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S. XVII La zona costanera entre l’estany de la Ricarda i la desembocadura del Llobregat 
era una zona molt vulnerable a naufragis i contraban. Era una zona molt desèrtica amb 
unes pinedes i vegetació que s’endinsava fins al litoral i la proximitat amb Barcelona 
propiciava contraban sobretot de tabac que venia des de Gibraltar. Les causes atmos-
fèriques, físiques de la formació del delta, i el tràfic de vaixells per la proximitat amb el 
Port de Barcelona, agreujaven els nombrosos naufragis de valers que es produïen.

Aquesta situació complexa va portar a la necessitat de vigilància a la platja del Prat. Van 
aparèixer els primers guardes vinculats al cordó sanitari, auxiliar els nàufrags, i perseguir 
el contraban. 1830 arriben 15 carrabiners al Prat, designats a la vigilància de la costa 
formaven. No disposaven de caserna pròpia, la majoria tenien habitades habitacions de 
les cases del poble.Per poder-se aixoplugar l’Ajuntament va construir unes barraques de 
fusta a la platja. 1835-1840 es produeixen nombroses captures de contraban a la zona. 
1841 arriba la 6è brigada destinada al Prat constituïda per 18 carrabiners.

1844 es construeix la primera caseta dels carrabiners, formada per dues casetes més 
petites, amb una superfície total de 310 m². Eren dues edificacions fetes de pedra de 
Montjuïc, d’una sola planta de forma rectangular amb la coberta de doble vessant aixe-
cades un metre sobre el nivell del terreny. Una de les edificacions disposava d’una 
cisterna subterrània en la qual s’emmagatzemava aigua de pluja que es recollia de la 
teulada. Es creu que una casa va ser ocupada per les tasques militars i emmagatzematge 
d’armes, provisions, roba, i una petita habitació pels detinguts. i l’altra casa fos destinada 
a l’habitatge de les famílies. Cap però comptava amb els serveis mínims considerats per 
habitar un espai, però sí que tenien un estable on les famílies s’encarregaven de cuidar 
el bestiar. S’hi arribava seguint el camí de la Bunyola, des del Prat.

Van arribar les primeres guerres carlines i els carrabiners també van adoptar la funció 
de vigilar el desembarcament d’armes o altres funcions com a forces militars.Es van fer 
moltes obres de fortificació entorn del conjunt parroquial del Prat.

Els anys 50 es va reduir el grup de carrabiners a 5 carrabiners que vivien a la caserna, 
el tinent que vivia al Prat i 3 carrabiners de cavalleria amb els cavalls corresponents. En 
època de riuades, a causa de les inundacions de la zona, els carrabiners i les seves famílies 
quedaven totalment aïllats durant uns dies del poble del Prat.

En els anys 60 les condicions pels carrabiners eren molt poc saludables, a l’estar en con-
tacte amb zones estanyades i molta humitat va propiciar una onada de malalties i febres.

1873 inauguració del pont Ferran Puig que millorable considerablement la comunicació 
del prat amb Barcelona. 1875 es van dur a terme treballs de conservació a la caseta del 
prat dels carrabiners. 1881 es va inaugurar el ferrocarril al prat que va implicar millores 
les connexions del prat amb Barcelona com altres municipis costaners i el prat. 

1887 es va construir el Semàfor per controlar el trànsit marítim per tal d’evitar accidents. 
El guaites, que tenien com a missió informar el castell de Montjuïc de qualsevol incident, 
recuperaven embarcacions sinistrades i víctimes d’accidents. Per comunicar-se feien ser-
vir el llenguatge de les banderes i la telegrafia òptica. Des del mirador de l’edifici, a més 
dels vaixells, es veien perfectament els senyals del mirador de Montjuïc.

1891 es fan obres a la caseta per les afectacions per la riuada de Sant Antoni. En aquell 
moment ja eren 20 carrabiners i les famílies, que no disposaven de bones condicions 
higièniques i l’espai tampoc era suficient per albergar tanta gent. Consta que tenien el 
paviment sense enrajolar, les finestres sense vidre i les habitacions eren estances de 3 x 
2,5 m on hi vivia una família amb fills.

1907 l’any de les 5 riuades, van inundar el delta de Llobregat.

1910 va deixar de funcionar semàfor essent substituït per altres mitjans més moderns 
de comunicació. Va servir, llavors, de vivenda pels oficials dels carrabiners de les casernes 
veïnes.

1926 es va dur a terme el projecte de reforma i ampliació de la caseta. 
El projecte incloïa la construcció d’un tercer barracó amb les mateixes dimensions dels 
dos existents, i la construcció de dos pavellons llargs perpendiculars al mar que confi-
guraven un conjunt aen forma de U. La superfície de la caserna va passar de 310m2 a 
1445m2, deixant un pati central on s’ubicava el safreig el qual s’alimentava del pou ar-
tesià preexistent. Es creu que es fes posteriorment una construcció tapada del safareig.

Encara que el material fos diferent es va respectar la forma, la grandària i la distribució 
de les obertures de manera que imitava l’edifici existent. El sòcol és l’element que uneix 
els diferents edificis. Es va construir una barana del sòcol per aconseguir privacitat de les 
cases. A aquestes cases s’accediria a través d’una única porta que proporcionaria accés 
a un passatge central comú en forma de T. Aquests tindrien un petit bany, cuina i tres 
dormitoris. Tot i aquest esquema inicial, els pavellons 1 i 2 són diferents, ho ésincertes, ja 
siguin d’origen, estiguin destinades a famílies o solters de la policia, o canvis posteriors.

L’ampliació de la caserna dels carrabiners va permetre un canvi significatiu de l’estat civil 
dels membres d’aquest cos destinats el prat, ja que es van concentrar major nombre de 
carrabiners casats en poder allotjar les famílies ala nova caserna.
1930 ja eren 30 carrabiners i famílies, en total 67. L’ampliació de la caserna dels carrabi-
ners va permetre un canvi significatiu de l’estat civil dels membres d’aquest cos destinats 
el prat, ja que es van concentrar major nombre de carrabiners casats en poder allotjar 
les famílies ala nova caserna.S’oferia serveis de taxi de la caserna al prat.

1936 l’esclat de la guerra civil es va reforçar la guarnició de carrabiners a la caserna 
del prat. Molts però a causa de l’aillament , la carència de comunicació amb el prat, i la 
situació d’incertesa de possibles bombardeigs, van demanar ser traslladats al poble amb 
les seves famílies. Es van construir barricades al delta i trinxeres amb la sorra per abordar 
possibles tropes franquistes.

Els carrabiners com a força militar van ajudar a oferir la resistència al llarg del riu Llo-
bregat lluitant contra l’entrada dels nacionals, per així endarrerir i guanyar temps pels 
qui buscaven exili.

1939 tropes nacionals del cos de l’exèrcit Marroquí que participaven en l’ofensiva militar 
de Barcelona van ocupar la caserna dels carrabiners.

1940 després de la guerra civil el govern franquista va dissoldre el cos dels carrabiners 
i en el seu lloc va crear la guàrdia civil de costas.

1940 - 1970 Des del final de la guerra civil fins al 1970, la caserna fou ocupada per la 
guàrdia civil. A la marxa dels agents, una bona part dels edificis van ser enderrocats. Es 
desconeix si en aquests anys es van fer reparacions. Les alteracions de les entrades i les 
finestres a les cases il·lustren que l’ús de l’espai interior va canviar.

En els anys 60, unes 100 persones estaven allotjades en les casernes, corresponien a 
les famílies de 20 guàrdies.
La seva condició en ruïnes fa difícil la interpretació del ús de les estances. Aquesta inter-
pretació es basa en testimonis i històries orals,
Les cuines, i les xemeneies i dipòsit d’aigües es troben en les ales més modernes. Indici 
que serien utilitzades d’habitatges de les famílies dels guàrdies. El pavelló C era ocupat 
pel sergent i la seva família. Ningú disposava d’aigua potable.
Cada apartament tenia una cuina humil els 3 pavellons centrals podrien tenir una funció 
militar.

Actualitat A l’igual que el veí edifici del semàfor, les ruïnes de la caserna estan inclosos 
en el registre del patrimoni històric del Prat com una mostra significativa d’arquitectura 
militar en un entorn protegit de gran valor. L’actuació de consolidació de les casernes 
ha estat desenvolupada per l’Agència Catalana de l’Aigua a través de l’empresa pública 
Aigües del Ter i Llobregat com a compensació territorial per l’ocupació del sol de la 
dessalinitzadora. El projecte de consolidació, garanteix la protecció de la petita fauna que 
viu a les ruïnes. S’han mantingut els forats on viuen petits rèptils i ocells com el mussol, 
la puput i mamífers com el ratpenat.

morfologia
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coberta inclinada
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m a r

humitats per capil·laritat a la façana
Lesió_ humitat a les parets de façana des del sòcol fins a 1 metre. Descomposició i 
degradació progressiva de la paret.
Causa_ excés d’aigua en el terreny perimetral degut a la pluja i a la proximitat del 
nivel freàtic. 
Intervenció_ es rejunten els orificis i esquerdes per tots dos costats.
Es fan un forats profunds per a injectar un producte hidròfug fins saturar el gruix 
del mur.

fisures i esquerdes a la façana
Lesió_ esquerdes verticals i fissures en les parets de càrrega
Causa_ pot ser causat per l’assentament de la fonamentació, la fletxa de bigues i 
dels sostre. També per una sobrecàrrega transmesa per les bigues i/o per moviments 
causats per l’assentament de les parets de càrrega que no estan ben travades entre 
elles, es produeixen esquerdes a les cantonades.
Intervenció_ per a les esquerdes, es saneja totes les parts no adherides i es cus amb 
armadura per a recuperar la homogeneïtat del mur. 

erosió de la façana
Lesió_desgast superficial del maó i del material de les juntes.
Causa_Degut a la pluja, el vent i a la proximitat del mar es produeix una pèrdua de 
secció dels elements estructurals per tant, una pèrdua de la capacitat portant del 
conjunt.
Intervenció_ S’ha de netejar les juntes, les pedres i els maons per a després mu-
llar-los i així augmentar la seva adherència amb el material de rejuntat. Un cop humit 
s’aplica el morter especial expansiu a les juntes i passades 12 hores es raspalla la 
zona per a retirar l’excés de material. 

taques i eflorescències
Lesió_descomposició de la paret, enfoscats. Sobretot a les façanes sud i est.
Causa_Degut a la presencia d’humitat i brutícia a la façana. 
Intervenció_Es neteja la façana amb un tractament d’àcid i aigua, es raspalla i s’acla-
reix amb aigua per eliminar les sobres del producte químic. 

assentament diferencial de la llosa de fonamentació
Lesió_Deformació de la llosa de formigó per la incompatibilitat amb la rigidesa del 
terreny. 
Causa_Els fonaments no són capaços d’absorbir la deformació del terreny causada 
per humitats. 
Intervenció_Convé reforçar la capacitat portant del terreny mitjançant injeccions. 
Consisteixen en la introducció al terreny d’un fluid per a consolidar l’estructura. 

diagnosi  de les  patologies

La pedra de Montjuic és un gres quarsític del Miocè superior 
explotat a diverses pedreres de Montjuïc des de l’època ro-
mana fins a la meitat del segle XX. De composició compacta 
i resistent podem distingir dues varietats; el blanquet de més 
bona qualitat, i de rebuig. 
La pedra de Montjuic ha estat la pedra natural més utilitzada en 
la construcció a Barcelona i a les rodalies. Es tracta d’un gres he-
teromètric en el que hi predominen els grans de quars +60% 
i amb unes coloracions gris-groguenques i sovint amb bandes i 
taques de color vinós.

materia ls

El maó massís és una peça d’argila massissa, generalment de 
forma de paral·lelepípede, assecada i cuita. Se sol utilitzar, nor-
malment de pla, per a obra vista i en aquells llocs on la resis-
tència a compressió és un requeriment important. Els gruixos 
normals oscil·len entre els 4 i 7 cm. 
El través ha de permetre agafar el maó amb una sola mà, això fa 
que aquest valor oscil·li entre els 10 i 16 cm. El llarg, per motius 
d’aparell , sol ser el doble del través més el gruix normal d’un 
junt (21 a 33 cm). Aquestes mides de llarg i través solen ser 
fixes a cada lloc, el format català és de 14 x 29 cm. 
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sòcol
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façanes estructurals
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encavallada fink de fusta

c a m p s  d e  c o n r e u

relació amb l’entorn
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volums
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pati encarat al mar
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circulacions exteriors

forma i estructura de 
l’edifici existent, aspec-
tes arquitectònics que 
fan singular l’edifici i 
que aprofitem i con-
servem a l’intervenció

CENTRE CULINARI
parc agrari baix llobregat
T F G  J u l i o l 2 0 1 9  E T S A V
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L’ANTIGA CASERNA DELS CARRABINERS
estat actual


