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3. Evolució del sector ferroviari Sant Andreu-Sagrera 
 

3.1. Antecedents 
 

3.1.1. Antecedents històrics 
 
 La localització del sector ferroviari de La Sagrera està íntimament 
relacionat amb l’evolució del quadrant nord de la ciutat. L’emplaçament al costat 
del Besòs, en l’entrada des de França, ha comportat un corredor d’infrastructures 
que ha condicionat l’estructura urbana dels teixits. L’existència d’una exhaustiva 
cartografia confeccionada al llarg dels anys permet realitzar el seguiment dels 
diferents moments de la seva evolució. 
 
 Els primers aixecaments topogràfics i descripcions del Pla de Barcelona [1] 
mostren el Rec Comtal que, al costat del camí de França, establien la traça del 
desenvolupament suburbà de Sant Andreu. Resulten molt significatius els 
documents deixats per I. Cerdà en els quals s’aprecia la força de la traça nord-
sud. També apareix la traça ferroviària que funcionava des de pocs anys abans, 
amb el nucli del Clot en consolidació a partir de l’encreuament de camins i del 
Rec, i reforçat per l’estació de mercaderies avui ja desapareguda.  
 
 A començament del segle XX, els documents del Pla Jaussely i les 
posteriors elaboracions de Romeu i Porcel [2] evidencien la necessitat d’enllaçar 
el ja definit Eixample amb els nuclis perifèrics, que també havien anat 
desenvolupant-se en paral·lel. Les ordenacions que en resulten com a 
conseqüència del Pla d’Enllaços plantegen, per primera vegada, creixements 
específics per a Sant Andreu i involucren els terrenys industrials veïns.  
 
 La força del ferrocarril comença a dibuixar un territori industrial de grans 
peces, pel costat de llevant fins el riu Besòs. El Pla Comarcal del 1953 
consolidaria aquestes zones amb l’assenyalament d’àrees de gran indústria, 
peces que avui identificaríem amb algunes existents (o desaparegudes 
recentment) i en altres que han estat objecte de fragmentació en petites naus 
adossades. En aquest sentit, tot el ferrocarril anava acompanyat d’instal·lacions 
complementàries amb gran consum de sòl, com l’estació del Clot (ara parc), 
l’estació de mercaderies de La Sagrera (avui obsoleta), i els tallers de Sant 
Andreu, en funcionament i reforçats des dels Jocs Olímpics amb la construcció de 
les naus del Talgo. 
 
 D’aquesta manera es consolidava la configuració actual de tota l’àrea de 
Sagrera i el seu entorn, amb la traça del ferrocarril com a referent principal de 
l’escenificació i el Pont del Treball com a creu de quatre quadrants molt definits: a 
ponent, els teixits residencials que segueixen l’orientació original del camí de 
França pel costat septentrional del Pont del Treball, mentre que pel costat 
meridional, la xarxa d’en Cerdà continua avui guanyant terreny, en detriment dels 
teixits originals obsolets. 
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 A llevant del ferrocarril, el quadrant nord manté majoritàriament l’ús 
industrial en el que el barri del Bon Pastor n’és un exponent de l’origen obrer del 
mateix, mentre que el quadrant sud va suportar en els anys del “desarrollismo 
(anys 50)” l’ocupació total dels polígons d’habitatge de llevant. 
 
 La proposta del PGM de 1976 [3] pel sector va mantenir essencialment les 
preexistències i aprofitava per a incorporar una important reserva viària que havia 
de complementar l’Avinguda de la Meridiana com accés a la ciutat des del nord. 
 
 

3.1.2. Urbanístics 
 
 L’aprovació del PGM el 1976 va significar pel sector ferroviari i el seu 
entorn de Sant Andreu-La Sagrera la consolidació de les preexistències urbanes 
principals, tant pel que fa als usos com els teixits urbans. Es mantenien les 
activitats industrials a cada costat del ferrocarril, i només es plantejava la 
transformació d’algunes grans peces en equipaments de gran dimensió, 
principalment a Sant Andreu. 
 
 Els elements d’estructura urbana principals que va aportar el PGM eren la 
xarxa viària bàsica, tant per la via d’accés a la ciutat, paral·lela al ferrocarril, com 
per la confirmació de la continuació del Primer Cinturó de Ronda, que a través de 
Garcilaso i el Guinardó connectava amb la Travessera de Dalt, i des del pont del 
Treball es bifurcava cap a ponent en direcció a Prim i Sant Adrià. 
 
 El desembre de 1996 es va aprovar definitivament la modificació del PGM 
de Sant Andreu-La Sagrera [4], que significà una nova concepció d’aquest espai 
urbà en preveure una gran reserva per a un parc central lineal, la cobertura del 
traçat ferroviari, la transformació de les reserves viàries arterials en vies urbanes i 
la incorporació de nous usos per a la remodelació del sector. 

 

3.1.3. La història del transport a Sagrera i  el  seu element bàsic: el 
ferrocarril 

 
 Una conseqüència directa de l’expansió urbana va ser la necessitat de 
crear transports de viatgers que els poguessin traslladar d’un lloc a un altre. El 
1818 comença l’era de les diligències i les galeres, d’aquestes les que unien 
Barcelona i el Vallès passaven per la Sagrera. El 1830 s’inicien també serveis de 
tartanes per comunicar els pobles propers amb Barcelona, n’hi havia  per exemple 
que comunicaven Horta i La Sagrera.  El 1872 es va concedir la línia de tramvia 
de vapor que unia Sants, Hostafrancs, Barcelona, Clot i Sant Andreu.  El 1874 
s’inicia també la línia de tramvies entre Sagrera i Horta, substituint així les 
antigues tartanes.  
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 L’electrificació dels tramvies el 1901 significà la concentració de les 
diferents companyies existents aleshores, i la millora de les vies i dels vehicles. 
Entre el 1920 i el 1930 es varen canviar els carrils, la línia aèria i la capacitat 
d’electricitat emprada. A partir de 1920, els tramvies entren en competència amb 
els autobusos, amb la Guerra Civil se’n paralitzaren els usos, però després del 
conflicte, el tramvia es revifa degut a la manca de combustible per als vehicles. El 
1925 els tramvies foren nacionalitzats, i entre 1951 i 1958 passaren a mans de 
l’Ajuntament amb dues línies: Urquinaona-Clot-Sant Andreu i Sagrera-Horta. 
L’augment dels autobusos, aportant més comoditat i fluïdesa en el trànsit, fa 
suprimir els tramvies els anys 70. 
 
 El 1924 s’implanta la primera línia de Metro a Barcelona entre Lesseps i 
Catalunya   . El 1945 es presenta el tram Marina–Sagrera i el 1946 Sagrera-Sant 
Andreu. Seguint el trajecte del tramvia el 1953 s’inaugura Navas-Sagrera i 
Sagrera-Fabra i Puig el 1954. La línia 5 s’inaugurà el 1959, amb el tren més 
modern dels anys 60 per pilotatge semiautomàtic.   
 
 El mitjà de transport però, que ha marcat la historia i estructura de La 
Sagrera i el seu entorn ha estat fonamentalment el ferrocarril. Quan a mitjans del 
segle XIX es decidia la implantació del ferrocarril a través de la plana de 
Barcelona en direcció nord, que travessava un territori totalment rural en el qual 
es situaven un seguit de poblacions disperses que només s’estructuraven entre 
elles a partir d’una xarxa de camins i de sendes agrícoles, poc es podia pensar 
que s’estava decidint definitivament la forma urbana del quadrant nord de la ciutat.  
 
 La consolidació d’activitats lligades al ferrocarril han marcat no només la 
forma, sinó els usos i els buits urbans que ara tenim. Algunes implantacions varen 
ésser directes, com les estacions de mercaderies del Clot, posteriorment La 
Sagrera i les àrees de tallers de Sant Andreu. Altres induïdes per la proximitat del 
servei de connexió interterritorial, com varen ser les zones de mitjana i gran 
indústria encara existents. També restes de sòl encerclat sense cap possibilitat de 
desenvolupament urbà, com és el conegut Triangle Ferroviari. 
 
 La saturació de serveis de l’estació de França, i especialment, diversos 
problemes econòmics i tècnics van afavorir la instal·lació en terrenys de la 
Sagrera d’una estació de mercaderies. Per tal d’evitar la monopolització del trànsit 
ferroviari de la ciutat en mans de les companyies que hi operaven (la MSA i la 
Companyia de los Ferrocarriles del Norte), l’Ajuntament de Barcelona va redactar 
el 1907 una ponència per tal de regular els traçats ferroviaris i la instal·lació de les 
estacions. Aquesta ponència esposava la necessitat de suprimir l’estació  del Clot  
i de construir una nova estació de mercaderies en un altre lloc. El 1913 la MSA 
presentà una proposta adaptant-se a les noves disposicions municipals, la nova 
estació es construiria a la Sagrera, i es convertiria en una espaiosa estació de 
mercaderies de la línia Barcelona-França. El 18 de novembre de 1915 es va 
aprovar l’ordre per poder començar les obres de l’estació. Les obres de l’estació 
s’acabaren el 1922, l’obra en conjunt ocupava 200.000 m2  i 17,5 km de vies.  
 
 L’estació però ja va néixer sense vitalitat; primer la crisi econòmica, que va 
afectar l’empresa propietària, després la guerra, i finalment la manca d’una gestió 
coherent per part de RENFE van impedir la creació de vincles comercials entre 
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aquesta infrastructura i el seu entorn. El temps va anar condemnant per obsoleta 
l’estació. A La Sagrera actualment hi existeix una estació de mercaderies, la 
persistència de la qual produeix circulacions anòmales de trens de mercaderies 
pel túnel de Passeig de Gràcia. L’itinerari principal d’entrada o sortida de 
Barcelona és la línia de la costa ja que té accés directe a l’estació de mercaderies 
de Can Tunis i a la de contenidors del Morrot. 
 
 Els darrers anys han conegut un procés de desmantellament, primer, de 
l’estació del Clot, convertida en parc; després, i de manera progressiva, de 
l’estació de mercaderies de La Sagrera; i més recentment la inicial localització de 
les cotxeres de metro del Triangle Ferroviari varen consolidar l’ús de tota la peça, 
previst pel PGM, com a serveis tècnics. Durant els Jocs Olímpics de 1992 es va 
aixecar la línia ferroviària de la costa, potenciant la interior, per La Sagrera, i 
traslladant les instal·lacions del Talgo que estaven a Poble Nou. 
 
 Des del primer estudi sobre la implantació de l’Alta Velocitat a Barcelona 
(FGC,1986) [5], l’estació de La Sagrera va ser escollida com a estació terminal de 
la línia Barcelona-frontera francesa. Les raons bàsiques foren les següents: 
 

• Existència d’espai suficient per la instal·lació de l’estació. 
 

• Dificultat (en termes de cost) de localitzacions alternatives a Barcelona-
ciutat. 

 
• Rebuig de localitzacions fora del continu urbà de la ciutat. La proximitat de 

la zona al centre de la ciutat. 
 
• La seva excel·lent posició respecte a altres infrastructures de transport 

(ferrocarril de llarg recorregut i rodalies, metro, autopistes, xarxes viàries, 
altres). 

 
• Finalment també, la continuïtat del seu ús històric 

 
 La important decisió presa pel Ministeri de Foment, acordada amb les 
administracions autonòmica i locals, sobre la concreció del model ferroviari per a 
la ciutat de Barcelona i els seus accessos (deguda principalment a la implantació 
de l’Alta Velocitat) permet reutilitzar l’estació de La Sagrera, a partir d’una nova 
localització d’instal·lacions i serveis que altera part de les suposicions relatives a 
aquesta infrastructura.  
 
 En definitiva, es pretén que la nova estació sigui un sistema complex que 
integri tots els serveis vinculats amb l’ús ferroviari en un sòl artefacte. Es planteja 
de manera que permeti minimitzar els moviments de viatgers entre diferents tipus 
de transports i alhora, el consum de sòl per tots ells sigui el mínim com a resultat 
de la seva superposició espacial. D’aquesta manera, es donarà resposta al servei 
de rodalies i regionals, i d’alta velocitat.  La resta de serveis de transports 
vinculats també s’integren en la solució: relació amb el metro, parada d’autocars i 
autobús, taxis i aparcaments de vehicles privats. 
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 Per altre banda es preveu integrar en el mateix complex per sobre dels 
accessos de l’estació, en una concepció de l’ordenació de tipus tridimensional, 
una edificabilitat per a activitats terciàries i hoteleres, de manera que l’important 
volum de l’estació garanteixi una continuïtat de funcions urbanes amb l’entorn 
urbà immediat, contribuint-hi a la seva integració.  
 
 

3.2. Estat Actual 

3.2.1. Del sector ferroviari 
 
 El sector ferroviari de La Sagrera continua essent un buit urbà amb 
importants expectatives de transformació, però, no materialitzades malgrat el 
planejament aprovat el 1996, influenciat per la inconcreció de les iniciatives 
ferroviàries. A l’àrea de Sant Andreu s’han anat concretant alguns dels sectors 
assenyalats pel pla, encara que les propietats de sòl d’origen ferroviari, que 
havien de transformar-se en parc, han impedit la materialització de les façanes 
principals. 
 
 La realitat urbana d’aquesta peça de ciutat no s’ha vist, per tant, gaire 
modificada de la situació en la qual es va assenyalar l’Àrea de Nova Centralitat de 
La Sagrera per a una transformació futura, precisament perquè el motor de la 
transformació resta pendent d’execució. Aquesta àrea va ser incorporada per la 
Modificació del PGM Sant Andreu-Sagrera. 
 
 Dins de l’àmbit de transformació de l’àrea de La Sagrera, una part 
important està configurada per sòls ocupats per RENFE, amb poques edificacions 
o molt obsoletes. La peça del triangle ferroviari, consolidada recentment pel que fa 
a les plataformes de serveis i d’aparcament d’autobusos, resta pendent d’una 
execució definitiva pel que fa a les plantes emergents. 
 
  

3.2.2. De l’entorn: morfologia, usos i relacions urbanes 

3.2.2.1. Morfologia del territori 
 
 La configuració del lloc descrita a l’apartat anterior influeix notablement en 
l’entorn edificat més immediat. Si recuperem el discurs històric de la formació del 
sector, es pot veure la importància que va tenir una morfologia urbana de terrassa 
al·luvial que delimita el delta del riu Besòs en el seu marge dret. D’aquesta inflexió 
va sorgir la directriu de l’antic camí d’accés a Barcelona des del nord per la 
carretera de Ribes, que anava a buscar el pas creat pel riu entre les serralades de 
Collserola i de la Marina. 
 
 La mateixa inflexió seria utilitzada pel traçat del canal del Rec Comtal que 
“a cota” proveïa d’aigua a la ciutat i va esdevenir en una clara delimitació per les 



Capítol II  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                        11 

futures extensions urbanes de llevant (Clot, Sagrera, Sant Andreu, Trinitat). En un 
nivell inferior es va situar a mitjans de segle passat el ferrocarril, amb un traçat 
rectilini des de l’actual plaça de les Glòries fins la riera d’Horta i, després de seguir 
en corba i contra-corba el canal del Rec, torna a recuperar la direcció original fins 
la sortida del pla de Barcelona.  
 
 

3.2.2.2. Els usos i les relacions urbanes 
 

L’entorn de La Sagrera està configurat 
actualment per teixits dominats per la residència, 
amb la quasi nul·la existència d’usos alternatius, 
entre els que es comptarien els comercials i els 
serveis directament lligats a la residència. En les illes 
industrials, les activitats tampoc presenten gran 
diversitat tipològica, tant per l’existència de grans 
parcel·les com pels usos que, per raons reguladores, 
han impedit majoritàriament la localització d’oficines o 
altres activitats diferents dels tallers o magatzems.  
 
 Concretament, el barri de La Sagrera, antiga 
frontera de Sant Martí de provençals, s’estén sobre 

65 ha i té una població de 32.000 habitants. Limita amb els barris de Sant Andreu, 
Navas, Congrés i amb el districte de Sant Martí (veure Figura 2). A al mateixa 
vegada forma part del districte IX de Barcelona, és a dir, el districte de Sant 
Andreu, el qual té una superfície de 702 ha i una població de més de 147.000 
persones, aproximadament el 8,5 % de la ciutat. 
 
 L’eix principal del barri és el carrer de La Sagrera, prolongació natural del 
carrer Gran de Sant Andreu. També són vies d’importància per al barri el carrer 
Felip II i l’avinguda Meridiana. Els principals nuclis comercials i econòmics són el 
mercat de Felip II i la zona d’Hipercor, que genera en el seu àmbit d’influència una 
important activitat 
 
 En referència una altre vegada a La Sagrera i el seu entorn, la desitjable 
complexitat del conjunt com a sistema urbà és mínima i difícilment es pot preveure 
que pugui sorgir per ella mateixa en la realitat actual, si no és induïda per la 
incorporació d’aquesta complexitat des de la proposta, per la creació d’un nou 
escenari com  a catalitzador. 
 
 Pel costat muntanya del sector, els usos dominants són els residencials, 
amb molt poques activitats diferents (bars, comerços, tallers, serveis a la 
residència), i limitades a alguns locals en planta baixa. Són més notòries, sense a 
arribar a configurar eixos clars, el carrer de La Sagrera, el front de la Meridiana i 
l’estructura d’eixample de la part meridional del barri. 
 
 Pel costat mar, la tipologia canvia. A banda de les peces industrials, 
properes al triangle ferroviari (eix de Via Trajana), l’ús preferent també és el 

Figura 1: Districte de Sant 
Andreu 

(Font: Pàgina web: 
www.bcn.es [I]) 
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residencial, encara localitzat en una tipologia de blocs, característica dels polígons 
de desenvolupament de Llevant, a partir del Pla Comarcal del 1953. En moltes 
ocasions no disposen de locals en planta baixa per activitats, i en els casos que 
existeixen, corresponen novament a activitats lligades d’alguna manera amb la 
residència. 
 
 
 

 
Figura 2: El barri de Sagrera i el seu entron 

(Font: Sant Andreu 10+10 [6]) 
   
 En tot el sector immediat no trobem cap focus que hagi desenvolupat 
incipientment un pol terciari. Per tant, es considera que una iniciativa que creï 
activitats alternatives ajudarà a reequilibrar aquesta àrea urbana en el conjunt de 
la ciutat. 
 
 

3.2.2.3. Sistemes de relacions urbanes 
 
 La  interposició del ferrocarril va ser determinant en la configuració actual 
de la zona (veure Figura 3). La barrera física va ser més important encara en el 
moment que es va decidir situar en el Clot uns primers tallers i terminal de 
mercaderies, instal·lacions que posteriorment es veurien traslladades i 
incrementades al llarg de la línia de sortida nord: mercaderies a La Sagrera i 
tallers a St. Andreu. 
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 Aquest important element de discontinuïtat ha provocat que els teixits 
d’ambdós costats no tinguin res a veure, llevat de contactes puntuals que no han 
acabat interrelacionant les xarxes urbanes confrontants. 
 
 
 

 
Figura 3: Vista aèria sector ferroviari i entorn. 

(Font: Barcelona, la segona renovació [ 7]) 
 

 
 
 Pel costat muntanya, com a traces generatrius, només existeix el traçat del 
carrer del Clot i Gran de Sant Andreu, que conformen una xarxa irregular formada 
a partir d’un creixement suburbà amb una ortogonalitat irregular. Aquest teixit és 
el que va arribar de manera desigual a la línia del ferrocarril, amb interposició de 
peces que encara perduren de manera anacrònica, i que en direcció sud es troba 
amb la xarxa de l’Eixample, que emergeix puntualement pel costat meridional del 
carrer Garcilaso, i on encara perduren els conflictes de cosit entre les dues 
lògiques formacionals, la suburbana preexistent i el traçat d’Eixample. 
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 A l’altre banda del ferrocarril dominen dues directrius principals. Per un 
costat la xarxa de l’Eixample, que abraça la zona de l’estació fins a Prim, de 
contingut eminentment residencial en polígons d’habitatge, i més septentrional, a 
Sant Andreu, el carrer de Ciutat d’Assumpció, ortogonal a la línia de màxim 
pendent del sector industrial. 
 
 El sistema de comunicacions per sobre del ferrocarril entre tots dos fronts 
presenta uns elements que han perdurat i altres de recents. Entre els primers 
estarien el pont d’Espronceda, històrica solució de continuïtat de l’Eixample cap a 
llevant, junt amb l’enderrocat pont de Guipúscoa fa uns deu anys, el pont del 
Treball per a connectar La Sagrera i St. Martí, el pont de St. Adrià, entre St. 
Andreu i Bon Pastor, i el pont de Sta. Coloma. 
 
 Els darrers vint anys s’han interposat noves connexions: la passarel·la de 
vianants a St. Andreu, el pont de Bac de Roda, el pont de Pare Manyanet i el pont 
de Potosí, a més de l’important sistema construït a l’extrem meridional de l’àmbit, 
format per les continuïtats dels carrers de Guipúscoa, València i Bilbao. 
 
 En conjunt, les actuacions més recents han permès passar d’un sistema de 
connexions cada quasi 1,5 km (si no tenim en compte el pont del triangle 
ferroviari, molt precari i d’enllaços difícils) a un altre que redueix les distàncies 
aproximadament a la meitat. 
 
 Malgrat tot, i encara la manca d’infrastructures bàsiques de comunicació, 
tant a través com més accentuadament al llarg del sector, La Sagrera té una 
posició territorial urbana i metropolitana d’una gran centralitat. La proximitat a les 
dues portes nord naturals de la ciutat (congost del Besòs i litoral del Maresme) 
configuren una posició privilegiada en la geografia de Barcelona i el seu 
“hinterland”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


