
Piscines La bassa
-Ciutat-

Albergue Molí de Sant Oleguer
-Ciutat-

Parcs
-Ciutat-

Club d’atletisme
-Ciutat-

Club Falcons
-Ciutat-

Associació de veïns “Nostra Llar“
-Barri-

Escola de futbol
-Ciutat-

Plaças interiors d’ illa
-Barri-

Poliesportiu
-Ciutat-

Carrers privats
-Barri-

Col·legi 
-Ciutat-

Carrers publics
-Ciutat-

Viari públic Propietat privada Zona residencial Habitatges unifamiliars Illes Cas d’estudi

Espai públic

Límit de l’espai privat

Carrer privat d’ús públic

1956-57
El Senyor Garcia Planas va comprar l’últim troç de terra de Sabadell

1997-98
Confluència de organicitat amb ortogonalitat pel riu. El Barri debia assumir la transició entre la tra-
ma urbana i el camp (relació amb la ciutat)

1997-2003
Intramurs mentre funcionava la piscina amb tot el seu equipament.
El barri com a comunitat.

2008
La ribera del riu es desenvolupa i el conjunt del barri es fragmenta, funcionant de nexe entre la ciutat 
i el riu Ripoll.

Nostra Llar de Sant Oleguer
Evolució històrica

“Com a barri dedicat en exclusiva a habitatges per a obrers del tèxtil, els residents eren una representació de la diversitat d’origens 
dels ciutadans sabadallencs. En comptes desunió i separació, l’aportació i la creació d’aquest diversitat de provinences ha donar com a 
resultat una simbiosi d’hàbits i una manera comuna de fer que ja no es basa en el respecte envers la manera de ser diferent de cadascú, 
que al començament és necessari quan no hi ha barreja, sinó en una manera de ser enriquida per tothom i on tots es veuen identificats 
sense que això o allò sigui meu, sinó on tot és nostre.”

En general no es pot establir cap regla fixa de parcel.lació, ni en quant a forma, tamany o longitud 
del front de parcel·la. La parcel.lació respon a criteris aleatoris que tenen la seva única explicació en 
l’origen de formació del barri, seguint la capacitat de formar fronts a uns vials que tampoc responen 
a cap criteri clar. 
Els habitatges es troben situats formant illes o mansanes de forma i tamany divers, molt irregular, 
definides per una vialitat interior de prioritat invertida per a vianants i una vialitat troncal de tipus 
rodat que dóna accés i vertebra el sector.

[1]. d’acord amb la publicació Sabadell Ciutat 125 Anys (Sampere, D.2002) . Article de Laia Marin i 
Sellares.

Entenem la història de la fàbrica Artextil i, sobretot, la construcció del seu barri de treballadors 
com un interessant projecte d’habitatge col·lectiu, que porta associat un ric patrimoni immaterial 
relacionat amb la forma de vida en comunitat. Això marcarà la direcció de la nostra investigació, i 
l’interès per estudiar-lo i mantenir-lo marcarà la nostra intenció de projecte.
L’evolució d’aquest conjunt en el temps ajuda a entendre el seu estat actual i per què, com veurem 
més endavant, difereix tant del seu funcionament original com a comunitat, com aquest “tot nostre”. 
[1]
Tota comunitat té un nucli dur, un fet objectiu que uneix uns amb altres, un centre d’on surt tot el 
posterior, un germen. En el cas de Sant Oleguer la llavor va ser la fàbrica.
El barri projectat per Santiago Casulleras va ser concebut com una ciutat en si mateix, petites 
cases jardí d’estil europeu proveït de tot tipus d’equipament necessari perquè treballadors i família 
comptessin amb espais verds, llocs d’oci, comerç ...

Tot i que fou una de les ñoques Indústries sabadellenques que sobrevisqueren a la crisi proîduda 
entre el 1973 i 1975, la deslocalització cap a l’Àsia va ¨fer tancar finalment la fàbrica l’any 2007. 
El 24 de gener de 2008 fou declarada bé cultural d ‘interès local. [3]Posteriorment els hereus de 
la companyia van vendre l’edifici al Banc Sabadell per poder fer front als deutes acumulats. Anys 
més tard, el govern municipal del PSC, encapçalat per Manuel Bustos, va procedir a modificar el 
Pla General d’Ordenació Urbanística per permetre la construcció residencial, però diversos grups 
d’esquerres locals van oposar-s’hi, argumentant que el Terreny industrial encara tenia potencial a 
la ciutat.
El recent enderroc d’una part de la fàbrica posa de manifest l’evident desaparició del nexe que unia 
els veïns de Sant Oleguer. No obstant això no és l’únic fet que ha suposat la total ruptura del conjunt 
de Nostra Llar. El pas del temps i la cada vegada menys pesada tradició catòlica han ocasionat que el 
barri no s’hagi adaptat a l’evolució del seu entorn d’una manera natural, o, més aviat, que el resultat 

d’aquesta adaptació natural va resultar, al nostre parer, perjudicial per al conjunt i indicador de 
forma aclaridora el perillós rumb que porta la societat contemporània.

El desenvolupament de la ciutat de Sabadell constitueix un factor més en l’equació del seu declivi. 
En els últims anys, els ajuntaments dels municipis que ocupen els marges del riu Ripoll han centrat 
els seus esforços en recuperar la ribera. En el cas de Sabadell, els esforços han estat dirigits a 
desenvolupar equipaments esportius en el vessant de Ripoll per intentar crear un important focus 
d’activitat, que faci d’efecte crida per als ciutadans de Sabadell, intentant connectar així la ciutat amb 
el riu. Aquesta iniciativa ha resultat negativa per al conjunt de Sant Oleguer, ja que tant l’equipament 
com el flux que s’ha creat és d’una escala difícilment assumible per a la comunitat de cases de Garcia, 
que s’ha vist travessada i fragmentada d’Est a Oest per la major expressió de la ciutat moderna: el 
cotxe.

TRANSFORMACIÓ URBANA DEL BARRI DE “NOSTRA LLAR” A SABADELL
Emplaçament de barri e: 1/2000
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