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11..  IInntt rroodduucccciióó  
 

El barri del Raval, amb una superfície residencial de prop de 110 Ha, es troba 
ubicat dins del districte de Ciutat Vella i està limitat geogràficament entre les 
rondes de Sant Antoni i Sant Pau, el Paral�lel, la Rambla i el carrer Pelai. 

Aquesta limitació geogràfica prové del segle XIV, època en la que Barcelona es 
trobava rodejada per muralles. En moltes ciutats de l’època, existia la tendència 
general d’encerclar dins les muralles una extensió de terreny suficientment 
gran per preveure la subsistència dels habitants en temps de guerres i setges. 

Des de llavors, molts han estat els residents del Raval, d’aquesta manera 
trobem que en el segle XIV el Raval estava constituït per terres de conreu, al 
segle XV van començar a proliferar tot tipus d’edificacions religioses, al segle 
XVII el barri fou seu d’activitats industrials, i a avui en dia ens trobem amb el 
fenomen de la immigració. 

Amb l’entrada d’immigrants provinents de països subdesenvolupats, la població 
en el Raval va veure’s incrementada arribant a l’any 2006 a 47.064 habitants. 
Alhora, la població autòctona es veia substituïda progressivament per una 
població cada cop més marginal. 

La superfície del Raval seguia sent la mateixa, la qual cosa amb l’augment de 
població, el barri es convertia amb el més densament poblat del districte, amb 
un total de 432 habitants per hectàrea, molt per sobre del conjunt de 
Barcelona. 
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L’amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat amb el 
port, i la dedicació de molts immobles a bars i sales d’espectacles van acabar 
configurant un Raval pobre i en clara decadència, que cap a l’any 1925 el 
periodista Àngel Marsà batejà amb el nom de Barri Xino. 

Així, a finals dels anys 80, la preocupació dels habitants del Raval en referència 
als problemes socials i la degradació del barri es traduí en un sentiment de 
queixa generalitzat, que es concretà amb la redacció de l’anomenat Pla Especial 
de Reforma Interior del Raval. Amb el nou procés de reforma urbanística es 
volia perdre la denominació de Barri Xino, per recuperar la denominació 
històrica del Raval. 

El PERI del Raval, aprovat definitivament l’any 1985, es caracteritzava per la 
recuperació residencial, per la valoració dels espais infrautilitzats, per 
l’establiment d’un fort equipament local, i per l’augment del valor de l’espai 
públic. 

Les dues actuacions més importants d’aquest pla eren per una banda 
reconvertir edificis històrics de la part nord del Raval que en aquell moment no 
tenien cap ús (Casa de la Caritat, Casa de la Misericòrdia, Convent dels Àngels) 
en equipaments culturals. 

I per l’altra, la reserva d’espai urbà, en un dels llocs més degradats del sud del 
Raval, per tal de crear una nova via de grans dimensions (Rambla del Raval) i 
un nou complex urbanístic (Illa de la Rambla del Raval). 

Amb aquestes dues operacions de renovació urbana es pretenia revitalitzar el 
barri tant econòmicament com socialment, per convertir-lo en un nou focus 
d’interès de la ciutat, fent-lo suficientment atractiu per a l’atracció de nous 
col�lectius amb un poder adquisitiu més alt, i per a la generació d’una tipologia 
comercial més variada. 

Avui en dia, moltes d’aquestes actuacions ja han estat finalitzades, sobretot en 
el costat nord del Raval. En el costat sud resta encara pendent per finalitzar el 
projecte de l’Illa de la Rambla del Raval. 

La regeneració i revitalització del Raval és un procés que encara no ha acabat ni 
podrà acabar, donat la seva naturalesa de ciutat canviant. És necessari seguir 
treballant en la mateixa línia (recuperar el barri, però prioritzant el 
manteniment de la residència), per intentar que en un futur no molt llunyà els 
indicadors socials i econòmics s’equiparin als de qualsevol altre barri de la 
ciutat de Barcelona.  
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1.1. Objectius 

Aquesta tesina s’orienta fonamentalment cap a l’estudi de les transformacions 
que ha patit el barri en els últims vint anys, per després utilitzar aquesta 
informació per un anàlisis més concret, consistent en avaluar els impactes que 
aquestes transformacions han produït sobre el territori i la població resident. 

Per tant, es proposa com a objectiu principal d’aquesta tesina, per una banda, 
partint de la base de quin era l’estat del barri abans del procés de reforma, 
descriure en què ha consistit l’anomenat Pla Especial de Reforma Interior, i 
quines han estat les transformacions urbanístiques i simbòliques més 
importants que aquest pla englobava.  

Per altra banda, s’ha avaluat quina ha estat la magnitud del canvi, analitzant 
els impactes econòmics i urbanístics, sense oblidar de quina manera han 
afectat als actors socials i veïns del barri els canvis produïts. 

Per assolir els objectius plantejats en aquest estudi s’han marcat uns objectius 
bàsics que consisteixen en: 

- Realitzar un estudi exhaustiu sobre l’evolució del mercat immobiliari i 
comercial, a partir de l’inici de les reformes urbanístiques. 

- Recollir les diverses postures i idees respecte les afectacions 
urbanístiques, tant dels veïns residents, com de professionals i tècnics 
relacionats amb el procés de reforma. 

- Plantejar quina és la realitat social del barri, a partir de l’arribada 
massiva d’immigrants en els últims 10 anys. 

 

1.2.  Metodologia de treball 
 

Per aconseguir els objectius proposats s’han desenvolupat diferents treballs, els 
quals donen contingut als diferents capítols d’aquesta tesina. A continuació es 
descriu breument la metodologia seguida a cada un d’ells. 

Inicialment i en el mateix capítol 1er,  fruït d’una recerca bibliogràfica es 
repassa la història del barri des dels seus inicis fins a l’actualitat, per tal 
d’entendre l’evolució pròpia del barri i situar-la en un context històric. 

En capítol 2on, s’estudien les característiques més rellevants de la població, tals 
com són la composició, estructura per sexe i edat, nivell d’instrucció, i activitat i 
estructura professional de la població. Per tal de dotar l’estudi de dades 
numèriques, s’exemplifica mitjançant l’el�laboració de gràfics i taules amb  
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informació extreta tant d’Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona, com de 
Censos i Padrons Municipals d’Habitants de diversos anys. 

Més endavant en el mateix capítol es fa referència a les condicions socials dels 
residents, i de quina manera ha influït la forta crescuda de població immigrant 
sobre la població autòctona. S’analitzen alguns indicadors tals com l’Índex 
Sintètic de Desigualtats Socials i l’Índex de Capacitat Econòmica Familiar, 
informacions extretes del Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

El capítol 3er recull tota la informació que té a veure amb els planejaments 
urbanístics que ha tingut el barri del Raval al llarg de la seva història. Per a la 
seva realització s’ha consultat des del Pla General Metropolità de 1976, passant 
per l’avantprojecte Del Liceu al Seminari de 1980, fins a arribar definitivament 
al Pla Especial de Reforma Interior del Raval de l’any 1986, amb el que s’ha 
centrat el treball. 

Posteriorment en el capítol 4rt, es descriuen les principals actuacions d’inversió 
municipal i privada que es tenien previstes amb el P.E.R.I. del Raval. S’han triat 
les actuacions més representatives i que més impacte han tingut sobre el 
territori i la població resident. La bibliografia consultada en aquest capítol ha 
estat la d’alguns projectes, com és el cas del projecte de la Rambla i Illa del 
Raval proporcionats per Foment Ciutat Vella, com també de llibres relacionats 
amb la infraestructura estudiada. Paral�lelament, i per a cada una de les 
actuacions, s’ha acompanyat l’explicació amb una fotografia d’elaboració 
pròpia.  

En el capítol 5è, prenent com a punt de partida les transformacions produïdes 
en el barri descrites en el capítol anterior, es desenvolupa la part més 
important de la tesina. En aquest capítol s’estudien els impactes que les 
actuacions previstes en el planejament han produït.  

D’aquesta manera, per estudiar els impactes sobre l’activitat econòmica s’han 
consultat altra vegada els Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona de 
diversos anys. Per analitzar l’activitat comercial del barri, s’ha fet un estudi de 
camp dels principals carrers del nord i sud del raval, diferenciant les dues zones 
degut a les diferents tipologies de comerços que s’estableixen. 

Posteriorment en el mateix capítol s’han fet referència als diversos problemes 
(expropiacions i revalorització en el preu dels habitatges) que el procés de 
reforma ha ocasionat sobre els residents del Raval. Aquesta informació ha estat 
vista des de les dos vessants: per una banda la visió que tenen els ciutadans 
del barri, liderats per  associacions de veïns tals com La Taula del Raval o Veïns 
en Defensa de la Barcelona Vella, i per l’altra la justificació que donen els 
tècnics de Foment de Ciutat Vella, entitat executora d’aquests projectes. 
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Finalment en aquest capítol, s’ha fet un anàlisi més concret centrat en un dels 
projectes més importants i que més conflictes ha ocasionat entre els veïns del 
barri: la Rambla i Illa del Raval. L’anàlisi recull els aspectes considerats més 
problemàtics entre la població resident, i s’analitzen des d’un punt de vista 
social, els diferents usos i opinions per part de la població autòctona, 
nouvinguda, i immigrant. 

En el capítol 6è, últim d’aquesta tesina, es presenten les conclusions derivades 
dels diferents treballs realitzats. Aquestes s’exposen en forma d’unes 
conclusions generals que responen als objectius principals proposats. 

Per últim, en el capítol 7è, s’inclou un apartat amb les referències 
bibliogràfiques referides en la plasmació del present treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Introducció 9 

 

1.3. Història del barri 
 

La zona de Ciutat Vella compresa entre la Rambla, el carrer Pelai, les rondes de 
Sant Antoni i Sant Pau, el Paral�lel i el Port, va ser coneguda durant molts anys 
amb la denominació administrativa de Districte V (vigent des de principis de 
segle fins a gener del 1984). A partir de llavors, el barri se’l qualificà amb el 
nom de Raval, ja que quedava  fora del recinte emmurallat construït en el segle 
XIII.  

A l’any 1389, va ser construït el tercer i definitiu circuit de muralles que 
configurava territorialment el Raval. Hi havien tres portes de sortida: el Portal 
de Tallers, el Portal de Sant Antoni, i el Portal de Santa Madrona, sent aquest 
últim l’únic tros de muralla que s’ha conservat. 

 

  
Plànol 1. Portes d’entrada al Raval (1839). 
Font: BAZÁN, C. (2006) Descobrim Barcelona. Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya. 

 

Durant aquesta època, el Raval estava marcat per la presència de nombrosos 
edificis religiosos, institucions, serveis públics i hospitals. Degut a la gran 
quantitat de sòl disponible, s’anaven instal�lant progressivament més ordres 
religioses, fins que el Raval es va considerar com el barri dels convents per 
excel�lència: Sant Antoni Abat (1157), Carmelites Calçats (1291), Montalegre 
(1362), Dominiques dels Àngels (1562), Convent de Sant Josep (1586).  
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L’agricultura seguia sent l’activitat bàsica; la casa de pagès i la casa gremial 
eren les construccions més característiques de l’època medieval. Es tractava 
d’edificis integrats per planta baixa i un o dos pisos, destinats respectivament a 
taller i vivenda familiar, a més d’un petit hort o jardí situats en la part 
posterior.  

Les cases gremials es trobaven ubicades generalment a les principals vies de 
sortida de la ciutat. En els carrers Sant Pau, Carme i Hospital hi predominaven 
el gremi dels ferreters, mentre que en el carrer Tallers es localitzava el gremi 
de carnissers. 

A partir del segle XVIII, Barcelona va patir profundes transformacions urbanes. 
Encara que el Raval continuava semiurbanitzat, es va construir tot un barri com 
la Barceloneta, per intentar ubicar el fort creixement de població que hi havia. 

En el Raval, s’ocupaven els horts construint pisos, amb el conseqüent 
estretament dels carrers. La vivenda familiar es fraccionava, apareixent un altre 
tipus de residència: la casa de veïns. La construcció en altura, facilitada per les 
noves tècniques edificatòries, i la generalització dels inquilins responien a un 
canvi de mentalitat del propietari d’acord amb les tendències d’un capitalisme 
en plena progressió. L’estructura i coherència de la ciutat medieval va 
desaparèixer per donar pas a un procés progressiu de degradació i decadència 
estètica que generà les condicions típiques de vida del proletariat urbà en l’era 
industrial. 

La urbanització de la Rambla i la seva transformació en un modern passeig 
públic no es materialitzà fins a finals del 1774. L’ambiciós projecte, concebut 
pel Comte de Ricla, comprenia l’enderroc de la muralla i els portals, la 
reedificació d’antigues cases, la desaparició dels horts i la reunió de parcel�les.  

L’execució del projecte va ser lenta, les dificultats amb les que es van trobar 
van fer que l’obra no es completés del tot fins a mitjans del segle XIX.  

Per tal de posar una mica d’ordre entre el conglomerat de carrers que s’anaven 
formant sense cap condició urbana, es va traçar un carrer en front del convent 
dels Carmelites de la Rambla, paral�lel al de Trencaclaus i Sant Pau. El carrer 
s’inaugurà l’any 1790, amb el nom del seu creador, el capità general Comte de 
l’Assalt, encara que sempre se’l conegués com el carrer Nou de la Rambla. 

Entre finals del segle XVIII i principis del XIX es van urbanitzar al Raval els 
següents carrers: Barberà (1790-1792), Guàrdia (1790-1793), Om (1790), 
Lancàster (1792-1796), Sant Pacià (1797), Sant Rafael (1798), Sant Ramon 
(1800), Sant Oleguer (1800), Hort de la Bomba (1806), i Sant Jeroni (1807). L’ 
invasió francesa va interrumpir el desenvolupament urbanístic del barri, 
reemprenent-se a partir de 1818. 
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Un dels fenòmens més importants que va canviar la configuració urbana del 
Raval va ser la desamortització amb la que es va permetre desvincular gran 
part del patrimoni eclesiàstic passant a mans de l’Estat. Amb la desamortització 
de Mendizábal, a l’any 1837, van quedar buides grans àrees de sòl urbà i rural, 
que en gran part van ser adquirides per la burgesia.  

La implantació industrial va arribar al seu moment àlgid durant el primer quart 
del segle XIX. A l’any 1829 hi havien censats al barri més de 74 fabricants 
tèxtils, amb 6.992 telers entre filats, teixits i pintats. El creixement del Raval 
anava íntimament lligat al desenvolupament industrial del barri. A l’any 1832, 
es va establir a la part alta del carrer Tallers, la fàbrica Bonaplata, sent la 
primera en incorporar dos elements fonamentals: la màquina de vapor, i les 
màquines de ferro colat. Encara que la seva vida fou breu (va ser cremada a 
l’any 1835), la fàbrica Bonaplata pot ser considerada l’empresa pionera en el 
procés industrial de Catalunya. 

Amb la introducció de la màquina de vapor, el Raval va entrar en l’etapa de 
màxima industrialització. Fou en aquest moment, quan es varen formar els 
barris de Sant Pau i del Pedró amb les seves vivendes obreres de pèssima 
qualitat, construïdes sense cap planificació. 

En aquells moments, el Raval ja era un dels barris més densos d’Europa. A 
més, dels obrers de la fàbrica que l’habitaven, estaven nombrosos ciutadans de 
pas, que van afavorir la instauració de nombroses posades. 

A partir de l’any 1840, en els carrers Hospital, Sant Pau i Unió van començar a 
concentrar-se cafeteries, tavernes, fondes i establiments de lleure. Després van 
venir  teatres com el Teatre Circ Barcelonès (carrer Montserrat), el Teatre 
Odeón (carrer Hospital) i el Teatre Romea (carrer Hospital). 

A partir del 1846, es va prohibir establir fàbriques dintre del recinte 
emmurallat, amb el que comportà l’èxode dels industrials a altres pobles. 

Amb el Pla de l’Eixample, projectat per Cerdà, el Raval va deixar de ser la zona 
d’expansió de Barcelona.  Amb el traçat del carrer Pelai, ronda de Sant Antoni i 
Sant Pau, i el Paral�lel, el Raval va quedar aprisionat. S’aixecà una altra 
muralla, aquesta vegada imaginaria, en la que els edificis feien de pantalles, 
amb el propòsit d’ocultar l’existència d’un barri degradat, densificat, i 
urbanísticament torturat i esgotat en l’interior de la ciutat. 

El Raval continuava sent substancialment obrer. Les grans empreses havien 
desaparegut; en canvi es mantenia un considerable contingent de petites 
indústries: impremtes, destil�leries, i carpinteries. Aquests centres de treball 
s’ubicaven a les plantes baixes dels edificis i en els patis interiors. 

A l’any 1900, el Raval estava infestat de tota classe d’establiments recreatius: 
balls, cafès concert, cafès de cambreres, restaurants, bars, tabernes i cases de 
prostitució. Aquest ambient lúdic es tornava molt més espès en la barriada de  
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les Drassanes. En el barri de les Drassanes es vivia a ple carrer perquè la gent 
no cabia en els pisos. Els salaris baixos, i els elevats preus dels lloguers, 
motivaven que en una vivenda de reduïdes dimensions s’allotjara més d’una 
família. 

En aquest període, el gran negoci del Raval era la prostitució. A les dotze hores, 
de totes les portes sortien prostitutes en considerable número; era l’altre 
mercat al aire lliure de les Drassanes. El bordell constituïa el nucli central del 
mercat clandestí.  

A l’any 1923, els problemes que tenia la ciutat continuaven sent els mateixos. 
Les tasses de criminalitat eren elevades, i l’actuació de la policia generava 
desconcert i desconfiança. El 13 de setembre de 1923 es produïa el 
pronunciament militar del general Primo de Rivera. S’iniciava una fase repleta 
de mesures restrictives que afectava al funcionament dels espectacles i 
establiments públics.  

A causa d’aquestes restriccions, bars, cabarets i cerveseries s’anaven buidant 
de gent fins a tenir que tancar. La vida noctàmbula del barri ja no era la 
mateixa. 

Durant aquests anys, el món de l’espectacle patia molts altibaixos motivats per 
la rigidesa de la policia en l’aplicació de les normes promulgades per 
preescriure els espectacles considerats eròtics dels music-halls i cabarets. 

No va ser fins a l’any 1925, quan va aparèixer per primera vegada a Barcelona 
el topònim urbà de Barri Xino. En el context de la dictadura de Primo de Rivera, 
un grup de periodistes innovadors va escriure un setmanari denominat El 
Escándalo on es titllava el Districte V amb aquesta denominació. El nom no 
venia pels asiàtics, sinó pel concepte de barri fora de la llei, sense entrada de la 
policia, cosa pròpia dels barris verdaderament xinesos de Nova York i Sant 
Francisco. 

L’any 1936 va marcar el principi del fi del Barri Xino. Amb la fatídica guerra 
civil,  la ciutat es convertia en una ciutat militaritzada. Les patrulles de milicians 
detenien a un gran número de persones que passaven l’estona a cafès i bars. Hi 
havia una forta repressió en l’àmbit polític, i en l’àmbit econòmic escassejaven  
productes alimenticis i  matèries primes industrials. Van ser anys de 
racionament, de plat únic, de restriccions elèctriques, de falta de carburant, i 
del tancament de fronteres. 

El Barri Xino estava immers en la misèria quedant aïllat de la resta dels barris. 
La postguerra i les noves tendències l’havien afectat sobradament, fent que la 
prostitució fos la indústria més prolífica del barri.   

En el barri es donaven cita la misèria de d’immigració i la misèria de la 
delinqüència. Les cruels condicions de vida en la postguerra van convertir els  
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seus carrers i racons en una mostra de pobresa desaforada, provocant un gran 
número de defuncions. 

A l’any 1956, es va obrir l’avinguda Garcia Morato (avui coneguda com 
avinguda Drassanes). Les bombes de la guerra civil havien facilitat l’inici del 
projecte. Es tractava d’obrir una gran via que unís el port amb el carrer 
Muntaner, dividint el Raval en dos. L’avanç de les obres fou lent; al 1964 
arribava fins al carrer Arc del Teatre aconseguint únicament realçar un 
panorama desolador de cases semidestruïdes.   

Amb l’avinguda quedaven mutilats els carrers Arc del Teatre i Cid, i 
desapareixien els carrers Migdia i Cirés. 

A l’any 1967, van començar els treballs de construcció d’un rascacels en els 
solars d’antigues finques al carrer Porta de Santa Madrona finalitzant al 1971. 
L’edifici Colón constava d’una planta baixa, amb 23 pisos, àtic i sobreàtic. 
L’enorme edifici desfigurava completament el paisatge urbà del tradicional Barri 
Xino. 

Entre els anys 1975 i 1992, el Raval va viure un de les seves etapes més 
intenses i dramàtiques de la seva historia. El Raval es va convertir en un focus 
insostenible de delinqüència i marginació. 

La greu crisi econòmica del 1973, el canvi polític i social produït amb el triomf 
de la democràcia, la presència de gran número de estrangers incontrolats i 
sobretot l’expansió del mercat de la droga, van convulsionar fortament el barri 
del Raval.  

En pocs anys, clans estrangers connectats internacionalment es repartien 
mercat i zones. Els atracaments i robatoris amb violència eren l’ordre del dia.   

A l’any 1989 el procés de reforma i rehabilitació de Ciutat Vella, fins a llavors 
poc perceptible, va rebre un impuls important. La primera gran operació 
d’expropiació i derrocament d’edificis degradats va ser la del xamfrà contingut 
pels carrers Sant Ramon, Nou de la Rambla, Sant Oleguer i Barberà; un dels 
punts amb major densitat marginal de Barcelona, conegut vulgarment com a 
l’illa negra.  

Paral�lelament al mateix any, es posava en marxa un nou pla de vigilància en el 
que participaven conjuntament forces de la guàrdia urbana i policia nacional. 
Tota aquesta tasca de neteja va venir acompanyada d’una inspecció 
exhaustiva, coordinada per l’Ajuntament i el Govern Civil, de bars i pensions, 
clausurant tots aquells que no reunissin les condicions mínimes establides 
legalment. 
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Avui en dia, el Barri Xino com a tal, ja no existeix. En tot cas, el més complicat 
seria posar-se d’acord quan va deixar d’existir com a tal. El concepte de barri 
fora de la llei es va perpetuar en el temps, fins a arribar als nostres dies 
intacte, inclús si cap més reforçat.  

Els que van viure i conèixer el barri durant els anys vint, parlaven de 
decadència abans de la guerra civil. En la dècada dels anys quaranta, el barri 
havia perdut masses senyals d’identitat per seguir ostentant un nom que 
comportava tantes connotacions. El mateix va passar en els anys setanta i 
vuitanta; el Barri Xino va patir l’evolució pròpia del pas del temps. Un procés 
lent, traçat en línea descendent, que en tot moment va necessitar de l’ajuda 
dels enderrocaments per borrar del mapa les imatges més típiques de la zona 
més canalla de la ciutat. 

El Barri Xino va rebre el cop final quan a l’any 1987, el llavors responsable del 
districte, Joan Clos, va iniciar el seu pla d’enderrocs, rehabilitació i higienització 
de Ciutat Vella. Actualment, només queden restes del passat.


