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una franja on tal límit es desdibuixa i l’ortogonalitat de la ciutat i l’organicitat del riu s’han d’unir. 
En aquesta franja es porta a terme el desenvolupament del Barri de Sant Oleguer. Durant la seva 
planificació es va estudiar estratègicament la seva situació dins del plànol de Sabadell perquè en el 
futur no quedés apartat. El barri ocupa aquest límit entre ciutat i camp, sense acollir-se de forma 
definida a cap de les seves trames urbanes.  La seva construcció, a més, s’ha de fer sobre uns 
barracons, el que aporta al conjunt una singular disposició geomètrica.

Durant l’últim terç del segle XIX Sabadell es consolida com a ciutat industrial. L’any 1850 el mercat 
tèxtil ocupava el 50 per cent de la població masculina major de 14 anys i el 70 per cent de la femenina. 
En 1858, el 40 per cent de les empreses tenia Menys de deu Treballadors i el 84 per cent Menys de 40 
treballadors. El moviment migratori és un bon indicador de la relació entre el creixement econòmic 
i el demogràfic d’una ciutat. El 1870 Sabadell tenia Al voltant de 15.000 habitants. El 1889 la població 
forastera sobrepassa el 40 per cent del total i més de la meitat de la població treballadora adulta. 

Entre 1950 i 1960 el nombre d’habitatges a la ciutat de Sabadell pràcticament es va duplicar des de 
59.583 fins a 105.152 [1]. L’accelerat i nombrós d’aquest fenomen va produir una important manca 
d’habitatge a la ciutat de Sabadell. L’alcalde en aquella època, Sr. Gabriel Bracons i Singlà va participar 
en Diferents Reunions amb els empresaris de la ciutat per trobar una solució, en conseqüència, va 
acordar que els empresaris construïssin habitatges per donar cabuda als seus treballadors. Un dels 
desenvolupaments realitzats pels empresaris va ser el nou barri de Sant Oleguer, conegut com “El 

barri de nostre Llar”, finançat pel senyor Garcia-Planes, propietari de la fàbrica Artextil y projectat 
per l’arquitecte Santiago Casulleras.
Geogràficament, la ciutat de Sabadell s’estructura en base a dos eixos parcialment paral·lels; la Gran 
Via i el Riu Ripoll. El riu Ripoll travessa la ciutat de Sabadell separant la part rural i la part urbana del 
territori.  Al seu torn, la part urbana de major densitat es troba delimitada pels eixos estructurants 
de la ciutat. Ambdos marquen el límit de la ciutat i del camp, respectivament, quedant entre ells 


