
6. EL BARRI A PEU

CONTEXT URBÀ

Vista del carrer Fe. 
Situades en la mateixa illa que Can 
Salom (Sa Gorila) es conserven els 
habitatges per obrers de principi de 
segle passat, de dimensions ajus-
tades, motiu que, afegit a “la vida al 
carrer” del barri, convida a treure les 
cadires i altres elements domèstics a 
l’espai públic i colonitzar-lo.

CONTEXT SOCIAL

Vista de l’accés secundari de Can Ribas i l’espai públic adjacent.

Perspectiva del carrer de les Ànimes, amb el Centre Social -nau conservada de Can Ribas- a mà esquerra. Al fons, la 
façana principal de Can Salom.

Portal d’accés i façana principal de Can Salom, on s’aprecien la nau original i l’edifici d’administració i oficines. 

Entre Can Salom, els Serveis Socials i les VPO, el “carreró de s’aigo calenta”. Consta d’una gran xemeneia de totxana 
(refeta fa anys la part superior perquè un raig la va afectar) i una caldera, també canonades i construccions de ferro i 
ceràmics. Rep aquest mal-nom perquè en el moment que les fàbriques eren actives hi corria l’aigua calenta necessària 
pel seu funcionament, procedent del torrent de na Bàrbara, i sempre havia humitat i una temperatura elevada a 
l’indret. 
S’intueix que connecta subterràniament Can Ribas Nord amb Can Salom. L’accés a les catacumbes des de Can Salom, 
a manca d’una investigació més profunda, s’hauria detectat durant les visites al complex fabril.

En “Lolo” davant del Quita Penas, un dels 
pocs bars de La Soledat Sud i ben cone-
gut pels veïns, situat a la confluència dels 
carrers Fornaris i Fe.
El “Lolo”, del barri, viu a una residència 
pública a un altre barri degut als seus 
problemes de mobilitat, però només hi va 
a dormir, diu que prefereix passar el dia “al 
seu lloc i entre la seva gent”.

Na Cristina, coneguda com a “Xena” per la gent del barri, asseguda davant casa seva.
Okupava amb els seus tres cans i, eventualment, els galls de baralla que rescata al barri, la nau més petita de les dues 
rehabilitades de Can Ribas, fins que fa uns mesos els serveis socials li van facilitar un habitatge a S’Arenal.

Un veí utilitza la plaça de Can Ribas per pelar ametlles, just davant de l’accés a les naus conservades que ocupen 
alguns tallers i el Local 21.

Escena quotidiana a la plaça de Can Ribas, on alguns veïns de la zona més demacrada del barri controlen l’accés al 
carrer d’Amer. Els veïns s’ajunten també per parlar, jugar a pilota, fumar i les més variades activitats imaginables.


