constructius emprats en la solució de cada bloc d’habitatges. 
Després d’haver  
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1.Antecedents de la problemàtica de l’habitatge de 1958.  
 
1.1 Immigració i dèficit d’habitatges del 1900 al 1960. 
 
El creixement de la ciutat de Barcelona ja és significatiu des de mitjans del segle XIX. La població es 
doble entre els anys 1900-1930 i arriba al milió d’habitants, una part molt important d’aquest creixement 
de població es deu a la immigració que en un primer moment prové de les comarques rurals pròpies de 
Catalunya i després a la dècada dels vint, de la resta d’Espanya. L’evolució de les dades d’imigració és 
paral·lela al procés d’industrialització i a la creixent demanda de mà d’obra que genera. Tot i així, la 
dècada dels anys 20 correspon a un dels moments de més entrada d’immigrants a la ciutat. Les xifres per 
a les primeres tres dècades són: 
 
1900-1910  133.559 immigrants 
1910-1920  124.194 immigrants 
1920-1930   321.980 immigrants 1 
 
Es a dir, la ciutat de Barcelona rep durant aquets 30 anys un total aproximat de 455.000 immigrants i més 
de la meitat dels quals corresponen a la dècada 1920-1930. 
 
Durant aquets anys, la immigració rural cap a la gran ciutat era en termes generals per cercar un lloc de 
treball o qualsevol mitjà de subsistència. Degut a les molt diverses possibilitats que oferia la ciutat en 
front del món rural. 
 
Mesures com l’Exposició Universal de 1929 i d’inversió en obra pública augmentaren la demanda de 
treball a la ciutat de Barcelona, però degut aquest augment migratori va sorgir un problema mes greu, el 
de l’habitatge. El qual, no era capaç d’absorbir aquest augment creant una deficiència notable en aquest 
sentit tal com mostren les dades següents. 
 
1910-1920 Per un augment de 124.194 immigrants 18.604 habitatges. 
1920-1930 Per un augment de 321.980 immigrants 71.695 habitatges.2 
 
Després d’analitzar les dades d’immigració d’abans de la Guerra Civil Española, passarem a analitzar la 
immigració durant la postguerra. Descartem el període de 1930 a 1940 perquè no considerem adients les 
dades que podem trobar d’immigració degut a que aquest període engloba la Guerra Civil. Com em 
pogut comprovar, abans de la guerra civil, el dèficit d’habitatges ja era una realitat, fet que durant la 
postguerra anirà empitjorant. 
 
Per tant, el problema d’allotjament, durant la postguerra, empitjora a les grans ciutats si es té en compte 
que els índexs de immigració de les zones rurals a les ciutats son significativament alts, igual que el que 
va succeir en els anys 20 encara que ara com a conseqüència directa de la guerra. Aquest corrent 
migratori està molt relacionat amb les oportunitats mes grans de treball que és troben a la ciutat. 
 
Per el primer període de la postguerra, la dècada del 1940 al 1950, Joaquim Maluquer dona un nombre 
de 256.731 immigrants que arriben a Catalunya3. La ciutat de Barcelona rep durant el decenni uns 
165.000 d’aquets immigrants encara que quasi la totalitat de la resta s’instal·len en el territori immediat 
de la ciutat (municipis del Baix Llobregat, St. Adrià Coloma i Badalona). 
                                                 
1 Maluquer i Sostres, Joaquim (1964). Població i societat a l’àrea catalana. Barcelona. 
2 Amador Ferrer i Aixelà (1996) Els polígons de Barcelona Barcelona. 
3 Maluquer i Sostres, Joaquim (1964).  Població i societat a l’àrea catalana. Barcelona. 

 
Podem dir, que en la postguerra immediata les dades d’immigració no sofreixen un augment molt 
important en el nombre d’immigrants sinó que en canvi, es produeix una disminució d’aquets respecte al 
període del 1920 al 1930. Però si comparéssim la dècada de 1940-1950 amb el període corresponent als 
anys 1900-1920 voriem que en el període de la postguerra les dades d’imigració mantindria mes o menys 
la tendencia que havia predominat en el període del 1900 al 1920, en el qual una part molt important 
d’aquesta immigració prové de les comarques rurals pròpies de Catalunya. 
 
En quant a dèficit d’habitatge seria lògic pensar que l’increment d’aquest fos aproximadament 
proporcional a l’increment de la immigració, com havia passat en les dècades anteriors, i tal i com em 
exposat anteriorment, aquesta dècada, del 1940 al 1950, no havia sofert un increment molt alt 
d’immigració. Però en aquest període, el dèficit d’habitatges augmenta excepcionalment,  ja que a les 
variables normals com: la immigració, la formació de noves famílies...se l’hi afegeix una nova variable 
la qual, correspon als habitatges destruïts durant la guerra civil.  
  
En el segon període de la postguerra, 1950-1960, a Catalunya Tamames dóna un total de 439.806 
immigrants4, m’entres que per els anys de 1950 al1958 Josep Iglesias dona un total de 361.732 
immigrants5. Això significa un volum anual de més de 40.000 immigrants a Catalunya, xifra que, per 
primera vegada la postguerra, supera la que correspon a la dècada 1920-1930. D’altra banda , al reves del 
que succeeix en períodes anteriors (en els quals la immigració es produeix en moments punta i es 
concentra en pocs anys: 1924, 1929-1930, 1944-1945) a partir de 1953 el saldo migratori es fa constant i 
augmenta de manera continuada.  
 
A la ciutat de Barcelona rep durant el decenni de 1950-1960 un total de 195.000 nous habitants, es a dir, 
el 44% del total de la immigració a Catalunya. Si es considera que durant els anys 1940-1950, la ciutat 
de Barcelona va rebre el 65% de la immigració de Catalunya el descens del percentatge es fa notable. 
Aquest descens es deu a la importància més gran que va prenent el territori pròxim a la ciutat de 
Barcelona, en el qual s’instal·len nombroses industries que comencen a rebre masses d’immigrants cada 
cop més grans.  
 
Per tant aquestes dades d’immigració desencadenaren greus problemes socials a Barcelona que foren la 
causa d’una seria de reunions i discussions polítiques amb l’intenció de donar solucions com la semana 
del suburbio al 1957 i posteriorment , las Conversaciones sobre Immigración Interior al 1965 
patrocinades, totes dues, per el Patronat Municipal de l’habitatge Aquets actes foren l’expressió ultima 
de l’enorme sensibilització pública del problema la qual es reflecteix en la premsa diària i les revistes de 
l’època.  
 
Però el problema més gran que causava aquesta immigració era el problema de l’habitatge, el dèficit 
acumulat any a any, al qual s’intentava solucionar infructuosament mitjançant la participació de l’estat i 
de l’empresa privada. Aquesta ultima, s’intentava fomentar a partir de règims especials es la quals 
donaven facilitats importants en quant a finançament, tal i com vorem en el capítol següent. Tot i això, la 
solució més contundent que es va realitzar és el Plan de Urgència Social al 1958. La base d’aquest Plà 
era un estudi del dèficit, acumulat i previst, de l’habitatge a la ciutat de Barcelona.  
Les dades d’aquest estudi estan plasmades en la següent taula 1.1 extreta del butlletí Plan de urgencia 
social elaborat per la Comissió d’urbanisme de Barcelona a principis de 1958. 
 
 
 
                                                 
4 Citat per M. Ribas i Piera: La imigración i la planificación urbanistica 
5 Iglesias, Josep (1958) síntesis global de la geografia e historia de la població catalana. Barcelona. 
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Taula 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Los datos estan deducidos de la estadística municipal. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Salvo para los años 1956 y 1957, los demás datos son estimativos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas necesarias Viviendas desocupadas 
Viviendas 
necesarias 

Viviendas 
construidas 

Déficit 
anual 

Déficit 
arrastrado Años Por matrimonio6 Por inmigración7 Por ruina o 

insalubridad Total Por fallecimiento8 Por emigración9 Total 

1940           6289 
1941 5580 1886  7466 3513 300 3813 3653  3653 9942 
1942 4876 1887  6763 3940 250 4190 2573  2573 12515 
1943 5093 1904  6997 3025 150 3175 3822 347 3475 15990 
1944 5799 1914  7713 3372 125 3497 4216 1082 3134 19124 
1945 5794 2027  7821 3185 125 3310 4511 1350 3161 22285 
1946 6689 2037  8726 3274 125 3399 5327 1189 4138 26423 
1947 7216 2047  9263 3479 125 3604 5659 1653 4006 30429 
1948 7089 2059  9148 3013 125 3138 6010 2574 3436 33865 
1949 6626 2069  8695 3426 125 3551 5144 3677 1467 35332 
1950 6945 2080  9025 3224 125 3349 5676 3111 2565 37897 
1951 7044 2204  9248 3779 125 3904 5344 3211 2133 40030 
1952 6959 2870  9829 3045 125 3170 6659 4687 1972 42002 
1953 7298 2637  9935 2956 125 3081 6854 4248 2606 44608 
1954 7692 4521  12213 2898 125 3023 9190 8395 795 45403 
1955 8145 4682  12827 3060 125 3185 9642 11350 -1708 43695 
1956 8701 5029  13730 3365 116 3481 10249 12913 -2664 41031 
1957 8553 3860  12413 3206 236 3442 8971 6509 2462 43493 

   25000 25000    25000  25000 68493 

Suma 116099 45713 25000 186812 55760 2552 58312 128500 66296 62204  
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El primer que cal mencionar sobre la taula exposada anteriorment, és la correcció que s’ha hagut de fer 
de la taula original degut als errors que aquesta tenia. El primer error localitzat és troba en el total de 
vivendes necessàries de l’any 1942, el qual és de 6.763 habitatges i no 6.773 com posa la taula original. 
El segon error és troba en el sumatori de les vivendes necessàries per immigració, el qual és de 45.713 
habitatges i no de 45.723 habitatges. 
 
Hem de dir que el primer error és arrastrat durant els càlculs de tota la taula per tant el resultat final és 
lleugerament diferent al de la taula original. El segon error és menys greu per els càlculs final d’aquesta 
taula. El que si que podem dir, és que l’error no té una importància molt rellevant però si que pot fer que 
ens qüestionem el rigor en que es va elaborar aquet estudi. 
 
Després d’aquestes aclariments, explicarem quin anàlisis és va realitzar a partir de les dades d’aquesta 
taula i les conclusions, a les quals s’havien de dur a terme per tal de solucionar el problema de 
l’habitatge. 
 
Per tant, la primera dada que extreuen de la taula és el dèficit acumulat fins al 1957, que estimen que es 
segons la taula de 43.493 habitatges. Aquesta xifra és, segons l’estudi, lo que ells denominen com el 
deficit apremiante. Quan a aquesta li sumen les vivendes noves que s’haurien de fer per ruïna o 
insalubritat, obtenen la xifra de 68.493 habitatges necessaris.  
 
A pesar d’això a l’estudi també tenen en compte que el dèficit de vivendes dels pròxims anys serà de 
10.000 vivendes per any. De les quals 7.000 formaran part del deficit apremiante. 
 
Un cop tenen les dades dels habitatges que necessitaran els pròxims anys, imposen una variable, la qual 
és refereix als habitatges que són capaços de construir en un any. Segons l’estudi a Barcelona són 
capaços de construir 15.000 vivendes anuals, amb un cost de 450.000.000 pt. 
 
Després de totes aquestes dades, l’estudi emet una sèrie de conclusions, fent una previsió dels pròxims 
anys, exposades a continuació:  
 
... se deduce que existe un déficit intantaneo apremiante de 45.000 viviendas y que por nuevos 
matrimonios, por inmigración y por ruina hay que suponer una demanda anual ( en los próximos años) 
de unas 13.500 viviendas al año, de las que, deduciendo que se supone que han de quedar libres por 
fallecimiento y por emigración, resulta una demanda de 10.000 viviendas por año de las que 7.000 las 
consideramos apremiantes. 
Como la posibilidad la ciframos en 15.000, resulta que cada año podremos destinar 8.000 viviendas a 
enjugar el déficit instantáneo apremiante, lo que nos lleva a considerar que hasta dentro de 5,62 años 
no quedarà extinguido el déficit. Para hablar en números redondos lo estableceremos en seis años, sin 
tener en cuenta los incrementos que se produzcan en este período porque también hay que suponer que 
aumentrán las posibilidades. 
Para ello será necesaria una politica de seriedad y continuidad en la que se traten el suelo y el vuelo en 
una acción conjunta, evitando, en lo posible, modificar las disposiciones que rigen ambas, materias. Si 
así se hace, se alcanzarán los fines perseguidos y el plazo no nos parecerá largo.10 
 
Per tant, hem pogut veure com la forta immigració ha estat una de les causes importants del dèficit 
d’habitatges acumulat fins al 1957, el qual era bastant greu com hem pogut comprovar. També hem vist 

                                                 
10 Butlletí de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (1958).Barcelona. 

l’acceptació d’aquest per part de les autoritats i com s’ha intentat contabilitzar. En l’apartat següent 
exposaré les noves formes d’habitatge que sorgiren degut a la situació descrita de manca d’habitatge. 
 
1.2 Formes d’habitatge provocades per el dèficit d’allotjament: Barraquisme. 
 
El problema de l’allotjament dels anys 1900-1930, explicat en l’anterior apartat de la manca d’habitatges 
suficients per la forta immigració soferta, genera diverses solucions que comporten formes d’habitatge 
diferent. En els anys de la postguerra, on el dèficit empitjora, aquets nous nuclis agafen molta 
importància a Barcelona. 
 
Per tant, aquest context afavoreix  la formació d’extenses zones de barranquisme a la ciutat, fent 
d’aquestes l’expressió més visible del dèficit acumulat any a any. Els llocs més afectats per l’aparició de 
barraques son la muntanya de Montjuïc, la costa en el sector Taulat i Poble Nou, fins al riu Besòs, i 
també nombrosos solars buits en illes de l’eixample. Nuclis de barranquisme com Pekín, Somorrostro o 
la platja de La Farola tenen l’origen en els anys anteriors a la Guerra Civil. Aquets nuclis es converteixen 
en una part molt important de la població i la falta d’equipaments públics com sanitat, educació,etc. ja es 
denuncia en la premsa de l’època. 

 

Figura 1.1. Plànol dels diferents concentracions de barraques de Barcelona11Com podem veure a la fotografia els nombrosos 
nuclis de barraques s’estenien per tota Barcelona, principalment a les perifèries. 

                                                 
11Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009 
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Els nuclis mes importants de barraques respecte al barri sud-oest del Besos, degut a la seva proximitat, 
son: Somorrostro, La Perona i el Camp de Bota. Cal esmentar, també, que molts dels ocupants dels 
habitatges del polígon del Sud Oest del Besòs provindran de les barraques del Somorrostro.  Aquets tres 
grups de barraques seran explicants en els apartats següents. 

1.2.1 El Somorrostro 
 
Aquest nucli de barraques es, sense dubte, el mes important que va afectar al barri Sud-oest del Besos. 
Principalment, perquè quasi la totalitat dels desallotjats del Somorrostro acabaren ocupant els habitatges 
del nou polígon fet per el Patronat en el barri del sud-Oest del Besos. Tot i que, en el polígon s’hi 
allotjaren barraquistes de diferents nuclis de la ciutat, els ocupants que provenien del Somorrostro eren 
els majoritaris, fent que els ocupants d’altres nuclis de la ciutat com els barraquistes que provenien de 
Montjuïc es convertissin en casos especials. Per tant, podríem afirmar que una part de la historia dels 
ocupants del polígon esta molt lligada al Somorrostro. 
 
A continuació s’esposa la taula 1.2.12 explicant les principals característiques d’aquest nucli de barraques: 
 
Límits del camp de barraques: Hospital d’infecciosos, via del tren, claveguerra de Bogatell, 
Superfície: 10 ha població 20.000 hab. 
Densitat: 2000 hab/ha 
Ensenyament:300 places escolars (primària i parvulari) 
Sanitat: dos dispensaris amb visita dos cops per setmana 
Esports:  camp de futbol 
Locals socials:un barracot utilitzat per l’equip de futbol 
Taula 1.2. Aquestes dades corresponen a l’any 1960 quan la població i també els equips socials de tipus benèfic- van arribar al 
màxim.  
 
És difícil saber l’origen del ja desaparegut barri de barraques conegut com el Somorrostro. La 
documentació que podem trobar, es a partir de la premsa d’aquella època o publicacions les quals es 
basen en testimonis orals, ja que, segons expliquen aquestes, no hi ha documentació escrita sobre aquest 
nucli de barraques.  
 
La referència més antiga que s’ha trobat, segons J.Fabre i J.M.Huertas13, és una notícia apareguda al 
“Diario de Barcelona”, el 23 d’agost de 1882, en el sitio denominado Somorrostro fue detenido un sujeto 
que llevaba un saco con prendas de ropa 
 
Els mateixos autors exposen que: “Resulta sorprendent – puix que el nom de Somorrostro, per que es 
dedueix d’aquesta noticia, era conegut- que Carreras Candi no hi faci cap esment al volum de la seva 
Geografia de Catalunya dedicat a la ciutat de Barcelona. I resulta sorprendent perquè l’obre de Carreras i 
Candi és exhaustiva, sense oblidar el més minim detall, i perqué, en canvi, sí que parla del barri de 
Pequín, un altre nucli de barraques, situat ben a la vora.” 
 
El Somorrostro devia néixer de la mateixa manera, com tants altres nuclis de barraques de Barcelona, on 
immigrants que no poden de moment accedir a un pis, aixequen els seus habitatges precaris a la platja, 

                                                 
12 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 
13 Ibíd. 

formant un nucli inicial, el qual va estenent-se a mesura que les autoritats no troben o no volen trobar 
solució a la manca de vivendes barates per els immigrants.  
 
Pels volts de l’any 1955, una assistenta social, Maria Teresa Hormeu, va fer, sota la direcció del doctor 
Pere Calafell, fundador del dispensari que atenia els barraquistes, una enquesta sobre l’origen dels seus 
habitants i va localitzar entre la comunitat gitana una família gitana que hi vivia ja des de 1914, una altra 
de 1915, 2 des de 1919, una des de 1925, una del 1929, una altra del 1930 i així successivament. Pel que 
fa, a les famílies no gitanes, en va localitzar una que hi vivia des de 1900, una de Jaén des de 1905, una 
des de 1917, tres des de 1925, una del 1926, una del 1928, una del 1938, tots procedents de Còrdova o 
Almeria, i totes les altres havien arribat ja desprès de la guerra14. Aquestes quantitats fan pensar que el 
nucli de barraques devia començar a ser important precisament des de mitjan la dècada dels anys deu del 
segle XX. 
 
Si pel 1955 encara hi havia a Somorrostro unes 15 persones arribades abans de la Guerra Civil, podem 
pensar que el nucli havia de ser important per aquella epoca. Probablement el seu creixement provingui, 
com les barraques de Maricel construïdes a Montjuic, del boom migratori arribat per a treballar a les 
obres que es feien a Barcelona amb motiu de l’exposició Universal de 1929. 
 
 
Podem trobar publicacions de l’època que confirmen la teoria que, durant els anys que precedeixen a la 
Guerra Civil, el Somorrostro ja era un nucli important de barraques. Exemples d’aquestes publicacions 
les podem trobar al llibre Tots els barris de Barcelona de J.Fabre i J.M.Huertas Claveria: 
 
 “...reportatges periodístics publicats aquells anys. El noticiero Universal (13/2/1932) ja parlava de La 
República del Somorrostro i U.S. Janer assegurava a la noche  el 15 de gener de 1936, que hi havia 120 
barraques a la part baixa de Somorrostro, 55 al turó dels gitanos i 500 a bogatell, ultra les 500 del proper 
Pequin. Parla també – i el diari en publica la fotografia- d’un barracot-escola de fusta per a 80 places. El 
conserge de l’escola, Miquel Escandell Guevara, assegura al reportatge que fa 48 anys que vivia al 
somorrostro, és a dir des de el 1888.” 
 
Com ja he dit abans, aquestes barraques de fabricació pròpia es col·locaven a la platja. El Somorrostro 
era una platja degradada ja aleshores, a conseqüència dels residus que continuadament hi abocaven les 
properes fàbriques de gas. Amb aquests residus de carbur barrejats amb sorra van aixecar la majoria de 
barraques del barri.  
 
Una prova del grau de degradació a què havia arribat és l’exemple que s’hi llençaren  les runes dels 
magatzems El siglo  després dels incendis que els va destruir pel nadal de 193215.  
 
Segons J.Fabre i J.M.Huertas Claveria16, “el Somorrostro s’estenia des de la Barceloneta fins al Bogatell, 
entra la fàbrica de Gas Lebon i el mar. El sector més pròxim a la claveguera del bogatell era el millor, i 
els seus habitants, més que dir que eren del Somorrostro, deien que eren del Bogatell. Va ser també el 
sector que més temps va sobreviure, car el més pròxim a la Barceloneta va ser progressivament eliminat 
a mesura que va anar avançant la construcció del passeig Marítim. En Aquest sector, entre la Barceloneta 

                                                 
14 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Vegeu en Tots els barris de Barcelona Volum VII els polígons (2) i el districte V on 
també s’especifica que les dades son recollides per l’assistenta social Francesca Masgoreny en el seu treball de fi de carrera-
1961- a l’Escola d’Assistents Socials d l’Esglesia, on es pot consultar. 
15 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 
16 Ibíd. 
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i el carrer del Gas, és on hi havia el turó dels “gitanos”, petit montícul on s’havien concentrat les famílies 
gitanes. Era el sector més degradat i en condicions pitjors.” 
 
Les condicions de vida en la part de la platja en que es trobava el Somorrostro, igual que en molts dels 
altres grups de barraques repartits per tot Barcelona, eren inhumanes. Unes condicions que avui dia son 
impensables pero que esteien succeint ara fa nomes 50 anys. Un dels testimonis d’aquella epoca i que 
parla de les condicions de vida del Somorrostro era el pare Barthelemy, francés dedicat a l’opostolat 
gitano, al 1961, que afirmava que era el lloc del món on havia vist els gitanos vivint en una situació 
pitjor. 17 
 
Al Somorrostro un dels temes mes preocupants era la higiene. Ja que les barraques no esteien provistes 
de banys degut a que no hi havia cap sistema de clavegueram. Per tant, les necessitats de la gent que 
vivia en aquelles barraques s’havien de fer a l’aire lliure. En general les feien a la platja o en recipients 
els quals desprès és netejaven a la platja. 
 
Un altre fet important, en quant a qualitat de vida, era la inexistència d’electricitat a les barraques, la qual 
no arribaria fins als darrers anys quan el barri de barraques començar a decréixer. 
Tot i això, en barri del Somorrostro, en el nucli gitano, hi va viure la infància Carmen Amaya, nascuda el 
1913 i que va adquirir fama mundial com a balladora de flamenc. Això va se utilitzat per les autoritats 
municipals, que van ornamentar en homenatge a Carmen Amaya una font situada a un extrem de la 
Barceloneta on diuen que ella hi anava a buscar l’aigua de petita. 
 
Quasi totes les barraques del Somorrostro foren eliminades durant l’any 1961. Aquest fet suposaven el 
trasllat d’un total aproximat de 18.000 barraquistes. El motiu era la construcció del passeig marítim, 
projectat per Enric Giralt i Ortet. Enric Giralt i Ortet també havia projectat, juntament amb altres, les 
primeres fases de la primera etapa del polígon del Sud-Oest del Besos en el qual anirien a parar molts 
d’aquets barraquistes del Somorrostro. 
 
Però no es fins al 1966 quant s’elimina, definitivament, el grup de barraques conegut com a Somorrostro. 
Això va esser conseqüència de la visita de Franco a Barcelona a causa de unes maniobres militars que 
incloïen un desembarcament en la zona ocupada per el Somorrostro. Tot i que no quedaven moltes 
barraques, els seus ocupants van haver de esser rellogats en diferents llocs com: l’Estadi de Montjuic, 
uns barracons provisionals de Sant Roc... entre ells el nucli de barraques la Perona el qual explicarem a 
continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 

 
 
 

 
Figura 1.2 Barraques del Somorrostro construïdes a la platja.18En la fotografia podem veure a dues monges, cosa habitual en 
aquets grups de barraques, les quals ajudaven en missió de caritat, ja que, com és de suposar, a n’aquestes zones la pobresa era 
abundant.  També impartien classes en els més petits. 

                                                 
18 Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009 
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Figura 1.3 Exemple tipus d’una barraca19En la fotografia podem observar com damunt de la porta de la barraca és troba 
dibuixat el numero 269. Això era imposat per les autoritats per tal de fer un recompte de les barraques que estaien construïdes, 
a partir d’aquesta imposició totes les barraques que no estiguessin enumerades s’enderrocaven. 
 
 
1.2.2 La Perona 
 
Aquest barri que neix l’any 1947 i fins al 1966 es manté amb un nombre de barraques que no supera les 
200. Estava compost per una població sobretot treballadora i immigrant, que en molts casos, significava 
el mateix. La qual, no havia pogut trobar una casa millor i provisionalment es posava a viure en les 
barraques. Molts dels quals provenien del desallotjament del 1952 de les barraques de la Diagonal amb 
motiu del Congrés Eucarístic.  
 
Però, com hem dit abans, la visita de Franco a Barcelona i la construcció del parc d’atraccions de 
Montjuic, variaran radicalment les dimensions d’aquest grup de barraques. Aquets dos aconteixements es 
produeixen a l’any 1966. 
 
El primer va provocar que una bona part del centenar de barraques que quedaven en el Somorrostro 
acabessin a la Perona. 
 
La construcció del parc va suposar l’enderroc de les barraques de Maricel a Montjuic, les quals havien 
sorgit  a partir de l’any 1940. Els habitants que no van aconseguir aplegar els diners de l’entrada d’un pis 
van ser distribuïts a Sant Cosme, a Cinco Rosas, a Sant Roc, a unes cinquanta barraques noves que 
l’ajuntament va fer al sector de Montjuic anomenat els Tres Pins i en barraques de La Perona.20  
 

                                                 
19 Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009.  
20 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 

Per tant, podem dir que aquest grup de barraques es va consolidar a partir de l’eliminació d’altres grups 
de barraques. Així la població de La Perona es va multiplicar  per 5 i quedant sensiblement modificada, 
ja que els nous ocupants eren els mes pobres d’altres grups de barraques, els quals la majoria eren d’ètnia 
gitana. 
 
A continuació s’exposa una taula 1.321 on s’indica com va quedar configurada la zona: 
 
Límits del camp de barraques: a banda i banda de la ronda de sant marti ( un km i mig de longitud) 
Superfície: unes 10 hectareas 
Població: uns 5000 habitants 
Densitat: 300 hab/ha 
Ensenyament: unes 300 places escolars. Col·legi Diego de Velàzquez (ronda Sant Marti-Agricultura) 
Barracots escolars “Los Pinillos”. 
 Taula 1.3           
 
No te cap altre equipament propi. Utilitzaven els equipaments de la Verneda, els quals, ja no eren molt 
abundants. 
 
En el llibre tots els barris de Barcelona, J. Fabre i J. M. Huertas Claveria, expliquen d’aquesta manera 
don prové el nom d’aquest grup de barraques, “el barri neix l’any de la Perona, es a dir l’any 1947, quan 
el president de l’argentina, Juan Domingo Perón, va enviar a Espanya a la seva dona, María Eva Duarte, 
en visita oficial.  
 
El 12 de desembre de 1946, l’assemblea general de l’ONU havia decidit la retirada d’ambaixadors i 
ministres plenipotenciaris de Madrid, amb els únics vots en contra d’Argentina, costa Rica, Dominicana, 
El Salvador, Perú i Equador. L’Argentina fins i tot va anunciar l’immediat nomenament d’un nou 
ambaixador a Madrid. Aquest país va assumir també el paper de salvador de la situació de manca de 
subministraments alimentaris que el bloqueig diplomàtic i econòmic acordat per l’ONU suposava. 
Aquest acord havia portat al règim de Franco a organitzar una activa campanya propagandística i de 
mobilització popular que va tenir com a punt culminant una de les més apoteòsiques manifestacions que 
el franquisme va organitzar a la madrilenya plaza de Orient. No és estrany, doncs, que la llarga visita 
d’Evita Duarte, La Perona, en la primavera de 1947, és fes també enmig d’un gran desplegament 
propagandístic fins al punt de que per al molts aquell any fos, l’any de la Perona. 
 
Per tant, quan es preguntava quan de temps tenia el barri o fins i tot quan de temps duia una persona en el 
poblat, es contestava des de l’any de la Perona i d’aquí surt el nom a la zona que va arribar a tenir prop 
del miler de barraques amb una població que arribà a ser superior a les 5000 persones.” 
 

                                                 
21 Ibíd. 
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Figura 1.4. Jocs i espectacles infantils al barri de la Perona. Barcelona, any 1981.22 

 
 

 
Figura 1.5. Dones al voltant d’un foc cuinant sardines Barcelona, anys vuitanta23 

                                                 
22 Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009. 
23 Ibíd. 

1.2.3 El Camp de la Bota 
 
El camp de la Bota es important respecte al polígon Sud-Oest del Besos per la seva proximitat. El qual, 
estava situat a la franja costanera, més enllà del Poblenou i paral·lel al barri del Besòs i la Catalana. I 
ocupava terrenys dels municipis de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs. 
 
Per tant, estava situat al final de la riera d’horta, el que ara es la rambla del prim, i a mes a mes aquesta 
separava el Camp de Bota del seu veí anomenat Pequin, el qual també era un grup important de 
barraques d’aquella època. 
 
El nom de camp de Bota provenia del camp de tir que va muntar al principi del segle XIX l’exèrcit 
francès que ocupava Barcelona. Els quals, disparaven contra uns terraplens que en francès són coneguts 
com Butte. Tot i això el Camp de Bota, en alguna publicació el podem trobar amb el nom de Paperet. 
 
Les característiques d’aquest grup de barraques, el Camp de Bota, es troben a la taula 1.424 següent: 
  
Límits del camp de barraques: taller de la Renfe via del tren, La Catalana i el mar 
Superfície: unes 10 hectàrees 
Població: uns 5000 habitants 
Densitat: 500 hab/ha 
Ensenyament: unes 700 places escolars( primari parvulari i maternal 
Sanitat: un dispensari amb medicina general, pediatria, tocologia, practicant i infermeria 
Esport: un camp de futbol i dues pistes de basquet 
 Taula 1.4 
          
Aquestes dades corresponen a la situació del camp de bota (al costat barceloní i al costat adrianenc 
conjuntament) durant els anys 1967-1968, en què va arribar-se a la màxima concentració humana i també 
al nombre més elevat de serveis benèfics. 
 
Per una altre part al 1963, ja s’havien contabilitzat al Camp de la Bota 667 barraques. En les quals vivien 
aproximadament unes 745 famílies, que suposaven un total de 3415 habitants.25  
 
Aquestes índexs de població, que em vist anteriorment, del Camp de Bota tenen el seu precedent mes 
immediat en la dècada de 1940 on es començar a registrar l’arribada massiva d’immigrants que 
procedeixen fonamentalment de terres andaluses, fenomen que continua augmentant en la dècada dels 
anys cinquanta. 
 
Tot i aquets primers antecedents la historia del ja desaparescut Camp de Bota es remunta, tal i com 
explica l’enciclopèdia catalana26, a la segona meitat del segle XIX quan el capità general Zapatero va fer 
que presidiaris, condemnats a treballs forçats, construïssin en aquella platja oblidada l’Escola Pràctica 
d’Artilleria. L’aspecte de l’edifici li va valer un motiu, el castell de les Quatre Torres, que sobreviurà fins 
a l’inici dels anys setanta del segle XX. Al costat de l’escola militar és van perfeccionar els terraplens 
emprats pels francesos: tenien 3 metres d’alçada per 40 de llargada i s’hi feien exercicis de tir. 
 

                                                 
24  . J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 
25 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona. Volum IV (Sant Andreu i Sant Marti) de l’Ajuntament de Barcelona. 
26 Ibíd. 
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Amb els anys l’escola militar va perdre el seu ús, i la Maestranza de Artillería va autoritzar el 1925 que 
una viuda i els seus fills hi poguessin viure27. Procedien de les mines de Cartagena, es deien Carrasco 
Baños, i estan considerats els primers habitants del nou barri de barraques que es formaria al camp de la 
Bota. 
 
Aviat va començar a arribar gent que construïa les seves pròpies barraques al costat del castell de les 
Quatre Torres, cosa que va fer que ben aviat fossin a prop de 4000 habitants. 
 
Però el Camp de Bota a partir de 1936 no només va esser un barri sinó també un lloc de mort. El Camp 
de Bota que havia estat un lloc de practica de tir és va començar a utilitzar per fer execucions. Al 1936, 
és van produir els primers afusellaments, els quals continuaren desprès de la guerra civil. Ara un 
monument fa de recordatori del que va passar al final de la rambla del Prim. 
 
Aquest monument esta col·locat a la plataforma sobre la ronda i consisteix amb una escultura de Miquel 
Navarro titulada Fraternitat28, que recorda els centenars de d’afusellats per motius politics entre el 1936 i 
el 1952 en el camp de Bota. 
 
El Camp de Bota començar a desaparèixer sobre els anys 70 desprès de molta lluita veïnal. Es començar 
a enderrocar algunes barraques, els habitants de les quals, aconseguiren habitatges al barri la mina a Sant 
Adrià de Besòs, al barri de sant Roc a Badalona o al barri de Sant Cosme al Prat del Llobregat. 
 
Tot i que fins als anys 70 no comença a desaparèixer, entre els anys del 1961 al 1966, acabaven les obres 
del polígon Sud Oest del Besos, hi havia els rumors que molts dels habitatges que s’havien construït 
anaven destinats a allotjar els barraquistes del Camp de Bota. En realitat cap barraquista del Camp de 
Bota va obtenir un habitatge del polígon construït per el Patronat de l’Habitatge29. 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Vegeu Enciclopèdia catalana Els barris de barcelona. Volum IV (Sant Andreu i Sant Marti) de l’Ajuntament de Barcelona. 
28 Ibíd. 
29 J.Fabre, J.M.Huertas Claveria (1977) Dades extretes del llibre Tots els barris de Barcelona Volum VII els poligons (2) i el 
districte V. Barcelona. 

 
Figura 1.6 Lavadero colectivo instalado por el Ayuntamiento en el Camp de la Bota. Barcelona, 1967. 30 

 
 

  
Figura 1.7 Aula de l’escola del Castell, part de l’obra social de l’Escola Pia al Camp de la Bota. Barcelona, 1967.  

 
 
                                                 
30 Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009 



El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge  Social dels anys 50. 
 

 

11

 

1.3 Accions legislatives e institucionals per donar solució al problema de l’habitatge.  

Així com els apartats anteriors hem explicat algunes de les causes mes rellevants del problema de 
l’habitatge, les seves conseqüències i les formes marginals d’habitatge, en aquest apartat explicarem els 
mètodes legislatius e institucionals que foren emprats per tal de solucionar aquest problema. 
 
He dividit aquest apartat en períodes per tal de que sigui fàcil comprovar la gran influència que tenia el 
context polític/social en que és trobaven les institucions o organitzacions encarregades de fer les 
actuacions pertinents per tal d’intentar acabar amb el problema de l’habitatge. Les quals, com veurem a 
continuació, agafen molta o poca força segons els avantatges politics o socials que van succeint al llarg 
de cada període. 
 
També és interessant veure com l’estat intenta intervenir en la solució del problema mitjançant la 
promulgació de lleis, amb els seus respectius Plans.  
 

 
 
Figura 1.8. El Correo Catalán, 15 de enero de 1969.31 
                                                 
31 Extreta de l’exposició realitzada al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona Barracas. La ciudad informal  del 18 de 
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009. 

 
1.3.1 La postguerra immediata (1939-1952) 
  
El context polític que va caracteritzar el període de 1939-1952 ve marcat per la Guerra Civil (inici, final i 
postguerra immediata) i a nivell internacional per la Segona Guerra Mundial, causa que provocaren 
dificultats econòmiques a un nivell més ampli. 
  
A nivell nacional, en la postguerra, comença una política econòmica basada en: la protecció de les 
matèries primes i de la producció Española, en el fre a la competència industrial i el foment del consum 
interior de la producció del país... en un intent d’autosuficiència econòmica. Per tant, aquesta política  
autàrquica i proteccionista de l’estat afectà amb gran mesura a la construcció en aspectes fonamentals 
com la falta de matèries primeres entre altres... Podem dir, que durant els primers anys, l’activitat en el 
sector de la construcció és limita a la reconstrucció dels danys ocasionats durant la guerra civil. 
 
En aquest context, durant la primera meitat d’aquest període, l’activitat en el sector de la construcció és 
molt reduïda. Cosa que no és d’estranyar, si tenim en compte que les principals subvencions i les ajudes 
oficials les acaparen altres sectors com el de l’industria. Cal destacar en el sector de la construcció altres 
dificultats, les quals també influïren en aquesta baixa activitat del sector, són: els pocs mitjans de 
construcció, les dificultats de transport i la falta de tècnics com de mà d’obra. 
 
Aquestes primeres actuacions estan enfocades a la reconstrucció dels edificis els quals havien quedat 
afectats a causa de la Guerra Civil. Això va suposar que els primers anys de la postguerra aquestes 
actuacions saturessin el sector de la construcció que com ja em dit abans no estava en el seu millor 
moment. A Barcelona molts d’ells s’hagueren de construir de nou, ja que no és podien salvar degut als 
nombrosos desperfectes que havien sofert. La reconstrucció es va centrar en un primer moment els 
edificis de l’estat i a les localitats que casi estaven totalment destruïdes. Totes les intervencions 
realitzades varen esser supervisades per la Dirección General de Regiones Devastadas  creada al 1938 i 
per les Comisiones Provinciales de Reconstrucción32. 
 
Desprès de les intervencions, exposades anteriorment, dels primers anys de la postguerra, passem a les 
intervencions realitzades a partir del 1944. Aquestes en primer moment estaven lligades als Planes 
Nacionales de la Vivienda els quals estaven regulats per la Llei, de 19 d’abril de 1939, sobre habitatges 
protegits33. 
 
Els Planes Nacionales de la Vivienda havien de determinar el nombre màxim d’habitatges que s’havien 
de construir, les seves característiques i la seva localització. El primer d’aquest plans es va publicar el 
novembre de 1943 i havia de cobrir el període del 1944 al 1945. 
 
L’organisme encarregat de regular l’elaboració dels Planes Nacionales de la Vivienda era l’Instituto 
Nacional de la Vivienda creat, a la vegada, al 1939 per la Lei de vivienda protegida.. Més tard, al 1942, 
per tal de col·laborar estretament amb l’Instituto Nacional de la Vivienda (INV) és crearà l’Obra Sidical 
del Hogar  (OSH)34, la qual té la funció principal de esser la constructora de l’Instituto Nacional de la 
Vivienda en la construcció d’habitatges protegits. 
 

                                                                                                                                                                          
 
32 Vegeu el llibre Arquitectura en regiones devastadas elaborat per Dirección General de Arquitectura y Edificación. 
Subdirección General de Arquitectura y Servicio de Fomento de la Arquitectura; Espanya. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Centro de Publicaciones. (1987) Madrid. 
33 Ferrer Aixalà, Amador Els poligons de Barcelona (1996) Barcelona. 
34 Ibíd. 



 El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge  Social dels anys 50. 

 

12

Posteriorment, al 1944, s’introdueix un nou sistema de protecció amb la Lei de vivienda bonificable, les 
que està destinat a fomentar la construcció a nivell general per a habitatges de classe mitjana. Aquets 
habitatges no rebien cap ajuda econòmica directa de l‘Estat, sinó que només rebien préstecs de les caixes 
d’estalvis. La promoció d’aquets habitatges degut a que no estaven inclosos en el Plan Nacional de 1943 
no va esser duta a terme per l’ Instituto Nacional de la Vivienda, sinó que varen esser promocionats 
majoritàriament per organismes privats.  
 
Tot i els esforços realitzats per la Lei de vivienda protegida i la Lei de vivienda bonificable, la primera 
destinada a la promoció publica i la segona a la promoció privada, no s’aconsegueix un increment 
important en la construcció d’habitatges. 
No és fins al 1945 on comencen a tenir algun significat amb un total de 5000 habitatges construïts a 
nivell Estatal. 
 
A Barcelona es crea l’any 1945 l’Insitituto  Municipal de la Vivienda  organisme que després passarà a 
anomenar-se Patronat Municipal de l’Habitatge i que anteriorment havia estat el patronat de l’habitació 
des del 1929 al 1945, el qual havia aconseguit construir 2.229 de les anomenades cases barates35. 
 
 L’Insitituto  Municipal de la Vivienda estava finançat principalment per l’Ajuntament i tenia tota la 
competència en habitatge i l’administració dels grups de les cases barates construïdes per l’anterior 
Patronat de l’Habitació. L’ intervenció de l’Instituto Municipal de la Vivenda, al període al qual ens 
referim, no va esser tan significativa com en els períodes següents, tot i que en la seva funció de 
promotor va aconseguir construir grups d’habitatges d’important rellevància com el de Can  Clos (al 
1951 al 1952) de 313 habitatges situat al vessant de la muntanya de Montjuic, la Verneda (del 1951 al 
1952) en terrenys situats al costat de la línea ferroviària d’enllaç entre l’estació de la Sagrera i la línea de 
costa, el Turó Trinitat de 162 habitatges i el Polvorí de 443 habitatges situat a Montjuic a prop del grup 
Can Clos36.  
 
Això provocar, juntament amb altres grups d’habitatges de menys rellevància, que l’institut municipal de 
la vivenda fins al 1952 construís un total aproximat de 3000 habitatges. Xifra que lleugerament supera el 
total d’habitatges que havia aconseguit construir l’ institut de l’habitació amb les cases barates. 
 
Paral·lelament a Barcelona la Obra Sindical del Hogar també construeix uns 1000 habitatges amb la 
col·laboració de l’Instituto Nacional de la Vivienda. Els quals es concentren majoritàriament en el grup 
Nostra Senyora de la Mèrce al 1948 a la zona de Pedralbes i les primeres fases del grup de Joan Antoni 
Perera que és troba a la zona de Sant Martí. 
 
També el Govern civil amb una actuació ocasional com a organisme promotor va construir el 1951-1952 
un polígon de 906 habitatges anomenat Las casas del governador a la barriada de Verdum. Són de 
caràcter provisional, per allotjar famílies que procedeixen de les barraques, funció que compartiran molts 
grups d’habitatges i polígons d’aquesta època. Aquest fet explicarà també la construcció d’habitatges de 
reduïdes dimensions i de baixa qualitat de materials. 

                                                 
35 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge (2003) De les cases barates als grans polígons (El Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979). Barcelona. 
36 Ferrer Aixalà, Amador Els poligons de Barcelona (1996) Barcelona. 

 
Figura 1.9 Visita de les autoritats, l’any 1951, 
a Las casas del governador a la barriada de 
Verdum.37 
 

Cap a la final del període, comencen les obres d’un grup d’habitatges que, per les seves dimensions i pel 
nivell de construcció, marca una nova època en la història dels polígons de Barcelona. Neix de la 
celebració del Congrés Eucarístic Internacional a Barcelona (1952) l’entitat Viviendas del Congreso que 
va ser aprovada per l’Instituto Nacional de la Vivienda. La seva missió era la creació de les Viviendas del 
Congreso Eucaristico un grup de 2719 habitatges que va ser construït del 1953 al 1967. Aquest grup 
d’habitatges va suposar un punt d’inflexió en el finançament ja que s’implicaren organismes i préstecs 
d’entitats bancàries i de caixes d’estalvis, a més de les aportacions personals derivades de col·lectes 
organitzades pel Bisbe de Barcelona, representant l’acceptació del problema social per part de l’església. 
Un grup d’habitatges el qual va esser adjudicat majorment a famílies consolidades i un percentatge més 
baix de futurs matrimonis. Aquesta entitat també va fer altres intervencions a més petita escala, la més 
significativa es la construcció de un polígon de 1500 habitatges a Badalona. 
 
Així podem dir que l’església assumeix el problema de l’habitatge com a problema social que li 
competeix però és en el reso que provoca la petició de fons a les caixes d’estalvis altres entitats el més 
important ja que comporta un inici de disponibilitat de doblers que és poden invertir en la construcció 
d’habitatges. En aquest sentit, l’entitat Viviendas del Congresso representa, a principis dels anys 50, el 
pont entre dos períodes. El primer període amb una actuació simbòlica estatal de la promoció publica 
d’habitatge del 1939 al 1952 (tal com ja he explicat) i el segon període, el qual correspon als al decenni 
de 1950 al 1960, amb una promoció massiva d’habitatges per part d’organismes públics.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37  Extreta de l’arxiu Històric Municipal de la ciutat de Barcelona.  
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1.3.2 Fi de l’autarquia i els inicis de l’iniciativa privada  (1953-1957) 
 
En el període descrit en l’apartat anterior el context polític/social no va afavorir la resolució del problema 
de l’habitatge, en aquest període, del 1953 al 1957, el context nacional i internacional començava a 
millorar en el sentit d’oportunitats de creixement sobretot en el sector de la indústria. Els acords amb 
estats Units el 1953 que donen pas a l’anomenada ajuda americana signifiquen el final de l’aïllament de 
l’exterior, aconseguint un increment de les matèries primes i de béns de producció, dels quals depenen 
bona part dels sectors de la industria i la construcció. Això juntament amb l’acceptació de la necessitat 
del comerç exterior per tal de poder aconseguir un creixement, son la causa del fi de l’autarquia soferta 
anys anteriors. 
 
Tot i les avantatges exposades i el creiexement físic de Barcelona durant aquets anys, en el període que 
ens trobem el podem considerar amb molts casos com una continuació, ja que s’acaben d’executar molts 
dels grups d’habitatges aprovats en el període anterior com: el Turó de Trinitat, el Polvorí i les cases del 
Governador a Verdum.  
 
 

 
Figura 1.10 El polvorí una de les actuacions que va 
finalitzar durant aquest període.38 
 

 
El gran beneficiat en el sector de la construcció degut a la millora econòmica per l’eliminació de 
l’autarquia, és, a nivell nacional, l’Obra Sindical del Hogar. Aquesta depèn del Ministeri de governació i 
com ja he dit abans la seva funció principal es la de ser la constructora de l’Instituto Nacional de la 
Vivienda per a la construcció d’habitatges protegits. En el període anterior no agafa molt de 
protagonisme però és en aquest quan té el seu màxim esplendor. La seva financiació estatal és veu 
augmentada per el Plan Sindical de Francisco Franco. Per tant, a nivell nacional arriba a construir, entre 
el 1952 al 1960, 122.552 habitatges els quals arribaran a ser, aproximadament, el 46% dels habitatges 
protegits que és construiran a nivell nacional. 
 
A la ciutat de Barcelona durant aquest període, l’Obra Sindical del Hogar,  també tendrà molta 
importància construint els polígons següents: el de Verdum compost per 1.444 habitatges, situat al costat 

                                                 
38 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge (2003) De les cases barates als grans polígons (El Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979). Barcelona. 
 

de l’antic barri del Govern Civil (les cases del Governador) al 1953; el de la Trinitat compost per 1.154 
habitatges, situat a l’encontre entre l’avinguda Meridiana i la via Favència en els anys 1953 i el 1955; el 
de Joan Antoni Perera compost per 1.647 habitatges entre el 1950 i el 1954  i el d’Onésimo Redondo 
compost per 816 habitatges, situat a l’Hospitalet del Llobregat entre els anys 1954 i el 195539. 
 
Cal assenyalar que és un tipus de construcció de dimensions mitjanes i baixa qualitat de materials, la qual 
s’estén per tot el país. 
 
Però, un dels fets més importants d’aquest període és d’implicació de l’empresa privada en la promoció 
d’habitatges obrers. Aquets venen desencadenats per la llei d’habitatges de renda limitada promulgada el 
1954. Són grups d’habitatges de baixa qualitat urbanística i d’alta densitat. En aquest nou model són 
pioneres empreses com Construcciones Sociales Sanahuja i SEAT. 
 
Construcciones Sociales Sanahuja construeix un polígon d’habitatges de 10,5 ha d’extensió i més de 
2.000 habitatges, entre els anys 1954 i 1957, a la finca La Peira situada en el Turó de Peira. Per altra 
banda, SEAT, al 1956, construeix un grup de 1.077 habitatges situat al costat del passeig de la Zona 
Franca, els quals anaven destinats als treballadors de la mateixa empresa.    
 
Amb aquets dos grups d’habitatges obrers promocionats per entitats privades que s’inicien com a resultat 
dels estímuls derivats de la promulgació el1954 de la Lei de vivienda de renta limitada, són un clar 
exemple del canvi legislatiu, a mitjans dels anys 50, com a resultat de la reestructuració del marc 
legislatiu. De fet, les anteriors Lleis, de Vivienda protegida i de vivienda bonificable, no oferien 
suficients estímuls per la iniciativa privada. La Llei de renta limitada oferia una sèrie de mesures que 
convertien en atractiva la inversió en la construcció: exempcions i bonificacions tributàries de tota classe 
d’impostos i contribucions, subministrament preferent de materials intervinguts, anticipacions sense 
interès de l’Instituto Nacional de la Vivienda, préstecs complementaris,etc. 
 
L’aparició d’aquesta Llei comporta l’elaboració d’un nou Plan Nacional de la Vivienda (del 1956-1960), 
en el qual es preveuen 550.000 habitatges. L’encarregat de desenvolupar aquest Pla és l’Instituto 
Nacional de la Vivienda, el qual encomana 35.000 habitatges anuals a l’Obra Sindical del Hogar. Tot i 
que aquest total d’habitatges no s’aconsegueix, durant la vigència del Pla arriben a construir 469.032 
habitatges40. 
 
Al mateix any 1954 s’estableix la categoria d’habitatges de tipus social. Aquest habitatges es 
caracteritzen per les seves petites dimensions (superfície màxima de 42m2) i per el seu baix cost (màxim 
de 25.000 ptes per habitatge). La construcció d’aquets està reservada a organismes oficials i entitats 
benèfiques. 
 
Tres anys més tard, es promulgarà la Lei de viviendas subvencionadas, els quals tenen el mateix règim 
que els habitatges de renda limitada amb la peculiaritat que s’obtenia una subvenció a fons perdut de 
30.000 ptes per habitatge. Degut a l’avantatge que oferien aquests habitatges, molts dels polígons lligats 
al Plan d’urgencia social, que vorem a continuació, utilitzen aquest tipus de règim en les seves 
construccions. 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Ferrer Aixalà, Amador Els poligons de Barcelona (1996) Barcelona. 
40 Vegeu Vivienda i renta limitada: Plan para el Instituto Nacional de la vivienda. 
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1.3.3 Plan de Urgencia Social  (1957 a Madrid/1958 a Barcelona) 
 
Els anys que precedeixen la Ley de Urgencia Social de 1957 com ja he dit abans acusen l’inici d’un 
procés migratori continuat provocat als anys 50 amb part per la fí de l’autarquia, empitjorant cada any. 
Aquesta preocupació, en termes quantitatius, té la seva justificació en la gravíssima situació de 
l’habitatge provocada per aquesta consolidació del procés migratori a Barcelona. A l’augment de la 
demanda d’habitatges provocat per aquets anys es suma el dèficit acumulat en la dècada anterior. Per tant 
és decideix fer una actuació rapida i a gran escala per tal d’acabar amb el problema de l’habitatge, la qual 
té el seu màxim desenvolupament en les grans ciutats mitjançant els “Planes de Urgencia Social” (del 
1957 i el 1958)  promulgats per la  “ley de urgencia social”(1957)41. 
 
La Ley de Urgencia Social  es promulga el 13 de novembre de 1957 fent referència, en principi a 
Madrid, la qual es situa en la línea d’estimular l’iniciativa privada de manera que l’estat hi pogués 
descarregar gran part dels esforços que dedicava a la construcció. Recolzant l’iniciativa privada en els 
beneficis que s’establien en els diferents règims de protecció. Així s’afrontava el dèficit d’habitatge tant 
amb l’aportació publica com la privada. 
 
La llei va esser promulgada primer a Madrid al 1957 i posteriorment va esser aplicada en la seva totalitat 
a Barcelona al 1958 i seguidament a Biscaia i a Astúries al mateix any. 
 

 
Figura 1.11. Portada de la publicació feta per la Comisión de Urbanismo de Barcelona al 1958, en motiu del 
Plan de Urgencia Social de Barcelona.42 

 
Per la realització del Plan de Urgencia Social a Barcelona, la seva comissió executiva parteix del dèficit 
inicial d’habitatges: dels 70.000 habitatges que falten a la ciutat de Barcelona, s’estima que uns 45.000 
constitueixen el dèficit que de manera urgent necessita ser solucionat, per tant, en cadascun dels propers 
sis anys s’arribin a amortitzar 5.000, com que la demanda anual es de 10.000, dels quals 7.000 es 

                                                 
41 Extreta de la publicació feta per la Comisión de Urbanismo de Barcelona al 1958, en motiu del Plan de Urgencia Social de 
Barcelona. 
42 Extreta del butlletí Plan de Urgencia Social de Barcelona que és troba a l’arxiu Històric Municipal de la ciutat de 
Barcelona. 

consideren d’atenció urgent, resulta que han de construir-se a Barcelona comarca 15.000 habitatges 
anuals, els quals en sumen 5.000 més que a la resta de província43. 
 
EL finançament del pla es basa en dos punts: en l’acció expropiadora i urbanitzadora de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona i en les subvencions que deriven dels règims de protecció oficial. La comissió 
d’Urbanisme de Barcelona havia duit a terme des de l’any 1955 una política d’adquisició del sòl, d’una 
certa importància, que desprès s’utilitzaria el “Plan de Urgencia Social”.  
 
Es a partir d’aquesta nova iniciativa, la d’acabar amb el problema de l’habitatge i gracies al recolzament 
legislatiu de la llei d’habitatges subvencionats, d’on neixen vuit dels polígons (del Bon Pastor, de la 
Guineueta, de Sant Martí, de Badalona, de Bellvitge, de Cornellà, de Montbau i del Sud-Oest del Besòs) 
que es construeixen a finals dels anys 50 i a principi dels anys 60. D’aquets polígons els delimitats per la 
comissió d’Urbanisme de Barcelona eren tres en el terme municipal de Barcelona (Guineueta, Sant 
Martí) i tres més en el terme municipal de l’Hospitalet, Badalona i Cornellà. Això suposava un total de 
287 ha de sòl i capacitat per a 51.573 habitatges44. Tot i això, per la seva importància, tant amb quantitat 
com en significat, cal destacar el polígon de Montbau i el polígon del sud oest del Besòs, el qual ens 
referim en aquest treball. 
 
La urgència d’aquest Pla estava enfocada al sector més necessitat de la població, els immigrants, els 
quals, molts d’ells, no tenien habitatge i ocupaven grups nombrosos de barraques com: les de Montjuic, 
Somorrostro... Però el Pla no va tenir el resultat esperat degut a que polígons importants, com Montbau i 
el Sud-Oest del Besós, ja que només 685 habitatges dels 1921, inicialment lliurats per el Patronat 
Municipal de l’Habitatge (anterior Instituto Municipal de la Vivienda) l’any 1961, van ser ocupats per 
Barraquistes i persones procedents d’enderrocs per urbanització. La resta dels habitatges varen esser 
ocupats per funcionaris com per exemple: els funcionaris de la Guardia Urbana, funcionaris municipals, 
funcionaris de la Residència Sanitària Francisco Franco... 

 
Figura 1.12 A dalt el barri de Montbau i a baix el Barri del Sud Oest del Besós. Els 
quals constitueixen dues de les actuacions més importants que és realitzaren en 
motiu del Plan d‘Urgencia Social a Barcelona45. 

                                                 
43 Bolletí sobre el Plà d’urgència social publicat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona eleborat el 1958. 
44 Vegeu el llibre de Ferrer Aixalà, Amador Els poligons de Barcelona. 
45 Extreta del llibre Els poligons de Barcelona de Ferrer Aixalà, Amador (1996) Barcelona. Pag.79. 
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1.3.4 Resum de les lleis promulgades per solucionar el problema de l’habitatge des del 1939 al 
1957. 
 
La legislació espanyola ha produït una llarga sèrie de lleis, de recolzament i protecció de l’habitatge que 
en general podem dividir en dos Blocs: 
 
El primer bloc són tres lleis que tingueren major força en la primera etapa de la postguerra anaven més 
dirigides als organismes a nivell estatal i no tant als organismes a nivell municipal i deixant de banda 
l’iniciativa privada.  
 
 

‐ “Ley de viviendas Protegidas 1939” 
‐ “Ley de viviendas de Clase Media 1944” 
‐ “Ley de vivienda de tipo social 1954” 

 
El segon bloc el qual ens afecte més directament a l’estudi del projecte hi inclourem dues lleis: 
 

‐ “Ley de viviendas de renta limitadas 1954 
‐ “Ley de viviendas subvencionadas 1957” 
 

La diferència fonamental entre els dos blocs és l’intent que és va fer i en molts de casos va aconseguir de 
incloure l’iniciativa privada en el problema de l’habitatge sense deixa de banda el sector privat o mixta 
(públic i privat). La llei de renta limitada va esser un detonant perquè empreses privades comencessin a 
implicar-se en promoció d’habitatge obrer. 
 
Els habitatges del poligón del sud-est del Bésos eren promulgats per la Ley de Viviendas 
Subvencionadas. Però aquest era una continuació de l’anterior Ley de Viviendas de Renta Limitada. Amb 
una avantatge que consistia en una subvenció a fons perdut de 30.000 pts. Fet que aprofitar l’iniciativa 
privada. 
 
Per tant és important entendre la Ley de Viviendas de Renta Limitada  aquesta és promulga en la 
conveniencia de concedir un soporte mas intenso i eficaz a los particulares, facilitando una amplia 
mobilización del credito immobiliario, para el cual se otorguen con la nueva ley bonificaciones 
tributarias más grandes això es traduïa en exempcions i bonificacions tributaries de tota classe 
d’impostos i contribucions, subministrament preferent de materials intervinguts, anticipacions que 
podien arribar a un 75% sense interès per part del Instituto nacional de la vivienda... 
 
També en aquesta llei per mitja de ordes s’establien estàndards mínims en les superfícies totals i parcials 
dels habitatges, així com en les condicions higièniques i de ventilació, il·luminació, qualitat de la 
construcció i acabats. Cal reparar atenció en la normativa que fa referència als blocs d’edificació, la qual 
deixa ben clar que han de ser de dos crugies i que la separació entre bloc paral·lels no serà mai menor 
que l’alçada de l’edificació. A més, inclou un apartat on aconsella la construcció simultània de serveis 
socials quan el nucli d’habitatges sigui important.   
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2 El Patronat de l’Habitatge promotor del polígon sud oest del Besòs. 
 
El Patronat de l’habitatge es definia a ell mateix en el bolletí de 1963: 
 
“Creado en 1945 es el organo autónomo de gestión del ayuntamiento para el desarrollo de su política de 
construcción de viviendas. Barcelona y su área metropolitana son polo de atracción de la emigración 
interior con centros de población que ofrecen un crecimiento oscilante entre el 2,2 y el 18 por 100 anual. 
Hasta la fecha tiene construidas 14.845 viviendas, para el bienio 63-64 se ha programado la edificiación 
de otras 2.901 viviendas con una intervención de novecientos cincuenta y cuatro millones de pesetas, el 
patronato es la entidad promotora de los dos barrios de Montbau y del sud-oeste del besós.” 1 
 
Com podem veure, les úniques actuacions que cita en aquest bolleti són la de el polígon de Montbau i la 
del poligon del Sud-Oest del Besos, ja que, com comprovarem a continuació han estat les més importants 
realitzades per el Patronat Municipal de l’habitatge. 
 
Realment la història del patronat es pot dividir en 3 períodes fins a arribar al 1959, on es començaren les 
obres del barri Sud-Oest del Besós. 
 
2.1 El Patronat de l’Habitació de Barcelona (1929-1945). 
 
El primer període correspon al Patronat de l’Habitació de Barcelona creat al 1929 i dissolt al 1945, 
desprès de 15 anys de gairebé inactivitat. L’actuació més important d’aquest període són la creació de les 
cases barates. És varen contabilitzar 2.229 cases barates repartides entre: 781 habitatges en Milans del 
Bosch (bon pastor), 781, 533 habitatges a Eduard Aunós, 381 habitatges a Baró de Viver i 534 habitatges 
a Ramón Albó2. La funció principal era acabar amb el problema de la falta d’habitatge dels barraquistes 
que estaven situats a Montjuic. El motiu d’aquesta necessitat de netejar la muntanya de Montjuic era, 
principalment, la celebració de l’Exposició Universal de 1929 de Barcelona.  
 

 
Figura 2.1. Les cases barates. 

                                                 
1 Bolletí editat per el Patronat Municipal de l’Habitatge al 1963 sobre les actuacions realitzades a als polígons de Montbau i 
del Sud-Oest del Besòs.  
2 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   

Aquestes primeres cases varen esser un fracàs d’un plantejament ambiciós. Els barris que em esmentat 
anteriorment estaven tant mal construïts i conservats que en el període següent, el qual s’explica a 
continuació, l’Institut Municipal de la Vivenda s’haurà d’encarregar de les rehabilitacions que 
necessitaran aquets. Així com de l’administració de les anomenades Cases Barates, en una època difícil 
com és la postguerra més immediata de la Guerra Civil Espanyola. 
 
2.2 L’Instituto Municipal de la Vivienda (1945-1956). 
 
Aquest segon període correspon als anys d’autarquia i va des de la constitució de d’Institut Municipal de 
l’Habitatge ( Instituto Nacional de la Vivienda) fins al seu canvi de nom. El nom d’Institut Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona l’hi va esser otorgat l’any 1945 i no va esser reemplaçat fins al 1956.  
 
Els primers anys degut al context socio-polític, va esser una continuació del període anterior amb la 
reparació i administració dels 4 grups de cases barates. La primera operació nova que comprenia una 
gran illa sencera va ser la de Torre Llobeta, a Horta, iniciada l’any 1949 la qual albergava la construcció 
de 737 habitatges i 136 locals acollits a la llei de renta limitada.  
Altres actuacions de petits polígons que construeix l’Institut en aquets mateixos anys son: 
 

- La verneda 
EL 1951 un grup de 656 habitatges protegits construïts en terrenys situats junt a la linea 
ferroviària d’enllaç entre l’estació de la Sagrera i la línea de la costa, de construcció recent en 
aquell moment. 

 
- Passeig Calvell  
Els 5 primers blocs d’un conjunt de 8 blocs de vuit plantes d’alçada amb 186 habitatges protegits 
construïts l’any 1953. 
 

 
Figura 2.2. EL passeig Clavell3 
 
 

                                                 
3  Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
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- Turó trinitat  
Vuit blocs, amb un total de 162 habitatges, destinats a famílies allotjades provisionalment a 
l’estadi de Montjuic, que provenien de barraques del Somorrostro. ( de les mateixes barraques 
que més tard, com vorem, sortiran molts dels habitants que formaran el “poblado dirigido” que 
s’ubicara al polígon de nova construcció el Sud Oest del Besós4 el qual és una més de les 
actuacions realitzades per el Patronat de l’Habitatge de Barcelona) 

 
- El Polvorí 
Grup de 443 habitatges molts d’ells acollits al règim d’habitatges protegits, situat a Montjuic, a 
prop de grup Can Clos. 
 

 
Figura 2.3. EL passeig Clavell5 

 
- Can Clos 
Aquest es un exemple que aquest període no va esser un model de bona construcció, com es pot 
comprovar als 192 habitatges lliurats el 1952 a la finca Clos en motiu d’albergar els barraquistes 
de dalt de la diagonal per la celebració dels actes principals del XXXV Congrés Eucarístic 
Internacional. Això no ajuda en la qualitat de les vivendes ja que obligava a construir-les en 28 
dies.6 

 
 
 
                                                 
4 Bolletí de 1963 publicat per el Patronat de l’Habitatge de Barcelona. 
5 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
6 Vegeu el llibre de Ferrer Aixalà, Amador Els poligons de Barcelona. 
 

2.3 El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

El tercer període és el que inclou  la construcció del barri sud oest del Besòs. El període comença amb el 
canvi de nom de l’Institut Municipal de la Vivenda per passa a anomenar-se Patronat Municipal de 
l’Habitatge al 1956. Aquest canvi de nom sembla esser que és va produir per la confusió que és produïa 
entre l’Instituto Municipal de la Vivienda i l’Instituto Nacional de la vivienda.7  
 
Però també significava un increment en l’ambició dels projectes i havia estat el preludi de l’accés a 
l’alcaldia de Barcelona, al 1957, de Josep Mª de Porcioles en substitució d’Antonio Mª Simarro. El nou 
Conseller Delegat del Patronat fou Santiago de Cruylles.8 Aquets canvis en els caps de les institucions de 
Barcelona eren el reflex del canvi de direcció municipal del règim, el qual donava per acabat el període 
d’autarquia i intentava obrir-se per tornar-se a situar en el món de la postguerra de la Segona Guerra 
Mundial. 
 
Les actuacions del Patronat per aquest període van molt marcades per la llei de renta limitada, la llei 
d’habitatges subvencionats i el plà d’urgència social. 
 
En el primer any, el 1956, és varen començar a planificar i organitzar els projectes que farien augmentar 
el ritme de construcció en els anys immediatament successius. Però els habitatges acabats durant aquest 
any són molt escassos.  
 
Deu d’aquets habitatges son els del grup de Ramon Albó situat al turó de Pereira, per a les famílies que 
compartien casa a El Polvorí des de l’època del Congres Eucarístic.  
També s’acabaren un centenar d’habitatges distribuïts entre l’ampliació del grup del Passeig Calvell 
situat a la platja del Poble Nou i el grup de San Cristòfol per a funcionaris del Parc Mòbil Municipal.  
 
Per tant, en total, és finalitzaren uns 150 habitatges, xifra irrellevant si tenim en comte els projectes que 
s’anaven aprovant aquest mateix any. És el cas, per exemple, l’ampliació de 415 habitatges del grup de 
Baró Viver. Aquest projecta aprovat al 1956 i que no finalitzaria fins al 1959 va suposar un punt 
d’inflexió en el Patronat, entre els grups d’habitatges de la postguerra immediata i els grans polígons que 
és projectarien posteriorment.  
 
En el 1957 estaven a punt d’acabar-se les obres d’altres grups d’habitatges,on ja és podien veure canvis 
significatius en el tipus d’arquitectura, com el del carrer Pi i Molist, on s’havia hagut d’agrupar 
l’edificació i densificar, i els de Trinitat Vella. Aquest mateix any, també, s’iniciaven els 323 habitatges 
del carrer Almirall Cervera9, els quals acabarien de construir-se l’any següent. 
 
Cal esmentar que durant aquest any s’anaren tancant l’expedient d’actuacions dels anys anteriors, com és 
el cas de: els darrers habitatges de la Torre Llobeta, de la Plaça del Bonsuccés i de Perecamps. 
 
Tot i aquestes actuacions, el més important que succeeix és l’inici de les expropiacions per el barri de 
Montbau després que la Comissió d’Urbanisme aproves el Pla al qual estava lligat. Desprès ja al 1958 
s’iniciarà l’actuació del polígon del Sud Oest del Besòs. Aquets dos polígons formaran les actuacions 

                                                 
7 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
8 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona. Volum IV (Sant Andreu i Sant Marti) de l’Ajuntament de Barcelona. 
9 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
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més importants que ha realitzat el Patronat de l’Habitatge. Creant una nova manera d’entendre 
l’habitatge col·lectiu. 
 
El patronat de l’habitatge  justificava  així aquestes noves actuacions fruit, segons esmenten ells, 
d’aquest nou pensament publicat al bolletí de l’any 1960 mitjançant 4 orientacions noves, les quals, tal i 
com assenyala, no havien estat suficientment considerades fins aleshores.  
 
1. Concentración de las viviendas en grandes polígonos 
Para evitar la dispersión de las viviendas dentro del término municipal en pequeñas unidades, con los 
consiguientes esfuerzos y gastos de pequeñas urbanizaciones, se ha emprendido la construcción 
simultánea en dos grandes poligonos de 31 hectáreas (Montbau) y el de 40 hectáreas (Sud-Oeste del 
Besós) estudiados ambos en forma completa y a manera de barrio o nucleo satélite. 
 
2. Aportación de los beneficiarios y de nuevos sectores de la economia privada. 
Partiendo del principio de que el ahorro particular no puede desentenderse del problema de la carencia 
de vivienda y que el futuro beneficiario debe colaborar con su capital propio a la edificación 
emprendida por el Patronato, en los poligonos de Montbau, Sud-Oeste del Besós y en los grupos Bailén, 
Pi y Molist, Subteniente Navarro y Almirante Cervera y en general en los demás construidos, se han 
señalado aportaciones en metálico que los ocupantes de las viviendas deben satisfacer para su 
adquisición. 
También se han construido viviendas mediante especiales convenios con Cooperativas <La Puntual>, 
<Graciense de la vivienda><Nuestra Señora de la Esperanza>, la <Agrupación Benéfica Humanitaria 
de la Guardia Urbana> y la <Congregación de Nuestra Señora de la Estrada> y Agrupación de los 
residentes en una verdadera comunidad vecinal, libre del peligro de la atomización individual riesgo de 
tantas nuevas agrupaciones de viviendas. 
 
3. Incremento de las inversiones y del movimento de tesoría. 
Como es de ver en los gráficos que figuran reproducidos, se ha incrementado extraordinariamente las 
sumas satisfechas por obras que desde 236.000.000 de pesetas en 1956, han pasado a ser más de 
650.000.000 en 1959; también los saldos en metálico de las cuentas corrientes, han ascendido en 
186.000 pesetas, al finalizar 1956 a más de 9.000.000, sin contar con el saldo de 39.000.000 de pesetas 
existente como consecuencia de ingresos de los beneficiarios del barri Sudoeste del Besós. 
Para atender a las crecidas demandas de tesorería se han concertadopréstamos complementários con la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, Caja de Ahorros de la Diputación Provisional y Caja de 
Ahorros de la Diputación Provincial y Caja de Ahorros y Monte Piedad, con un montante superior a los 
40.000.000 de pesetas; también el Instituto de Crédito para la Reconstruccion Nacional ha contribuido a 
la financiación de varios grupos de viviendas construidos durante el período reseñado, con préstamos 
superiores a los 20.000.000 de pesetas. 
 
4. Inquietud social 
No se ha limitado la labor a la mera construcción de viviendas, atendiendo a las necessidades 
individuales, de esa manera la selección de los ocupantes de los poligonos sud-oeste del Besòs i de 
Montbau, huyendo del simple aparcamiento de familias en barrios perifericos con el peligro de construir 
nuevos suburbios, para buscar la creación de un espiritu de comunidad con la integración de todos los 
habitantes de cada barrio... 
Aquest canvi qualitatiu ve per una nova manera de fer política la qual consisteix en fer grans polígons, en 
lloc de limitar-se a anar fent operacions en solars individuals com fins aleshores. Un altre canvi 
important és el tipus d’edifici i assumpció clara de l’arquitectura moderna, així com assaig de nous 
sistemes constructius més eficaços. Tot això es fruit d’uns nous responsables tècnics i de la permeabilitat 
respecte als models europeus. 

2.4 Precedents: polígon de Montbau. 
 
Tot i que moltes publicacions afirmen que el polígon del Sud Oest del Besòs i el polígon de Montbau 
eren dues actuacions que s’executaven alhora de manera simultània, no és del tot cert. Si que coincidiren, 
en temps, quan els dos poligons estaven en construcció, però en quant a iniciatives projectuals o 
tècniques, Montbau sempre anava un pas per davant, obrint camí al poligon sud oest del Besós. Una 
prova d’això és la publicació en la memòria del patronat que expressava així l’experiencia agafada a 
Montbau i com aquesta serviria per el polígon Sud Oest del Besòs: 
Las experiencias adquiridas por los técnicos del Patronato al planear el poligono de Montbau, han sido 
extraordinariamente útiles, hasta el punto de que puede aventurarse que la nueva población satélite que 
se crearájunto a la Riera de Horta y en el lado sur de la carretera de Barcelona a Francia constituirà la 
más importante y modélica realización urbanística efectuada por el Patronato desde su creación.10 
 
Per tant, és important el coneixement d’aquets nous criteris que s’anaven implantant per tal d’entendre el 
Polígon del Sud Oest del Besòs.  
 
El planejament del polígon de Montbau situat a la Vall d’hebron, en el districte de l’horta, va començar 
al 1957 (abans que el polígon Sud-Oest del Besòs). Es tractava de construir 1.440 habitatges 60, 80 i 100 
m2, en 31 hectàrees de terrenys amb fortes pendents11. Hi ha una gran varietat tipològica que incloïa 
torres, blocs lineals i habitatges unifamiliars, igual que en el barri Sud-Oest del Besòs el qual explicarem 
en l’apartat següent.  
 
De les aportacions més importants que el barri de Montbau va aportar respecte a les actuacions anteriors 
del Patronat i d’altres promotors públics era l’èmfasi que el Plà posava en la dotació d’equipaments 
socials. Cal esmentar que en l’ampliació del grup d’habitatges del Baró de Viver, ja és tenia en compte 
per primera vegada la qualitat dels serveis previstos i de la urbanització12, cosa que volia dir que per 
primer vegada es farien simultàniament amb els habitatges. Però no és fins al polígon de Montbau fins 
que això és dur a terme amb el màxim rigor. 
 
L’element més característic d’aquesta nova manera d’entendre els equipaments, com una part més de tot 
el polígon, és la creació d’un centre cívic, el qual constituís l’element central i més significatiu, capaç 
d’articular els equipaments i serveis del polígon. Aquest és una de les diferencies més significatives amb 
el polígon del Besòs. 
 
Un dels conceptes, en quant a adjudicació d’habitatges, que van introduir els tècnics de Montbau, era la 
idea de reproduir la societat de la ciutat. Es a dir, no volien aconseguir un barri dormitori o un barri 
pobre, sinó que hi hagués la diversitat social, la qual poguéssim trobar en qualsevol ciutat. Aquesta nova 
iniciativa és va realitzar establint una composició social prèviament planificada de la manera següent: 
25% de treballadors no qualificats, barraquistes, peons...,25% de treballadors qualificats, dependents i 
funcionaris de modesta categoria, un 45% de dependents i similars, funcionaris, professionals lliures, 
comerciants, militars...i un 5% de funcionaris de categories altes, rendistes, classes elevades.13 
 

                                                 
10 Memoria del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona de 1958. (pag.15) 
11 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
12 Citat un informe al Consell Administratiu l’any 1956 al llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates 
als grans polígons (El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
13 Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
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Cal destacar, també, a nivell arquitectònic, l’assumpció que és produeix en aquest polígon de 
l’arquitectura moderna. La qual podem veure reflexada en molts aspectes com la disposició dels 
habitatges en blocs ( l’orientació Sud-Est i organització d’aquets), en la utilització dels materials (les 
noves tecniques i com aquestes és deixen vistes)...  
 
Un exemple clar d’aquest nova manera de concebir els espais és el bloc construït al polígon de Montbau, 
al 1966, per els arquitectes: Giraldez, Subias i Lopez Iñigo. Aquest bloc, de PB+15, està constituït per un 
nucli vertical d’accessos amb corredors horitzontals a cada planta. El qual té unes similituds clares amb 
el bloc dissenyat per els arquitectes Van der Broek i Bakem a l’Interbau de Berlin al 195714 i d’altres 
blocs posteriors dels mateixos arquitectes. Un dels propòsits d’aquets holandesos era l’intent de millorar 
la Unité de Le Corbusier15 en el sentit de portar els carrers d’organització dels habitatges a l’interior del 
bloc. Un altre concepte, igual d’important, que tenien en compte, era tenir sempre contacte amb les 
façanes exteriors, sense formar plantes profundes ni celoberts. 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4. Planta del polígon de Montbau16. 

                                                 
14 Vegeu Cuadernos de arquitectura (1956) el numero 28. 
15 Vegeu Cuadernos de arquitectura (1957) els números 29 i 30. De la pàgina 56 a la 64. 
16 Extreta del butlletí publicat per el Patronat Municipal de l’Habitatge al 1961.  

 
Figura 2.5. Perspectiva de dos blocs de vivendes del polígon de Montbau17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 17 Extreta del butlletí publicat per el Patronat Municipal de l’Habitatge al 1961. 
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3 El Polígon del Sud-oest del Besòs.
 
El polígon sud-oest del Besòs va esser l’actuació numero 21 del patronat Municipal de l’habitatge de 
Barcelona i els seus límits són: 
 

‐ Al N-O per el carrer Bernat Metge, al N-E per el límit que produeix el municipi de S. Adrià del 
Besòs, S-E per el carrer Llull i al S-O per el carrer Prim. 

 
 

 

 
Figura 3.1. Plànol d’ubicació. El polígon del Sud Oest del Besòs es troba pintat en vermell.  
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Les característiques generals del polígon del Sud Oest del Besòs exposades per el Patronat Municipal de 
l’Habitatge, en el Butlletí n: 18, són les següents: 
 

‐ Superficie total: 32,6 hectáreas. 
‐ Coeficiente edificabilidad: 1,63 
‐ Nº de viviendas: 4.843 
‐ Población: 20.909 habitantes. 
‐ Densidad de población: 612 hab./ha. 
‐ Superficie media/vivienda: 68,5 m2 
‐ Volumen total edificado: 362.914 m2 
‐ Coste de los terrenos 75.800.000 ptas. 
‐ Coste de la urbanización 88.000.000 ptas. 
‐ Coste de la construcción de las viviendas: 627.600.000 ptas. 

 
Podem trobar algunes contradiccions d’aquestes dades:  
 

‐ la densitat de la població, dividint la població teòrica per la superfície total seria de 641 i no de 
612 hab./ha. 

‐ Si entenem que el coeficient d’edificabilitat es del total de l’actuació la seva multiplicació 
donaria un sostre construït de 531.380 m2 i no de 363.914 m2. 

‐ El valor donat de la de la superficie mitja d’un habitatge no és correspon amb la realitat tal i com 
comprovarem posteriorment.  

 
La promoció va esser encarregada al Patronat Municipal de l’Habitatge i la financiació es va basa en 
subvencions del Ministeri de la vivenda1 i de fons Municipals, en alguns casos a fons perdut ja que es 
tractava de vivenda subvencionada.  
 
El polígon del Sud Oest del Besòs és va començar oficialment l’any 1959, per les festes de la Merce, 
quan l’alcalde de Barcelona, Josep Maria de Porcioles hi va posar la primera pedra2. 
 

                                                 
1 Vegeu el llibre De les cases barates als grans polígons publicat pel Patronat Municipal de l’Habitatge. (2003) 
2 Enciclopèdia catalana els barris de Barcelona  volum IV Sant Andreu sant Marti. Ajuntament de Barcelona. 

 
Figura 3.2. Fotografia del polígon del Sud Oest de Besòs3 

 

 
Figura 3.3. La Rambla del Prim. La construcció d’aquesta rambla va afavorir molt al 
barri del Sud Oest del Besòs ja que va es un element important d’unió entra aquest i 
el centre de Barcelona. 

                                                 
3 Extreta del Bolletí publicat pel Patronat Municipal de l’Habitatge al 1963. 
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3.1 Antecedents urbanístics de l’àrea on s’ubica el barri del Sud-Oest del Besòs. 
 
El primer Pla que afectava a aquesta zona va esser el Pla Cerdà de 1859. Aquest Pla tenia previst per a la 
zona on s’ubica el polígon sud-est del Besòs un gran parc juntament amb la zona de Montjuic. El parc 
del Besòs havia de ser el pulmó del sector Sud de la ciutat, amb funció de protecció de les edificacions 
de possibles inundacions. Aquest parc abarcava més de la meitat del barri avui dia construït.  
 
Posteriorment l’ajuntament de Barcelona tragué a concurs un Pla urbanístic per tal de comunicar i 
adaptar els pobles que limiten Barcelona amb Barcelona-ciutat. Aquest concurs va esser guanyat per el 
francès Jaussely (1911). Jaussely proposava una ampliació cap al centre de la ciutat del parc exposat per 
Cerdà, la qual significaria que tot el barri del Besòs seria un enorme parc. 
 
No fa falta comentar que cap del dos plans urbanístics és dugueren a terme en la zona del barri del Besòs. 
 
Al 1953 és va aprovar el Pla comarcal de Barcelona. Aquest elaborat en circumstàncies del Boom 
demogràfic i urbà degut a la immigració que va sofrir en aquella època. Aquest delimita els parcs 
proposats per els anteriors plans, fent que aquets només siguin els límits del ferrocarril, qualificant la 
zona en que s’ubica el barri del sud-est del Besòs com residencial urbana intensiva. 
 
Aquesta qualificació tenia les següents característiques: 
 
Ordenació del tramat urbà mitjançant blocs aïllats o de illes tancades 
Ocupació màxima per illa del 70% 
Altura màxima reguladora 27,45 m + 4 m d’àtic 
Façana mínima de 15 m en edificacions contigües 
Distància entre edificis: va determinada per la línea d’ombra traçada des de l’aresta  de la seva altura 
amb un angle de 60 graus amb l’horitzontal 
Condicions d’ús: vivenda plurifamiliar4 
 
En base al Pla comarcal del 1953 descrit anteriorment és va redactar el Pla Parcial Sud-Oest del Besòs 
del qual el barri agafà el nom. 
 
Aquest va esser aprovat per la comissió d’urbanisme de Barcelona al 1959 i basat en la llei del sòl de 
1956, la qual exigia vincular els plans parcials a les determinacions del plantejament superior, que en 
aquest cas com ja he dit, es el Pla comarcal de 1953. 
 
Aquest Pla és va tramitar segregat al pla Parcial de la Zona de Llevant, sector sud, estava destinat a la 
construcció de 3000 vivendes compreses en el “Plan de Urgencia Social de Barcelona”.  
 
El Pla parcial del sud-oest del Besòs va ser redactat pels arquitectes Giràldez, Giralt Ortet, Lopez Iñigo y 
Subías Fages representants de la comissió tècnica especial d’urbanisme de l’ajuntament de Barcelona. 
Els quals firmaren alguns dels projectes de les primeres fases del polígon del Sud-Oest del Besòs. 
 
Els primers límits d’aquest Pla parcial eren: C/ Prim, Avinguda José Antonio, ex  segon cinturó de ronda 
i C/Llull. Posteriorment és va fer una modificació d’aquets passant a ser els límits la zona compresa 
entre: Avinguda José Antonio (actual Gran Via), C/Bernat Metge, C/Prim i el límit del terme municipal 
de Barcelona. Tot i que una tercera modificació arribes a afectar el municipi de Sant Adrià. 
 

                                                 
4 Extret de l’arxiu del patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

Característiques tècniques del Plà parcial5: 
 

‐ Superfície total = 400.694,5 m2 
‐ Coeficient edificabilitat = 1,233m2t/m2s 
‐ Numero de vivendes (de 60m2 construits) = 8.234,25 
‐ Numero d’habitants (4,5 han./viv.) = 37.054,12 
‐ Numero hab./Ha = 925 

 
En quant a la infraestructura es de destacar que en la memòria del pla constava que  “ a estos terrenos, 
actualmente dedicados a campos de cultivo, se penetra por la Riera de Horta, que pasa elevada a unos 2 
metros sobre dichos campos” per tant “la zona representa en la actualidad una pequeña depresión 
dentro de la topografía ciudadana”.6 
 
Per poder combinar l’economia en la urbanització en la dificultat del desaiguat per falta de cota, el Pla 
preveu elevar 1 m la rasant de tota la zona, a fi de poder construir un clavegueram de sistema unitari. 
Això provocà  que s’hagués de fer un gran terraplenat i el cegat de ramals de riera que han causat en 
l’edificació diferents problemes greus. 
 
Segons el Pla les terres es divideixen de la següent manera: 
 

‐ Una gran zona central on s’ubicaria el “poblado dirigido” (correspon a la primera etapa de 
l’actuació del patronat) 

‐ Línea de vivendes en façana al carrer Prim (correspon a la segona etapa de l’actuació del 
patronat) i a avinguda J. Antonio (iniciativa privada) 

‐ Zona de 4,5 ha. La qual tenia finalitat publica. 
‐ Zona triangular que pertanyia a l’ajuntament de S. Adrià del Besòs. 

 
Dues idees principals emmarcaven aquest Pla. 
 

‐ La concentració dels edificis reduint l’espai verd proposat per els plans anteriors(tant el de Cerdà 
com el de Jaussely), “con espacios libres comunes en donde los niños jugarán en común 
forjandose así la unidad del barrio”7 . Fet que vorem en capítols posteriors que no s’ha 
aconseguit. Tot i que també es fixa la densitat en 856,79 hab/ha. 

 
‐ En l’aprofitament de les terres mitjançant edificis de gran altura que puguin albergar molts 

d’habitatges, els quals “ darían categoría a la entrada de Barcelona” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Vegeu Cuadernos de arquitectura del 1958. 
6 Informació extreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge 
7 Ibíd. 
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Figura 3.4. Plànol original de Ildelfons Cerdà del 1863. Els límits del polígon del Sud Oest del Besòs és troben 
marcats per una línea negre. 
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Figura 3.5 Ampliació de la zona del polígon del Sud Oest del Besòs del plànol fet per Jaussely al 19
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3.2 Estructura de la zona del polígon antes de la seva construcció.  
 
En el Bolletí distribuït per el Patronato municipal de la vivienda8 és definia l’ubicació i és feia una breu 
descripció subjectiva de l’estructura en que és trobava el polígon, la qual reproduiré en el paràgraf 
següent:  
 
Emplazado entre el mar y el acceso a la ciudad por la carretera de Francia a 5 km i medio del centro de 
la capital .....  junto al rio, que limita a Barcelona por su lado Nord-Este, és una de la más recientes 
experiencias de nucleo satélite planeado desde sus inicios y surgido en poco tiempo donde solo habia 
campos malsanos e inundables de baja cota, ganados al mar en sus ultimas centurias  
 
Podem entendre l’anterior estructura de la zona, com un territori pantanós situat al petit delta que forma 
el riu Besòs, el qual és de tipologia semblant a qualsevol delta de clima mediterrani. 
 
Les transformacions que havia sofert la zona eren fins a les hores les normals que es donaven a la 
proximitat de nuclis urbans i rius i rieres, passant de zones forestals a zones agrícoles (de boscos a horts), 
durant el segle XVI y XVII. A aquest procés va paral·lelament el de la parcel·lació i privatització dividint 
el territori per a cada propietari.  
 
Podem trobar informació sobre l’existència d’antics propietaris i finques com son: Can Roses, Can 
pujades, Cal Gras, Can barrina y Casa Cremada. Aquets dos darrers propietat dels marquesos de 
Monsolís9. Degut a la falta d’informació mes impossible poder-los ubicar. 
 
Els vials existents antes de la construcció del polígon estaven formats per la Carretera de Francià (actual 
Pedro IV), el camí antic de Valencia (actual carrer Llull) y dos camins perpendiculars al mar: la carretera 
Negra (carretera de la mina, que seguia el curs de la sèquia de la Madriguera) y el camí de Pekín (que 
seguia el curs de la sèquia de La Verneda)10, el qual es deia així perquè arribava fins al grup de barraques 
anomenat Pekín. El camí de Pekín, també va ser conegut com el camí utilitzat per els afusellaments dels 
anys 40 en el Camp de la Bota, explicats anteriorment.  
 
Tot i que el nom dels vials exposats anteriorment van esser substituïts un cop construït el polígon ja que 
l’ajuntament va voler donar amb aquella nova política d’habitatges una imatge diferent11, i per tal de fer-
ho va voler canviar i posar (en el cas dels de nova construcció) noms de personalitats significatives en la 
historia de Catalunya als carrers del barri del Besòs, encara que, per no crear gaire conflicte eren totes de 
l’edat mitjana. 
 
Abans de la construcció del polígon cal esmentar que ja sobre el 1926-27 hi havia un grup de cases 
anomenades “casitas bajitas” (situades devall de Pedro IV entre C/ Maresme y C/prim) el qual 
s’adaptava molt bé al terreny sense pretendre modificar-lo. 
 
La zona a on s’ubica el polígon del sud oest del besos no va experimentar una transformació lenta en el 
seu pas d’agrícola a urbana propi d’un creixement constant sinó que més be al contrari amb una acció 
puntual la qual va canviar el territori que durant anys s’havia anat conformant. Això va provocar que 

                                                 
8 Bolletí publicat per el Patronat Municipal de l’Habitatge al 1963.  
9 Tots els barris de Barcelona ( J. Fabre i J. M. Huertas Claveria) 1977 
10 Tots els barris de Barcelona ( J.Fabre, J.M.Huertas Claveria) 1977 
11 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  volum IV Sant Andreu sant Marti. De l’ajuntament de Barcelona 
 
 

l’estructura anterior, en quant a territori correspon, va esser ocultada, cegant ses rieres i terraplenant tota 
la zona. Aquest terraplenat va convertir terreny desnivellat en pla i al està situat molt a prop del mar 
converteix el barri en una zona fàcilment inundable. Ho van poder comprovar els primers habitants tot 
just instal·lats, durant les tràgiques inundacions del setembre del 196212. 
 
Anteriorment les terres eren regades per els ramals de la riera d’horta y de les sèquia de la Madriguera i 
de la Verneda. El caudal de la riera d’horta passava elevat respecte a la cota natural de la zona. Això 
provocar un dels canvis més importants a nivell territorial que va ocasionar la construcció del polígon va 
esser el terraplenat previ d’anivellament de les terres per la necessitat de la canalització del desaigua del 
barri cap a la riera d’horta (actualment canalitzada a traves del C/ Prim) i el cegat de les sèquia de la 
Madriguera i de la Verneda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  volum IV Sant Andreu sant Marti. De l’ajuntament de Barcelona 
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Figura 3.6. Plànol d’abans de la construcció del Barri del Sud Oest del Besòs. Extret de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Figura 3.7 Ampliació de l’anterior plànol, marcant la zona on s’ubica el polígon del Sud Oest del Besòs.
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3.3 El Polígon del Sud-oest del Besós 
 

 
Figura 3.8 vista del Polígon del Sud Oest del Besòs. 

 
3.3.1 Etapes i fases del Polígon del Sud Oest del Besòs. 
 
El polígon del Sud Oest del Besòs està format per 87 blocs aïllats de vivendes col·lectiva. Degut a 
l’extensió de l’actuació, el Patronat Municipal de l’Habitatge va decidir dividir la construcció del polígon 
en dues etapes, les quals podem veure a la figura 3.10, on la primera etapa està pintada en vermell i la 
segona en blau. 
 
La primera etapa estava dividida per 6 fases, les quals constituïen 3.288 habitatges que estaven destinats 
a uns 13,800 habitants.. Aquesta  és va construir entre el 1959 i el 1961. Estava destinada principalment a 
albergar la gent del Poblado Dirigido que eren barraquistes, tal i com vorem. EL Poblado Dirigido era la 
zona de polígon que estava limitava per el carrer Alfons V el Magnànim i per el final del terme 
municipal de Barcelona, per tant tota la zona que ocupava la primera etapa. 
 
La segona etapa estava dividida per 5 fases, les quals constituïen 1,693 habitatges que estaven destinats a 
uns 7.100 habitants. Aquesta va esser construïda del 1963 al 1966, ja que molts dels projectes inicials 
d’aquesta etapa varen sofrir modificacions13. Els límits del polígon de la segona etapa són: el carrer 
Alfons el Magnànim i la rambla del Prim. 

                                                 
13 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  volum IV Sant Andreu sant Marti. De l’ajuntament de Barcelona 

 
Figura 3.9 Etapes del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 
A continuació s’adjunta un plànol d’ubicació de les distintes fases del polígon. 
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Els arquitectes i les empreses constructores que intervingueren en l’actuació varen esser els que 
s’especifiquen en la taula 3.114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.1 
 

 
3.10 Vista del polígon des de l’interior d’una illa.            3.11 Vista des de C/Alfons V 
 
 
 
                                                 
14 Extreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figura 3.12 Imatge de tres blocs de vivendes del polígon del Sud Oest del Besòs. 
                                      
 
 

Etapa fase Arquitecte/s Nº vivendes Locals Pressupost (ptes) Empres constructora 

1 1 Lopez Iñigo, Subias, Giráldez 600 - - Sala Amat S.A. 

1 2 Puig Torné, Serra Dalmases 564 - - Sala Amat S.A. 

1 3 Borbón Fernandez de Herrestrosa, Giralt Ortet 600 - - Sala Amat S.A. 

1 4 Lopez Iñigo, Subias, Giráldez 476 - - Sala Amat S.A. 

1 5 Borbón Fernandez de Herrestrosa, Giralt Ortet, Serra, Puig Torné 357 - - Sala Amat S.A. 

1 6 Lopez Iñigo, Subias, Giráldez 768 - - Sala Amat S.A. 

2 7 Oliveras, Cavaller,Puigdefábregues 418 50 65.034.230 Dragados y Construcciones 

2 8 Pujades,Ponseti,Serra Goday 348 34 56.847.359 COMYLSA 

2 9 Montero, Seguí, Vayreda 413 47 63.737.923 Dragados y Construcciones 

2 10 N.Balló 198 25 32.738.923 Sala Amat S.A. 

2 11 J.M.Bosch 220 27 35052099 Sala Amat S.A. 
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3.3.2 Organització dels vials del Polígon del Sud Oest del Besòs. 
 
Els blocs de vivenda estan agrupats en super-illes, les quals formen un retícula (figura 3.15). Les 
superilles distribueixen els carrers transitables del polígon, els quals estan entre aquestes. El carrer més 
important és el de Alfons V el Magnànim, ja que és l’únic carrer que divideix tot el polígon en l’eix mar-
muntanya. Aquest fet és a conseqüència de la divisió del polígon en dues etapes. 
 

 
Figura 3.13 Carrer Alfons V el Magnànim. 

 
Alfons V el Magnànim canvia de secció, essent més estreta la més propera a mar, en la seva secció més 
gran es converteix en el carrer més ample de tot el polígon. Està organitzat per una zona central de gespa 
per on circula el tramvia, a banda i banda d’aquesta, hi ha un carril destinat al transit rodat. Els blocs que 
delimiten el carrer, són els blocs que tenen més activitat comercial, sobretot els de la segona etapa. Per 
tant les aceres d’aquest carrer són les que tenen més moviment en quan a vianants i en la figura 3.14 
podem veure com l’acera de la part de la segona etapa és pràcticament una petita rambla. 
 

 
Figura 3.14 Carrer Alfons V el Magnànim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15 Els carrers del polígon del Sud Oest del Besòs. Cada illa esta pintada de 
color vermellós.  
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Els altres carrers transitables és situen perpendiculars al carrer d’Alfons el Magnànim. Aquets carrers són 
(en sentit muntanya a mar): C/ de Bernat Metge, C/ de Lluis Dalmau, C/ de Jaume Huguet, C/ de 
Cristóbal de Maura, C/ de Ferrer Bassa, C/ de Lluis Borrassa i C/ de Llull.   
 
Els carrers de Bernat Metge i Llull, formen els límits Nord –Oest i  Sud Est, respectivament. Per una 
altre banda, els carrers de Lluis Dalmau i de Lluis Borrassa només és troben a la primera etapa . Això 
provoca que la primera etapa estigui dividida amb més illetes que no la segona ( veure figura 3.15) 
 

 
Figura 3.16  Carrer de Lluis Dalmau. Podem veure com no és continu al llarg de tot el polígon, ja que acaba en el 
carrer d’Alfons V el Magnànim. Al fons de la fotografia podem veure la testera d’uns dels blocs de vivendes de la 
7 fase de la segona etapa del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 
Cal també assenyalar que, a l’interior de cada illa, hi ha carrers, els quals son peatonals, tot i que en 
alguns d’aquets és permet el pas de vehicles autoritzats, com per exemple residents, policies... Aquets 
carrers estan delimitats per els blocs de vivendes i no tenen molta activitat, sobretot els de la primera 
etapa. 
 
Alguns d’exemples d’aquets carrers de la primer etapa són: el de Messina, el de Beziers i el de 
Carcassona. Exposats en les figures: 3.18, 3.19 i 3.20. 
 
Els carrers situats a les illes de la segona etapa són diferents. Així com els de la primera etapa tots els 
carrers guarden un ordre, mateixa secció i perpendiculars o paral·lels entre ells, en la segona etapa els 
carrers no tenen cap ordre establert. Això és degut a que els blocs de vivendes no són tots de forma 
rectangular, en planta, sinó que alguns van creant altres formes poligonals que generen espais interiors. 
Un exemple clar són els blocs de la fase 8 de la primera etapa que mitjançant corredors en planta baixa 
facilita, no només l’accessibilitat del bloc sinó la unió del carrer d’Alfons V el Magnànim i la Rambla 
del Prim. 
 
També cal esmentar que, degut a que en la segona etapa és varen habilitar més locals en planta baixa, 
que en la primera etapa, hi ha carrers que estan delimitats per només locals, com és el cas del carrer 

 format per els blocs de la novena fase de la segona etapa.(Figura 3.22) 
 

  
Figura 3.17 Carrer de Messina.      Figura 3.18 Carrer de Beziers. 
 

 
Figura 3.19 Carrer de Carcasona.                                                                Figura 3.20 Carrer interior d’illa. 
 

  
Figura 3.21 Carrer interior d’illa de la segona etapa.                                  Figura 3.22 Carrer limitat per locals a banda i banda. 
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3.3.3 L’organització dels Blocs de vivendes del Polígon del Sud Oest del Besòs. 
                
Els blocs de vivendes estan agrupats en super-illes, com ja he dit abans, però no totes les illes  
s’organitzen de la mateixa manera. Per tal d’explicar les diferents distribucions de cada illa, explicaré 
primer les de la primera etapa per les similituds que tenen entre elles i després passaré a explicar les illes 
de la segona etapa.  
 

 
Figura 3.23. Organització d’un tipus d’illa15. Podem veure: pintat de negre els 
blocs de vivenda, pintat amb trama de cercles les zones verdes i pintat amb 
trama de retícula els espais destinats a equipaments. 

 
En la figura 3.23 podem veure la distribució d’una illa de la primera etapa. Tot i que no totes les illes de 
la primera etapa són iguals, totes segueixen patrons d’organització semblants. Els blocs és situen sempre 
paral·lelament o perpendicularment entre ells, una de les causes que permet això, es que tots els blocs de 
la primera etapa són de planta rectangular i molts d’ells de dimensions similars. També totes les illes de 
la primera etapa tenen forma rectangular, amb excepció de la més propera al mar que te una altre forma 
poligonal més complexa. 
 
En la segona etapa podrem observar que només és formen dues illes, aquesta diferencia respecte a la 
primera etapa és conseqüència de l’organització dels carrers explicada en l’anterior apartat. Les illes 
d’aquesta etapa són de forma rectangular en planta, però amb una diferència de costat major i costat 
menor més gran que en la primera etapa. Els blocs de vivendes estan col·locats sense establir un ordre 
general, fent que cada grup d’aquets treballi independentment dels altres. També cal remarcar que no hi 
ha una predisposició de formació de zones verdes, però, que per una altra banda, hi ha un esforç d’obrir-
se cap a l’exterior del barri en un intent d’integrar el barri dins el teixit urbà de Barcelona.  
 
A Nivell general cal destacar també en quant a la separació que existeix entre els blocs, la qual esta 
relacionada directament amb l’altura d’aquets. Aquesta separació és exactament la meitat de la seva 
altura. Per tant, és podrà intuir en planta la relació d’altura que hi ha entre els blocs situats en una 
mateixa illa.  
 
 

                                                 
15  Extreta del Butlletí publicat per el Patronat Municipal de l’Habitatge al 1961.  

Abans d’entrar a explicar les diferents illes cal fer uns aclariments en quan a la representació d’aquestes. 
S’esquematitzaran la planta de l’illa, que anirà precedida d’una planta de situació, i els següents elements 
que la composen és pintaran d’aquesta manera: 
 

‐ Els blocs de color vermellós. 
‐ Els equipaments de color blavós. 
‐ Les zones verdes de color verdós. 
‐ EL paviment peatonal de color groguenc.  
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Figura 3.24. Plànol de situació de les illes. 

 

 
Figura 3.25 Tipus d’illa de la primera etapa. 

 
Aquesta illa, que és l’única que és repeteix en quant a organització de tot el polígon, podríem dir que esta 
dividida en tres unitats (les unitats estan representades en línea discontinua en la figura 3.25). Les dues 
unitats, situades als extrems, són molt similars amb un bloc paral·lel  al carrer Bernat Metge i tres blocs 
més perpendiculars a aquest. Les zones verdes estan concentrades en aquestes dues unitats i estan 
col·locades entre els blocs paral·lels i en l’espai que es crea entre aquets i el bloc paral·lel al carrer Bernat 
Metge. Hi ha una diferència entre aquestes dues unitats dels extrems, la unitat dreta de la figura 3.25 té 
uns locals destinats a ús comercial. Els blocs de locals  només tenien planta baixa i eren conseqüència 
directa de la falta de locals en els blocs de vivendes. Aquest fet anava lligat al pensament racionalista que 
un dels seus propòsits era separar la residència de la industria, tal i com vorem. La unitat central esta 
constituïda per tres blocs paral·lels i un equipament, el qual és tracta d’una escola.  
 
 

       
Figura 3.26 Fotografia de l’escola Cascavell. Figura 3.27 Els blocs paral·lels de les dues unitats extremes 
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Figura 3.28. Plànol de situació de les illes. 

 
Figura 3.29 Tipus d’illa de la primera etapa. 

 
L’illa exposada te un esquema general molt similar a l’anterior tot i que els elements que la formen són 
diferents. Està dividida en tres unitats (representat a l’esquema per línees discontinues), essent 
exactament igual les unitats extremes de l’illa. Aquestes només estan constituïdes per blocs paral·lels 
entre ells, sense equipaments ni zones verdes. Per una altra banda la unitat central esta constituïda per 
tres blocs paral·lels entre ells i un bloc perpendiculars a ells, el qual és paral·lel al carrer Lluis Dalmau. 
En l’espai que és crea entre els tres blocs paral·lels i l’altre, és localitza una zona verda. Aquesta unitat 
central ha canviat degut a l’enderroc dels blocs paral·lels degut a lesions greus, tal i com posteriorment 
vorem. 
 
 
 
 
 

     
Figura 3.30 Vista dels blocs perpendiculars a Figura                       3.31 Vista de la façana posterior del mateix bloc   
Alfons V el Magnànim.                                                                     que la figura anterior. 
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Figura 3.32. Plànol de situació de les illes. 

 

 
Figura 3.33 Tipus d’illa de la primera etapa. 

 
La distribució d’aquesta illa, tal i com podem veure en la figura 3.33, té la disposició dels blocs, en la 
seva part central i en el seu extrem esquerra, molt semblants a l’illa anterior. Tot i que els tipus de blocs 
no són els mateixos tal i com vorem en el capítol següent. En canvi, la part dreta de la figura, és diferent 
ja que reserva un espai  per equipaments, on actualment hi ha el camp de futbol del Club Deportiu 
Besonense (veure figura 3.34).  Cal parar atenció a la forma de la zona verda, la qual d’alguna manera 
distribueix el moviment de persones, donant més importància a l’eix situat entre la part esquerra i la 
central i creant un espai més tranquil en el centre. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.34 Camp de futbol.  Figura 3.35 Perspectiva dels blocs perpendiculars a 

Alfons V el Magnànim 
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Figura 3.36. Plànol de situació de les illes. 

 
 
 
 

 
Figura 3.37 Tipus d’illa de la primera etapa. 

 
Aquest tipus de illa s’organitza de manera diferent a les illes vistes anteriorment. També podem 
comprovar en la figura 3.37 que hi ha una concentració relativament alta d’equipaments respecte a les 
altres illes. Està dividida en dues parts per una franja horitzontal composta majorment per petites zones 
verdes de formes diferents en planta. En la part superior és on és troben els equipaments. Aquets estan 
formats per dos edificis de planta baixa de comerços i una escola amb el seu respectiu pati. La part 
inferior esta composta només per blocs d’habitatges. De la part inferior és de remarcar el carrer 
transitable que entra dins l’illa fet que en les illes anteriors no passava però si que serà una característica 
de les illes de la segona etapa. 
 

 
Figura 3.38 Parròquia Sant Pere Armangol col·locada al costat             Figura 3.39 Col·legi Sagrat Cor del Besòs. 
de l’escola en l’extrem dret de la figura 3.37. 
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Figura 3.40 Plànol de situació de les illes. 

 
 
 

 

 
 

Figura 3.41 Tipus d’illa de la segona etapa. 
 
 
 
 
 

 
 
 

És pot comprovar la diferència que existeix entre 
aquesta illa, ja de la segona etapa, i les vistes 
anteriorment. Podem veure que esta dividida per 
tres parts ben diferenciades gracies a carrers 
transitables que entren dins l’illa. Cada part esta 
composta per un grup d’edificis que treballen de 
forma independent. La primera part està 
destinada a equipaments. Esta composta per dues 
escoles i una gran zona verda.  Les altres dues 
parts estan formades per blocs de vivendes i fan 
un esforç de relacionar la Rambla del Prim amb 
el carrer d’Alfons V el Magnànim, sempre 
deixant espais interiors més tranquils. Aquesta 
illa, inclús, podríem dir ,que està separada en 
dues en el seu centre. Això és degut als blocs 
situats en aquesta part, que creen un espai on és 
pot passar per tal de facilitar l’accés als 
comerços instal·lats en els locals habilitats. 
 
 

 

 
Figura 3.42 Espai interior provocat per 
els blocs de la part central de l’illa. 
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Figura 3.43 Plànol de situació de les illes. 

 

 
Figura 3.44 Tipus d’illa de la segona etapa. 

 
 
 

En aquesta illa el primer que cal dir és que no hi 
ha hagut una preocupació dels espais verds, ja 
que aquets s’han col·locats desvinculats de 
l’organització de l’illa. Cal però, assenyalar el 
gran favor que fa aquesta illa al carrer d’Alfons 
V el Magnànim .deixant el seu extrem dret de 
l’illa per tal de crear un passeig i motiva 
l’activitat del carrer. Aquesta a nivell general té 
una organització molt semblant a l’illa anterior, 
la qual està dividida per grups de blocs de 
vivenda que treballen independentment. Els 
equipaments estan localitzats en la segona grup 
de blocs i són de caràcter sanitari. Es important 
veure com tots els blocs s’intenten obrir tant a la 
Rambla del Prim com al carrer d’Alfons V el 
Magnànim creant, fins i tot, carrers de connexió 
entre ells. 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.45 Un dels carrers que connecta la Rambla del 

Prim amb el Carrer d’Alfons V el Magnànim. 
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3.4 Equipaments i comunicació entre el polígon del Sud Oest del Besòs i el centre de Barcelona. 
 
Avui dia les connexions principals del barri, amb els barris que el limiten i amb el centre de la ciutat són, 
a pesar de les carreteres existents, l’autobús, el metro i el tramvia. Però abans d’explicar la història de 
cada un d’ells, veurem els problemes que va sofrir el barri en els seus inicis quan aquestes connexions 
encara no eren establertes, ja que, per exemple, el metro no va arribar al barri del Besòs fins 22 anys 
desprès d’haver habitats els primers pisos. Tota una generació ha agut de passar amb un més que 
deficient servei d’autobusos16. 
 

 
Figura 3.46  Una de les parades del Besòs de l’any 196517 

 
Per tal de definir la situació que vivia el barri, durant els anys 60 quan ja s’estaien construint alguns dels 
habitatges del polígon del Sud-Oest del Besòs els quals molts d’ells s’acabarien l’any següent, ens 
fixarem amb els seus límits. 
 
El barri de Poblenou és el que limita amb el Besòs per el seu costat més proper al centre de Barcelona. 
Fins a la dècada del anys 60, no van esser construïts els primers carrers , més enllà del carrer de Josep 
Pla (que fins el 1984 va portar el nom del General Mansó18), que ara segueixen la quadricula projectada 
per Cerdà. En aquesta zona només hi havia els passatges que encara es conserven entre Pere IV fins al 
barri de barraques Camp de Bota el qual estava situat a la platja tal i com em explicat anteriorment. A 
pesar d’aquets passatges per aquesta zona només es podien trobar horts fins arribar a la via del tren la 
qual en anys posteriors va arribar a desaparèixer. 
 
Per una altre banda, a la perifèria del barri, s’hi trobaven el que podríem anomenar dues barreres de fang. 
La primera era la provocada per les obres de construcció de l’autopista del Maresme, l’actual 
prolongació de la Gran Via, que van començar tot just s’havia acabat l’últim bloc del barri del Besòs, van 
mantenir els seus habitants pràcticament incomunicats durant un parell d’anys per la immensa barrera de 
fang i pols, sense cap llum a la nit. La segona, la qual va tardar més en desaparèixer, era l’immens espai 
només ocupat per torres de d’alta tensió que fins els anys noranta no és van convertir amb la rambla del 

                                                 
16J. Fabre i J. M. Huertas Claveria (1977). Tots els barris de Barcelona .Barcelona. 
17Vegeu de la revista Cuadernos de Arquitectura del 1965. Barcelona. Pag. 42 
18 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  (volum IV) Sant Andreu sant Marti ajuntament de Barcelona. 

prim. La urbanització d’aquesta zona ha estat sense dubte la transformació més gran que ha constatat el 
barri en tota la seva història19. 
 
Per tant, la comunicació que va tenir el barri amb el centre de Barcelona en els seus primers anys era 
molt deficient degut a aquest cinturó de fang que va tenir aïllat al barri durant els primers anys. Però el 
problema més gran era que el barri no disposava d’equipaments i calia anar a fer servir els dels barris 
propers, que , d’altra banda (com ja he dit), eren escassos. Els primers anys, per exemple, no hi havia 
manera d’accedir a cap mercat proper. Quan el 1966 es va inaugurar el de Sant Marti, a la Verneda, per 
arribar-hi calia travessar les obres de l’autopista. Aquesta situació va perdurar fins al desembre de 1968 
en què es va fer el del sud oest del besos. Al carrer de Perpinyà a l’extrem que toca a San Adrià. 
 
Aquestes desavantatges en comunicació van millorar amb la construcció de la línea 4 del metro que els 
va deixar una estació al carrer d’Alfons el magnànim, va comprovar una millora substancial malgrat els 
tres anys d’obres que va haver de suportar durant la primera meitat dels anys setanta. 
 
Cal dir que quan finalment es va inaugurar el tram Selva del mar-La Pau, a l’octubre del 1982 els veïns 
van protestar pel nom que havia estat atorga’t a la parada la Mina. Malgrat la proximitat amb aquest 
polígon fet al costat de seu barri, l’estació quedava plenament dintre el polígon Sud Oest del Besòs i no 
hi havia motiu perquè els neguessin el nom. A més, consideraven que la imatge negativa que té el barri 
de la mina els perjudicava. Finalment varen aconseguir que és canvies el nom de la parada, i avui dia, 
aquesta rep el nom de Besòs-mar i no la Mina com estava previst. 
 

 
Figura 3.47 Parada de metro del Besòs amb surtida al c/ Alfons V el Magnànim. 

 
Avui dia a més del metro, el polígon del Sud Oest del Besòs està connectat amb el centre de la ciutat 
mitjançant el tramvia i un servei d’autobusos, que ara sí, funciona correctament. Aquets tres transports 
públics no només han facilitat la connexió “Besòs-centre de Barcelona” sinó que també i no menys 
important la connexió “centre de Barcelona-Besòs”, ja que el barri necessita generar aquesta 
comunicació per tal de que no quedi aïllat i i formi part de Barcelona en quant a activitat urbana. Tot i 
això el barri no te molts incentius perquè la gent és desplaci fins al Besòs, ja que amb la idea racionalista 

                                                 
19 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  (volum IV) Sant Andreu sant Marti ajuntament de Barcelona. 
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de la separació de la industria de la residencia perd els seus al·licients. Una critica d’aquest fet és la de 
Oscar Tusquets en Cuadernos de arquitectura al 1965, la qual exposaré a continuació.   
 

 
Figura 3.48 Autobús passant per el polígon del Besòs.. 

 

 
Figura 3.49 Carril del tramvia que passa per c/ Alfons V el Magnànim. 
 

En el plan parcial del Besós, se observan las previsiones para servicios culturales, religiosos, sanitarios, 
sociales, comerciales y deportivos. Sin embargo, en este barrio, donde hace más de cinco años que se 
han comenzado a ocupar viviendas, 10sservicios construidos actualmente son irrisorios. En todo el 
barrio, hay un solo teléfono, que, por estar instalado en un comercio, queda inutilizado durante largas 
horasy deja el poblado completamente incomunicado. 
 
En el barrio del Besós, se ha procurado, siguiendo las reglas racionalistas del ClAM y la Carta de 
Atenas, una absoluta separación entre las viviendas y el comercio y demás servicios. Así, encontramos 
los escasos locales públicos concentrados en un centro principal y alguno secundario. Esta distribución 
me parece francamente equivocada, pues acarrea graves inconvenientes: suponiendo que los centros 
comerciales tuvieran vida, la pierden en el mismo momento en que se cierran los comercios, pues, al no 
existir viviendas en estos centros, toda la zona queda inservible y nadie tiene por qué atravesarla y 
además la utilización de las plantas bajas como vivienda crea un problema de intimidad de difícil 
solución y da lugar a escenas grotescas. 
 
Si tomamos cualquier calle del ensanche en las afueras de Barcelona, comprobamos que los servicios 
también escasean allí pero que, al construirse nuevas viviendas, se van ocupando sus plantas bajas al 
menos con los servicios rentables para la demanda. La calle va adquiriendo así una vida propia, que se 

conserva aun después de la hora de cierre de las tiendas. Siempre me he preguntado dónde se colocará 
una tasca, un «can Joan o una peña del Cordobés en el Besós. La disposición en plantas bajas es mucho 
más elástica y da lugar a una cierta especialización gradual, que permite la creación espontánea de 
núcleos que centran una determinada actividad, como la diversión, la administración, el comercio, etc. 
 
A primera vista parece ser que el Besós no puede dar vida a una serie de actividades como las que reúne 
cualquier calle del ensanche; no obstante, da la casualidad de que, junto al polígono en cuestión, se 
elevan unos bloques desafortunados cuya única ventaja es la de haber reservado la planta baja de los 
edificios para el comercio .Todos los bajos han sido ocupados ya y resulta agradable pasear a lo largo 
de la acera, donde la vida es perfectamente comparable a la de una calle de ciudad. 
 
Así, pues, el polígono que nos ocupa, por una parte, depende evidentemente de la ciudad, por otra no 
constituye en absoluto una parte activa en la vida de la misma. Y esta contradicción es la que creo más 
interesante enjuiciar, pues, a mi modo de ver, es una enfermedad grave que afecta a todos los barrios de 
expansión de Barcelona. En principio, existe una razón muy simple para que el Besós no se encuentre 
integrado en la urbe: la distancia que lo separa del centro de la misma. El barrio del Besós está situada 
aproximadamente a 6 km. del centro de Barcelona. En primer término, el motivo de este emplazamiento 
es evidente. La especulación libre sobre los solares provoca un aumento desmesurado de su precio en 
proporción con la proximidad al centra urbano. El resultado, conocido por todos, es que mientras el 
ensanche se encuentra a medio edificar y muestra una cantidad vergonzosa de medianeras, insólita en 
cualquier urbe, las nuevas viviendas se sitúan a una distancia desproporcionada del núcleo urbano. 
 

 
Figura 3.50 Vista exterior dels locals citats per Oscar Tusquets. 

 

 
Figura 3.51 Vista interior dels locals citats per Oscar Tusquets. 
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Com va ser habitual a tots els Barris de promoció pública dels anys seixanta, els equipaments van arribar 
molt després que els habitatges, a remolc de les protestes populars. Durant els primers anys, els habitants 
d’aquests Barri no disposaven ni d’escoles ni de centres sanitaris i l’estat de conservació dels carrers i les 
zones verdes era lamentable. Les zones verdes, per exemple, degut a la falta de despeses de manteniment 
dels organismes públics les van mantenir durant molts anys com a descampats de brutícia i de bassals. 
No hi havia ni un parc ni una petita zona verda digna d’aquest nom20. 
 
Les protestes més importants que és van dur a terme en els inicis del polígon del Sud Oest del Besòs, per 
part dels veïns, eren les referents a l’educació dels seus fills. Ja que el barri durant els primers 8 anys les 
criatures van haver de vagar pels carrers, en acadèmies improvisades en pisos o en sis barracots pintats 
de blau que havien servit per a les obres de construcció i que el 1964 es converteixen en escoles 
provisionals per decret de l’Ajuntament21. 
 
Un nou intent de muntar més barracots provisionals al mig del carrer d’en Prim, el 1966, fou impedit per 
grups nombrosos de veïns. Aquesta va esser la primera protesta que és va realitzar al barri, després se’n 
feren moltes més, en reclam sempre d’equipaments per millorar la qualitat de vida del barri. És de 
remarcar com un grup d’habitants que pràcticament acabaven d’arribar al barri s’unia d’aquella manera 
per una causa comuna. 
 
Els veïns estaven cansats de solucions provisionals que s’acabaven convertint en definitives. 
L’Ajuntament havia aprovat un pressupost de tres milions de pessetes per a 44 d’aquets barracons blaus, 
28 dels quals s’instal·larien al carrer Prim22. Però d’aquets només d’aconseguir de muntar el primer, el 
mes de setembre La Vanguardia Española publicava el següent23: 
 
En el centro de la calzada de la calle Prim fue instalado anteanoche un barracón prefabricado de unos 
ocho metros de longitud por tres de ancho. 
 
En uno de los lados había una pizarra que decia”escuelas provisionales... hay la creencia de que estos 
barracones no reúnen las condiciones necesarias higiénicas para acoger a los niños y niñas que deben 
beneficiarse de la actividad docente... 
 
Es fácil suponer pues que con este ambiente, la aparición del barraacón motivara cierta indignación. Y 
ocurrió que alrededor de las diez de la noche fueron congregándose en torno a aquella instalación 
grupos de mujeres, acompañadas de sus niños, manifestándose en clara actitud de protesta, y en medio 
del tumulto se escucharon expresiones que denunciaban una repulsa a la barraca instalada. 
 
Al lugar del hecho acudieron servicios de Orden Público, varios números de la Guardia Civil y también 
de la Policía Municipal. La presencia de la autoridad evitó excitaciones y la manifestación fue 
disolviendose.. 
 
Els veïns volien escoles ben fetes i van fer guàrdia dia i nit perquè aquets barracons no s’instal·lessin. No 
només aconseguiren que aquets barracons no és muntessin sinó que al cap d’un any, pel març de 1968, 
s’iniciaren les obres de dos grups escolars promesos des de 1960. Anys desprès se’n faria un tercer. 
Aquestes tres escoles encara estan en funcionament i vertebren els equipaments del polígon del Sud Oest 
del Besòs.  

                                                 
20 J. Fabre i J. M. Huertas Claveria (1977). Tots els barris de Barcelona .Barcelona. 
21 Enciclopèdia catalana Els barris de Barcelona  (volum IV) Sant Andreu sant Marti ajuntament de Barcelona. 
22 Ibíd. 
23 Citad per J. Fabre i J. M. Huertas Claveria (1977). Tots els barris de Barcelona .Barcelona. Referint-se al diari  La 
Vanguardia Española del 11-IX-1966. 

 

 
Figura 3.52 Col·legi del Sagrat Cor del Besòs. 

 
 

 
Figura 3.53 Col·legi Concepció Arenal 

 

 
Figura 3.54 Col·legi Cascavell 
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Altres equipaments que podem trobar al barri són els exposats en les figures següents: 
 
 
 
 

 
Figura 3.55 L’església  catòlica de Sant Pauli de Nola que 
començar a prestar serveis religiosos al juny de 1968 fins 
aquell moment la parròquia funcionava dins un barracot. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.56 El camp de futbol del Besonense es l’instal·lació 
esportiva més antiga del barri 

 
 
 
 
 
 
 

3.5 Adjudicació dels habitatges del polígon del Sud Oest del Besòs. 
 
Els habitatges varen esser entregats en el període compres entre setembre de 1961 y agost de 1968, 
aquesta diferencia d’anys va esser principalment per l’execució i finalització de les diferents fases de 
cada etapa. Els ocupants de la primera etapa s’instal·laren al 1961, els quals eren a prop de 3000. els 
ocupants de la segona etapa no s’instal·laren fins al 1968 ja que les obres duraren uns 6 anys més. Fet 
que va fer que els primers ocupants dels habitatges de les fases de la primera etapa tinguessin que esperar 
diversos anys a veure totes les obres finalitzades. 
 
L’adjudicació de tots els habitatges és va fer mitjançant la formula de “acceso diferido” a la propietat 
que estava promulgada per l’organització “Poblados Dirigidos”. Aquesta consistia en pagar una 
quantitat inicial per part de l’usuari entre 30.000 i 40.000 ptas, més una quota mensual oscil·lant entre 
444 i 1.144 ptas. Que s’havien de fer afectives durant 20 anys a partir dels quals, i en es cas de no tenir 
hipoteca, la vivenda passava a ser propietat de l’usuari. 
 
Tot i que al principi anaven destinats exclusivament a barraquistes, finalment els adjudicataris són 
diversos: 
 

‐ Barranquistes de Somorrostro, Bogatell, Barceloneta, C/ Brasil, Montjuic i altres punts de la 
ciutat, expulsats per l’obertura del passeig Marítim degut a la visita de Franco. 

‐ Expropiats del districte V de Barcelna per l’obertura de l’avinguda García Morato. 
‐ Nous immigrants procedents de distints llocs d’Espanya. 
‐ Funcionaris en general (policia...) 
 

Cal esmentar que dins d’aquets usuaris el Patronat Municipal de l’Habitatge donava prioritat per 
l’adjudicació de les vivendes a les parelles que acabaven de contreure matrimoni o amb possibilitats de 
formar una família. 
 
Cada contracte anava previst de una clàusula per la qual els usuaris s’havien de comprometre a pagar una 
quota de manteniment que suposadament anava destinada a la conservació dels elements comuns de 
l’edifici.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge  Social dels anys 50.  43

3.6 Condicions i referents urbanístics. 
 

 
Figura 3.57 Berlin (Lufbild) 1960. 

 
 
El polígon del Sud Oest del Besòs esta format per blocs lineals de vivenda col·lectiva. La seva 
col·locació esta normalment lligada a l’orientació Sud Est en la seva façana principal. Per tal 
d’aconseguir que tots els blocs gaudeixin del màxim d’hores possibles de sol. També és evident que la 
disposició del les vivendes en blocs aïllats tingui més avantatges en quant a ventilació que qualsevol bloc 
de l’eixample. La dificultat del plantejament d’aquest polígon és la de la col·locació d’aquets blocs aïllats 
pels espais que deixen entre ells i com aquets volums es relacionen. Abans d’entrar a valorar aquetes 
variables explicaré la idea inicial del plantejament del polígon. 
 
Les dues condicions principals que marquen l’organització de la zona del polígon del Sud Oest del Besòs 
són les següents: 
 

‐ La primera condició era l’economia de la urbanització, que repercuteix directament en la baixa 
qualitat dels materials i els mètodes constructius utilitzats. 

‐ Com a segon punt s’havia de solucionar el problema del desnivell del terreny per tal de 
solucionar el problema del desaigua ja especificat en el Pla parcial de Sud-oest del Besòs. 
Provocant un terraplenat i cegat de ramals per tant d’acabar amb aquest problema. 

 

El Patronat Municipal de l’Habitatge explica aquestes condicions principals del Sud Oest del Besòs 
mitjançant la publicació d’un bolletí informatiu sobre el polígon del Sud Oest del Besòs i el barri de 
Montbau al 1963. És menciona en aquets termes: 
 

Nacido este plan parcial de la necesidad de crear un gran polígono destinado a viviendamodesta a 
construir por el PAtronato Municipal de  la Vivienda, por sus especiales caracteristicas, ha debido 
aunar los siguientes puntos: 
 

a) Economia de la urbanización. 
b) Consideración de la dificultad del desagüe por falta de cota. 
c) Unión entre la parte del barrio y el resto de edificación que se prevé de una mayor categoria. 
 

Los dos primeros puntos se contraponen. La solución que se proyecta es la del justo medio, puesto que 
la economia en la urbanización aconsejaba, conservar la misma rasantedel terreno con la consiguiente 
deficiencia en la evacuación de aguas residuales y la completa carencia de desagüe para las pluviales. 
Esta solución, poco satisfactoria, ha movido a elevar las rasantes lo mínimo para obtener una pendiente 
suficiente, a fin de que se pudiera construir una alcantarilla de sistema unitario. Por tanto, las rasantes 
se elevan un promedio de un metro en toda la zona del barrio. 
 
El juego de volúmenes con una contraposición de masas y vacíos alternativa, ha sido la directriz estética 
del núcleo de este Plan. Este tema se halla enmarcado por bloques en serie cuya disposición se conjuga 
con la anterior, aunque con una ligera preponderancia de la idea “macro”, no como enclaustramiento 
de un tema, sino acabada continuidad del mismo. 
 
També, com és pot comprovar, és va tenir en compte la relació del barri amb el seu entorn tot i que no va 
esser molt afortunat podem veure que, sobretot en la segona fase, hi ha organitzacions de blocs que 
s’obrin cap a la rambla del Prim, és a dir, cap a l’exterior del polígon. 
 
Els criteris d’organització urbanístics de tot el polígon és la relació que s’estableix entre els blocs. Per tal 
d’entendre la solució adoptada em de saber com varen afectar les influencies internacionals més 
racionalistes en aquest problema. Primer de tot, cal dir que els arquitectes del Patronat Municipal de 
Barcelona, tal i com vorem en els apartats següents varen estar en contacte amb aquesta nova manera de 
fer arquitectura.  
 
Segons Alexandre Cirici Pellicer24 és l’actuació de Barcelona que millor responia als plantejaments de 
l’urbanisme racionalista dels CIAM (Congres Internacional d’Arquitectura Moderna). El pensament del 
CIAM és plasmava en un manifest urbanístic redectat al 1933 i anomenat la Carta d’Atenes. La Carta 
d’Atenes aposta per  una seperació funcional dels llocs de residència, oci i treball. En quan a la vivenda  
proposa blocs en altura que s’ubiquin en grans zones verdes i poc denses. Aquets blocs han de tenir una 
orientació respecte al sol adequada i han de reunir les condicions d’higiene optimes. 
 
Si comparem l’organització existent podrem veure com segueix perfectament aquesta nova idea del 
planejament de la ciutat. Com ja he dit està constituït per blocs de vivenda colectiva i l’orientació i la 
ventilació son els adequats tal i com proposa el CIAM. En quant la densificació dels blocs i les gran 
zones verdes, ho soluciona deixant espais grans entre ells situant-los en una espècie de super-illes per les 
quals no pot anar el trànsit rodat. Tot i que les zones verdes en els seus inicis no estaven molt ben 
dissenyades o eren inexistents. 
 

                                                 
24 Enciclopèdia catalana els barris de Barcelona  volum IV Sant Andreu sant Marti ajuntament de Barcelona 
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Per valorar el criteri urbanístic seguit crec que és important veure la crítica al barri que fa Oscar 
Tusquets25 sobre aquesta manera de resoldre la ciutat. Aquest escrit reflecteix molt bé els problemes del 
barri derivats del model seguit.  
 
El primer que posa en dubte és la densitat adecuada, que segons el CIAM ha de ser poca, per un poligon 
d’aquestes caracteristiques. 
 
La densidad proyectada para el poblado dirigido el Besós es de 856,79 habitantes /ha, està, por tanto, 
de acuerdo con el plan comarcal de ordenación que fija la densidad de 900 hab/ha. Para la zona 
residencial urbana intensiva, donde estàn encalavados los terrenos objeto de dicho plan.  
 
Una manzana del ensanche, edificada según las actuales ordenanzas, con cuatro viviendas por rellano 
de una superficie aproximada a las construidas en el barrio del Besós, da una densidad aun mucho 
mayor, lo que no considero sea precisamente una alabanza a su planteamiento. 
 
En un principio, la menor densidad tiene un cúmulo de virtudes, como nos ha hecho notar el urbanismo 
moderno internacional. Sin embargo, es preciso reconocer que esto repercute en el precio del solar que 
corresponde a cada vivienda, aun cuando el aumento no llegue a ser muy importante, y que la densidad 
baja está creando en todos los lugares donde se ha empleado, una serie de dificultades de relación 
intensidad de vida urbana, etc tan importante que muchos urbanistas vuelven a plantearse ahora esta 
cuestión. 
 
En quan als espais entre blocs exposa que: 
 
Si comparamos las supermanzana del Besós con una porción del ensanche  observamos que el espació 
dedicado a viales es menor en el primero y, por lo tanto, el espacio libre dedicable a jardines, escuelas, 
etc. Aumenta de una forma considerable. 
 
Lo peor es que la repetición paral·lela de bloques, característica del barrio, ha dado unos espacios 
libres despersonalizados y carentes de todo ambiente. (en la primera etapa de construcción del Besós, 
no existe un solo bloque no lineal, ni el más mínimo intento de crear plazas o espacios semicerrados. No 
se forman espacios intermedios entre el espacio privado y el público, de la vivienda en el bloque se 
passa al la calle general, lo que hace que estas áreas no correspondan claramente a nungún grupo de 
viviendas y que los habitantes de las mismas no se sientan responsables de dichos espacios. La penosa 
realidad es que el estado de los espacios verdes (que mejor podriamos llamar marrones) deja mucho que 
desear. 
 
Per ultim, despres d’haver explicat els problemes més grans del funcionament del barri en conjunt passa 
a comentar: l’orientació dels blocs,  la seva ventilació i el seu disseny. 
 
Asoleamiento i ventilacion 
 

                                                 
25  Tusquets, Oscar Reflexiones en torno al suburbio del Besos. Cuadernos de arquitectura, Barcelona, 1965, num. 60 pag 41- 
47. 

Estos aspectos han sido estudiados con gran cuidado en el proyecto del barrio y evidentemente el asoleo 
de viviendas y espacios libres es mucho mayor que en qualquier zona del ensanche. No obstante, al 
observar, por ejemplo, la cantidad de persianas cerradas (si el bloque las posee), el mostruario de brise-
soleis improvisados con cartones, papeles de periodico, etc (si el bloque no los posee) y los espacios 
libres en verano, cuando se ha de atravesar forzosamente un terreno soleado casi sin vegetación, pienso 
si en nuestras latitudes el vector sol no debería contraponerse a otro tan importante como es la sombra. 
 
Diseño  

El urbanismo del Besós sitúa las fachadas de los bloques en una posición privilegiada, cediéndoles 
prespectivas abiertas que comprometen en mucho mayor grado la calidad del diseño; observamos 
incluso auténticos ejes visuales que van a chocar contra el testero de un edificio, lo que constituye una 
disposición urbanística que coloca el proyectista del bloque en una situación realmente incómoda, de la 
cual raramente puede salir airoso. Sobre todo, cuando contemplamos la mayoría de los testeros de los 
bloques totalment opacos, como si el edificio hubiese sido cortado repentinamente y como si la vivienda 
del extremo no pudiera tener una planta diversa aprobechando el paramento libre. Esta monótona 
distribución en bloques podría quizás defenderse por razones de prefabricación, pero, a la vista de los 
métodos constructivos empleados, tan ancestrales como los de cualquier casa del ensanche, me temo que 
la única ventaja de la solución es la estandardización de los proyectos en el despacho de los arquitectos 
 
3.7 Els blocs de vivendes del Sud Oest del Besós en l’actualitat. 
 
Els blocs del Sud Oest del Besòs havien de ser, en un principi, un model de bona organització i de la 
bona construcció fruit d’una aposta forta del Patronat Municipal de Barcelona. Però, la necessitat 
d’albergar als barraquistes, l’utilització d’operaris poc qualificats i materials de baixa qualitat feren que 
aquets blocs no hagin arribat a les expectatives esperades. Més bé al revés, durant els 44 anys que ara té 
el polígon del Sud Oest del Besòs, s’han agut de fer molts estudis patològics degut a les lesions que hi 
havia en molts dels blocs. Fins a tal punt, que a l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge podem 
trobar més informació d’estudis patològics i projectes de reforma que no dels projectes inicials. 
 
Moltes d’aquestes lesions s’han anat arreglant, però n’hi hagut d’altres que han provocat canvis 
importants en el polígon Sud Oest del Besòs. Es el cas de 470 habitatges que és van tenir que enderrocar 
ja que no és van poder rehabilitar. Aquets 470 habitatges estaven organitzats en sis blocs de PB+5PP, els 
quals eren tots de 3 dormitoris, per tant podem estar parlant d’unes 2.000 persones afectades. 
 
Al 1996 l’ajuntament de Barcelona va aprovar el document Criteris objectius i solucions generals de 
Planejament en l’àmbit dels blocs a remodelar al Barri del Sud Oest del Besòs26 l’objectiu era substituir 
els blocs afectats per diferents patologies estructurals que s’han d’enderrocar, per altres de nous situats al 
mateix barri. 
 
Els blocs estaven situats en les primeres fases de la primera etapa del Sud Oest del Besòs, i una de les 
causes principals d’aquestes lesions estructurals era l’elecció equivocada de la fonamentació, tal i com 
veurem en apartats següents, per part dels tècnics del Patronat.  
 
La falta de sòl edificable al barri obligà a ubica les noves edificacions en els espais lliures entre els blocs 
actuals, condicionant la disposició dels nous blocs i afectant al plantejament. 
                                                 
26 Vegeu Viure als barris programes de nous habitatges de substitucions per a la millora de les àrees urbanes de Catalunya. 
Publicat per la Generalitat de Catalunya departament de política territorial. Barcelona. (pag 202)  
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La nova proposta d’ordenació manté el viari i l’estructura espacial interna, proposant blocs de 70 x 13 m 
i PB + 5PP d’alçada a l’interior del Barri. Però, els primers esforços per tornar al barri la seva normalitat 
es varen concentrar en els dos edificis al carrer Bernat Metge, amb alçades de PB+8PP. La construcció 
d’aquets dos blocs a l’espai lliure entre els edificis existents, permet allotjar a molts dels habitants del 
barri que havien hagut d’abandonar els seus habitatges, gràcies a  aquets és van poder els altres nous 
blocs a sobre dels enderrocats. 
 
La major concentració d’habitatges a cada bloc, possibilita canviar la ordenació d’aquets, permetent 
obtenir una gran plaça pública al centre de tres blocs enderrocats.  
En total és substituïren 7 blocs antics per 6 de nous. 
 
 
 

 
Figura 3.58 planta  actual 

 

 
Figura 3.59 planta situació bloc analitzat. 

     
Figura 3.60 Vista de la nova plaça creada.                                          Figura 3.61 plaça creada. 

 
 

Figura 3.62 Alçat dels nous blocs.                                           
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Figura 3.63 Façana del nou bloc de vivendes 
 

 
.                                          Figura 3.64 Vista del nou bloc de vivendes.                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.65 Façana del nou bloc de vivendes 
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4 Els blocs d’habitatges del polígon del Sud Oest del Besòs. 
 

 
Figura 4.1 Perspectiva dels blocs del polígon del Sud Oest del Besòs 
 
En aquest capítol és farà l’estudi dels diferents blocs de vivendes que podem trobar al Sud Oest del 
Besòs, però abans, en aquest apartat, exposaré els diferents tipus de blocs que en els apartats següents 
seran comentats. 
 
Per tal de fer una classificació d’aquets blocs he utilitzat la nomenclatura: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
M, N, O, P i Q.  He desestimat la lletra L per tal de fer una diferenciació entre els tipus de blocs de la 
primera etapa (de A a K)  i els de la segona etapa (de M a Q).   
 
En la primera etapa els tipus de blocs de vivendes: A, B, C, D, E, F, G i H, en termes generals, tenen una 
altura de PB+5PP i són de planta rectangular. Per una altre banda els blocs de vivendes tipus: I, J i K, 
tenen una altura de PB+1PP i també són de planta rectangular.  Cal esmentar que els blocs de vivendes 
tipus I són vivendes unifamiliars tipus dúplex col·locades en filera, tal i com vorem. 
 
Cal explicar que els tipus de blocs de vivendes A i H, en alguns casos varien de dimensió tot i que 
mantenen la mateixa organització interna. Aquets casos especials seran anomenats A’ i A’’ per els tipus 
de blocs de vivenda A i H’ per els tipus de blocs de vivenda H.  
 
En la segona etapa tots els tipus de blocs de vivendes tenen una altura de PB+11PP. Tot i que la seva 
forma en planta anirà canviant segons el tipus de bloc de vivendes. 
 
A continuació s’adjuntarà un plànol de situació de cada tipus de bloc de vivendes i s’exposaran 
fotografies, plantes i informació complementaria dels diferents tipus de blocs. 
 
 

 
 
 

 
Figura 4.2 Construcció de la primera etapa del polígon del Sud Oest del Besòs. 
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Tipus de bloc de vivendes: A 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa i Giralt Ortet.  
Dimensió: 69 x 9 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 3 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Tercera. 
Nombre de blocs projectats: 6 
 
Tipus de bloc de vivendes: A’ 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa, Giralt Ortet, Puig Torné i Serra. 
Dimensió: 69 x 9,5 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 2 

Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Quinta. 
Nombre de blocs projectats: 2 
 
Tipus de bloc de vivendes: A’’ 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa, Giralt Ortet, Puig Torné i Serra. 
Dimensió: 69 x 9,5 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 3 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Tercera. 
Nombre de blocs projectats: 3 
 

 

 
Figura 4.3 Planta i alçat d’ un bloc de vivendes tipus A. 
 

 

 
Figura 4.4 Vista d’ un bloc de vivendes tipus A. 

 
Figura 4.5 Vista d’ un bloc de vivendes tipus A 

 
     Figura 4.6 vista d’ un bloc de vivendes tipus A
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Tipus de bloc de vivendes: B                                     
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
Dimensió: 70 x 9 m 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 5 
Nombre de vivendes per bloc: 60 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Primera. 
Nombre de blocs projectats: 2                                        Figura 4.7 Vista dels blocs de vivendes tipus B, situats a la part inferior de la fotografia.

 

 
Figura 4.8  planta d’un mòdul d’ un bloc de vivendes tipus B. 

  
 Degut a que els bloc de vivenda tipus B ja no existeixen en l’actualitat més impossible aportar 
més imatges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tipus de bloc de vivendes: C 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
Dimensió: 69 x 9 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 5 
Nombre de vivendes per bloc: 60 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Quarta i segona.            
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9. Planta d’un mòdul tipus C. 
 
 

 

       
Figura 4.10  Vista d’ un bloc de vivendes tipus C.              Figura 4.11 Vista d’ un bloc de vivendes tipus C. 
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Tipus de bloc de vivendes: D 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
Dimensió: 68 x 12,5 m 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 6 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Quarta. 
Nombre de blocs projectats: 3 
 

 
 
F
i
Figura 4.12  Vista d’ un bloc de vivendes tipus D 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.13  Vista d’ un bloc de vivendes tipus C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14  Planta mòdul D. 
 

Tipus de bloc de vivendes: E 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
Dimensió: 68 x 12,5 m 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 6 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Primera. 
Nombre de blocs projectats: 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15  Vista d’ un bloc de vivendes tipus E. 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16  Vista d’ un bloc de vivendes tipus E. 
 

Figura 4.17  Vista d’ un bloc de vivendes tipus E. 
 
 
 

Figura 4.18  Vista d’ un bloc de vivendes tipus E. 
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Tipus de bloc de vivendes: F 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Puig Torné i Serra Dalmases. 
Dimensió: 70 x 8,5 m 
Altura: PB+5PP 
Nombre d’escales: 2 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Segona. 
Nombre de blocs projectats: 4 
 
 

 
Figura 4.19 Planta pis i planta baixa dels blocs de vivendes tipus F 
 

 
 

 

 
Figura 4.20 Vista d’un bloc de vivendes tipus F 

 
No hi ha imatges reals perque aquest tipus de bloc de vivendes ja no existeix en l’actualitat. 

 
Tipus de bloc de vivendes: H 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i 
Giráldez.. 
Dimensió: 70 x 9,4 m 
Altura: PB+5PP  
Nombre d’escales: 3 
Nombre de vivendes per bloc: 72 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Sexta. 
Nombre de blocs projectats: 10 
 
Tipus de bloc de vivendes: H’ 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i 
Giráldez.. 
Dimensió: 23 x 9,4 m 
Altura: PB+5PP                                       Figura 4.21 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus H 
Nombre d’escales:  
Nombre de vivendes per bloc: 24       
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Sexta. 
Nombre de blocs projectats: 2 
 

 
Figura 4.22 Planta d’un dels blocs de vivendes tipus H 

 

     
Figura 4.23 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus H 
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Tipus de bloc de vivendes: I 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Puig Torné i Serra Dalmases. 
Dimensió: 60 x 8,5 m 
Altura: PB+1  
Nombre d’escales: 0 
Nombre de vivendes per bloc: 17 (dúplex) 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Segona. 
Nombre de blocs projectats: 12 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.24 Vista de la façana lateral d’un dels blocs de vivendes tipus I 

 
 

Figura 4.25 Planta d’un dels blocs de vivendes tipus I 
Sistema de files de cases unifamiliars (duplex). Aquest sistema ja havia esta utilitzat en l’època de les cases barates, 
on hi havia l’ideal de la caseta i l’hortet. Cada habitatge pot gaudir del contacta amb la terra i tenir un jardí. Però es 
un sistema poc rendible per la repercussió dels costos del sòl i de la urbanització sobre el cost total de l’habitatge.  
 
 

                      
Figura 4.26 Vista de la façana longitudinal posterior d’un dels blocs de vivendes tipus I                                      Figura 4.27 Vista de la façana longitudinal principal d’un dels blocs de vivendes tipus I                                                       
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Tipus de bloc de vivendes: J 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
Dimensió: 56 x 10 m 
Altura: PB+1PP  
Nombre d’escales: Individuals per a cada vivenda. 
Nombre de vivendes per bloc: 16 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Primera i Segona. 
Nombre de blocs projectats:11 
 

Figura 4.28 Entrada habitatge planta baixa tipus J.           Figura 4.29 Entrada habitatge pis baixa tipus J.                                       
                             

Figura 4.30 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus J.  
 

             
Figura 4.31 Façana longitudinal posterior d’un bloc de vivendes tipus J.            Figura 4.32 Façana longitudinal anterior d’un bloc de vivendes tipus J.          
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Tipus de bloc de vivendes: K 
Any de construcció: del 1959 a 1961 
Arquitectes: Puig Torné i Serra Dalmases. 
Dimensió: 50 x 8,5 m 
Altura: PB+1PP 
Nombre d’escales: 0 
Nombre de vivendes per bloc: 16 (dupléx) 
Etapa de construcció: Primera. 
Fase de Construcció: Segona. 
Nombre de blocs projectats: 3 
 
 
 
 

Figura 4.33 Façana longitudinal posterior d’un bloc de 
vivendes tipus K.             

 

 
Figura 4.34 Planta d’un dels blocs de vivendes tipus K. 

 

 
Figura 4.35 Façana d’un dels blocs tipus K.                    Figura 4.36 Vista  d’un dels blocs de  tipus K. 

Tipus de bloc de vivendes: M 
Any de construcció: del 1961 al 1966 
Arquitectes: Oliveras, Cavaller i Puigdefábregas. 
Dimensió: Depèn del Bloc. 
Altura: PB+11PP  
Nombre d’escales: Depèn del Bloc. 
Nombre de vivendes per bloc: Depèn del Bloc. 
Etapa de construcció: Segona. 
Fase de Construcció: Setena. 
Nombre de blocs projectats: 5 
 

 
Figura 4.37 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus M. 

 
 
 

       
Figura 4.38 Façana d’un dels blocs tipus M.               Figura 4.39 Perspectiva d’un dels blocs tipus M        
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Tipus de bloc de vivendes: N 
Any de construcció: del 1961 a 1966. 
Arquitectes: Pujades, Ponseti i Serra Goday.  
Dimensió: Dues unitats de 30 x 8,4 m i de 60 x 8,4 m. 
Altura: PB+11PP  
Nombre d’escales: 4 
Nombre de vivendes per bloc: 183 vivendes i 15 locals 
Etapa de construcció: Segona. 
Fase de Construcció: Vuitena.  
Nombre de blocs projectats: 2 
 
 
 
 

Figura 4.40 Façana transversal d’un dels blocs tipus N.                                  Figura 4.41 Perspectiva d’un dels blocs tipus N.                          
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.42 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus N. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.42 Vista planta baixa d’un dels blocs de vivendes tipus N.                                                                                               Figura 4.43 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus N. 
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Tipus de bloc de vivendes: O 
Any de construcció: del 1961 a 1966. 
Arquitectes: Montero, Seguí i Vayreda. 
Dimensió: Depèn del Bloc. 
Altura: PB+11PP  
Nombre d’escales: Depèn del Bloc.  
Nombre de vivendes per bloc: Depèn del Bloc. 
Etapa de construcció: Segona. 
Fase de Construcció: Novena. 
Nombre de blocs projectats: 4. 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.42 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus O. 
 

 
Figura 4.43 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus O. 

 
 

                                      
Figura 4.44 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus O.                     Figura 4.45 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus O.   Figura 4.46 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus O 
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Tipus de bloc de vivendes: P 
Any de construcció: del 1961 a 1966. 
Arquitectes: N. Balló. 
Dimensió: 60 x 11 m. 
Altura: PB+11PP  
Nombre d’escales: 3 
Nombre de vivendes per bloc: 107 i 11 locals comercials. 
Etapa de construcció: Segona. 
Fase de Construcció: Desena. 
Nombre de blocs projectats: 2. 
 
 

 
Figura 4.47 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus P. 

 

                              
Figura 4.48 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus P.                      Figura 4.49 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus P.                         Figura 4.49 Vista d’un dels blocs de vivendes tipus P 
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Tipus de bloc de vivendes: Q 
Any de construcció: del 1961 a 1966. 
Arquitectes: Josep Mª Bosch Aymerich 
Dimensió: 60 x 11 m. 
Altura: PB+11PP  
Nombre d’escales: 1 
Nombre de vivendes per bloc: 110 
Etapa de construcció: Segona. 
Fase de Construcció: Onzena. 
Nombre de blocs projectats: 2. 
 
 

 
Figura 4.50 Planta i perspectiva d’un dels blocs de vivendes tipus Q. 

 

       
 

Figura 4.51 vista d’un dels blocs de vivendes tipus Q.  Figura 4.52 vista d’un dels blocs de vivendes tipus Q. Figura 4.53 vista d’un dels blocs de vivendes tipus
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4.1 Models i referències en el context internacional. 
 
La repercussió de l’arquitectura internacional de la dècada del 1950 sobre l’arquitectura espanyola es va 
produir, majoritàriament, de manera indirecte. Si entenem la manera indirecte com l’estudi dels models 
utilitzats en altres països i intentant reproduir-los molt fidelment en alguns casos i més conceptualment 
en altres. Per una altre banda, entendríem la manera directe d’adquirir aquets coneixements amb la 
participació en l’elaboració d’aquets models.  
 
L’evolució dels programes dels habitatges, seguint els models internacionals, segons l’època és notable. 
Per exemple, l’elementarisme d’algunes solucions d’habitatges, les quals vorem a continuació, del 
polígon Sud Oest del Besòs, projectades per una necessitat de donar solucions urgents a la falta 
d’allotjament, produïda en part, per la immigració de finals del cinquanta i seixanta a Barcelona. Les 
quals és van fixà amb els models d’habitatge col·lectiu en llocs que tinguessin també aquesta necessitat 
d’albergar a gent amb el mínim temps possible, com per exemple, a Berlin. A Berlin degut als 
bombardeigs de la Segona Guerra Mundial és van destruir barris sencers els quals van haver de ser 
reconstruïts. Aquesta reconstrucció és va fer, en molts de casos, mitjançant blocs aïllats de vivenda 
col·lectiva. Això no només passa a Berlin sinó que també a altres llocs d’Alemanya com Frankfurt, 
Bonn,etc 
 
Per tant la diversitat en aquest tipus de solució era molt gran Alemanya, la qual cosa va provocar que, el 
setembre de 1957, s’organitzés un viatge de tècnics municipals amb la participació del conseller delegat, 
el gerent i l’arquitecte del Patronat que van visitar Frankfurt, Bonn, Colònia i Berlín1, on van estudiar la 
Interbau i altres zones de reconstrucció. 
 

 
Figura 4.54 Barri de Hansa a Berlin on es celebrar la Interbau2. 

                                                 
1  Extret del llibre del Patronat Municipal de l’habitatge, De les cases barates als grans polígons (El Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979)   
2 Vegeu Cuadernos de Arquitectura  num. 28 del 1957, Barcelona 

Aquest fet va poder influir en la manera de projectar d’aquets arquitectes, la qual analitzarem, per tant és 
important fer una breu explicació d’aquesta visió que van tenir en el viatge sobre l’arquitectura 
racionalista per tal de poder entendre un poc més els blocs, i més concretament els habitatges, dissenyats. 
Com ja hem vist en l’apartat del plantetjament no és pot negar que aquest tipus d’entendre l’arquitectura 
era molt present en el Sud Oest del Besòs. 
 
4.1.1 La Interbau de Berlin i els seus màxims exponents. 
 
La Interbau (Exposició Internacional de Berlin) és va realitzar al 1957, un any abans que és comencessin 
les obres del polígon del Sud Oest del Besòs. El tema d’aquesta exposició era la reconstrucció del barri 
berlinès de Hansa el qual havia estat molt afectat per els bombardeigs de la Segona Guerra Mundial. Tot 
i que la idea principal era la de desenvolupar el que sèrie el nou prototip de barri mitjançant la 
participació d’arquitectes de primera fila internacional. Alguns d’aquets arquitectes eren: Karl Otto, 
Eduard Ludwig, Alvar Aalto, Le Corbusier, Walter Gropius, Werner Düttmann, Oscar Niemeyer, 
Günfher Goffwald, Pierre Vago i Otto H. Senn3.  
 
Tot i que tots els projectes són molt interessants per al polígon del Besós en destacaré els projectats per 
Le Corbusier, Walter Gropius, Oscar Niemeyer i Günfher Goffwald. Degut a la similitud de les solucions 
en distribució de plantes, no de manera explicita però si conceptualment. 
 
Exposaré també l’explicació realitzada a la revista Cuadernos de Arquitectura de 1957, a més a més de 
les imatges de cada un d’ells. Considero que és una bona manera d’entendre la visió que tenien els 
arquitectes d’aquesta època de les noves maneres de projectar que s’estaven integrant en l’arquitectura a 
nivell internacional.  
 
El primer dels exemples que exposaré serà el projecte de Le Corbusier. 
 

 
Figura 4.55 Maqueta del projecte fet per Le Corbusier a la Interbau. 
 
 
 
 
                                                 
3  Vegeu Cuadernos de Arquitectura  num. 28 del 1957, Barcelona.  
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Figura 4.56 Un dels mòduls utilitzats per Le Corbusier en el projecte que 
va presentar a la Interbau. 

 
Los primeros planos que Le Corbusier presentó en Berlín  partían, como en Nantes y Marsella, de las 
dimensiones del (tmodulor), prefijando por lo tanto una altura interior de 2,26 m. para las habitaciones 
 
Per tant una de les idees d’aquest projecte era la de modular tot el bloc partint de la creació d’un tipus d’habitatge amb unes 
determinades dimensions. 
 
 
 
 
El següent projecte és el de Walter Groupius. 
 

 
Figura 4.57 Maqueta del projecte fet per Walter Groupius. 
 
 

 
Figura 4.58 Perspectiva del projecte fet per Walter Groupius. 

 
 

 
Figura 4.59 Planta del projecte fet per Walter Groupius 

 
 

El edificio tiene unos 25 m de altura, 10 m de profundidad y 80 de longitud. Es una alineación de cuatro 
unidades de dos crujias normales, las cuales van a tocar las cajas de escalera, que están situadas al 
Norte y se acoplan a la casa por uno de sus costados. Las cajas de escalera son cuneiformes y se unen al 
cuerpo del edificio como imprimiéndole una curvatura suave, pero de tal manera que esta disposición no 
perjudica para nada la distribución interior de las viviendas. El edificio consta de ocho plantas 
completas y un noveno piso  ligeramente retrasad, que ocupa sólo la parte occidental de la construcción. 
Las viviendas serán en total 61, y, además, se instalará una tienda en un anejo de una planta que se 
construirá asimismo en el lado occidental, dando su remate arquitectónico al conjunto. Aparte de los 
estudios del piso alto, las demás viviendas tendrán sin excepción 3 l/, piezas y una superficie de 70 ma. 
Todas las habitaciones darán al pasillo, pudiendo así emplearse como cuartos de estar, de trabajo o de-
dormir según el parecer de los inquilinos. 
 
Aquesta solució és molt interessant i cal remarcar alguns expectes. Primer de tot, és veu clarament la 
divisió de tot la planta amb mòduls i com l’escala o més ben dit l’accés vertical sobresurt de tot el bloc. 
El bloc de vivendes tipus G del polígon del Sud Oest de Besòs, per exemple, utilitza aquest sistema de 
l’accés vertical per l’exterior del volum principal per tal de millorar la ventilació i l’il·luminació. Una 
altre de les solucions molt utilitzada en els habitatges del polígon del Sud Oest del Besòs, sobretot en la 
segona etapa és la del dormitori adjunt a la sala d’estar el qual pot tenir una funció més polivalent que els 
altres degut a la seva situació dins l’habitatge. 
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El pròxim exemple que vorem és el projectat per Oscar Niemeyer. 
 

 
Figura 4.60 Projecte fet per Oscar Niemeyer. 

 
 

 

 
Figura 4.61 Planta i alçat projectat per Oscar Niemeyer. 

 
 

Oscar Niemeyer, uno de los principales representantes de la arquitectura moderna, construirá en el 
Barrio Hansa un bloque de viviendas de siete plantas. En este estrecho edificio celular, soportado por 
vigas en forma de V, se alojará un total de 78 viviendas. 
 
 El arquitecto está interesado no sólo en sacar un máximo de viviendas buenas, sino en convertir las 
viviendas celdas, unidas en un edificio, en una pequeña entidad. Su casa ha de ser un «conjunto» - como 
dicen los brasileños -, o sea, una unidad, incluyendo diferentes modos de vivir. Niemeyer subraya el 
carácter de conjunto armonioso de este bloque de viviendas separando el edificio del suelo y poniéndolo 
sobre soportes, para que de este modo se pueda pasar libremente y desde todos los lados por debajo de 
la casa. Donde suele estar la planta baja de una casa tradicional, se encuentran en el presente proyecto 
sólo los accesos a las seis cajas de escalera. 

En el quinto piso sólo una vivienda parte de cada caja de escalera respectivamente, debido a que esta 
planta ha sido proyectada por Niemeyer como «planta baja». La superficie no ocupada por las viviendas 
será de utilidad común para todos los inquilinos, subdividiéndose el espacio libre por paredes de cristal 
para crear así amplias posibilidades de recreo y de contacto. A este espacio libre, especie de azotea, 
podrá llegarse desde un ascensor colocado en una torre separada de la casa. Esta planta libre tiene al 
mismo tiempo una función comunicadora. Esta distribución, aunque parezca algo complicada a primera 
vista, ofrece no sólo una serie de ventajas de carácter técnico-económico, sino que constituye al mismo 
tiempo un medio eficaz de dar un aspecto variado a la vida dentro de este conjunto de viviendas. Por 
medio de la torre en la que se alojará, además del ascensor, un montacargas, quedarán descargadas 
considerablemente las escaleras. Gracias a esta circunstancia se pudo diseñarlas pequeñas – aunque 
suficientes - y colocarlas en el centro de las seis «viviendas celdas)) contiguas. Los muros que encierran 
las cajas de escalera servirán de soportes centrales, desempeñando as1 una función importante desde el 
punto de vista de la construcción. 
 
D’aquest projecte cal parar atenció  a la modulació utilitzada ja que com vorem a continuació és molt 
semblant que la dels blocs de vivendes del Polígon del Sud Oest de Besòs, deixant les façanes laterals 
opaques. 
 
 
El següent projecte és el realitzat per Günfher Goffwald 
 
 

 
Figura 4.62 Perspectiva del projecte fet per Günfher Goffwald 
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Figura 4.63 Alçat i planta del projecte fet per Günfher Goffwald 

 
El edificio de viviendas de cuatro plantas que ha construido el profesor Günther Gottwald (Berlín) es 
una de las cinco construcciones de planta rectangular alargada («Zeilenbauten») que se elevarán al 
oeste del Barrio Hansa. Tiene el edificio 55,65 m de largo por 12,88 de ancho, midiendo 14 m de altura 
(sobre el terreno).  
 
La casa tiene un semisótano bajo toda su área, y sobre los cimientos se yerguen cuatro pisos de 
hormigón.Las paredes de frontón tienen 31 cm de espesor, y las transversales, que sirven a la vez de 
separación entre las viviendas, miden 25 cm de grosor. En la fachada norte se ubican las tres entradas, 
de las cuales arrancan escaleras corridas, es decir, sin descansillos que las interrumpan, pasando por 
todas las plantas paralelamente a las paredes exteriores, hasta concluir en el último piso. Esta 
distribución de las escaleras permite situar muchas salas de estar en la fachada sur, además de ofrecer 
muchas ventajas económicas respecto al procedimiento de construcción. Cada planta tiene 8 viviendas, 
lo que hace un total de 32. Según la superficie habitable, las viviendas se agrupan como sigue: 16 con 
69,39 m2, 8 con 38,48 m2 y 8 con 53,80 m2. De acuerdo con esto, hay unidades para 1-2, 2-3 y 2-4 
camas. 
 
Una vegada explicada la possible procedència d’aquets models internacionals, passarem a analitzar els 
possibles sistemes d’organització que podem trobar en els blocs aïllats de vivenda del polígon del Sud 
Oest del Besòs. 
 
4.2 L’organització dels habitatges del polígon Sud-Oest del Besòs. 
 
Abans de començar a analitzar els diferents sistemes que podem trobar als blocs del polígon del Sud Oest 
del Besòs, m’agradaria aclarir que cada bloc aïllat de vivenda col·lectiva està format per el que jo 
anomenaré mòdul. Cada edifici te diferents escales, cada nucli d’escala i els habitatges que s’hi vinculen 
és un mòdul. Llavors, sabent el nombre d’escales de cada bloc, podem deduir el nombre de mòduls. 
 
El sistema d’organització d’un mòdul, com és lògic, estarà determinat per la forma de l’edifici, pels 
serveis comuns als diferents habitatges i sobretot, pel sistema d’accés o entrada a l’habitatge. Per tant, el 

nombre d’habitatges, i la seva organització, per mòdul i la col·locació de l’escala seran característiques 
fonamentals per classificar els diferents blocs. 
 
 A continuació s’exposa una taula per tal de saber el nombre de mòduls, i la seva composició, per a cada 
tipus de bloc del polígon Sud-Oest del Besòs.    
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Tipus Nº de pisos Nº Mòduls per 
planta pis Dimensió del mòdul (m) Nº Habitatges per replà Nº vivendes per 

planta pis 

Nº vivendes total de 
les plantes pis de cada 

bloc 

A' PB+5 2 12 x 11,5 4 8 48 

A PB+5 3 12 x 11,5 4 12 72 

B PB+5 5 14,1 x 9,5 2 10 60 

C PB+5 5 14 x 9,5 2 10 60 

D PB+5 6 11,5 x 12,5 2 12 72 

E PB+5 6 11,7 x 12,4 2 12 72 

F PB+5 2 35 x 8,4 5 10 60 

G PB+5 5 14 x 7,6 2 10 60 

H PB+5 3 22,6 x 9,4 4 12 72 

I PB+1 17 (duplex) 
Pb 3,5 x 8,5 PP 3,5 x 5,6 

1 17 17 

J PB+1 8 6,8 x 10 1 8 16 

K PB+1 16 (Duplex) 
Pb 6,3 x 5,3 PP 6,3 x 5,3 

1 16 16 

M PB+11 - 12 x 11,5 2 - - 

N PB+11 4 
2 parts 15 x 8,4 

4 16 176 

O PB+11 - 12 x 11,3 2 - - 

P PB+11 3 20 x 9 3 9 99 

Q PB+11 1 60 x 11 10 10 110 
Taula 4.1 
 

 

El tipus M i O no tenen el nombre de mòduls per planta pis perque tot i que sempre mantenen el mateix mòdul els blocs van 
canviant de dimensió, per tant dependria de cada bloc i no de cada tipus. Per aquesta mateixa raó no esta contabilitzat el 
nombre de vivendes per planta pis ni el nombre total de vivendes de les plantes pis de cada bloc. 

 
 
El que podem veure d’aquesta taula, en quant al nombre d’habitatges per mòdul, és que podem trobar 
una gran diversitat de solucions. Des de un habitatge per mòdul fins a deu. L’avantatge de col·locar el 
mínim d’habitatges per planta és tenir la possibilitat de gaudir de diferents entrades de llum al llarg del 
dia, ja que pots disposar de més façanes, les quals tenen diferents orientacions. Una altre avantatge de 
tenir més d’una façana és la de poder tenir ventilació creuada a l’habitatge. Aquest tipus de ventilació és 
molt higiènica ja que permet fàcilment renovar l’aire de l’habitatge. La desavantatge més important en la 
col·locació de pocs habitatges per planta és econòmica, ja que necessites més nuclis d’accés vertical. 
 
Quatre habitatges per replà. 
 
El sistema majoritari, normalment, és el de 4 habitatges per planta per un únic nucli de comunicació 
vertical, l’escala, ja que és un dels sistemes més eficaços i de més rendiment pels habitatges econòmics, 

només superable per altres casos que proposen més habitatges per planta. Però com em pogut comprovar, 
aquest tipus de sistema no és el més utilitzat en el polígon del Sud-Oest del Besòs. Tot i que podem 
trobar quatre tipus de blocs amb aquesta solució. 
 
L’inconvenient més gran d’aquesta organització és que els habitatges no poden gaudir de dues façanes 
amb orientacions contraposades cosa que dificulta molt la ventilació creuada. És per en aquest sentit que 
va ser criticat per l’arquitectura racionalista partidari de dos habitatges per replà. 
 
Dos habitatges per replà. 
 
El sistema d’accés per escala i només dos habitatges per replà és molt més higiènic, ja que permet 
utilitzar la ventilació creuada pel fet de poder gaudir de dues façanes per a cada habitatge. En el polígon 
del Sud Oest del Besòs és el més utilitzat, podem trobar set tipus de blocs que tinguin aquest sistema. No 
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és estrany si pensem que, com ja he dit abans, era un dels sistemes més utilitzats per l’arquitectura 
racionalista.   
 
Aquest sistema agafa el seu resultat òptim quan s’orienta una cara a ponent i l’altre a llevant. 
Aconseguint així, una orientació respecte el sol idònia, recollint tant la llum natural del dematí com de la 
tarda. Aquesta orientació també és molt important a l’hora de calcular l’inèrcia tèrmica que pugui tenir 
un habitatge ja que el sol transmet molta energia calorífica.   
 
El sistema d’organització de dos habitatges per mòdul amb l’orientació amb una cara a ponent i l’altre a 
llevant, el trobem aplicat en els blocs més racionalistes de Montbau i el Sud Oest del Besòs amb escales 
ventilades i il·luminades a façana. Un exemple, son els blocs tipus B del polígon Sud-Oest del Besòs 
explicats en l’apartat de l’Estudi i anàlisis de cada tipus de bloc del polígon Sud-Oest del Besòs. 
 
Podríem dir que lligat a l’orientació del bloc està la seva ubicació. Ja que s’haurà de deixar marges entre 
els blocs perquè no és formin ombres que els puguin tapar la llum del sol i fer que aquets espais no és 
tornin despersonalitzats i siguin agradables. Una de les critiques més importants a l’arquitectura 
racionalista és que no tenien cura dels espais resultants entre blocs. 
 
Aquets dos sistemes, el de quatre i dos habitatges per mòdul, exposats anteriorment, són els més 
habituals. No només en el Sud Oest del Besòs sinó que en moltes de les edificacions d’aquest tipus. 
 
Tres habitatges per replà. 
 
Un sistema mixt entre els dos anteriors és el de tres habitatges per mòdul. En el polígon del Sud-Oest del 
Besòs s’utilitza aquesta solució en els blocs de tipus P. Normalment, aquesta solució aconsegueix tenir 
dos habitatges que tenen dues façanes contraposades. El problema és que la qualitat dels habitatges, en 
un mateix mòdul no és la mateixa, ja que hi ha un habitatge que només dona a una façana, el qual no 
podrà tenir ventilació creuada. Tot això cal dir que la ventilació creuada, dels dos habitatges que donen a 
dues façanes contraposades, és bastant deficient degut a la poca superfície que obtenen d’una façana 
respecte a l’altre.  
 
Altres solucions 
 
Cal parar atenció també, a les dues excepcions en quan a organització d’habitatges per mòdul que podem 
trobar en el polígon del Sud Oest del Besòs. Aquestes son la de cinc i deu habitatges per mòdul. Son 
solucions econòmicament molt viables tot i que la qualitat dels habitatges no és molt bona. Per tal 
d’aconseguir tants d’habitatges per mòdul és necessari utilitzar un element comú de connexió que vagi 
des de l’escala a la porta de cada habitatge. Aquest element sol esser un passadís, i aquest potser exterior 
o interior.  
 
En el primer cas, el de cinc habitatges per mòdul, s’utilitza un passadís paral·lel a façana per ajudar a 
distribuir els habitatges tot i que no tots és distribueixen per aquest.. Aquesta solució és similar a les 
solucions utilitzades a Holanda de passadissos exteriors, tot i que en aquest cas el passadís és interior. Els 
holandesos varen esser els pioners en utilitzar sistemes de comunicació horitzontal. 
 
A Holanda sobre el 1920 és varen començar a construir el que s’anomenen carrers elevats, eren 
voladissos situats a la part exterior de la façana en forma de carrer, els quals tenien la funció de donar 
accessibilitat als habitatges per l’exterior del bloc. Una de les avantatges d’aquest sistema és que pot 
ajudar a crear més relació amb altres habitants del mateix bloc, però també pot provocar una sensació 

d’inseguretat ja que en molts casos les finestres (de les sales o els dormitoris) donen a n’aquets carrers 
elevats. 
 

 
Figura 4.64 Tipus d’edificis amb carrers elevats. 
 
En el segon cas, el de deu habitatges per mòdul, podem comprovar en la taula exposada anteriorment, el 
nombre de mòduls en el tipus de bloc Q coincideix amb el nombre de vivendes per a planta pis, aquest 
fet és inusual, normalment això passa en cases unifamiliars aïllades per no en blocs de vivendes. Aquesta 
accepció passa per el tipus de solució que adopta, utilitzant un passadís amb el qual és capaç d’arribar a 
tots els habitatges de la planta mitjançant un únic nucli vertical d’accés.  
 
Aquest accés per corredor és diferent que en el cas anterior, ja que esta situat a la part central del bloc, 
dividint en dues parts l’organització dels habitatges. Es un dels casos d’intent d’introduir un tipus de bloc 
a la Amenricana,. El rendiment de circulacions verticals i horitzontals es notable, ja que son 10 
habitatges per un sol nucli vertical. Però ès un sistema estrany a la nostre cultura d’arquitectura de 
l’habitatge. Aquest sistema, normalment, es utilitzat a Espanya només per a edificis de departaments o 
hotels. El seu projectista, l’arquitecte Josep Mª Bosch Aymerich, és conegut per ser també l’introductor, 
en altres tipus d’edificis, de l’arquitectura dels mestres moderns americans. 
 
Nuclis verticals de comunicació. 
 
Una vegada analitzats els diferents sistemes d’organització dels habitatges en un mateix mòdul, passarem 
a comentar les diferents solucions adoptades al Sud-Oest del Besós en quant al nucli vertical de 
comunicació. El més utilitzat en tot el polígon és l’escala, ja que la podem trobar en tots els mòduls. És 
lògic si pensem que és el mètode més eficaç ja que l’alternativa és la rampa, però aquesta te un 
inconvenient molt gran que per poca altura necessita molta longitud, cosa que, econòmicament és poc 
viable. En la majoria dels blocs de la segona etapa, l’escala i l’ascensor compartiran un únic nucli 
d’accés vertical per a cada mòdul, degut a la seva altura d’onze plantes. 
 
En la col·locació de l’escala podem trobar moltes solucions diferents, la més comú és la col·locació de 
l’escala dins el bloc, amb una cara que doni a façana, aconseguint d’aquesta manera que l’escala estigui 
ventilada e il·luminada. També podem trobar l’escala sobresortint del bloc, com é el cas del bloc tipus G, 
millorant així, la seva ventilació. En tots els casos trobem l’escala a la part central del mòdul dividint el 
nombre d’habitatges en dos. 
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Un dels sistemes més característics que podem trobar d’accessos verticals és l’accés més directe des del 
carrer, sense espais comunitaris, emprat pels habitatges unifamiliars agregats en filera (tipus I) i pels 
blocs de dues plantes (tipus J). En aquest últim, els habitatges de la segona planta tenen accés 
independent directe des de l’exterior. El patronat ja havia utilitzat un sistema similar, a n’aquest, en els 
petits blocs de Can Clos. 
 
Després d’haver explicat la composició i organització dels mòduls i dels diferents tipus de composició 
que és poden trobar en el Sud-Oest del Besòs. Cal esmentar el problema que succeeix a molts de blocs 
del polígon amb la repetició d’aquets mòduls i la façana lateral cega. 
 

 
.  
Esquema conceptual d’un edifici on el rectangle gran representa la secció d’un bloc de vivendes i els diferents compertiments 
dibuixats a l’interior els diferents mòduls que el composen. 
 
Tan els mòduls, interiors com els que estan aferrats a la façana transversal, són iguals. Aquestes façanes, 
encerclades, són opaques, es a dir, no tenen cap obertura a l’exterior. Per tant, desaprofiten dues façanes, 
que tot i que la seva orientació no és la millor, ajudarien a augmentar la qualitat dels habitatges extrems 
en quant a il·luminació i ventilació. Per tant seria important que els habitatges dels caps tinguessin 
distribucions que aprofitessin totes les façanes. L’avantatge de poder gaudir de més de dues façanes per 
projectar no és un fet molt habitual ja que normalment, en les ciutats, s’ha de fer entre mitgeres. 
 
Una vegada explicada, a nivell general, l’organització dels mòduls del polígon del Sud Oest del Besòs, i 
passarem a analitzar l’organització dels diferents habitatges que podem trobar en cada mòdul. 
 
4.3 Estudi de les plantes dels habitatges dels diferents blocs del polígon Sud-Oest del Besòs. 
 
Els habitatges del Sud Oest del Besòs tenen una mitja de 50,2 m2 de superfície útil i 62,93 m2 de 
superfície construïda. Sense que hi hagi pisos superiors als 70 m2 construïts ni pisos inferiors a 45 m2. 
Per tant, són habitatges, en general, de dimensions constants i reduïdes, cosa que és normal si pensem 
que aquets habitatges anaven destinats majoritàriament a gent amb pocs recursos econòmics. A 
continuació s’adjunta una taula4 amb les dimensions dels habitatges tipus i el nombre de dormitoris que 
tenen, ja que d’aquets podem deduir per a quantes persones estava dissenyat cada habitatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Taula excreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’habitatge de Barcelona. 

 
 

Habitatge 
tipus 

Superfície construida 
(m2) 

Superfície útil 
(m2) 

Nº 
Dormitoris 

A 62 48,9 3 
40,5 2 

B 62 49,3 3 
C 61,5 48 3 
D 51,4 42 3 
E 65 48,4 2 
F 67,5 51,75 2 
G 64 49,5 3 
H 54,2 43,9 2 
I 49,35 43,75 3 
J 68 59 3 
K 60,5 54 3 
M 69 53,55 3 
N 67 55 3 
O 67,8 55,8 3 
P 68,3 53,7 3 

Q 68,5 56,07 3 
50,55 3 

 
 
Com podem comprovar els habitatges que predominen són els que tenen 3 dormitoris, dels quals un, 
normalment, és doble per tant podem dir que aquets estaven destinats per a famílies que tinguessin 4 ó 5 
membres. En l’apartat següent podrem veure com s’ubicaven aquestes dependències. 
 

 
Figura 4.65 Planta distribució de mobiliari d’un habitatge del tipus de bloc J5 

 

                                                 
5 Extreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
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La composició de la planta dels habitatges, en general, el número de dependencies i les dimensions 
d’aquestes, van variant segons les demandes existents. Es lògic pensar que la planta d’un habitatge de 
100 m2 és molt diferent en disposició de dependencies i sobretot en dimensió d’aquestes, a la d’un 
habitatge de 30 m2. Però no només això sinó que les diferències socials, tant econòmiques com culturals, 
són decisives alhora de projectar un habitatge i fins i tot, segons l’època en el qual sigui projectat fera 
variar les seves característiques. Per tant per entendre els tipus de plantes projectades en el Sud-Oest del 
Besòs haurem de tenir en compte totes aquestes variables. 
 
En el moment que és projecte el polígon del Sud Oest del Besòs són comuns dues maneres de concebre 
l’organització dels habitatges: 
 
La primera és carecteritza per una disposició més jeràrquica de les seves dependències. Però sense que 
l’organització d’aquestes estigui relacionada amb la funció que desenvolupen dins el conjunt de 
l’habitatge, sinó que s’ordenin per altres valors, més acadèmics, com la forma o la dimensió. Una de les 
característiques més comuns en aquest tipus de plantes és la col·locació del menjador-estar com a nucli 
central i organitzador de la resta de dependències. Un exemple clar que podem trobar es en els 
habitatges. (Exemple cases Barates i Perecamps.) 
 
La segona és tracta de les plantes d’habitatge que s’organitzen a partir d’un criteri més funcional, es a 
dir, que organitza l’espai tenint en compte les dependències i la funció que tindran i com aquestes és 
relacionen entre elles. Així podem trobar, en aquest tipus de plantes, esquemes que deixen ben 
diferenciat la zona de dia (sala estar, bany, menjador, cuina) de la zona de nit (dormitoris, bany). Com 
podem veure, ja en aquest esquema, el bany pot esser una peça molt important en aquest tipus de plantes, 
i fins i tot podem trobar plantes d’habitatges els quals tenen dos banys amb la seva funció ben 
diferenciada, fent que la disposició d’aquets, en la planta, provoqui d’utilització d’un bany durant la nit i 
l’altre durant el dia. Però també podem trobar altres divisions, com ara l’organització dels espais en: 
espais servits (sala estar, menjador, dormitoris) i espais de servei ( cuina, Banys i safareig). Un altre tipus 
de distribució de planta funcional és el que ofereixen els habitatges de dos nivells, ja siguin cases 
unifamiliars, ja siguin dúplex en blocs en alçada. En els dos casos, el nivell inferior de l’habitatge sol 
esser la zona de dia, i la part superior la zona de nit.  
 
Aquest segon tipus de distribució és la que predominarà en els habitatges de Sud-Oest del Besòs. Com ja 
he dit abans aquesta nova manera d’entendre l’habitatge ja la podem trobar al polígon de Montbau. En 
l’apartat 4.4, vorem per a cada un dels habitatges del polígon Sud-Oest del Besòs com efecte aquesta 
distribucció i de quina manera és soluciona. 
 
Dos aspectes fonamentals per tal de mesura la qualitat dels habitatges, a més a més de la seva dimensió i 
el sistema d’organització, son la il·luminació natural i la ventilació. Aquets dos aspectes estan molt 
lligats a la relació que te l’habitatge amb l’exterior. La  relació entre interior i exterior en el polígon del 
Sud Oest del Besós s’estableix, únicament, mitjançant les finestres. 
 
Com ja he dit abans, la ventilació creuada és la més higiènica i que un habitatge amb dues façanes 
contraposades la facilita. Però cal especificar que tot i tenir unes condicions optimes per la ventilació 
creuada en quant a façana, si la distribució de les dependències no és l’adequada aquesta no és produirà. 
Per tant s’haurà de mirar en cada cas si aquesta és produirà o no, això ho podrem comprovar en l’estudi i 
anàlisi de cada habitatge en l’apartat 4.4. 
 
 
 
 

4.4 Anàlisis de les dependències en quant a forma i ubicació dins l’habitatge.  
 
La importància d’aquest apartat es determinar la qualitat dels habitatges mitjançat l’estudi de les 
dependències  
 
Es lògic pensar que la dimensió de les dependències aniran estretament relacionades amb la qualitat de 
l’espai en que ens trobem, però també influiran altres factors no menys importants com: l’ ubicació, la 
forma, la il·luminació aportada des de l’exterior (directe o indirecte mitjançant altres dependències) i la 
ventilació (directe o indirecte mitjançant altres dependències o altres elements de canalització). A 
continuació s’exposaran les diferents solucions adoptades en els habitatges del polígon del Sud Oest del 
Besòs per a cada dependència. 
 
Les primeres dependències que analitzarem seran els dormitoris, que com he dit abans, en podem trobar 
2 o 3 per habitatge. Per un mateix mòdul podem trobar habitatges amb 2 dormitoris i habitatges amb 3 
dormitoris, el tipus d’habitatges més característic d’aquest cas són els del bloc tipus P.  Segons les 
dimensions dels dormitoris podem saber si són simples o dobles. També serà important la relació 
d’aquets amb l’exterior.  
 
Normalment, els dormitoris estan situats junts a la zona que denominem com a zona de nit, però en altres 
casos podem trobar un dormitori que és trobi separat dels altres, al costat de la sala d’estar. Aquesta 
ultima situació passa quan és tenen tres dormitoris per habitatges i és més característica de la segona 
etapa del polígon del Sud Oest del Besòs. 
Quan a l’habitatge només es troben dos dormitoris, sempre estan agrupats separats entre si per un envà 
de 5 cm d’espessor. L’avantatge de tenir un dormitori al costat de la sala d’estar és que és pot entendre 
com una estança més polivalent dins l’habitatge ja que la seva ubicació permet poder esser utilitzada de 
diferents maneres. Per tant, podria anar canviant de funció segons si la família disminueix o augmenta. 
L’accés dels dormitoris és sol efectuar per passadís i podem trobar, tal i com vorem, safareigs als quals 
només és pot accedir des d’un dormitori. 
 
La relació amb l’exterior dels dormitoris és molt variada en les diferents solucions d’obertures. Per tant 
és difícil generalitzar sobre aquest tema degut a la particularitat de cada habitatge, la qual serà explicada 
en l’apartat següent. Com veurem trobarem dormitoris amb: una finestra, dues finestres,la façana 
completament oberta, balcó... En aquestes dependencies la relació existent amb l’exterior marcarà tant la 
ventilació com l’il·luminació.  
 
Una de les dependencies més importants per tal d’organitzar l’habitatge és la sala d’estar, aquesta està 
molt lligada amb d’ubicació de la cuina. Ja que durant les menjades segurament s’estableix la relació 
més forta, en quant a funció, de dues dependències dins d’un mateix habitatge. Tot i que la sala d’estar, 
en ocasions assoleix altres funcions, com per exemple la d’element distribuïdor de les altres 
dependències. No és estrany tampoc accedir a l’habitatge directament per la sala d’estar. 
 
El bany és la dependència més important en la divisió de la zona de dia i la zona de nit. Aquest en molts 
d’habitatges fa de frontissa entre les dues zones, és normal si pensem que el bany és la única 
dependència que no perd la seva funció en cap moment del dia. Per tant la seva ubicació en molts de 
casos serà cèntrica per tal de millorar la seva accessibilitat de qualsevol lloc de l’habitatge. El bany, la 
cuina i el safareig és solen agrupar per tal de facilitar el pas de les instal·lacions.  
 
La cuina i el safareig són dues dependències les quals canvien de forma en quasi tots els habitatge. La 
cuina la podem trobar oberta o tancada i el safareig en alguns habitatges és inexistent.     
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Desprès d’aquesta explicació a nivell general, de la forma i organització dels tipus blocs del polígon Sud-
Oest del Besòs, i així com els sistemes d’organització dels habitatges en quant a la seva dimensió i les 
seves dependències. En el pròxim apartat analitzarem, més particularment, les característiques de cada 
tipus de bloc del sud oest del Besos utilitzant documentació gràfica. Inclouré, per a cada cas, els 
possibles referents o models que s’havien construït a partir dels anys 50, mostrant les seves similituds.   
 
4.45 Relació dels tipus de blocs i d’habitatges. 
 
Tipus de bloc de vivendes: A,A’,A” 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa, Giralt Ortet, Puig Torné i Serra. 

 
 

 
Figura 4.66 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 
 

 
Figura 4.67 Planta d’un mòdul tipus A E=sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori 

 

 
Figura 4.68 Planta tipus d’un habitatge tipus A E=sala 
d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori 

 

 
Figura 4.69 Planta tipus d’un habitatge tipus A E=sala 
d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori 

 
Aquest mòdul conté quatre habitatges. Els dos habitatges situats a la mateixa façana que l’escala son de 
dimensions més reduïdes que els altres dos. Això passa per la superfície que ocupa l’escala, i degut a que 
la forma del bloc es rectangular. En els habitatges més grans  la superficie que és guanya per no tenir 
escala permet un dormitori.   
 
En primer tipus d’habitatges és diferencia molt clarament la zona de dia i la zona de nit on podem trobar 
els dormitoris. L‘accés a l’habitatge està col·locat a la zona de dia. Aquesta distribució s’organitza 
mitjançant un passadís d’un metre d’ample, que fa de connector entre la zona de dia i la zona de nit. Un 
altre de les característiques important d’aquest habitatges és la col·locació del bany que és troba centrat, 
entre les dues zones. Aquest fet és propi d’un pensament funcionalista ja que és la peça de l’habitatge 
que és utilitzada tant de nit com de dia.  
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El segon tipus d’habitatges te una organització molt semblant a l’anterior, tot i que te la zona de nit 
dividida degut a l’incorporació d’un dormitori més que en el primer tipus d’habitatge. Un passadís lateral 
dona accés a totes les dependències. El tercer dormitori està vinculat a la sala estar, permet una 
funcionalitat polivalent. 
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Tipus de bloc de vivendes: B 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez.. 

 

 
Figura 4.70 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 

 
 Figura 4.71 Planta d’un mòdul tipus B E=sala d’estar, K=cuina, 
B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori 

 

 
Figura 4.72 Planta tipus d’un 
habitatge tipus B E=sala 
d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig,D=Dormitori 

 
La distribució d’aquest mòdul és de dos habitatges per planta, els quals estan separats per l’escala i un 
pati interior obert. Aquest aparenta que el bloc esta compost per dues unitats separades i alhora unides 
per l’escala, que fa de frontissa entre les dues. Aquest tipus d’organització s’anirà repetint en diferents 
blocs (tal i com veurem) de manera molt similar o conceptual. 
 
Aquesta solució és molt interessant en el sentit de que aconsegueix una façana més, passant a tenir tres 
façanes per a ventilar i per a aportar llum a l’habitatge, a diferència de l’anterior que només en tenia 
dues.  
 
A més a més d’aconseguir millorar les condicions en quant a la relació exterior-interior dels habitatges 
gràcies a la forma de la planta del mòdul, vorem com també ho soluciona amb la distribució interior de 
les dependències de cada habitatge. 
 
El primer que cal dir de l’habitatge és que podem diferenciar més d’un esquema d’organització. Es pot 
veure fàcilment com la zona de nit i la zona de dia estan separades per un petit passadís. Però el més 
important és com intenta agrupar els espais servits (cuina, bany i safareig) dels espais per servir (els 
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dormitoris i la sala d’estar). És cert que l’accés al safareig esta molt distanciat, però, per una altre banda, 
aquesta agrupació facilita molt el pas de les instal·lacions. 
 
En quant a les dependències el més important a remarcar és la centralitat del bany i la seva reduïda 
dimensió si la comparem, per exemple, amb el safareig. 
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Tipus de bloc de vivendes: C 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
 

 
Figura 4.73 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 

 
Figura 4.74 Planta d’un mòdul tipus C E=sala d’estar, K=cuina, 
B=Bany, L=Safareig, D=Dormitori 

 

 
Figura 4.75 Planta tipus d’un habitatge tipus C 

 
El tercer tipus de mòdul exposat està dissenyat per els mateixos arquitectes que l’anterior i el 
funcionament en quant a la forma i l’organització és el mateix. Aquest també esta dividit en dues unitats 
independents ajuntades per l’escala. Però l’escala està col·locada més cèntricament que l’anterior. Una 
singularitat d’aquest tipus és que té un petit pati interior a les parets de separació dels mòduls, el qual 
ajuda a ventilar el bany. 
 
En quan a la il·luminació, aquest habitatge dona més importància al dormitori doble que a la resta de 
dependències com podem comprovar per l’amplària de la finestres i , sobretot, si aquesta la comparem 
amb els altres dos dormitoris. La finestra de la sala d’estar no és una solució molt usual d’aquets 
arquitectes. Ja que si vèiem altres mòduls, com els dos tipus següents, projectats per ells podem 
comprovar com donen més importància a la sala d’estar, en quan il·luminació, amb finestres més grans 
per a l’entrada de llum.  
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Tipus de bloc de vivendes: D 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 
 

 
Figura 4.76 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 
 

 
Figura 4.79 Planta d’un mòdul tipus D E=sala 
d’estar, K=cuina, B=Bany, L=Safareig, 
D=Dormitori. 

 

 
Figura 4.80 Planta tipus d’un habitatge tipus D 
E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, L=Safareig, 
D=Dormitori  

 
Com és pot comprovar aquest mòdul, els dos mòduls anteriors i el següent, estan projectats per els 
mateixos arquitectes (Lopez Iñigo, Subias i Giráldez). Això explica les grans similituds que guarden 
aquets quatre mòduls. Tot i a les similituds, el que ara analitzarem incorpora una variant, en quant a 
forma, que és repetirà en el mòdul següent. La variant és una espècie de balcó interior que uneix les dues 
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unitats independents, situat a l’esquena de l’escala. Aquest limita un pati interior tancat a façana, per un 
tancament no és opac.  
 
La distribució d’aquest habitatge, s’efectua a partir de la sala d’estar i aquesta actua com a únic element 
organitzador dels espais ja que totes les dependències donen directament a aquesta. Si prestem atenció a 
les dependències podem veure com la seva forma va molt relacionada amb la funció, donant molta 
importància a la sala d’estar. Els dormitoris previstos són un de simple i un de doble. A més és podria 
segregar de la sala un tercer dormitori. 
 
Cal parar atenció al bany i a la cuina en quant ventilació ja que incorpora en la paret de separació de 
mòduls (com en el cas anterior) un petit pati per tal de que ventilin sense la necessitat de conductes 
tècnics. La solució de la cuina no és molt habitual en els habitatges del polígon del Sud Oest del Besòs, 
ja que aquesta és oberta a la sala d’estar per un dels seus costats.  
 
La il·luminació exterior és escassa si tenim en compte la superfície de façana que podria utilitzar.En 
aquest cas trobem una terrassa situada a la sala d’estar i dues finestres petites (una per a cada dormitori). 
Podem suposar que les finestres son petites per tal de facilitar la col·locació del mobiliari, degut a les 
mínimes dimensions d’aquets, sobretot el més petit.  
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Tipus de bloc de vivendes: E 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 

 

 
Figura 4.81 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 

 
Figura 4.82 Planta d’un mòdul tipus E E=sala d’estar, K=cuina,B=Bany, L=Safareig, 
D=Dormitori 

 

 
Figura 4.83 Planta tipus d’un habitatge tipus E E=sala 
d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori 

 
Aquest mòdul és pràcticament igual que l’anterior, en quant a forma, només canvia la dimensió del balco 
interior i que l’escala dona a dos patis interiors son oberts a façana. 
 
Si comparem la distribució interior d’aquest habitatge amb l’anterior podem comprovar que es la mateixa 
però girada 180º. Això dona una idea de la independència que poden arribar a tenir a les dues unitats del 
mòdul ja que la modificació d’una d’elles no afectaria a l’altre, per tant podrien tenir fins i tot solucions 
diferents. 
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Al mantenir la mateixa estructura de dependencies que en el mòdul anterior, també mantén el mateix 
esquema de zona de dia i zona de nit, el qual diferencia molt be aquestes dues zones. Un dels canvis, en 
quant a distribució i ventilació, son les solucions de la cuina i el bany. La cuina no està oberta a la sala 
d’estar i els dos ventilen a traves del balco interior. 
 
Podem dir que el canvi fonamental d’aquest mòdul respecte a l’anterior és la il·luminació aportada de 
l’exterior. Podem veure que les obertures a l’exterior son grans en relació als m2 dels dormitoris, ja que 
aquestes ocupen pràcticament tota la façana que tenen els dormitoris. El mateix passa a l’obertura de la 
sala d’estar la qual dona a una terrassa. Aquest tipus d’obertures no son les més característiques del 
polígon del Sud Oest del Besòs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge  Social dels anys 50. 74

Tipus de bloc de vivendes: F 
Arquitectes: Puig Torné i Serra Dalmases. 
 
 

 
Figura 4.84 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 
 

 
Figura 4.85 Planta d’un mòdul tipus F .E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  

 
Aquest esquema és lleugerament diferent a l’anterior, tot i que, com es pot veure també és diferencia 
molt fàcilment la zona de dia i la zona de nit. Però l’organització no és fa mitjançant un passadís de 
connexió sinó que s’utilitza la sala estar. Fet que recorda a les plantes de caràcter més acadèmic, les 
quals s’organitzaven de manera jeràrquica, però en aquest cas els dormitoris, podríem dir, que tenen un 
nivell més alt d’intimitat ja que estan seperats de la sala-estar per un distribuïdor. L’accés s’efectua per 
un petit vestíbul i cal prestar atenció a l’ubicació del bany, ja que està situat defora de la caixa que 
formen la zona de nit i la zona de dia, cosa que no és gaire habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El polígon del Sud Oest del Besòs. Habitatge  Social dels anys 50. 
 

75

Tipus de bloc de vivendes: F 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa i Giralt Ortet. 
 

 
 

Figura 4.86 planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 
Figura 4.87 Planta d’un mòdul tipus G. E=sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 

 
Figura 4.88 Planta tipus d’un habitatge tipus G E=sala 
d’estar, K=cuina, B=Bany, L=Safareig, D=Dormitori  

 
EL primer que cal dir d’aquest tipus de mòdul és la singularitat de la forma de l’escala ja que podríem dir 
que és l’únic lloc que podem trobar angles que no siguin rectes en tot el polígon del Sud Oest del Besòs. 
Tot i que aquets angles no repercuteixen a l’interior de l’habitatge, aconsegueix evitar-los canviant la 
secció de el mur i no fent-la constant. Realment no estan molt clara la funció d’aquests baixos, podria 
arribar aconseguir el mateix amb angles rectes, suposo que la avantatge que li aporten és que 
aconsegueix crear menys ombra als safareigs. De la solució de l’escala si que cal remarcar que aquesta 
sobresurt del mòdul, aconseguint així més facilitats alhora de il·luminar-la i sobretot, alhora de ventilar-
la.  
 
L’accés a l’interior de l’habitatge és fa per un petit rebedor i tota la distribució es fa pràcticament 
mitjançant la sala d’estar. Podem comprovar que el bany està integrat a la zona de nit i la seva ventilació 
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és fa per un petit pati interior. En quant a dependències cal veure la solució del safareig al qual s’ha de 
accedir per un dormitori, tot i que aquest, degut a la situació dins l’habitatge, és podria convertir en una 
sala més polivalent. 
 
La forma amb la qual s’il·lumina l’habitatge no és molt usual ja que totes les finestres tenen la mateixa 
dimensió, aquest fet podria esser més compositiu de la façana que no funcional. A més a més aquetes 
finestres són de dimensions reduïdes i estan col·locades en les cantonades, és podria pensar que aquest 
fet passa per millorar la possible distribució del mobiliari. També és estrany que un dormitori s’il·lumini 
a traves d’una altre dependència.  
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Tipus de bloc de vivendes: H 
Arquitectes: Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. 

 

 
 

Figura 4.89 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 
 

 
Figura 4.90 Planta d’un mòdul tipus H E=sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 

 
Figura 4.91 Planta tipus d’un habitatge tipus H E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  

 
Aquest mòdul està format per quatre habitatges, una escala i dos patis interiors, els quals estan tancats a 
façana per una paret que no és opaca. Cada habitatge té un petit balcó, a la sala d’estar, que sobresurt de 
la forma rectangular del mòdul. Aquest fet és una excepció ja que normalment tots els blocs del Sud Oest 
del Besòs cuiden molt la verticalitat i horitzontalitat de les seves línees visuals.  
 
La distribució de l’habitatge és simple, s’accedeix per un vestíbul que dona a la sala d’estar de la qual 
surt un passadís que distribueix totes les altres dependències. Però realment, el més interessant d’aquest 
habitatge son les dependències. 
 
El primer que sorprèn de les dependencies és que la situació del bany i la cuina no està marcada als 
plànols. És lògic que no estiguin marcades per la ridícula dimensió que tenen si intuïm que són les dues 
dependències les quals no tenen marcada la seva funció. Aquest fet disminueix en gran mesura la qualitat 
d’aquets habitatges. Com podem veure sa prescindit de la cuina i el bany per tal de guanyar un dormitori 
més i poder allotjar a més gent. És una bona prova del mal moment que pesava Barcelona en quant a 
dèficit d’habitatge es refereix.  
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Tipus de bloc de vivendes: I 
Arquitectes: Puig Torné, Serra Dalmases, Borbón 
 

 
Figura 4.92 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 

 
Figura 4.93 Planta tipus duplex del bloc de vivendes tipus I E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  

 
En aquest cas el mòdul és un habitatge dúplex els quals és van alineant en filera formant un bloc. Aquest 
tipus de solució no sol ésser molt econòmica degut a la repercussió del sol. La façana exterior és el costat 
estret del mòdul. Aquest fet és normal ja que per menys longitud lineal pots col·locar més habitatges, 
això sol esser per tal de que més cases puguin gaudir d’accés directa a carrer tal i com passa amb les 
parcel·les de qualsevol illeta de l’eixample. Tot i que en aquest cas no formen carrer.  
 
L’habitatge dúplex de 3,5 m de crugia, l’accés s’efectua mitjançant quatre esgraons que donen a la sala 
d’estar directament (sense vestíbul). La zona de dia està composta, en planta baixa, per una cuina i el 
menjador deixant un porxo. Com podem veure en aquest tipus d’habitatge la zona de dia i la zona de nit 
queden molt diferenciades fins a tal punt que estan separades per una barrera física com és l’escala. 
L’escala entre les dues zones esmentades se soluciona amb dos trams, de tal manera que el bany queda 
situat al replà a tres esglaons d’alçada i per tant a mig camí entre les dues zones (la de nit i la de dia). Cal 
esmentar que la solució del bany no és gaire habitual i ,en canvi, és molt interessant, perquè, a més a 
més, aconsegueix facilitar el pas de les instal·lacions d’aigua i de sanejament.  
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Tipus de bloc de vivendes: J 
Arquitectes: Puig Torné, Serra Dalmases, Borbón 
 

 
Figura 4.94 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs 

 

 
Figura 4.95 Planta d’un mòdul tipus JE=sala 
d’estar, K=cuina, B=Bany, L=Safareig, 
D=Dormitori  

 
 
Aquest mòdul té una altura de PB+1PP només hi ha un habitatge a cada un dels dos pisos.. La 
peculiaritat de la solució elegida és que s’accedeix a tots els habitatges de manera independent 
mitjançant dues escales. Això pot succeir gràcies a que només te una altura de PB + 1. Cal esmentar que 
cada habitatge del bloc pot gaudir d’un jardí independent. 
 
En quan a distribució interior de l’habitatge podem veure com és separen perfectament la zona de nit i la 
zona de dia per la paret de càrrega interior. Cal remarcar també la centralitat del bany el qual ventila a 
traves del safareig. De la solució adoptada, el que sobte més és el passadís col·locat al costat de la cuina, 
el qual serveix per arribar al safareig. Això comporta l’inconvenient de pèrdua de superfície que podria 
evitar eliminant la paret de la cuina, fent que sigui més oberta.  
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Tipus de bloc de vivendes: K 
Arquitectes: Borbon Fernandez de Herrestrosa i Giralt Ortet. 

 

 
Figura 4.97 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 

 
Figura 4.98 Planta d’un mòdul tipus J E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori 

 
 
 

 
 

Figura 4.99 Planta tipus d’un habitatge tipus K J E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori 
 

La solució del mòdul exposat no és gens habitual, està format per dos habitatges dúplex. Però la 
diferencia d’aquesta solució és que la zona de nit d’un habitatge és troba damunt la zona de dia de l’altre. 
Aparentment pareix que li faciliten aquesta solució les escales situades en el centre dividint els dos 
habitatges. La principal desavantatge és acústica ja que una de les avantatges que és dona separant la 
zona de nit de la zona de dia és, per exemple, la tranquil·litat que es produeix en tot el bloc a la zona de 
nit ja que està ubicada sempre en el mateix lloc.   
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En aquest cas, com en l’anterior, les dues zones estan ben diferenciades, col·locant la zona de dia en 
planta baixa i la zona de nit en planta pis. L’escala és de dos trams sense replà ja que aquest, està dividit 
en escalons triangulars i el bany està integrat a la planta pis on és troba la zona de nit.  
 
En general, els habitatges de dos nivells estan en desavantatge sobre els d’un sol nivell degut a la barrera 
física que suposa l’escala per a persones amb poca mobilitat o d’edat avançada. Actualment podem 
trobar projectes d’aquest tipus que solucionen el problema de l’escala dissenyant la planta baixa com s’hi 
pogués funcionar sense la planta pis o incorporant ascensors privats dins el mateix habitatge.  
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Tipus de bloc de vivendes: M 
Arquitectes: Oliveras, Cavaller i Puigdefábregues. 

 

 
Figura 4.100 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 

 
Figura 4.101 Planta d’un mòdul tipus M. E=sala d’estar 
K=cuina, B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 

 
Figura 4.102 Planta tipus d’un habitatge tipus M. 
E=sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig,D=Dormitori  

 
EL mòdul exposat és pràcticament quadrat ja que la seva dimensió és de 12 x 11,5 m amb l’escala 
integrada. Esta compost per dos habitatges els quals tenen dos petits patis interiors per tal de ventilar: el 
bany, la cuina i el safareig. 
 
És important veure com la distribució interior de l’habitatge agrupa: el bany, la cuina i el safereig per 
facilitar el pas de les instal·lacions. Aquesta distribució utilitza el vestíbul com a eina principal 
d’organització. En aquest cas, el bany tot i està més o menys centrat, podem veure que està col·locat, més 
a prop de la part més gran de la zona de nit, en canvi està relativament lluny del que seria el tercer 
dormitori de la zona de nit.  
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Tipus de bloc de vivendes: N 
Arquitectes: Pujades, Ponseti i Serra Goday. 
 

 
Figura 4.103 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 

 
Figura 4.104 Planta d’un mòdul tipus N. E=sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 

 
Planta 4.105 tipus d’un habitatge tipus N E=sala 
d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 
Aquest tipus de mòdul esta format per dues unitats unides per una escala i un ascensor. L’organització 
recorda a la dels blocs projectats a la primera etapa del polígon del Sud Oest del Besòs per els arquitectes 
Lopez Iñigo, Subias i Giráldez. Però la diferència és que aquetes unitats, en el cas exposat, estan 
compostes per 2 habitatges cada una i no per un habitatge com en els mòduls anteriors. 
 
La distribució de l’habitatge és dividida en dues parts, la zona de dia i la zona de nit, per una línea de 
jàssera. És interessant d’utilització de dos passadissos, un per a cada zona, per tal d’organitzar la planta. 
El bany està col·locat en la divisió de la zona de nit, fet que facilita el seu accés des de qualsevol lloc de 
l’habitatge. 
 
Pel que respecte als dormitoris podem veure com dona més importància, en quant a dimensió, a un que 
als altres dos. El passadís que uneix les habitacions provoca que les portes de dues habitacions quedin 
una davant l’altre cosa que afavoreix la ventilació creuada. Cal també esmentar que el bany ventila a 
traves del safareig. 
 
La il·luminació juga un paper important en aquest habitatges ja que dona la sensació que la col·locació de 
les finestres segueix un ordre jeràrquic. Essent la sala d’estar la més important en aquest sentit, seguida 
del dormitori doble i de la cuina. I fent que els dos dormitoris individuals tinguin la mateixa il·luminació 
exterior, tot i que no tenen la mateixa dimensió. 
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Tipus de bloc de vivendes: O 
Arquitectes: Montero, Seguí i Vayreda. 
 

 
 

Figura 4.106 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 
Figura 4.107 Planta d’un mòdul tipus O E=sala d’estar, 
K=cuina, B=Bany, L=Safareig,D=Dormitori 

 

 
Figura 4.108 Planta tipus d’un habitatge tipus O E=sala d’estar, 
K=cuina, B=Bany, L=Safareig ,D=Dormitori  

 
Aquest tipus d’habitatge s’organitza mitjançant un vestíbul. Aquest vestíbul permet que el bany quedi 
centrat i facilita la seva accessibilitat. Però la característica d’aquest habitatges és que té la zona de nit 
dividida per les dependencies que configuren la zona de dia. Aquesta solució és habitual a la segona 
etapa d’aquest polígon i és sol donar quan els habitatges  tenen tres dormitoris. Podríem pensar que 
aquesta solució permet que segons, si la família augmenta o disminueix, aquest dormitori que està a prop 
de la sala d’estar, pugui esser més polivalent podent convertir el seu ús, per exemple, a despatx.    
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Tipus de bloc de vivendes: P 
Arquitectes: N.Balló. 
 

 
Figura 4.109 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 

 
 

 
Figura 4.110 Planta d’un mòdul tipus P. E =sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 

 
Figura 4.101 Planta tipus d’un habitatge tipus P E =sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  

 

 
Figura 4.112 Planta tipus d’un habitatge tipus P. E =sala d’estar,K=cuina, B=Bany, L=Safareig ,D=Dormitori 

 
La distribució de tres habitatges per mòdul no és gaire usual en el polígon del Sud Oest del Besòs. És 
interessant veure com aconsegueix que dues de les tres vivendes tinguin  dues façanes contraposades, 
poguent aixi utilitzar ventilació creuada. Tot i això la ventilació que pot aconseguir és més deficient que 
la organització de dos habitatges per  replà, ja que la superfície de façana que pot utilitzar és menor. Però 
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l’inconvenient més gran d’aquesta solució és que sempre hi ha un habitatge en condicions més 
desfavorables que els altres dos en quan a ventilació.  
 
L’habitatge està organitzat, en tots els habitatges, mitjançant un passadís que distribueix totes les 
dependencies. Podem veure com en els habitatges de l’extrem és fa una diferenciació molt clara entra 
zona de nit i zona de dia. En canvi, en l’habitatge central és projecte un dormitori vinculat a la sala 
d’estar, el qual pot esser més polivalent. L’agrupació de cuina el bany i el safareig facilita el pas 
d’instal·lacions. 
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Tipus de bloc de vivendes: P 
Arquitectes: N.Balló. 
 

 
 
Figura 4.110 Planta general del polígon del Sud Oest del Besòs. 
 

 
Figura 4.112 Planta d’una part d’un mòdul tipus Q. E =sala d’estar,K=cuina,B=Bany,L=Safareig,D=Dormitori  

 
 

 
Figura 4.113 Planta tipus d’un habitatge tipus P E =sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  
 

 
Figura 4.114 Planta tipus d’un habitatge tipus P E =sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  

 

 
Figura 4.115 Planta tipus d’un habitatge tipus P E =sala d’estar, K=cuina, B=Bany, 
L=Safareig, D=Dormitori  
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Aquest tipus de mòdul té 10 vivendes per replà degut a la organització dels accessos dels habitatges, a 
nivell horitzontal, mitjançant un corredor interior. Per tant, degut a la quantitat d’habitatges que és 
generen en un mòdul no s’ha exposat sinó que una part d’aquest, on s’ubiquen els habitatges més 
característics. Cal dir que aquest mòdul és el que te més diversitat de solucions,en quan a habitatges, de 
tot el polígon del Sud Oest del Besòs. 
 
Els tres habitatges guarden característiques semblants en quan a distribució. Els tres tipus d’habitatges 
tenen el bany, el safareig i la cuina agrupats en la seva part central. Els quals en dos dels habitatges són 
una barrera física que separa la zona de dia i la zona de nit. El tercer habitatge té quatre dormitoris fet 
gens habitual en el polígon del Sud Oest del Besòs. Un d’aquets ja està pintat com a sala polivalent de la 
zona de dia, perquè considero que per el nombre de dormitoris i la vinculació que te a la sala d’estar, la 
seva funció principal no serà la de dormitori. En els tres habitatges l’accés s’efectua a partí d’un vestíbul. 
És estrany la solució de l’accés de l’habitatge tipus dos, perquè te un dormitori obert a l vestíbul. 
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5 Sistemes constructius utilitzats. 
 

 

 
Figura 5.1 La primera etapa del polígon del Sud Oest del Besòs en construcció. 
 
En aquest apartat s’analitzaran els sistemes constructius utilitzats, però el primer que s’ha de dir sobre 
aquest tema és que la informació és escassa. M’ajudaré, per tal de esser el més precís possible, de 
documentació extreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge. Aquesta documentació és 
concreta amb les memòries dels projectes  originals (de 1959 i 1960) i la seva respectiva documentació 
gràfica, de les distintes fases de cada etapa del polígon, i per diferents estudis patològics encarregats pel 
patronat, degut a les continues queixes per part dels habitants del polígon. Són documents elaborats entre 
el 1970 i el 1980. Cal esmentar que en molts de casos aquesta informació és poc especifica, sobretot en 
les memòries originals tal i com vorem a continuació. 
 
Les memòries dels projectes, en quant al procés constructiu i a la definició dels materials, aporten totes 
una informació molt similar, fins al punt d’utilitzar una mateixa memòria constructiva per a diferents 
blocs i fins i tot per a diferents fases, com passa amb la primera i la quarta fase de la primera etapa. A 
continuació exposaré un fragment1 el qual és repeteix en moltes d’aquestes memòries: 
 
Similarmente a los otros grupos de viviendas, la construcción dentro de las normas que exige la buena 
edificación y con materiales corrientes en la localidad, carece de alardes decorativos que encarecerian 
la obra. 
 
Aquestes, normas de la buena edificación, no estan especificades, per tant degut a la falta d’informació 
no és pot saber si és una afirmació general o si és tracta de documentació respecte a aquest tema. En tot 
cas, en tota la memòria no s’explica en que consisteixen aquestes normas de la buena edificación. 
 
Cal dir que cada memòria feia una breu descripció sobre: la fonamentació, l’estructura, les obertures i les 
instal·lacions. Però a nivell molt general com vorem en els respectius apartats,  
 

                                                 
1 Extret de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de la memòria de l’any 1959 de la tercera fase de la primera etapa del 
polígon del Sud-Oest del Besòs. Pag.2 

 
Per tant, podríem dir que en la memòria era més important especificar la quantitat d’habitatges, les seves 
dependències i el pressupost que no la manera en que és construiria. 
 
A continuació s’intentaran explicar els mètodes constructius i els sistemes utilitzats, a nivell general, en 
els següents subtemes: cimentació, estructura, coberta i instal·lacions i acabats. Al final de l’apartat 
trobarem una classificació dels diferents tipus de blocs que podem trobar al polígon del Sud Oest del 
Besòs, amb un anàlisis particular de cada un d’ells.  
 
5.1 Fonamentació. 
 
Abans de classificar els distints sistemes de fonamentació utilitzats en el polígon del sud-Oest del Besòs 
explicaré les característiques del sòl degut a que és una zona complexa per el terreplenat realitzat i per el 
cegat d’antigues sèquies, problemàtica ja explicada en apartats anteriors. 
 
El primer que em de tenir en compte és que la zona es troba en la unitat morfològica denominada 
Plataforma Costera, més concretament en el delta del riu Besòs. Aquest té les característiques típiques 
dels deltes mediterranis esta compost per diferents nivells extrets de l’estudi patològic del barri del Sud 
Oest del Besòs del 19792: 
 

‐ Nivel de base: constituído por gravas gruesas i arenas. Las gravas son de cantos muy rodados 
heterométricos de pizarra y cuarzo en la base y caliza y granito en el muro. Tiene una potencia 
homogénea de 13 a 16 m. 

 
‐ Nivel medio: limos de color gris, con arcillas de color gris-verdoso y marrón oscuro con un 

notable contenido en materia orgànica. Es una formación de estuario. Hacia la parte alta 
presenta intercalaciones de arenas. Su espesor máximo de 25 m en la costa y desapareciendo a 
4 km. del mar, tierra adentro. 

                                                 
2 Elaborat a Barcelona per els arquitectes: César Díaz, Javier Eizaguirre, Ferran Navarro i Fernando Ramos. Vegeu pag.41. 
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‐ Nivel superior: Arenas medias con gravas de cantos heterométricos de caliza y pizarras. Es una 

formación deltaica litoral. 
 
‐ Nivel superficial: depositos de terreno coluviales y otros aportados por el hombre. 

  
En aquest estudi patològic de 19793 també hi ha un resum, el qual s’exposa a continuació, del que ells 
consideren més important en quant a les característiques geotècniques del subsòl del barri del Sud Oest 
del Besòs després d’haver analitzat tos els estudis geotècnig4 elaborats fins al 1979. 
 

‐ Existencia en toda la zona de un relleno artificial, de potencia variable entre -2 y -10m., 
depositado en el momento de la construcción del barrio, cuya capacidad portante es 
despreciable. 

 
‐ La presencia del nivel freàtico (en 1977) entre los 6 y los 8 m. 

 
‐ Existencia de capas de arenas y gravilla por debajo del relleno citado, de una capacidad 

portante entre 1 y 1,5 Kg/cm2. 
 
‐ Localización de una capa de materiales orgánicos, de espesor y profundidad variables (se 

encuentran capas desde los -18m. A los -35m.). 
 

‐ La construcción del túnel de Metro (entre los meses de Diciembre de 1973 y Agosto de 1975, a 
lo largo de la calle Alfonso V), se realizó a base de muros pantallas dobles, de unos 15 m. de 
profundidad, una bóveda cuyo punto más próximo al nivel del suelo se halla a unos 2m de 
profundidad y una contrabóveda, cuyo punto més alejado de dicho nivel se halla a unos 7 m. 

 
 

Un cop analitzades les característiques del subsòl passaré a explicar els tres sistemes de fonamentació 
utilitzats en els blocs del polígon del Sud Oest del Besòs. Dividirem aquets en dos grups: fonamentació 
superficial (llosa i sabata correguda) i fonamentació profunda (pilots). 
 
La fonamentació superficial composta per la llosa i les sabates corregudes ha estat la causa de moltes 
lesions estructurals dels blocs, ja que esta situada sobre la capa de terraplenat que com hem vist 
anteriorment la seva capacitat portant és menyspreable. Les lesions de tres blocs construïts amb 
cimentació a base de llosa afectats per moviments diferencials, arribaren a ser causa de l’enderroc 
d’aquets. Les sabates corregudes també han portat lesions per assentaments diferencials però degut a que 
aquestes estan col·locades en edificis (com vorem posteriorment) de poca altura aquestes no han anat a 
pitjor.  
 
El sistema de fonamentació mitjançant llosa constituïda de formigó armat, la qual normalment en els 
blocs del Sud Oest del Besòs te un cantell entre 35 cm i 50 cm, essent el més corrent l’espessor de 45 cm. 

                                                 
3 Extret de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de la memòria de l’any 1959 de la tercera fase de la primera etapa del 
polígon del Sud-Oest del Besòs. Pag.2 
4 Vegeu pag 43 on s’exposen tots els estudis anteriors al 1979 i posteriorment s’adjunten. Les empreses que realitzen aquets 
estudis son: Construcciones Sala Amat S.A.(una de les constructores del polígon del Sud Oest del Besòs, Laboratorio de la 
Dirrección General de Tranportes Terrestres del M. O. P. (encarregat per la red del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona), 
Carsil S.L.(dos estudis encarregats per el patronat), GEOS S.A.(dos estudis encarregats per el Patronat), SONDESA S.A. 
(encarregat per l’Ajuntament de Barcelona) i el laboratorio de la D.G.T.T. 

La cara inferior de la llosa és situa a uns 2 metres de profunditat just a la capa artificial del terraplenat 
com ja em dit abans. 
 
Les sabates corregudes estan constituïdes de formigó en massa. Les dimensions d’aquestes van variant 
segons el tipus de bloc i també tenen la seva cara interior a una profunditat de 2 m. 
 
Per altre banda, la fonamentació profunda utilitzada al Sud Oest del Besòs ha estat molt més eficient, ja 
que no ha ocasionat tants problemes. Aquesta està formada per pilots de 9 a 12 m de profunditat. 
 
Els primers blocs que utilitzen aquest tipus de fonamentació són els de la fase 6 de la primera etapa del 
polígon Sud Oest del Besòs. Es va arribar a aquesta solució mitjançant un informe de l’empresa 
Cimentaciones Especiales S.A. la qual va realitzar 5 sondeigs. Cal dir que aquest informe va esser 
especificat en un reformat del projecte inicial elaborat al 1960. Per la importància d’aquest estudi5, ja que 
és el primer en el que es dedueix que es necessita cimentació profunda desprès dels sondeigs realitzats, 
l’exposarem a continuació: 
 
El terreno está constituído en su parte superior por tierra vegetal y limo arcilloso, de un espesor de 1,5 
a 1,8 m. A continuación se encuentra una arena marrón relativamente gruesa, que alcanza la 
profundidad de 5,8 m el el sondeo núm.1, y de 7 m en el sondeo núm. 2. Y finalmente un limo arenoso o 
arenas limosas hasta el término de los sondeos, que es de 16 m en el sondeo núm. 1 y de 19,8 m en el 
núm. 2. 
 
La capa de arcilla es un terreno blanco comprensible, plàstico, que no sirve en absoluto para la 
cimentación de un edificio. Por el contrario, la arena que sigue es relativamente compacta y de débil 
compresibilidad, y por ello puede servir como terreno para cimentación. A continuación, el limo 
arenoso es, en su parte superior, relativamente blando, pero su opacidad aumenta con la profundidad, 
de tal manera, que se puede decir que a partir de 14 m en el sondeo núm. 1 y de 12,5 m en el núm. 2, 
este terreno es muy compacto y de débil compresibilidad. 
 
En el sondeo núm. 2 hemos distinguido a partir de los 8 m. dos clases de terrenos: primeramente el limo 
arenoso, y seguidamente la arena limosa. En el sondeo núm. 1 no se hizo esta distinción, en efecto, si se 
estudian las curvas granulométricas no hay cambio entre las dos capas de terreno. Por el contrario, su 
compacidad aumenta con la profundidad, modificándose también su aspecto, lo que hace que el terreno 
inferior parezca mucho más arenoso qu el superior. 
 
Los estudios de laboratorio permiten explicar este fenómeno: estamos en presencia de un terreno sin 
ninguna plasticidad, con un límite líquido de 21% su granulometría es muy uniforme y los granos tienen 
una dimensión vecina a la del diámetro que separa los limos de las arenas, es decir de 0,06 mm. 
 
Hemos medido, igualmente, el nivel de la capa freàtica, que se encuentra a 1,35m en el sondeo num. 1 y 
a 1,75 m en el nùm. 2, es decir, aproximadamente al nivel del cambio entre limos arcillosos y arenas. 
 
En cunato a la ejecución de la cimentación de los edificios, lo dicho anteriormente significa que si se 
desea hacer una cimentación directa mediante zapatas, éstas deberán apoyarse en la arena, por debajo 
del limo arcilloso, però hay que tener en cuenta que esta arena se encuentra siempre dentro de la capa 
freàtica, por lo que, para excavar la arena y hormigonar las zapatas, sería preciso efecturar 
previamente un rebajamiento de la capa freàtica, mediante la realización de algunos pozos. 

                                                 
5 Estudi patològic de 1979. Elaborat a Barcelona per els arquitectes: César Díaz, Javier Eizaguirre, Ferran Navarro i Fernando 
Ramos. Barcelona 
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Naturalmente, este trabajo de achique puede augmentar bastante el coste de una cimentación directa, en 
cuya ejecución no hay que pensar, si no se toman les debidas precauciones. 
 
Por lo tanto se deberá prever una cimentación mediante pilotes. Ahora bien, la ejecución de los pilotes 
tiene la desventaja de hacer descender el nivel de apoyo de la cimentación, es decir, que éste  se 
aproximaría a los limos arenosos blandos, y por ello hay que pensar en los dos tipos de pilotes 
siguientes: en el perorado y moldeado “in situ”, que areemos mas conveniente. La ejecución de este 
consiste en apisonar un tapón colocado en el fondo de la tubería, que arratra ésta, produciendo una 
compactación enérgica del terreno. La experiencia que poseemos en otras obras, nos permite confiar en 
que un pilote hincado de esta manera compacta el terreno hasta 3 o 4 m. por debajo del nivel de su 
punta. Po lo tanto, empleando pilotes de 8 a 9 m no solamente compactáriamos todo el terreno que va a 
trabajar por rozamiento lateral con el fuste del pilote, sino también toda la capa de limo arenoso blando 
por debajo de la punta, ya que hemos comprobado que la parte blanda del limo se termina a los 13 m. 
 
  Asimismo de los sondeoa núm. 3, 4 y 5 
 
En efecto hemos podido comprobar, especialmente en el sondeo núm. 5, que más bien que capas de 
arena gruesa con gravilla, es una sucesión de capas de arena gruesa y arcilla o limo arcilloso blando. 
Estas capas de arcilla son tan blandas que fluyen cuando se hinca el tubo de revestimiento de tal manera 
que en muchos casos no se pueden sacar muestras de este terreno.. 
 
Efectivamente, hemos comprovado, en especial en los sondeos 3 y 4, que durante la hinca de la tubería, 
el terreno no entra en ésta última, es decir que si, por ejemplo, se hinca la tuberia 2 m. solamente se 
introduce 1 m o 50 cm dentro de la misma. 
 
Por ejemplo en el sondeo 3, vemos que la curva de penetración no aumenta de manera regular, pero, 
por lo contrario, la resistencia a la hinca disminuye entre 2 y 4 m lo que denota la presencia probable 
de capas de arcilla blandas. 
 
Si las capas superiores de arena son peores que lo que habíamos supuesto después de la ejecuciónde los 
primeros sondeos, las capas de limo arenoso y arena limosa inferior son iguales en todos los sondeos. 
La única diferencia que se puede comprobar, es en los sondeos 3, 4 y 5que las arenas contienen menos 
limo que en los sondeos 1 y 2, pero esta diferencia no cambia en absoluto nuestras condlusiones 
expresadas en nuestras catas. 
 
La solución de cimentación mediante pilotes apisonados propuesta por nosotros, supondría una longitud 
de los mismos del orden de unos 9 m dicha longitud estaba impuesta por dos razones: 
 

1. por el mejoramiento, dede la índole de trabajo, de la zona de contacto entre arenas i limos. 
2. por la carga adicional del relleno de 2 m. 

 
Por todo ello, consideramos no es aplicable una definición de la capacidad portante de los pilotes en 
funcíon de la profundidad y consideramos que aquella debe ser limitada a 45 T. Unidad.  
 
Podem veure com el nivell freàtic, que estava només entre 1 i casi 2 m de profunditat degut a que la fase 
6 de la primera etapa és una de les més pròximes al mar de tot el polígon, és una de les característiques 
fonamentals per optar per la fonamentació profunda. 
 
Com em vist 17 anys després l’estudi Patològic citat anteriorment el situa el nivell freàtic entre 6 i 8 m. 
Però com hem pogut comprovar, tant en l’estudi patològic de 1979 com en la memòria exposada, i 

desprès d’haver vist les lesions que s’han pogut arribar a produir en els blocs els quals no tenen 
fonamentació profunda, traiem la conclusió que els elements més desfavorables per a l’elecció de la 
fonamentació a utilitzar eren el terraplenat artificial i que el terreny natural no tenia una resistència 
optima o aconsellable fins més o menys els 13 m de profunditat. 
 
A continuació s’exposa un plànol amb l’ubicació dels distints sistemes de fonementació utilitzats per a 
cada bloc de vivendes. 
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5.2 Estructura 

 
Figura 5.2 Procés de construcció de la primera etapa del polígon 
del Sud Oest del Besòs. 
 

Podem trobar dos sistemes estructurals utilitzats en el polígon del Sud Oest del Besòs: 
 

‐ Per parets de càrregues, són característiques dels blocs del polígon del Sud Oest del Besòs 
els quals no tenen una altura superior a PB+5P. Aquest sistema constructiu esta format per 
parets portants ben arriostrades (per parets no portants), amb llums similars a les mides 
d’habitacions, entre tres i quatre metres, que donen lloc a sistemes de travats de gran 
estabilitat. Les parets amb els dos sentits són ortogonals entre elles, per tant marquen la 
racionalitat de les distribucions interiors i dels sistemes de caixes d’escala i de patis de 
manera clara. Les parets de càrrega estaven formades per maó massís de 15 cm d’espessor 
i les que estaven situades a façana també portaven càmera d’aire i un envà interior de 5 
cm d’espessor. 

 

 
Figura 5.3 Distribució de l’estructura d’un habitatge tipus amb 
sistema de parets de càrrega. 

 
‐ Per pilars i jàsseres de formigó armat, són característics dels blocs del Sud Oest del Besòs 

els quals tenen una altura de PB+11P. Construir l’esquelet de formigó armat i el 
tancament de maó imprescindible en el cas dels blocs alts. Els pilars, de formigó armat, 
van canviant de secció horitzontal segon el bloc i, en alguns d’aquets, segons la planta en 

que és troben. Les jàsseres, també de formigó armat, descarreguen sobre el pilar i en 
alguns casos formen voladissos. 

 

 
Figura 5.3 Distribució de l’estructura d’un habitatge tipus amb 
sistema de pilars i jàsseres. 

 
Altres elements portants utilitzats són els sostres i les riostres. Per als dos sistemes, anteriorment 
explicats, s’utilitzen sostre unidireccionals compostos per biguetes semiressistents de formigó 
armat, revoltons ceràmics i una capa de compressió de formigó, col·locats en direcció 
perpendicular a les parets de càrrega o a les jàsseres segons el sistema constructiu utilitzat en cada 
un dels blocs del polígon del Sud Oest del Besós. Les riostres, en canvi, estàn menys 
especificades i fins i tot en algun bloc pareix que són inexistents. En algunes memòries dels 
projectes inicials, com la de la tercera fase de la primera etapa, esmenten la previsió d’un cordo 
perimetral d’unió de la següent manera: 
 
Se han previsto dos zunchos con el fín de unir la edificación, y así mismo se ha previsto la 
correspondiente junta de dilatación dada la longitud del bloque.  
 
Com és pot comprovar no hi ha cap tipus d’especificació d’aquest cordó perimetral. Tampoc he 
pogut trobar cap documentació gràfica referent al cordó perimetral, a n’aquesta fase, a l’arxiu del 
Patronat Municipal de l’Habitatge. 
També esmenta les juntes de dilatació, les quals si que estan situades en plànol, però no hi ha cap 
detall explicatiu ni cap altre informació de l’elaboració d’aquestes ni dels materials utilitzats  
 

 
5.3 Tancaments 

  
Les façanes no portants, les parets de separació de les vivenda i per els envans de separació de cada 
dependència. Les façanes no portants i les parets de separació de les vivendes estan formades per maó 
foradat de 15 cm i els envans de seperació de les dependàncies per maó de 5 cm d’espessor. 
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5.4 Coberta 
 
La coberta plana és la més utilitzada, composta per una capa de formigó aïllant amb la funció de 
formació de pendents. Tela asfàltica per impermeabilitzar i una solera de rajola ceràmica en el cas de que 
sigui transitable i amb grava si és intransitable. En un estudi patològic del 19796 exposa que hi ha 
algunes d’aquestes cobertes que no porten aïllant. 
 
Les caixes d’escala es troben al costat del quarto de màquines de l’ascensor (en el cas que hi hagi), així 
com els conductes de ventilació i les antenes de telecomunicacions.  
 
En un dels blocs de vivendes la coberta és inclinada de teula àrab a dues aigües amb carener longitudinal 
en el centre del bloc. 
 

 
Figura 5.3 Distribució de l’estructura d’un habitatge tipus amb sistema 
de pilars i jàsseres. 

5.5 Instal·lacions i acabats. 
 
En totes els habitatges podem trobar les instal·lacions d’aigua i d’electricitat. Però en la memòria no 
s’especifiquen els elements que les composen a nivell general. Segons està exposat en la memòria, les 
instal·lacions depenien de l’empresa subministradora, la qual cosa s’expressava d’aquesta manera en 
pràcticament totes les memòries: 
 
Por lo que respecta a las instalaciones de fontaneria i electricidad, serán realizadas siguiendo las 
normas establecidas por las respectivas compañias subministradoras, y dentro de su sencillez reunirán 
la perfección necessaria para el buen funcionamiento de los servicios.7  
 
Pel que fa als acabats, en la memòria s’expliquen, sobretot, les obertures tot i que la informació no és 
especifica.  
 

                                                 
6 Memòria de la fase 6 de la primera etapa del Sud Oest de Besós extreta de l’arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge. 
7 Memòria exttreta de l’arxiu  Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. 

Las aberturas tanto exteriores como interiores seran a base de carpinteria de madera de buena calidad, 
de los espesores y demás características indicadas en el estado de mediciones y pressupuesto 
correspondiente. 
 
Per una altre banda, pel que respecta a acabats de les façanes dels blocs del polígon del Sud Oest del 
Besòs, cal esmentar que, majoritàriament, estan resolts deixant els materials vistos. Tot i que també hi ha 
algunes excepcions, les quals venen especificades en la memòria. Trobem descripcions del revestiment 
quan l’edifici en qüestió és diferent, en algunes zones (normalment en planta baixa). És el cas de las 
memòries de la tercera i de la cinquena fase de la primera etapa que exposen, respectivament, el següent: 
 
Solamente en planta baja y con el fin de dar una mayor nobleza a los bloques se ha proyectado un 
aplacado de piedra natural en todas las fachadas de los mismos. 
 
Con el fín de dar mayor nobleza a los bloques, se han proyectado unas zonas de aplacado de mosaico 
vítreo en las fachadas anteriores y posteriores de los mismos. 
 
5.6 Resum dels diferents sistemes utilitzats per a cada subtipus. 
 

1. Fonamentació 
 

 Llosa de formigó armat situada a aproximadament 2 m per davall del nivell del sòl. 
 

 Sabata correguda de formigó armat 
 
 Pilots de formigó armat. Aquets poden estar situats a una profunditat de  9 m o 12 m 

depenguent del bloc de vivendes que estiguem analitzant. 
 
2. Estructura 

 
 Parets de càrrega formades de maó massís de 15 cm d’espessor, amb crugies de 3 a 4 m. Per 

altures menors a PB+5. 
 
 Pilars i jàsseres de formigó armat per altures de PB+11P. 

 
 Forjats unidireccionals i riostres. Els forjats són tots unidireccionals i no hi ha riostres en tots 

els blocs de vivendes. 
 
3 Tancaments 
 

 Les façanes no portants i les parets de separació de vivendes formats per 15 cm de maó 
foradat. 

 
 Les parets de separació de dependències de 5 cm d’espessor. 

 
4 Coberta 
 

 Coberta plana transitable o intransitable. 
 

 Coberta inclinada amb acabat de teula àrab. 
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5.7 Classificació i anàlisi dels tipus de blocs del polígon del Sud Oest del Besós. 
 
 

Tipo A A' A" 
Altura PB+5 

Dimenssió 69 x 9 69 x 9,5 69 x 9,5 
Nº vivendes 72 
Nº escaleras 3 2 3 

Coberta 

Coberta plana, formada per una capa de formigó 
aïllant amb funció de formació de pendents. Tela 
asfàltica per impermeabilitzar i una solera de rajola 
ceràmica. 

Murs 

de carrega 

Els murs portants és disposen a les dues façanes 
longitudinals i a un eix central paral·lel a 
n’aquestes. El mur estructural central també te 
funció de separació entre les vivendes 1 i 3 i la 2 i 
4. Estan construïts per fàbrica de maó massís de 15 
cm. Els murs estructurals que formen la façana, 
amb un espessor: de 15 cm de maó massís, camara 
d’aire i envà de 5 cm de fàbrica de maó, estan 
recoberts per un aplacat ceràmic. 

no portants 

Els murs no portants. Es disposen 
perpendicularment a la màxima dimensió del bloc. 
Són de 15cm de fabrica de maó massís i són els 
encarregats de configurar les façanes transversals i  
les juntes de dilatació. 

caixa d'escala 

Les caixes d’escala son de forma rectangular i 
estan col·locades a la façana exterior formades per 
làmines horitzontals de formigó. Les parets laterals 
d’aquesta estan formades per 15 cm de fàbrica de 
maó massís d’espessos. 

Parets de separació 
Les parets de separació entre les vivendes 2 i 3 de 
cada escala estan formades per 15 cm de fàbrica de 
maó. 

Envans de separació Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de 
maó. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons 
ceràmics, col·locats en direcció perpendicular a la 
dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de 
terres. 

Cimentació a base de llosa de formigó armat 
d’espessor variable. Murs de contenció de terres de 
formigó col·locats perimetralment amb una 
espessor de 40 cm. 

 

 
Tipo B 

Altura PB+5 
Dimenssió 70 x 9 m 

Nº vivendes 60 
Nº escaleras 5 

Coberta 

Coberta plana, formada: per una capa de formigó 
aïllant amb funció de formació de pendents. Tela 
asfàltica per impermeabilitzar i una solera de rajola 
ceràmica. Amb juntes de dilatació col·locades 
transversalment a la màxima longitud del bloc. 
Muret perimetral de coronament.  

Murs

de carrega 

Els murs portants és disposen a les dues façanes 
longitudinals i a un eix central paral·lel a 
n’aquestes. Estan construïts per fàbrica de maó de 
18 x 20 x 40 cm.  

no portants 

Els murs no portants. Es disposen 
perpendicularment a la màxima dimensió del bloc. 
Són de 18 x 20 x 40 cm de fabrica de maó i són els 
encarregats de la formació de les façanes 
transversals i els murs de suport de les caixes 
d’escala. 

caixa d'escala 

Les caixes d’escala son de forma rectangular i 
estan obertes a la façana posterior i tancades amb 
un tancament de vidre aguantat amb perfilaria 
metàl·lica ala façana de davant. La seva estructura 
s’aguanta en un mur central de fabrica de maó de 
18 x 20 x 40 cm i a en els murs transversals. 

Parets de separació 
 
Les parets de separació entre les vivendes estan 
formades per maó foradat doble. 

Envans de separació Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de 
maó senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons 
ceràmics, col·locats en direcció perpendicular a la 
dimensió longitudinal del bloc. 

Cimentació i contenció de 
terres. 

Cimentació a base de llosa d’hormigó armat d’uns 
50 cm d’espessor.  
Murs de contenció de terres de formigó col•locats 
perimetralment amb una espessor de 40 cm i 
coincidint aproximadament amb altura amb el 
soterràni. 
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Tipus C 
Altura PB+5 

Dimensió 69 x 9 m 
Nº vivendes 60 
Nº escaleres 5 

Coberta 
Coberta plana amb un acabat de solera de 
rajolaceràmica amb una subestructura de 
tabiquillos conejeros 

Murs 

de carrega 

Els murs portants és disposen a les dues façanes 
longitudinals i a un eix central paral•lel a 
n’aquestes. Estan construïts per fàbrica de maó de 
18 x 20 x 40 cm.   

no portants 

Els murs no portants. Es disposen 
perpendicularment a la màxima dimensió del bloc. 
Són de 18 x 20 x 40 cm de fabrica de maó i són els 
encarregats de la formació de les façanes 
transversals. 

caixa d'escala 
Les caixes d’escala estan obertes a la façana de 
davant. La seva estructura s’aguanta en un mur 
central de fabrica de maó de 18 x 20 x 40 cm. 

Parets de separació 
 
Les parets de separació entre les vivendes estan 
formades per maó foradat doble. 

Envans de separació Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de 
maó senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons 
ceràmics i una capa de compressió de formigó, 
col·locats en direcció perpendicular a la dimensió 
longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de 
terres. 

 
Cimentació a base de llosa de formigó armat d’uns 
50 cm d’espessor.  
Murs de contenció de terres de formigó col·locats 
perimetralment. 

 

 
Tipus D 
Altura PB+5 

Dimensió 68 x 12,5 m 
Nº vivendes 72 
Nº escaleres 6 

Coberta 
Coberta transitable feta a la catalana sense barana 
perimetral. Podem trobar xemeneies d’evacuació i 
un accés a coberta.   

Murs

de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a 
la dimensió més gran del bloc. Formant: les façanes 
transversals, les parets de les caixes d’escala i les 
parets de separació entre les diferents escales (6 en 
total)  

no portants 

Els murs no portants. Es disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral•lels a la màxima 
dimensió del bloc. La façana nord-oest està 
revestida de rajola ceràmic. Aquestes degut a la 
seva disposició també formen el tancament 
posterior de la caixa d’escales. 

juntes de dilatació 
Les juntes de dilatació es disposen parcialment en 
la coronació de l’edifici i en la paret de tancament 
posterior de les caixes d’escala entre cada replà. 

Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de 
maó senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons 
ceràmics i una capa de compressió de formigó, 
col·locats en direcció perpendicular a la dimensió 
longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de 
terres. 

 
Cimentació a base de llosa de formigó armat 
d’espessor variable.  
Murs de contenció de terres de formigó col•locats 
perimetralment amb una espessor de 50 cm. 
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Tipus E 
Altura PB+5 

Dimensió 69 x 12,5 m 
Nº vivendes 72 
Nº escaleres 6 

Coberta 
Coberta transitable feta a la catalana sense barana 
perimetral. Podem trobar xemeneies d’evacuació i un accés 
a coberta.   

Murs 

de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la 
dimensió més gran del bloc. Formant: les façanes 
transversals, les parets de les caixes d’escala i les parets de 
separació entre les diferents escales.  

no portants 

Els murs no portants. Es disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral·lels a la màxima dimensió del 
bloc. La façana anterior està formada per una peça de 
formigó de 15 x 70 cm que ocupa tota la llargària del bloc i 
està col•locada a cada planta, damunt d’aquesta comencen 
les finestres de les galeries. 
A la façana de davant podem trobar la mateixa peça de 
formigó a cada planta igual que la façana posterior però en 
aquest cas damunt d’aquesta s’hi col•loca una paret de maó 
doble amb càmera d’aire revestida de rajola ceràmica. 
Aquestes façanes també constitueixen les parets de 
tancament posteriors de les caixes d’escala. 

juntes de dilatació No hi ha juntes de dilatació en tot el bloc. 

Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons ceràmics i una 
capa de compressió de formigó, col•locats en direcció 
paral•lela a la dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de 
terres. 

 
Cimentació a base de llosa  formigó armat d’espessor 
variable entre 40 i 50 cm.  
Murs de contenció de terres de formigó col•locats 
perimetralment amb una espessor de 50 cm. 
 

 

 
Tipus F 
Altura PB+5 

Dimensió 70 x 8,5 m 
Nº vivendes 72 
Nº escaleres 2 

Coberta 
Coberta plana amb recobriment a base de rajola  ceràmica. 
Estructurada en dos nivells diferents en funció de la 
distribució de nivells a l’edifici.     

Murs

de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la 
dimensió més gran del bloc. Formant també les façanes 
transversals, construïdes de 15 cm de fàbrica de maó 
massís, càmera aire i envà de 5 cm de maó senzill.  

no portants 

Els murs no portants. Es disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral•lels a la màxima dimenssió del 
bloc. Una de les seves funcions principals a més de la 
funció de tancament és l’arriostrament dels murs 
transversals. 

Caixes d'escala 
Les caixes d’escala s’aguanten per dos murs de càrrega y 
un element portant central de fabrica de maó de 2 x 0.15m 

per s’altura de s’escala. 

Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons ceràmics i una 
capa de compressió de formigó, col·locats en direcció 
paral·lela a la dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de terres.

 
Cimentació a base de llosa de formigó armat d’espessor 
variable.  
Murs de contenció de terres de formigó col•locats 
perimetralment amb una altura aproximada de 80cm. 
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Tipus G 
Altura PB+5 

Dimensió 72 x 7,6 m 
Nº vivendes 60 
Nº escaleres 5 

Coberta Coberta plana amb un acabat de solera de rajola ceràmica 
amb una subestructura de tabiquillos conejeros” 

Murs 

de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la 
dimensió més gran del bloc. Aquets murs duen una junta de 
dilatació. També formen les façanes transversals aquestes 
formades per fabrica de maó massís i a diferencia de les 
altres amb càmera d’aire i envà de 5 cm d’espessor 

no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral•lels a la màxima dimensió del 
bloc. Aquestes façanes també estan constituïdes de 15 cm 
de fabrica de maó massís, càmera d’aire i 5 cm de maó 
senzill. 

Caixes d'escala 
Les caixes d’escala estan col·locades en el retranqueo de la 
façana anterior, amb dos costats paral•lels a la direcció de 

la façana, i formades per fabrica de maó massís. 

Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons ceràmics i una 
capa de compressió de formigó, col•locats en direcció 
paral•lela a la dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de terres. 

 
Cimentació a base de llosa de formigó armat d’espessor de 
50 cm.  
Murs de contenció de terres de formigó de 1,5 m col•locats 
perimetralment amb una espessor de 50 cm. 
 
 

 
Tipus H 
Altura PB+5 

Dimensió 70 x 9,4 m 
Nº vivendes 72 
Nº escaleres 3 

Coberta 

Coberta transitable feta a la catalana sense barana 
perimetral. Podem trobar xemeneies d’evacuació, 
instal•lació d’antenes  i un accés a coberta. L’evacuació 
d’aigües està resolta per sis pendents amb dos desaigües 
per escala. 
Les juntes de dilatació es troben situades transversalment a 
la màxima longitud del bloc. 

Murs

de carrega 

Els murs portants és disposen a les dues façanes 
longitudinals i a un eix central paral•lel a n’aquestes. El 
mur estructural central també te funció de separació entre 
les vivendes 1 i 3 i la 2 i 4. Estan construïts per fàbrica de 
maó massís de 15 cm. Els murs estructurals que formen la 
façana, amb un espessor: de 15 cm de maó massís, càmera 
d’aire i envà de 5 cm de fàbrica de maó. En aquestes 
façanes podem trobar per a cada vivenda un voladís de 0.8 
m de formigó armat en funció de balcó. 

no portants 

Els murs no portants. Es disposen perpendicularment a la 
màxima dimensió del bloc. Són de 15cm de fabrica de maó 
massís i són els encarregats de configurar les façanes 
transversals i  les parets divisòries de les vivendes de 
diferent escala. 

Caixes d'escala 

Les caixes d’escala son de forma rectangular en planta. La 
seva façana posterior està constituïda per una paret de 
rajola quadrada, és provoca un pati entre elles. Les parets 
laterals estan formades per 15 cm de fàbrica de maó massís 
d’espessos. 
Les parets portants de la caixa d’escala van de façana a 
façana, fent que aquest element treballi en conjunt de tot el 
bloc aportant-li rigidesa. 

Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats per biguetes 
semiressistents de formigó armat i “bovedilla” ceràmica, 
col•locats en direcció perpendicular a la dimensió 
longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de terres.
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Tipus I 
Altura PB+1 

Dimensió 60 x 8,5 m 
Nº vivendes 17 

Coberta 

Coberta catalana amb desaigües cap a la façana posterior. 
Formada per una capa de rajola en funció 
d’impermeabilització. El forjat on la coberta descansa esta 
inclinat. 
Podem trobar ubicades a la coberta les xemeneies de 
ventilació.    

Murs 

de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la dimensió 
més gran del bloc. Formant les façanes transversals i els murs 
de separació de vivendes. Els murs de separació de vivendes 
estan constituïts de fabrica de maó foradat i les façanes 
transversals de fabrica de maó massís.   

no portants 

Els murs no portants. Es disposen en les façanes longitudinals 
es a dir, paral•lels a la màxima dimensió del bloc. Format per 
fabrica de maó foradat. Aquestes estan revestides fins a 
l’altura de la primera planta pis de rajola ceràmica. 

Caixes d'escala 

Les caixes d’escala col•locades longitudinalment, una en cada 
vivenda, i s’aguanten mútuament dos a dos i en els murs de 

càrrega interiors. 

Juntes de dilatació 

Les juntes de dilatació estan col•locades cada 5 vivendes 
aproximadament, el mur portant es desdoble, a l’altura del 

forjat que aguanta la coberta, en dues biguetes transversals que 
sostenen el forjat de coberta i que constitueixen una junta de 

dilatació parcial. 

Parets de separació de 
vivenda 

Constitueixen els murs perimetrals del jardí de davant de cada 
vivenda, projectats inicialment com a balla metàl•lica els quals 

han estat modificats posteriorment.  

  Envans de separació  
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó senzill.

Forjats 
Forjats unidireccionals, formats per biguetes semiressistents 
de formigó armat i revoltons ceràmics, col•locats en direcció 
perpendicular a la dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de 
terres. 

 
Cimentació a base de sabates corregudes de formigó 

col•locades devall els murs portants i no portants. Les 
dimensions de les sabates son de 130 x 30 cm.  

Murs de contenció de terres de formigó col•locats 
perimetralment amb una altura aproximada de 120 cm. Amb 

un espessor de 50 cm. 

Tipus J 
Altura PB+1 

Dimensió 56 x 10 m 
Nº vivendes 16 

Coberta 

Coberta catalana sense barana perimetral i amb vuit 
desaigües orientats cap a la façana nord oest. 
Podem trobar ubicades a la coberta les xemeneies de 
ventilació.    

Murs de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la 
dimensió més gran del bloc. Formant també les façanes 
transversals. Constituïts de fabrica de maó de 14 cm 
d’espessor 

  no portants 

Els murs no portants. Es disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral•lels a la màxima dimensió del 
bloc. Aquestes estan revestides amb enrajolat exterior amb 
rajola esmaltatada i en la part dels safareigs de gelosies 
ceràmiques. 

  Caixes d'escala 

Les caixes d’escala estan aguantades per els murs portants 
exteriors els quals son de peces de formigó armat i de peces 

de fabrica de maó foradades. 

  Parets de separació de 
vivenda 

Constitueixen els murs de separació de finques i els limits 
del carrer.  

  Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 
Forjats unidireccionals col•locats paral•lels a la direcció 
principal de l’edifici a base de biguetes semiressistents de 
formigó armat i revoltons ceràmics.  

Cimentació i contenció de terres.

Cimentació a base de sabates corregudes de formigó en 
massa col•locades devall els murs portants. Les dimensions 
de les sabates son de 50 x 70 cm. Aquestes estan unides per 
murs de contenció de terres de formigó de 30 cm 
d’espessor i 100 cm d’altura per damunt dels quals neixen 
els murs no portants de fabrica de maó. 
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Tipus K 
Altura PB+1 

Dimensió 50 x 8,5 m 
Nº vivendes 16 

Coberta 

Coberta plana, formada per una capa de formigó aïllant 
amb funció de formació de pendents. Tela asfàltica per 
impermeabilitzar i una capa de grava mesclada amb 
material bituminós de petit espessor. 

Murs de carrega 

Els murs portants és disposen a les dues façanes 
longitudinals i a un eix central paral•lel a n’aquestes. El 
mur estructural central també forma la caixa de l’escala que 
comunica en cada vivenda la planta baixa amb la planta 
pis. Les parets de façana no son continues verticalment ja 
que a l’altura de la planta pis vola 1 m sobre la planta 
baixa. 

  no portants 

Els murs no portants. Es disposen perpendicularment a la 
màxima dimensió del bloc. Són de 15cm de fabrica de maó 
massís i són els encarregats de configurar les façanes 
transversals i  les parets de separació de vivendes. 

  Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons ceràmics, 
col•locats en direcció perpendicular a la dimensió 
longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de terres. 

Cimentació a base de sabates corregudes de formigó armat 
col•locades devall els murs portants de 60 cm d’ample. 
Murs de contenció de terres perimetrals amb un espessor de 
uns 40 cm i una altura de 1,7 m sobre a cimentació. 

 
 
 

Tipus M 
Altura PB+11 

Dimensió Depèn del bloc 
Nº vivendes Depèn del bloc 

Coberta 

Coberta transitable feta a la catalana d’una sola capa de 
rajola ceràmica.  Existència de mur perimetral de 
coronament. 
Se situen les caixes d’escala devora el quarto de màquines 
de l’ascensor, així com la ventilació dels patinejos 

Murs de carrega 

Els murs portants és disposen perpendicularment a la 
màxima dimensió del bloc. Són prefabricats de formigó 
armat de 20 cm d’espessor, els quals estan arriostrats a 
cada planta. També formen les façanes transversals on 
aquets murs prefabricats queden vistos.  

  no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals es a dir, paral•lels a la màxima dimensió del 
bloc. Aquestes façanes estan constituïdes de fabrica de maó 
i revestides amb rajola vitrificada, tot i que en planta baixa 
estiguin constituïts per fabrica de maó a cara vista de media 
asta . 

  les caixes d'escala 

Les caixes d’escala són de forma rectangular en planta i 
estan constituïdes també per murs prefabricats de formigó 

armat de 20 cm d’espessor, els quals estan arriostrats a 
cada planta. 

  Envans de separació 
 
Els envans de separació son de 5 cm de fàbrica de maó 
senzill. 

Forjats 

Forjats unidireccionals, formats: per biguetes 
semiressistents de formigó armat i revoltons ceràmica i una 
capa de compressió de formigó, col•locats en direcció 
paral•lela a la dimensió longitudinal del bloc.  

Cimentació i contenció de terres.

Cimentació profunda a base de pilots de formigó armat de 
una profunditat teòrica de 12 m.  Per tal de repartir les 
càrregues,de les parets als pilots, es disposen jàsseres de 
formigó armat per davall del forjat de la planta baixa i amb 
un cantell màxim de 1,2 m. 
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Tipus N 
Altura PB+11 

Dimensió  Dues unitats: de 30 x 8,4 i de 60 x 8,4  
Nº vivendes  183 vivendes i 15 locals 

Escales  4 

Coberta 

Coberta transitable feta a la catalana d’una sola capa de 
rajola amb acabat ceràmic. Aquesta està subdividida per 
escales, a base de un muret situat sobre l’esquena d’ase i 
perpendicularment a la dimensió principal del bloc.  
Existència de barana metàl•lica perimetral de coronament. 
Se situen les caixes d’escala devora el quarto de màquines 
de l’ascensor, així com les antenes de televisió. 

Estructura 
aporticada 

Pilars 
dimensió: 50 x 30 cm (planta baixa i primer pis) 

     40 x 30 cm ( 2º fins el pis 9) 
     30 x 30 cm (en la resta) 

Jàsseres 
estan col·locades en sentit transversal a la dimensió 

principal de l’edifici, formant pòrtics de 3 a 5 m 
aproximadament, amb un cantell superior al del forjat. 

riostres existència de cèrcol perimetral de formigó armat, en totes 
les plantes, de cara vista i de cantell igual que el forjat. 

Murs 

no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals i transversals i en alguns envans de separació 
de vivendes i distribució de les mateixes. Les  façanes 
longitudinals estan constituïdes de fabrica de maó foradat 
de 9 cm d’ample col·locats a cara vista, càmera d’aire de 15 
cm i envà de 5 cm de fàbrica de maó. En qualcuna 
d’aquestes façanes la podem trobar revestida de rajola 
ceràmica o con revoco” . 

les caixes d'escala 

Les caixes d’escala s’aguanten en la mateixa estructura 
porticada de formigó armat que la resta de l’edifici. La 

caixa de l’ascensor es autoportant mitjançant dues parets de 
càrrega perpendiculars a les de l’escala. 

Envans de separació 
Tant la separació de vivendes com la distribució de les 
mateixes esta feta per envans constituïts de fabrica de maó 
de 5 cm. 

Forjats 
Forjats unidireccionals col•locats en la direcció principal 
de l’edifici a base de biguetes semiressistents revoltons 
ceràmics.  

Cimentació i contenció de terres. Cimentació profunda a base de pilots de formigó armat 
col•locats “in situ” de una profunditat teòrica de 12 m.   

 

Tipus O 
Altura PB+11 

Dimensió  Depèn del bloc 
Nº vivendes  Depèn del bloc 

Coberta Coberta plana amb impermeabilització mitjançant tela 
asfàltica protegida amb grava.  

Estructura 
aporticada

Pilars dimensió: De formigó armat de 4, 5 m aproximadament de 
separació entre ells 

Jàsseres 

estan col•locades formant pòrtics en sentit transversal a la 
dimensió principal de l’edifici, provocant dues crugies amb 
voladissos en els seus extrems.  Són de formigó armat i és 

on descansen els forjats. 

riostres pareix que no hi ha riostres 

Murs 

no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals i transversals i en alguns envans de separació 
de vivendes i distribució de les mateixes. Les  façanes estan 
constituïdes de fabrica de maó foradat col·locats a cara 
vista, càmera d’aire i envà de 5 cm de fàbrica de maó.  

les caixes d'escala Les caixes d’escala s’aguanten en la mateixa estructura 
porticada de formigó armat que la resta de l’edifici. 

Envans de separació 
Tant la separació de vivendes com la distribució de les 
mateixes esta feta per envans constituïts de fabrica de maó 
de 5 cm. 

Forjats 
Forjats unidireccionals col•locats en la direcció principal 
de l’edifici a base de biguetes semiressistents i revoltons 
ceràmics.  

Cimentació i contenció de terres. Cimentació profunda a base de pilots de formigó armat 
col•locats “in situ” de una profunditat teòrica de 12 m.   
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Tipus P 
Altura PB+11 

Dimensió  60 x 11 
Nº vivendes  107 i 11 locals comercials 

escales 3 

Coberta 
Coberta inclinada de teula àrab a dues aigües amb carener 
longitudinal en el centre del bloc. 
S’ubiquen els quartos de maquines en els ascensors.  

Estructura 
aporticada 

Pilars dimensió: 30 x 30 cm 

Jàsseres 

: en podem trobar de dos tipus: 
  

1- em la direcció longitudinal del bloc formant pòrtics de 5 
m  a base de 3 jàsseres continues, una en cada façana 

longitudinal i l’altre a l’eix del centre de l’edifici. 
2- en voladís de 1m per formar ses galeries, col•locades en 
direcció perpendicular a la direcció principal de l’edifici.  

riostres pareix que no hi ha riostres 

Murs 

no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals i transversals i en alguns envans de separació 
de vivendes i distribució de les mateixes. Les  façanes estan 
constituïdes de fabrica de maó foradat de 9 cm d’ample 
col·locats a cara vista, càmera d’aire de 15 cm i enva de 5 
cm de fàbrica de maó.  

les caixes d'escala 
Les caixes d’escala s’aguanten en la mateixa estructura 
porticada de formigó armat que la resta de l’edifici, així 

com la caixa de l’ascensor. 

Envans de separació 
Tant la separació de vivendes com la distribució de les 
mateixes esta feta per envans constituïts de fabrica de maó 
de 5 cm. 

Forjats 

Forjats unidireccionals col•locats perpendiculars a la 
direcció principal de l’edifici a base de biguetes 
semiressistents i revoltons ceràmics.  
El forjat que va volat és unidireccional en direcció 
paral•lela ala principal dimensió del bloc. 

Cimentació i contenció de terres. Cimentació profunda a base de pilots de formigó armat 
col•locats “in situ” d’una profunditat teòrica de 12 m.   

 
 

Tipus Q 
Altura PB+11 

Dimensió  60 x 11 
Nº vivendes  110 

escales 1 

Coberta 
Coberta plana amb impermeabilització mitjançant tela 
asfàltica protegida amb morter. Existeix muret de 
coronació amb una altura de 25-40 cm.  

Estructura 
aporticada

Pilars dimensió aproximada de 30 x 50 cm 

Jàsseres 
estan col•locades formant pòrtics en sentit transversal a la 
dimensió principal de l’edifici, provocant 3 crugies de: 4,5 

m, 4,5 m i 2 m.   

riostres pareix que no hi ha riostres 

Murs 

no portants 

Els murs no portants és disposen en les façanes 
longitudinals i transversals i en alguns envans de separació 
de vivendes i distribució de les mateixes. Les  façanes estan 
constituïdes de fabrica de maó foradat col•locats a cara 
vista, camara d’aire i envà de fàbrica de maó.  

les caixes d'escala Les caixes d’escala s’aguanten en la mateixa estructura 
porticada de formigó armat que la resta de l’edifici. 

Envans de separació 
Tant la separació de vivendes com la distribució de les 
mateixes esta feta per envans constituïts de fabrica de maó 
de 5 cm. 

Forjats 
Forjats unidireccionals col•locats paral•lels a la direcció 
principal de l’edifici a base de biguetes semiressistents i 
revoltons ceràmics.  

Cimentació i contenció de terres. Cimentació profunda a base de pilots de formigó armat 
col•locats “in situ” d’una profunditat teòrica de 12 m.     

 


