
cronologia d'una reivindicació

1975
el Centre de Cultura Popular del Guinardó i un grup de Drets Humans 

de la Parròquia de Santa Isabel d'Aragó (c. de l'Art, 19 baixos) denuncia la 
situació en què malviuen 56 avis d'entre 70 i 80 anys (54 dones i 2 homes) a la 
"Fonda Hogar Ripoll", de titularitat privada, del c. Garriga i Roca, 62. Els asilats 
paguen 4000 pessetes mensuals

desem
bre 1976

l'Associació de Veïns Joan Maragall participa en la 
recollida de signatures de la Coordinadora de Jubilats de Barcelona per a 
demanar un augment de les pensions al Ministeri de Treball

8 de m
arç de 1977l'Associació de Veïns Joan Maragall i la Coordinadora de 

Jubilats i Pensionistes de la Federació de les Associacions de Veïns de 
Barcelona celebren una assemblea al Guinardó per denunciar les mancances 
econòmiques, sanitàries i de serveis socials del col·lectiu

9 de m
arç de 1977tres-cents veïns es manifesten des del c. Garrotxa fins a la 

plaça del Nen de l'Aro, coincidint amb la presentació del Congrés de Cultura 
Catalana

9 de novem
bre de 1978la vocalia de jubilats de l'Associació de Veïns Joan 

Maragall i el Grup Gestor dels Vells del Guinardó convoquen una Junta 
Constituent amb l'objectiu de dissenyar una plataforma reivindicativa per a la 
dignificació de la Fonda Hogar Ripoll: l'embrió de l'Associació Nou Horitzó

principis de 1979
els objectors de consciència que fan la vetlla a la 

Fonda Hogar Ripoll pressionen l'Ajuntament per tal que l'adquireixi en 
propietat. Compten amb el suport de la Coordinadora de Vocalies de Jubilats i 
Pensionistes de la Federació de les Associacions de Veïns de Barcelona i 
Comarca

1979 
l'Associació de Veïns Joan Maragall sol·licita subvencions al Fondo 

Nacional de Asistencia Social (FONAS), però la complexitat del projecte de 
gestionar la residència a càrrec del barri i les entitats fa fracassar la iniciativa

5 de desem
bre de 1978 la Comissió Municipal de l'Ajuntament acorda adquirir 

l'edifici per 11.000.000 pessetes

setem
bre de 1980

Nou Horitzó organitza les primeres colònies per a gent 
gran a Pallejà. Les úniques iniciatives fins aleshores han partit de Càritas. Els 
assistents paguen 4000 pessetes per la pensió completa de deu dies, els 
trasllats i una excursió a Montserrat

desem
bre de 1980

surt el primer número del butlletí de l'Associació Nou 
Horitzó. Les assemblees de l'Associació tenen lloc als baixos del c. de l'Art, 19, 
a la popular plaça del Xurro.  L'Associació lloga el local veí, al c. de l'Art, 18. El 
local s'utilitza també com a taller per a toxicòmans. Gregori Manso, membre 
fundador i primer president, és també capellà de la Parròquia de Santa Isabel 
d'Aragó

29 de m
aig de 1982l'alcalde Narcís Serra inaugura la residència, remodelada 

i rebatejada com a Residència Parc del Guinardó. Mentre duren les obres, els 
asilats són traslladats a la casa de repòs del Tibidabo, Mater Salvatoris

1988
arrenca l'Escola de Vida al Guinardó. El projecte es presenta a la 

convocatòria de 1989 del concurs "Faci d'alcalde". L'Ajuntament de Barcelona 
concedeix a l'Associació el premi Horta-Guinardó "per la dilatada i fructífera 
tasca d'im

puls i lluita per una m
illor qualitat de vida dels ancians del barri del 

Guinardó"

1989
Nou Horitzó substitueix la seva reivindació d'aconseguir 

miniresidències al barri per la d'impulsar un centre de dia a la part baixa del  
Guinardó, en contacte directe amb el passeig Joan Maragall

3 de febrer de 1989
se celebra una assemblea extraordinària dels socis de 

Nou Horitzó per a la compra del local del c. de l'Art, 18 baixos. El preu 
d'adquisició ascendeix a 6.000.000 de pessetes

26 de m
aig de 1990s'inaugura el nou local, adquirit per mitjà de subvencions 

del Programa d'Ajudes de la Generalitat, l'ICASS, l'Obra Social de la Caixa de 
Barcelona i la Fundació Ponsich

1992
Nou Horitzó elabora un estudi sobre la situació de la gent gran al 

Guinardó en col·laboració amb l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament. El 
col·lectiu de majors de 65 anys és 2,5 punts inferior al de Barcelona, però hi és 
major l'índex de sobreenvelliment (majors de 80 anys)

2 de novem
bre de 1992Nou Horitzó i altres associacions s'uneixen per a 

constituir la Coordinadora  d'Entitats del Guinardó

1993
arrenca des de l'Associació la iniciativa "Les àvies i els avis escriuen 

contes i els nens els dibuixen" que pretén afavorir el contacte 
intergeneracional. Els resultats s'exposen al Centre Cívic del Guinardó.

22 de juny de 1993el Ministeri de l'Interior declara l'Associació d'Utilitat 
Pública.

m
arç de 1994l'Associació s'inscriu al Registre de la Seguretat Social com a 

Nou Horitzó de Barcelona, amb el núm. 08/105107206 

1998
la celebració dels 20 anys de l'Associació coincideix amb el Centenari 

del Barri del Guinardó. Concepció Clarós il·lustra un auca commemoratiu; 
Roser Rifà n'escriu els versets

8 d'octubre de 1999s'inaugura el Centre d'Activitats i Suport per a la Gent 
Gran, en uns baixos del c. Garrotxa, 25, on havia estat ubicat històricament el 
mític cine El Dorado -El Doré- del barri del Guinardó

2003
Nou Horitzó continua essent l'únic centre d'atenció a la vellesa que hi 

ha al barri.

2005
S'acorda la construcció d'un centre de dia i altres equipaments als 

terrenys coneguts com "la pastilla", darrere del mercat del Guinardó
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xprés, 7 de m

arç de 1977

E
l C
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atalán

, 21 de m
arç de 1978

E
l G

uinardó ocupava la part m
és alta de l'antic m

unicipi de S
ant M

artí de P
rovençals, al lím

it 
am

b H
orta i G

ràcia. Fins als darrers decennis del segle X
IX

 el sector estigué ocupat per cam
ps 

de conreu, pedreres, pasturatges i m
asos, entre els quals s'han de destacar el M

as G
uinardó, 

que donaria nom
 al barri, o el M

as V
iladom

at. A
m

bdós eren propietat de S
alvador R

iera, que al 
1896 va com

ençar la urbanització del futur barri, m
algrat que abans ja s'hi havien bastit petites 

cases d'esplai.

A
ls anys 30 del segle X

X
 el barri ja era habitat per fam

ílies de classe m
itjana, seguint el m

odel 
de la caseta i l'hortet. C

om
 la m

ajoria de barris de la vall d'H
orta, fins als anys 50 continuà 

essent una zona de pagesos, m
enestrals, estiuejants i rendistes. La seva situació privilegiada el 

convertí després en objectiu preferent d'especulació, i la construcció de blocs i edificacions 
canvià del tot la fesom

ia del barri.

A
ctualm

ent, el parc del G
uinardó -de propietat m

unicipal des de 1910, am
b jardins projectats 

per Forestier (1916) i R
ubió i Tudurí (1920)- com

pensa en part la m
anca generalitzada d'espais 

verds dins del dens teixit urbà del barri. A
ixò no obstant, la presència d'una elevada proporció 

de persones m
ajors de 65 anys, i la pròpia fesom

ia costeruda del barri -am
b pendents m

olt 
pronunciats- fa aconsellable la desdensificació d'algunes zones baixes del G

uinardó i la 
projectació de noves àrees verdes.

P
el que fa a l'arquitectura, destaca el conjunt de l'H

ospital de S
ant P

au, iniciat el 1902 sota el 
projecte de Lluís D

om
ènech i M

ontaner. Tam
bé es conserven m

ostres d'arquitectura m
odernista 

i noucentista (p.ex. al llarg de la R
am

bla V
olart), així com

 alguns exem
ples de conjunts 

habitacionals prom
oguts per institucions: les casetes prom

ogudes per la C
ooperativa M

ilitar al 
P

assatge del Tinent C
osta o le.s cases per a obrers fetes per "La C

aixa dels M
arquesos" al 

sector dels Q
uinze

E
l G

uinardó ha estat sem
pre un barri am

b una intensa vida associativa, forjada sobretot des 
dels tem

ps de la II R
epública. D

urant els anys trenta i la G
uerra C

ivil, el barri fou un im
portant 

focus d'activitat libertària. Tam
bé ha destacat sem

pre pel seu caràcter popular i reivindicatiu, 
uns trets aquests derivats del seu relatiu allunyam

ent del centre de la ciutat. A
vui dia, un bon 

exem
ple n'és el C

entre C
ívic, que inaugurat el 19 de juny de 1982, va ser el prim

er equipam
ent 

d'aquestes característiques a B
arcelona.

"Un barri únic al m
ón, caldrà dir-ho i repetir-ho m

oltes vegades, per 
la seva arquitectura "m

odern style" de classe "B" i pel seu 
urbanism

e sense cap ni peus que anys a venir havia d'aparèixer 
als ulls de les generacions noves i esportives com

 el m
àxim

 
exponent del m

al gust i de les am
bicions putrefactes, però am

b un 
fons de sinceritat tan gran, am

b una em
penta, que fa que el 

sentim
ental d'avui m

arxi pels seus carrers am
b un lleu segam

ent 
de cam

es...
Podríem

 establir punts de contacte, és cert, entre el 
barri del senyor Joanet i la barriada de Vallcarca (d'un 

carrinclonism
e tam

bé delirant i m
usical, però on els grans pendents 

tem
àtics del terreny són salvats per m

itjà d'escales obsessionants).
En el barri del Guinardó, les coses van d'una altre 

m
anera: es juga m

és net i les ram
pes apareixen am

b tota la 
m

àxim
a brutalitat facilitant la presència d'om

bres im
possibles sobre 

la sorra-vidre dels carrers que s'enarquen com
 si un gran foc 

interior, tel·lúric, els recargolés im
placablem

ent...
Però això ja són figues d'un  altre paner...", 

S
IN

D
R

E
U

, C
arles. E

l senyor Joanet del G
uinardó,p. 37

el guinardó
xiroi, popular, ram

pellut i reivindicatiu

La Font del C
uento, al P

arc del G
uinardó

P
assatge Tinent C

osta

cartell de l'assem
blea constituent de l'associació N

ou H
oritzó, m

arç de 1978
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, J. i H
U

E
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LA
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E
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, JM
.,Tots els barris de B

arcelona, 
vol. II, p.152

cinem
a E

l D
orado -D

oré- al c. P
are R

oldós, 2 (1975)

V
ista del G

uinardó des del P
arc G

üell, 1910

"La font del "Cuento" és potser la font de m
és categoria del Guinardó.

El Guinardó és un país extrasec i les figueres de m
oro dels m

arges dels cam
ins li 

donen un aire lleugeram
ent africà. Però té, com

 tota contrada desèrtica que s'estim
i, els seus 

oasis.
Un dels m

és im
portants és avui encara la fondalada de la font del "Cuento". Els pins, 

les alzines, les ginesteres, i els saules en desm
ai, de vora l'aigua prim

a, lluiten per tal d'assolir 
l'hegem

onia del clot ple de cantúries d'ocell i de planys de granota. Els garrofers tam
bé hi fan el 

seu paper, però en aquestes zones de vegetació m
es variada perden aquell posat de dom

inadors 
absoluts que tenen en les faldes i m

arges dels turons del Guinardó, on, en realitat, poden 
donar-ne noranta a acabar a cent a tots els altres arbres junts que fan la viu-viu en algunes feixes 

de terra m
és agraïda."

E
l senyor Joanet...,pp. 108 i 109

"En aquella època l'onada abassegadora del "m
odern-style" (el m

odernism
e 

del 1900), feia la seva entrada bon xic tocatardana en els suburbis barcelonins. Degut al cofoïsm
e 

dels petits propietaris i al lirism
e indocum

entat i a voltes m
alintencionat dels m

estres d'obres, la nova 
tendència arquitectònica esdevingué una cosa grotesca, d'un tronat delirant.

En el m
illor dels casos podem

 afirm
ar que en sortí ben m

alparada. Les construccions eren 
generalm

ent am
bicioses i m

igrades. Sota la influència de les noves pruïges, ocultaven la pedra 
picada, tan noble, sota una capa de pintura cridanera quan es tractava de restaurar un vell casal. O 

bé per m
itjà de procedim

ents indignes donaven als m
aterials m

és vulgars falsa qualitat de m
arbre. 

Sem
pre a la recerca de trucs efectistes.

El ferro forjat, tractat am
b purpurina, esdevenia repulsiu, m

iserable, escenogràfic.
La m

istificació i el xiroism
e eren una m

ica a la base d'aquell "m
odern-style" d'estar per 

casa.
D'això, el senyor Joanet, m

algrat tenir-ho tan a prop dels ulls -sem
bla paradoxa- se 

n'adonava, però a la senyora Dorotea li agradaven tant les "antiquel·les" i les rajoles de València 
esm

icolades (que eren el "desideràtum
" dels "quiero y no puedo" d'aquell tem

ps)..., i els vidres de 
colors, i les coses recargolades... Què havia de fer ell, pobret!

(...) i trobà que, dins aquell solar tan m
enut, havia enterrat nou m

il vuit-centes pessetes am
b seixanta 

cèntim
s i tres-cents setanta-vuit càntirs d'aigua.", 

E
l senyor Joanet...,p. 29

"Cine Selecto en la barriada de Gracia, verano de 
1941, público dicharachero picantón, en la platea un rancio olor 
a jabón barato de fabricación casera y a tortilla de cebolla y en 

el foso de los m
úsicos una catipén a sobaco estofado.  En el 

escenario selectas variedades: conjunto de señoritas vicetiples 
de caderas com

o arm
arios y m

usculosas pantorrillas vistiendo el 
uniform

e azul de la Sección Fem
enina de Falange y brincando 

cogidas de las m
anos al son de una dulce sardana frente a la 

m
ontaña de M

ontserrat pintada de purpurina plateada en el 
bam

boleante telón de fondo. La orquestina del foso se esm
era 

en la interpretación de la sardana autorizada, y las m
aduras y 

poco entusiastas vicetiples brincan con sus falditas negras 
plisadas y sus cam

isitas azules y sus boinas rojas, y ahora el 
público tocado en su fibra m

ás íntim
a y vernácula por los m

éritos 
artístico-patrióticos del cuadro enm

udece respetuoso y lírico con 
los ojos em

pañados por un sentim
iento de nostalgia, lo que de 

todos m
odos no le im

pide escudriñar el robusto m
uslam

en y las 
saltarinas pechugas de la artistas. (...) El público sim

ple y vulgar 
de barriada trabajadora silba y se em

ociona y aplaude el bonito 
pastel patriòtic-sardanístic-joseantoniano sin sospechar, por 

supuesto, el devenir siniestro de la Historia" 
M

A
R

S
É

, Juan,E
l fantasm

a del cine R
oxy, p. 38

Inaugurat a principis de la dècada de 1930, el mític cinema El Dorado -
el Doréo la 

Barraca,en l'argot popular- esdevingué tot un referent en la vida quotidiana del barri. Un cinema de 
barri prototípic, dotat de 500 localitats(algunes fonts inclús doblen aquest número), propietat dels 
germans Marcel·lí i Joan Blanch. De fet, el cert és que per una o altra raó, el món del cinema acabà 
assolint un pes relatiu molt important en aquest barri: el Doré va arribar a conviure amb altres tres 
sales de projecció -Montserrat, Salón Guinardó i cinema Maragall- i amb els estudis, al carrer 
Renaixença, de la Cinematografia Marín, l'empresa d'aquest ram més important de Barcelona, que 
va estendre la seva activitat fins a principis de la dècada de 1990.  


