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Crisi industrial que provoca el tancament de moltes indus-
tries amb un descens molt gran de la producció i augment 
de l’atur. 

SITUACIÓ ANÀLISI ESTRATÈGIA URBANA ARQUITECTURA

Plus Ultra, un barri amb identitat pròpia
reactivació del front comercial per a la seva regeneració urbana
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HISTÒRIA

CREIXEMENT HISTÒRIC03

1819

Canal de la Infanta
Amb fins purament agrícoles, es convertí en eix dinamit-
zador de l’economia de la zona, substituint els conreus de 
secà pels de regadiu. Va significar també la concentració de 
la majoria de terres en mans de grans societats. 

Construcció de l’Eixample - 
Industrialització de Catalunya 

1880-1900

Pla Jaussely

1907

Projecte d’adaptació del planejament urbanístic definit pel 
Pla Cerdà. L’objectiu era encaixar la trama de l’eixample amb 
les traces antigues preexistents. En ell aparèix la previsió 
d’un barri industrial limitat entre el Passeig de la Zona Franca 
(planejat de nova creació) i la Muntanya de Montjuïc

S’aprova el Pla Cerdà 

1859

1926

Construcció d’un ramal de ferrocarrils 
Estació de Magòria - Port
1977. Clausura a causa d’unes grans protestes
1985. Desapareix definitivament el carrilet

1905-1963

Tramvia del Morrot

1852

Obertura de la carretera de Can Tunis

1952

XXXV Congrés Eucarístic Internacional
Primer signe visible de la fi de l’aïllament diplomàtic del rè-
gim franquista

1975-1986

Crisi i reestructuració industrial 

1929

Exposició Internacional d’Indústries 
Elèctriques o “Exposició Universal de 
Barcelona”

1936-1939

Guerra Civil Espanyola

1920

Creació del Consorci de la Zona Franca

Industries fora de la ciutat

1846

L’Ajuntament prohibeix instal·lar fàbriques a l’interior de la 
ciutat. La situació va afavorir que s’implantessin en terrenys 
perifèrics com els de La Marina.

1921

Inici de les obres del Metro de Barcelona

1992

Jocs Olímpics 
Els jocs suposaren un canvi a nivell de tota la ciutat. La 
construcció del Palau Sant Jordi i d’altres instal·lacions 
deportives significaren una neteja completa de tota la mun-
tanya de Montjuïc. 

1888

Exposició Universal de Barcelona

1925

Jesús i Maria, “La Muntanyeta”
Barri de barraques que existí fins al 1978. Amb 538 barra-
ques on vivien unes 2.516 persones. Van crear una coope-
rativa d’habitatge entre el habitants. 

1881

Comencen a aparèixer barraques a 
Montjuïc

Constava de 1.062 habitatges. És el primer barri que es 
construeix amb una urbanització acabada i dotada de ser-
veis, concebut com una unitat autosuficient, per la qual 
cosa els seus habitants tingueren també poca relació amb 
els dels barris veïns. Part dels edificis van patir aluminosi, 
per la qual cosa es van enderrocar els blocs afectats i se’n 
van construir de nous.

1953

Viviendes de la SEAT

Aproximadament uns 800 pisos. En els terrenys que abans 
conformaven la Fàbrica, i on s’hi troba l’antiga Casa del 
Rellotja, avui dia Centre Cívic. 

1974

Can Farrero

El constitueixen 400 habitatges aixecats entre 1960 i 
1961 per iniciativa del Fomento Inmobiliario de Espa-
ña S.A., en uns terrenys qualificats urbanísticament 
com a zona verda. Es van edificar els blocs d’habitat-
ges però no es va realitzar cap tipus d’urbanització, 
ni tan sols es va pavimentar l’únic carrer d’accés.

1962

Foment

Promoció de pisos situada a l’altre costat del carrer Segura, 
en un solar qualificat també com a zona verda. Aquest barri 
es va construir amb materials de baixa qualitat i en una zona 
sens plantejament urbanístic.

1970

Blocs de la FOCSA

176 habitatges construïts per part del Patronat de l’Habi-
tatge.

1988

La Pantera Rosa

1883

Inauguració del Cementiri Sud-Oest i de 
l’Hipòdrom

1920

Colònia Bausili
Promoguda per una empresa, amb el mateix nom.
Conjunt format per 22 cases.  

Can Valero
Barri de barraques. 
El Valero Gran i El Valero Petit: 1.400 barraques i 8.087 ha-
bitants al 1957.

Plus Ultra
Conjunt de cases de promoció privada construïdes pels 
hereus de Trinitat Cuyàs.  

Colònia Santiveri
Promoguda per una empresa, amb el mateix nom. 

1929

Cases barates Eduardo Aunós

1966

La Vinya, “el Convent”
288 habitatges construïts pel Patronat de l’Habitatge.

Aproximadament, 52.377 persones encara vi-
vient en barraques a Montjuïc. 

1965

1914

Fàbrica Santiveri
S’obre la primera fàbrica en uns terrenys de Casa Antunez.  

1955

Fàbrica SEAT

2007

Inauguració oficial del nou recinte de la 
Fira de Barcelona de Gran Via.

Els terrenys expropiats de la Zona Franca passen a ser per a 
Polígons industrials per a la mitjana i gran indústria.

1965

Zona Franca

1952

Can Clos, la “ciutat amagada”
Va ser construïda per allotjar de forma provisional els ba-
rraquistes de l’avinguda de la Diagonal. Es va situar en un 
sector allunyat dels altres barris, provocant el seu aïllament. 
Es va edificar en un temps rècord d’un mes però també 
amb materials d’ínfima qualitat, començant a presentar 
problemes. A finals dels 70 va iniciar-se la remodelació del 
barri amb la construcció de nous blocs i l’enderroc dels 
existents. 

El Polvorí, la “ciutat groga”
Es va aixecar en mig vessant de Montjuïc i, com la res-
ta dels nous barris, també aïllada. Va ser patrocinada per 
l’Instituto Nacional de la Vivienda per allotjar barraquistes i 
famílies de policies. La qualitat dels materials emprats tam-
poc resistiren el pas del temps. Es detectà aluminosi als 
habitatges i a mitjan dels 90 es va aprovar un pla de reforma 
interior que ha originat un nou barri.

Els barris de Port i Can Tunis comencen a fer-se importants 
per a la ciutat. Al 1929 cambia el nom a “Paseo del Puerto 
Franco”

1904

Carretera de la Industria

1993

SEAT marxa de la Zona Franca
L’empresa comença a desmantellar les seves instal·lacions 
per concentrar-les a Martorell.

1957

S’atura de cop l’extracció de pedra a la 
pedrera de Montjuïc
Cap al 1968, abocaments d’escombraries a les pedreres aban-
donades. Els habitants de Can Clos s’amotinen després que 
cedís un dic que contenia totes les escombraries.
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Una forma d’entendre la trama urbana sobre la que treballarem es revi-
sant la història i creixement d’aquest barri.

Aquest va començar com una extensa zona agrícola de secà a les afo-
res de la ciutat, on la implantació d’un canal de reg, el Canal de la Infanta 
al 1819 el va convertir en agricultura de regadiu. Aquesta oferta d’aigua 
i espai va atreure a les industries quan aquestes es prohibiren a l’interior 
de la ciutat al 1846. Al voltant de 1880, amb la industrialització a Cata-
lunya, la construcció de l’Eixample i l’Exposició Universal de Barcelona 
al 1888 significà una onada d’immigració provinent de la resta d’Es-
panya en busca de feina, tant a la construcció com a les pedreres d’on 
extreia tot el material necessari. Aquest esdeveniment provocà l’aparició 
de milers de barraques a la Muntanya de Montjuïc, on es localitzaven 
aquestes pedreres. 

No fou fins al 1929, amb la següent Exposició, que també va significar 
una nova arribada de població, que es feu la primera reordenació de la 
Muntanya, canviant el seu concepte a Muntanya i convertint-la en un 
jardí per a la ciutat. Podríem dir que aquest moment fou un dels princi-
pals inicis del creixement del barri. 

La ciutat va voler amagar i enderrocar gran part de les barraques, mo-
vent la població a altres zones de la ciutat i construïnt polígons d’ha-
bitatge de construcció barata. Un d’aquests va ser el Grup de Cases 
Barates d’Eduard Aunós. Al mateix any es va construir també el grup de 
cases de Plus Ultra, aquest de promoció privada. 

Així el barri va anar creixent i absorbint també diferents nuclis de vi-
vendes promocionats per les pròpies industries instal·lades a la zona 
proporcionant així vivenda als seus treballadors en una zona propera al 
lloc de feina. 

Al 1952 hi va haver un altre esdeveniment internacional que significa un 
altre moment de creixement de nous polígons d’habitatge i l’eliminació 
al mateix temps de nuclis de barraques, de “neteja” de la muntanya. 
Barraques que primer convivien amb la pedrera i més endavant aquesta 
es substituí per un abocador d’escombraries, fet que provocà molts 
problemes. 

Al 1955 aparegué la fàbrica de la SEAT al barri, amb un gran impacte a 
nivell de treballadors i la construcció dels respectius habitatges per als 
treballadors, creant quasi bé un barri totalment equipat i independent. 

El barri ja no va parar de créixer amb grups d’habitatges diferenciats 
de bloc aïllat, desapareixent a poc a poc les industries que encara s’hi 
trobaven a dins. Ja al 1987 significà la fi del barraquisme a la es portes 
de les Olimpíades del 1992. Però també desapareixé la SEAT del barri 
al 1993 i no fou fins al 2007 que arribà el gran recinte de La Fira. Ja era 
un barri totalment consolidat, però que mai perdé el seu esperit obrer i 
humil, i sobretot un barri que no oblida la seva història. 

El Pla sorgeix per fer front a la situació d’insalubritat i si-
tuació social de la població dins les muralles de la ciutat 
medieval, que frenaven l’expansió urbana. 

Primer gran esdeveniment que organitza la ciutat. 
Suposà un altre focus de construcció de la ciutat, 
tant de l’exposició com la rehabilitació de tot el 
barri de la Ribera. 

El Pla Cerdà significà l’episodi més gran de construcció a 
la ciutat, amb la seva respectiva arribada de gent d’altres 
indrets del país buscant feina en la construcció de la ciutat. 

533 vivendes construïdes per allotjar els barraquistes de 
Can Tunis i la Magòria. 


