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El Fondo a Santa Coloma, la Mina, Ciutat Meridiana o Collblanc -  
La Torrassa són alguns dels barris, districtes o ciutats situats a Barcelona 
o rodalia però que, malgrat això, no els trobarem a les guies turístiques ni 
hi trobarem gent d’altres barris que no són veïns. Llocs que han quedat 
en gran part marginats i invisibles, i en els quals viuen persones amb 
l’esperança de vida més baixa i en situació de pobresa en comparació 
amb altres districtes com el de Sarrià - Sant Gervasi o, sense anar tan 
lluny, l’Eixample o Pedralbes, a vegades a pocs quilòmetres de distància 
però molt lluny pel que fa al nivell d’atur, renda, desnonaments i població 
immigrant o sense estudis.

Una proposta –inspirada per la Internacional Situacionista, de Guy De-
bord, entre d’altres–, que reflexiona sobre la societat de classes i reivindi-
car aquests llocs que són discriminats i marginals per les guies turístiques 
i desconeguts per la majoria d’habitants de la ciutat de Barcelona i que, 
sens dubte, tenen la seva identitat i encant. Es dóna per descomptat que 
quan algú visita Barcelona ha de veure les grans atraccions turístiques 
com són la Pedrera, el Parc Güell, el barri Gòtic i el carrer Tallers o el 
MACBA situats al Raval, però, sense restar-li importància a aquests llocs, 
no deixen experimentar amb l’itinerari i fan invisible part de la vida urba-
na, l’encant i la realitat de la capital catalana.

Hem fet una recerca dels diferents llocs invisibles de Barcelona i rodalia, 
i les hem documentat amb il·lustracions. Una invitació per al lector, tant 
per visitar-los i veure la realitat de la ciutat que desconeixem, provocat 
probablement per prejudicis,  discriminació racista, xenòfoba o classista, 
com per plantejar-se i acceptar realment la societat en la qual vivim.

Abstract (CAT)
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El Fondo in Santa Coloma, la Mina, Ciutat Meridiana or Collblanc -  
La Torrassa are some of the neighbourhoods, districts or cities located 
in Barcelona or surroundings, but, in spite of this, you will not find them 
in the tourist guides or people from other neighbourhoods. Places that 
have stayed largely marginalised and invisible, and where live people with 
the lowest lifespan and in a situation of poverty in comparison with other 
districts like Sarrià - Sant Gervasi or, without going as far, Eixample or 
Pedralbes, sometimes at some few kilometres of distance, but a long way 
regarding the level of unemployment, rent, evictions and immigrant or 
without surveys populace.

A proposal –inspired by the Internacional Situacionista, of Guy Debord, 
among many others–, that thinks about class society and claim these 
places that are discriminated and marginalized by the tourist guides and 
unknown for most of the habitants of the city of Barcelona and, definitely, 
they have his identity and charm. It takes for granted that when someone 
visits Barcelona has to see the big tourist attractions like la Pedrera, the 
Park Güell, the Gothic neighbourhood and the Tallers street or the MAC-
BA situated in el Raval, but, without playing them down, they do not let 
anyone experiment with the itinerary and make invisible part of the urban 
life, the charm and the reality of the Catalan capital.

We did a research of many invisible places in Barcelona and surround-
ings, we documented them with illustrations. An invitation for the reader, 
not only to visit them and see the reality of the city that is unknown, 
caused by prejudices, racism, xenophobia or social classism, but to pose 
and accept really the society where we live.

El Fondo en Santa Coloma, la Mina, Ciudad Meridiana o Collblanc -  
La Torrassa son algunos de los barrios, distritos o ciudades situados en 
Barcelona o cercanías pero que, a pesar de esto, no los encontraremos a 
las guías turísticas ni encontraremos gente de otros barrios que no son 
vecinos. Lugares que han quedado en gran parte marginados e invisibles, 
y en los cuales viven personas con la esperanza de vida más baja y en si-
tuación de pobreza en comparación con otros distritos como el de Sarriá 
- Sant Gervasi o, sin ir tan lejos, el Eixample o Pedralbes, a veces a pocos 
kilómetros de distancia pero muy lejos en cuanto al nivel de paro, renta, 
desahucios y población inmigrante o sin estudios.

Una propuesta –inspirada por la Internacional Situacionista, de Guy 
Debord, entre otros–, que reflexiona sobre la sociedad de clases y reivin-
dicar estos lugares que son discriminados y marginales por las guías tu-
rísticas y desconocidos por la mayoría de habitantes de la ciudad de Bar-
celona y que, sin duda, tienen su identidad y encanto. Se da por sentado 
que cuando alguien visita Barcelona tiene que ver las grandes atracciones 
turísticas como son la Pedrera, el Parque Güell, el barrio Gótico y la calle 
Tallers o el MACBA situados en el Raval, pero, sin restarle importancia a 
estos lugares, no dejan experimentar con el itinerario y hacen invisible 
parte de la vida urbana, el encanto y la realidad de la capital catalana.

Hemos hecho una investigación de los diferentes lugares invisibles de 
Barcelona y cercanías, y los hemos documentado con ilustraciones. Una 
invitación para el lector, tanto para visitarlos y ver la realidad de la ciudad 
que desconocemos, provocado probablemente por prejuicios, discri-
minación racista, xenófoba o clasista, como para plantearse y aceptar 
realmente la sociedad en la cual vivimos.

Abstract (ENG)Abstract (ESP)
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Barcelona és la cinquena millor ciutat del món, segons el 
rànquing Best Cities, elaborat per la consultora Resonan-
ce. Està clar que és una ciutat que té de tot, tenim platja i 
muntanya a pocs kilòmetres de distància, pots anar de la 
Barceloneta a Collserola en menys d’una hora fent servir el 
transport públic. Sigui el dia que sigui sempre pots trobar-hi 
una bona activitat o trobada, gairebé sempre fa sol i tempe-
ratures suaus, ja que no vivim en una ciutat amb climes ex-
trems. També podríem parlar dels grans festivals de música i 
la gran varietat d’activitats culturals que té o de les places del 
barri de Gràcia, en les quals sovint ens perdem i on també 
trobem les millors festes de barri, així com a Sants. Té zones 
verdes increïbles, més de 100 espais naturals preciosos per 
gaudir a l’aire lliure, tant a peu com amb bicicleta. I un caràc-
ter mediterrani que convida a qualsevol a visitar-la amb una 
gran oferta cultural, comercial i gastronòmica. 

Introducció

També estem d’acord que té una ubicació privilegiada i està 
ben connectada amb el món sencer, tant per autopistes, 
com per vies, aire i mar. I està clar que va lligada a les noves 
tecnologies, la sostenibilitat, la creativitat i la innovació. En 
quina Barcelona estàs pensant, però?

En aquesta documentació trobem tots els punts forts de 
Barcelona i rodalia, i alhora aquells barris que han quedat 
invisibles per gran part dels habitants de la comarca. Una 
recerca minuciosa sobre la història de Barcelona i els punts 
forts que té, seguida d’una investigació dels barris invisibles, 
de com es van formar, què han sigut i com han arribat a 
ser el que són avui dia. Una invitació per als habitants de la 
comarca, per visitar-los, veure la seva realitat i acceptar que 
el Barcelonès som tots.
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La iniciativa d’aquest projecte parteix de la identificació d’una necessitat, 
una recollida d’informació sobre els barris de la nostra comarca que 
són invisibles. Una profundització d’aquesta recerca per tal de detectar 
l’origen del problema específic en el qual se centra aquest projecte. Per 
tal de reforçar aquest coneixement cal fer un desplaçament físic als dife-
rents barris on es té previst fer la recerca i el qual vol ser visibilitzat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, en primer lloc, l’estudi de la representa-
ció social general, grupal i individual. Un plantejament que comença amb 
la incògnita de quin impacte pot tenir el disseny, no només pel que fa a la 
comunicació i visibilització dels barris de Barcelona i rodalia que són mar-
ginals i que sembla que no existeixin, sinó també els efectes que aquest 
projecte pot produir.

Un dels punts més importants és puntualitzar aquestes localitzacions, 
depenent del lloc on es troben, la qualitat de les infraestructures de les 
quals disposen, el grau de pobresa, desnonaments, atur i persones sense 
estudis. Així doncs, aquesta recerca podrà augmentar la precisió de la 
planificació i posarà en dubte les pautes culturals i les estructures de la 
nostra societat, per tal d’influir-les, canviar-les i desambiguar-les.

A més a més, Realitats invisibles té com a primeríssim objectiu facilitar 
la comunicació humana, doncs quan es té un bon coneixement de les 
relacions socials, de la cultura en la qual vivim i la manera de ser dels dife-
rents grups i classes socials que habiten aquests barris, és quan es pot 
contribuir a aquesta comunicació humana que, sens dubte, és quelcom 
que necessitem.

En el moment que es visibilitza un lloc, cultura o un grup social que no té 
veu obrim les portes a noves preguntes que reflecteixen l’estat actual de 
la nostra societat, creem i fomentem l’empatia i un pensament de qüesti-
onar-se constantment.

Motivacions i objectius

Avantprojecte

En aquest apartat, comentaré l’avantprojecte 
i és per aquest motiu que parlaré en primera 
persona, per tal de poder exposar l’experiència 
i tot allò que em va fer sentir. 

Prèviament al Treball de Final de Grau, con-
cretament un any enrere, vaig fer un projecte 
presentat a l’assignatura de Projectes, amb la 
Marina Gil com a tutora, que em va interessar 
i motivar amb diferència, comparat amb altres 
que havia fet durant els quatre anys a BAU. Va 
ser un projecte fet amb il·lusió i amb molt inte-
rès, fins i tot quan ja l’havia presentat.

Sovint, les entregues de BAU les feia únicament 
i senzillament per aprendre i avançar en la 
matèria, és a dir, hi treballava, l’entregava i allà 
quedava el projecte, en l’experiència i el record. 
Però, tot i que pot semblar una bogeria, per 
primera vegada vaig trobar un projecte en el 
qual em vaig bolcar al 100% i amb el qual em 
sentia identificada.
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Aquest es tractava de la documentació de tot 
allò que passa desapercebut al llarg d’una ruta 
turística per Barcelona, des de racons amagats 
dels carrers més transitats fins als petits detalls 
de façanes, rètols, locals i aparadors.

El projecte, (im)perceptible, fet amb il·lustra-
cions pròpies molt lineals i en blanc i negre, 
proposava qüestionar-se aquelles guies que 
conviden a visitar grans atraccions turístiques i 
no deixen pas a l’experimentació de l’itinerari.

Aquest començava a dalt de tot de Passeig 
de Gràcia, el carrer més ample de Barcelona 
i el més transitat d’Espanya –segons l’indica-
dor de TC Street, amb una mitjana de 26.500 
vianants que hi passegen diàriament– i baixava 
fins a Plaça Catalunya, seguia per les Rambles, 
passant pel mercat de la Boqueria, fins a arribar 
a l’estàtua de Colom, tornava Rambles amunt, 
passava per Plaça Reial, seguia pel carrer Ferran 
fins a arribar a Plaça Sant Jaume, després puja-
va fins a la Catedral de Barcelona i acabava al 
Palau de la Música Catalana, havent passat per 
la gran escultura Carmela, de Jaume Plensa.

Un cop documentats tots aquests carrers, vaig 
fer il·lustracions d’aquells detalls que havia 
captat amb la càmera i posteriorment les vaig 
maquetar en un llibre el qual respirava molta 
elegància, tant pel discurs com per l’elecció del 
paper i el tipus i línia d’il·lustració.

Havent finalitzat aquest projecte i escoltat les 
valoracions i motivacions per part dels profes-
sors, vaig decidir seguir-hi treballant per tal que 
acabés sent el meu Treball de Final de Grau.

Carballeira, B. (2019) (Im)perceptible. Barcelona
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Barcelonès

Història

Sabem que Barcelona és la capital i la ciutat més gran de la 
comunitat autònoma de Catalunya, a més a més de la capital 
de la comarca del Barcelonès, ubicada al Nord-oest de la costa 
d’Espanya. Per tal de poder parlar de l’urbanisme d’aquesta 
ciutat, de com es va formar i quins poblats l’envoltaven abans 
d’arribar a ser barris i formar part d’aquesta, hauríem de remun-
tar-nos al segle XIX, concretament l’any 1854, quan el Govern de 
Madrid va accedir a l’enderrocament de les muralles medievals 
de Barcelona a partir de la proposta ja feta l’any 1841 pel metge 
i higienista Pere Felip Monlau amb el manifest “Abajo las mura-
llas, Memoria acerca de las ventajas que reportaría á Barcelona 
y especialmente á su industria de la demolición de las murallas 
que circuyen la ciudad”. 

Aquest va ser el projecte guanyador d’un concurs que va 
convocar l’Ajuntament de Barcelona per promoure el desenvo-
lupament de la ciutat. Una mesura que resultava imprescindible 
donada la situació de manca d’espai i condicions pèssimes 
d’higiene, i en la qual es trobava una població d’uns 150.000 
habitants dins del recinte emmurallat.
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Setze anys més tard, l’any 1860, es va aprovar el 
Pla Cerdà d’Ildefons Cerdà, un pla de reforma i 
eixample de la ciutat de Barcelona que consistia 
en una quadrícula contínua d’illes des del Besòs 
fins a Montjuïc, una necessitat de créixer fora 
de les muralles i de transformació de la ciutat 
i, amb el temps, es va anar produint l’annexió 
dels diferents pobles que l’envoltaven. L’any 
1897 s’hi van afegir les Corts de Sarrià, Gràcia, 
Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi de Cas-
soles, Sant Martí de Provençals i Santa Maria 
de Sants. Més endavant, Horta, l’any 1904, i 
finalment Sarrià, que ho va fer l’any 1921.

Durant aquest procés d’expansió, l’Ajuntament 
de Barcelona va començar els preparatius per 
a l’Exposició Universal de 1888, esdeveniment 
que va requerir una gran quantitat de mà 
d’obra i va ser un dels motius principals pels 
quals va emigrar tanta gent del camp cap a 
la ciutat. Sobre el 1900, la població ja era de 
530.000 habitants. Barcelona havia iniciat un 
gran procés de creixement.

A principis del segle XX van començar diferents 
allaus migratòries de fora de Catalunya, tant 
a Barcelona ciutat com a Santa Coloma de 
Gramenet, sobretot entre 1915 i 1930, quan 
l’inici de les obres del metro i l’Exposició Inter-
nacional de 1929 van requerir també molta mà 
d’obra, provocant el pic més alt d’arribada de 
gent procedent d’Aragó, València, Andalusia i 
Múrcia. 

La migració va tenir un paper 
determinant en l’arribada a la xifra 
de població l’any 1930, que ja era 
d’1.009.000 habitants, sent Barce-
lona la primera ciutat d’Espanya 
que superava el milió.

A l’inici de la Guerra Civil, la ciutat 
ja tenia més d’1.062.000 habitants 
i, comptant tota la comarca del 
Barcelonès –que inclou Bada-
lona, Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Adrià de Besos i 
Santa Coloma de Gramenet, i que 
també incloïa en aquell moment, 
Esplugues de Llobregat i Sant Just 
Desvern, agregats al Baix Llobregat 
posteriorment l’any 1990– arribava 
a 1.600.000 habitants.



R
ea

lit
at

s 
in

vi
si

bl
es

 –
 D

es
es

ti
gm

at
it

za
nt

 b
ar

ri
s 

ob
lid

at
s

20 21 

Immigrants durant la Guerra Civil Espanyola. Disponible a:  
https://www.barcelonacheckin.com/es/r/guia_barcelona/articulos/historia-inmigracion-barcelona
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Entenem que Barcelona és qualitat de vida com 
una ciutat cosmopolita, oberta i que es troba 
entre les millors ciutats del món quant a qua-
litat de vida i seguretat. Una ciutat en la qual 
podem trobar de tot i en la que quasi sempre 
s’hi pot fer de tot gràcies al clima mediterrani.

Potser no tenim les millors platges del món 
però sí que en tenim unes quantes on hi ha di-
ferents activitats com ara a la de Sant Sebastià, 
una de les més grans amb 660 metres de llarg 
i amb un bon nombre de clubs esportius de 
gran importància. També cal destacar la Mar 
Bella, creada l’any 1992, aprofitant la remode-
lació turística del litoral amb motiu dels Jocs 
Olímpics, o la platja de Llevant, l’última creada al 
litoral barcelonès i en la qual es troba una àrea 
per gossos.

La capital catalana és una de les poques ciutats 
en les quals podem trobar tant platja com mun-
tanya i, el que és encara millor és que podem 
anar d’un lloc a l’altre en uns 45 minuts fent 
servir el transport públic. Podríem destacar la 
muntanya de Montjuïc, amb una alçada de 173 
metres per sobre el nivell del mar o també el Ti-
bidabo, el punt més alt de la serra de Collserola, 

Qualitat de vida

amb 512 metres i una situació privilegiada com 
a mirador de Barcelona. Allà hi trobem el Parc 
d’Atraccions Tibidabo, el més antic d’Espanya, 
inaugurat l’any 1901.

A diferència d’altres països, també caldria 
destacar que tant la sanitat com l’educació són 
públiques, assegurant que aquests dos aspec-
tes de primera necessitat estiguin a l’abast de 
tothom.

Barcelona disposa d’una àmplia agenda amb 
incomptables activitats, tant pel que fa a cultu-
ra, ciutat, lletres, biblioteques, festes i tradici-
ons, com d’art, arquitectura, disseny, música, 
cinema i arts escèniques. A més a més de ser 
la Mobile World Capital, la ciutat de referència 
internacional d’innovació pel que fa al camp de 
la tecnologia.
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Memòria dels barris

Per tal de poder parlar dels barris que han que-
dat invisibles, hem de remuntar-nos als seus 
orígens, en com es van anar formant i què va 
fer que acabessin sent el que són avui. 

La comarca del Barcelonès està formada per 
cinc ciutats, de les quals Barcelona n’és la 
capital i en les que en qualsevol d’aquestes 
podem trobar algun dels tipus de barris que co-
mentem: marginal, invisible, amb baix nivell de 
renda, alt nivell de migració, de població sense 
estudis o feina, i de delinqüència. 

L’origen de la ciutat de l’Hospitalet d’avui en dia es remunta a 
abans del XVIII, quan era una vila tradicionalment agrícola. Els 
dos nuclis més coneguts actualment van aparèixer al segle XII al 
voltant de l’església de Santa Eulàlia de Provençana i al voltant 
de l’Hospital de la Torre Blanca.

A l’inici del segle XX, la ciutat va començar a experimentar un 
important desenvolupament a nivell industrial i, com a conse-
qüència, un increible creixement demogràfic. Així doncs, durant 
la dictadura franquista, l’Hospitalet no deixava d’incrementar la 
seva població, però desfortunadament no anava acompanyada 
del millor condicionament de serveis, com ara zones verdes, 
escoles, mercats o centres culturals.

Els habitants de la ciutat, tot i això, no van deixar mai de recla-
mar les condicions de vida que mereixien i així van aconseguir, 
l’any 1979, una gran transformació per tal d’acabar sent una 
ciutat moderna, digna i de solidaritat. 

L’Hospitalet de Llobregat
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L’Hospitalet de Llobregat
> Collblanc - La Torrassa

Segons el document d’”Informació Estadística 
de la Ciutat de L’Hospitalet” (Gabinet d’Alcaldia 
-  Ajuntament de L’Hospitalet, 2016), només un 
41,98% de la població del barri de Collblanc - La 
Torrassa, el qual té 51.766 habitants en una ex-
tensió de 0,95 km², ha nascut a Catalunya. Entre 
la resta trobem un 5,85% que prové d’Andalusia 
i seguit per un 4,27% d’habitants de nacionalitat 
Boliviana. En percentatges inferiors trobaríem 
diferents comunitats autònomes com Galícia, 
Castella i Lleó i Extremadura, i com a principals 
nacionalitats estrangeres, Pakistan, República 
Dominicana, Marroc i Equador.

Pel que fa a les grans allaus migratòries durant 
l’Exposició Internacional de l’any 1929 i la cons-
trucció del metro, Múrcia va tenir un paper molt 
important al barri de Collblanc - La Torrassa. 
La ciutat de Barcelona anava multiplicant el 
terreny de l’antiga ciutat emmurallada i a partir 
de l’Exposició Internacional una gran part dels 
provinents va arribar de Múrcia, els quals van 
anar a parar a aquest barri, fins al punt d’acabar 
sent conegut com “la petita Múrcia”, amb una 
població d’uns 20.000 murcians, del total de 
22.000 habitants.

27 

Actualment la ciutat de L’Hospita-
let és coneguda per l’alt nivell de 
delinqüència, tant pel que fa a ro-
batoris amb violència i sense com 
per agressions sexuals i tràfic de 
drogues. Tot i això, no podem dei-
xar de veure l’encant que Collblanc 
- La Torrassa ens ofereix, doncs 
en primer lloc podríem parlar del 
seu Centre Cultural que proposa 
diferents activitats com ara cursos, 
tallers i exposicions, així com ben 
a prop també trobem el Centre 
d’art Tecla Sala, grans experiències 
d’“Scape Rooms”, la Parròquia de 
Santa Eulàlia de Provençana o el 
Mercat de Collblanc.
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Fins als anys seixanta, el barri de Ciutat Meridiana, a la Zona 
Nord de Nou Barris, era una zona de terrenys desnivellats plens 
de terres de conreu de la quadra de Vallbona, que pertanyia al 
municipi de Sant Andreu de Palomar. En un primer moment, un 
projecte tenia l’objectiu de convertir aquestes terres en un ce-
mentiri, però per les condicions desfavorables d’humitat del ter-
reny es va descartar, i no va ser fins al 1963 que es va començar 
a urbanitzar amb un conjunt de grans blocs d’habitatges, de la 
mà del grup motor que pertanyia a Joan Antoni Samaranch.

L’urbanisme propi de l’època franquista amb què es va construir 
deixava al barri sense equipaments bàsics així com de qualse-
vol tipus de serveis urbans. Les protestes dels veïns, com era 
d’esperar, van sorgir ràpidament degut a la humitat dels pisos, 
i posteriorment es van reivindicar escoles, ambulatoris i més 
salubritat als carrers.

Va ser amb l’arribada del primer ajuntament democràtic que es 
va iniciar un seguit d’actuacions urbanístiques per reparar les 
errades comeses. Des de llavors s’han habilitat nous equipa-
ments socioculturals, educatius i sanitaris, com també renovat 
els carrers, proveït d’escales mecàniques per salvar els grans 
desnivells i la connexió de la part superior de Ciutat Meridiana 
amb la construcció de l’estació de la línia 11 de Metro.

Barcelona
> Ciutat Meridiana
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 Actualment el barri limita amb el municipi de 
Montcada i Reixac i es troba en una vall de fort 
pendent del turó de les Roquetes.

Tot i les últimes millores urbanístiques, el nivell 
sociocultural del barri és molt precari, sent la 
renta familiar de Ciutat Meridiana la més baixa 
de Barcelona i la que més ha caigut des de l’an-
terior crisi, amb una tassa d’atur molt per sobre 
del registrat (del 15%) i una població migrada 
de quasi el 30%. Tot això ha fet que el barri 
experimenti una accentuada pèrdua de pobla-
ció, passant d’11.145 veïns el 2008 als 10.156 
al 2016, quasi un 10% menys en una dècada. 
Els veïns del barri van saltar als titulars primer 
per liderar les xifres de desnonaments, amb 
centenars de pisos buits i un valor molt inferior 
a la resta de la ciutat, donant al barri el sobre-
nom de “Villa Deshaucio”.

L’església parroquial de Sant Adrià és l’origen de la pobla-
ció, esmentada ja, l’any 1012. Al començament el municipi 
només era un conjunt de molins prop del riu Besòs, i tota 
la seva activitat era la residència dels bisbes o notables de 
l’Església en el temps de la pesta a Barcelona.

Més tard va ser cremat i destruït per musulmans en la ràtzia 
de 1114 i en 1564 i pels francesos el 1697. Això i les contí-
nues riuades van propiciar una despoblació total. Però, al 
segle XVIII gràcies una millor estabilitat política, es van anar 
creant tot un seguit de masies, sobretot una expansió molt 
important de l’agricultura en la zona.

Sant Adrià de Besòs està tocant al mar, i al marge esquerre 
de la desembocadura del riu Besòs, gaudeix d’alegres vistes. 
Els carrers són espaiosos, ben empedrats i nets; té una es-
cola de primeres lletres pagada amb els fons del comú, i una 
església parroquial sota l’advocació de Sant Adrià, servida 
per un capellà rector; el temple i la immediata habitació del 
capellà, correspongueren a un antic monestir de canonges 
regulars de Sant Joan de Laterà, com indiquen alguns tros-
sos d’ares i d’altres vestigis que encara es conserven. 

Confina el terme pel nord amb el de Santa Coloma, per l’est 
amb el de Badalona, pel sud amb el mar, per l’oest amb el 
de Sant Martí i Sant Andreu de Palomar.

Ja al segle XIX i XX Sant Adrià de Besòs es va convertir en un 
lloc de descans pels barcelonins, que acudien a una font 
natural d’aigua anomenada popularment La Mina i que dóna 
actualment nom a un dels barris més coneguts del municipi.

Sant Adrià de Besòs
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No obstant això, durant els anys 20 i 30 Sant 
Adrià va conèixer una immigració massiva, 
amb formació de barris d’immigrants espa-
nyols (sobretot murcians, andalusos i gallecs), 
triplicant la població i formant nous barris. La 
Catalana, amb la central elèctrica que donaria 
el nom al barri, és un d’aquests exemples. La 
fàbrica de cartó, a la zona alta de Sant Adrià 
o indústries com Can Baurier, al barri de Sant 
Joan Baptista, van propiciar aquest augment de 
població i de la implantació de la indústria per 
la proximitat al riu i a Barcelona ciutat.

Als anys cinquanta es va desfermar un verita-
ble creixement demogràfic, amb l’arribada de 
centenars d’immigrants de la resta de l’Estat el 
que va propiciar la creació de barris dormitoris 
en la línia de la resta de ciutats del cinturó de 
Barcelona: urbanització forçada, destrucció 
d’antigues masies, ordenació irregular, nul·la 
planificació, etc.

Actualment, ha passat a convertir-se en ciutat, 
tot i que formalment encara no en té el títol, i 
continua sent una vila. Hi predominen el sector 
terciari i un diversificat sector secundari. Els 
greus problemes que hi ha, sobretot a barris 
com La Mina i La Catalana, s’estan intentant 
solucionar.

Entre els plans urbanístics més importants de 
la vila hi ha la reurbanització de tot l’anome-
nat “Front Litoral”, que constitueix les tres xe-
meneies i el seu entorn. A més de la finalització 
de la construcció d’habitatges del barri La 
Catalana.

Als darrers anys, gràcies al Fòrum de les Cultures, i princi-
palment per un intens projecte de ciutat iniciat per l’Ajunta-
ment, així com l’ajuda rebuda per la Generalitat de Catalunya 
i la Comissió Europea, s’ha iniciat tot un procés de reurbanit-
zació i reconversió de la vila.

Actualment, compta amb importants empreses i indústri-
es, i tres centrals tèrmiques, situades al costat del riu. La 
central més famosa és la Central Tèrmica de Sant Adrià, 
que té tres xemeneies de 200 m, produint un alt ni-
vell de contaminació, les altres són la Central tèrmica del 
Besòs i Central del Cicle combinat del Besòs, que substitui-
ran la primera. S’hi ha creat una Plataforma per la conserva-
ció de les xemeneies i així fomentar la memòria històrica de 
la ciutat. Actualment hi ha un projecte per acollir un mu-
seu d’interpretació de l’energia.

Gràcies a la celebració del Fòrum 2004, es van fer canvis per 
millorar la vora del riu Besòs, es va tornar a fer ús del tram-
via i es va reformar i arreglar la zona costanera del barri de 
La Mina. També es va construir un port esportiu modern 
renovant les depuradores de la zona.

En 2012 es va celebrar el mil·lenari de la ciutat. Sant Adrià 
de Besòs disposa del Museu de la Immigració a Catalunya 
amb exposicions sobre la immigració rebuda a Catalunya. 
Hi ha una exposició permanent que inclou un vagó de tren 
anomenat “Sevillano”.
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La Mina és un barri de Sant Adrià de Besòs, 
que limita amb el municipi de Barcelona. Passa 
el riu Besòs, la ronda de Dalt i el ferrocarril de 
Mataró.Aquest barri està format per 20 blocs 
de pisos. Hi ha 2721 habitatges i 181 locals. Ara 
mateix estan treballant per millorar l’estat de 
conservació, ja que els grans edificis de Barcelo-
na han aportat visitants i això fa que l’ordre i la 
disciplina tornin al barri de la Mina.

El barri de la Mina és el resultat d’una ac-
tuació sorgida en 1969, on l’objectiu era la 
desaparició de diferents nuclis marginals a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, com el Camp 
de la Bota, Casa Antúnez, la Perona… Les ur-
gències del moment van accelerar el procés de 
construcció del barri, sense tenir en compte els 
serveis finals.

La Mina és un barri de “creació instantània”, 
el 1975 tenia ja més de 15.000 habitants i 
2.029 habitatges, fruit del reallotjament de 
diferents grups de població i en la majoria dels 
casos amb molts dèficits socials, laborals, cultu-
rals i econòmics. El projecte va ser de Juan Fer-
nando Mendoza. Van ser moltes les famílies as-
sentades al barri.

Sant Adrià de Besòs
> La Mina

Malgrat les inversions realitzades 
al barri, la falta de coordinació de 
les actuacions i el difícil compro-
mís d’inversió a llarg termini han 
fet que no es produís un canvi 
efectiu i positiu a la situació del 
barri. El barri va agafar popularitat 
per les pel·lícules d’ètnia “merc-
hera”, rodades dins el barri de la 
Mina per exemple “Perros Calleje-
ros” al 1977 entre altres.

Els seixanta van ser els anys de 
desenvolupament a Espanya. I a 
Barcelona amb José María Por-
cioles com alcalde, van ser anys 
de molts canvis i transformaci-
ons. De noves infraestructures i 
un creixement desiguala la ciutat, 
amb molts barris populars sense 
serveis bàsics i on es vivia en con-
dicions infrahumanes. Els conflic-
tes es van multiplicar en les pobla-
cions adjacents i alguns punts de 
tensió encara persisteixen el 2020.
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A La Mina (10.372 habitants) es trafica i es 
consumeix més droga que en tota Barcelona 
(1,6 milions d’habitants). L’any passat La Mina 
va arribar a una situació límit i l’alcalde de 
Sant Adrià, Joan Callau, va expressar la seva 
preocupació pels elevats índex de pobresa 
i drogaddicció. La Mina va rebentar i avui les 
tensions s’han calmat una mica. Segons un veí, 
La Mina és l’escombriaire de Barcelona. “Reco-
llim tot el que sobra i molesta a la gran ciutat”. 
Barcelona té un deute històric amb Sant Adrià, 
segons el seu alcalde Callau. 

Hi ha un gran problema amb la pressió social i 
l’educació. L’absentisme és del 70% en l’ense-
nyança secundària. El fracàs escolar és molt ele-
vat. Una de les prioritats és enderrocar el bloc 
Venus, on viuen 240 famílies de diversos perfils, 
circumstància que fa difícil el reallotjament. 
Aquest edifici simbolitza la degradació d’un 
barri de ràpida creació i abandonament imme-
diat, que va activar Barcelona per erradicar el 
barraquisme dins la ciutat.

Santa Coloma té un passat que ens trasllada al neolític mitjà. 
Pel seu territori han passat civilitzacions i cultures molt 
diferents. Del segle VI a l’inici del I aC va ser emplaçament 
del poblat ibèric, que situat al cim del Puig Castellar va poder 
gaudir d’una posició defensiva i ben comunicada.

Cap al s. I aC, van arribar el romans i amb ells les viles i cases 
rurals que es caracteritzaven per la independència econòmi-
ca. Va haver-hi èpoques que depenien econòmicament de 
Badalona. En el s. XI, hi havia una població de 135 persones, 
situades al voltant de l’església, on es desenvolupava la vida 
quotidiana. Durant aquesta època es va construir l’únic edifi-
ci romànic que queda intacte, la Torre Balldovina.

Santa Coloma arriba al s. XVI amb un cert enriquiment, cosa 
que provoca la reconstrucció i reforma d’algunes masies, 
com la desapareguda Masia Castellar. Posteriorment, el 
creixement agrícola i demogràfic del s. XVIII, desenvolupa 
l’explotació de la vinya, cultius de secà i regadiu a les vores 
del riu Besòs. L’any 1786 la població la formen ja uns 730 
habitants i les construccions de l’època són Can Zam, Can 
Calvet, Can Dordal, Can Selva o Can Mariner.

Santa Coloma de Gramenet



R
ea

lit
at

s 
in

vi
si

bl
es

 –
 D

es
es

ti
gm

at
it

za
nt

 b
ar

ri
s 

ob
lid

at
s

38 39 

La inestabilitat política, desastres naturals, les 
epidèmies i guerres van provocar una recupe-
ració econòmica lenta. Fins a mitjans del s. XIX 
no es va recuperar i va ser llavors quan es va 
començar a industrialitzar, principalment en 
l’àmbit de teixits i pells.

A finals de segle van arribar els primers immi-
grants de Terol, per l’Exposició Universal de 
1888 i durant la dècada 1910 es van produir 
tres fets que van marcar Santa Coloma: la 
construcció de la nova església, l’església Major; 
el primer pont sobre el riu Besòs, obrint noves 
vies de comunicació i la creació de l’empresa 
Nacional de Terres, amb la qual es va urbanit-
zar la part de la muntanya amb la filosofia de la 
caseta amb el seu petit hort. 

La població va continuar creixent per l’expan-
sió econòmica de la Primera Guerra Mundial i 
les obres de l’Exposició Internacional de 1929 
juntament amb el metro de Barcelona. Tot això 
va fer que la població passés a ser de 2.728 
habitants el 1920 a tenir 12.930 el 1930. Això va 
portar a la configuració dels barris suburbials i 
a l’autoconstrucció.

El nou creixement va ser durant 
les dècades dels anys 50 i 70. El 
1975, Santa Coloma tenia 137.000 
habitants, ciutadans arribats la ma-
joria del sud d’Espanya. L’estruc-
tura del poble va quedar alterada 
i configurada entre el torrent de 
Can Zam i la riera de Fondo, ampli-
ant-se fins a la totalitat del terme.

Actualment, Santa Coloma conti-
nua vivint un procés de canvi amb 
una millora de parcs, i places, i 
un exemple és el parc Europa i 
el de la Bastida o el de Can Zam. 
La ciutat rebrà 15 milions d’eu-
ros per part de la Unió Europea 
en presentar al fons europeu 
l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI). 
Aquesta proposta suggereix una 
remodelació de diferents espais 
públics de Santa Coloma.
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Podríem definir el barri del Fondo com un barri de 
contrastos. L’estigma de Fondo ve de lluny formant 
part dels orígens del barri que es remunta a les 
primeres dues dècades del segle XX. És un barri re-
lativament jove, on la plaça del Rellotge és el centre 
i actualment punt de trobada dels veïns, en gran 
part, d’origen asiàtic.

El barri de Fondo, situat al districte 6, va comen-
çar comercialitzant el seu terreny com a lloc de 
descans del camp, a prop de Barcelona però lluny 
del soroll. Els anuncis de l’època el promocionaven 
com un espai molt sa i ben comunicat.

Entre altres societats, l’Empresa Nacional de 
Terres, va començar a vendre parcel·les que les 
famílies adinerades de Barcelona compraven per 
construir-se una segona residència per passar les 
vacances o caps de setmana.

Santa Coloma de Gramenet
> El Fondo

Però tot i l’època que era, ja van començar a 
haver-hi maniobres especulatives. Els anuncis 
animaven a comprar i prometien un augment 
de valor en un futur. Les empreses venien ter-
renys sense tenir en compte pendents o rieres 
que els feien impossibles d’urbanitzar.

Després de la Guerra Civil i durant l’època de 
desenvolupament, el barri de Fondo va co-
mençar a rebre la segona ona d’immigració. Els 
preus assequibles van convertir el districte en 
una zona densament poblada convertint-se en 
una àrea suburbial. Això va ser provocat per 
l’abandonament del barri després de l’època 
franquista juntament amb la necessitat de 
trobar lloc per viure que tenien les famílies 
obreres.

Famílies que vivien quasi en situacions infrahu-
manes donat al poc espai, manca d’aigua i 
clavegueram, llum… Tot això, una vegada ins-
taurada la democràcia, va provocar moviments 
veïnals, reclamant dignificar el barri mitjançant 
la construcció d’escoles i serveis.

Malgrat les dificultats de les diferents èpoques, 
Fondo ha estat punt d’acollida. Primer de dife-
rents llocs d’Espanya i després d’altres llocs del 
món.
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Avui en dia dels seus 16.000 habitants, un 43% són estran-
gers i una tercera part d’aquest 43% són veïns de procedèn-
cia xinesa.

Al principi de la immigració els andalusos es reunien amb els 
amics compartint xoriços, potatges o sopes i altres costums, 
cosa que avui es barreja amb olors del cuscús marroquí o el 
“ceviche” peruà.

Continua sent un barri amb limitacions, costums diferents, 
carrers mal traçats però, tot i això, plens de vida. Actualment 
al Museu de La Torre Balldovina es planteja una exposició de 
fotografies de l’època, que començarà amb el barri de Fondo 
i serà itinerant fins a mostrar tota la ciutat. 

Santa Rosa és un barri de Santa Coloma de Gramenet, situat al sud-est 
del nucli urbà. Ocupa la vall del torrent d’en Gener i el vessant nord de la 
serra d’en Mena. El districte 5 està format per tres barris: Santa Rosa, que 
n’és el més poblat; el Raval i Safaretjos.

Santa Rosa es va formar la dècada de 1920, formant parcel·les de finques 
rústiques com la de can Banús Vell i la construcció de la carretera de 
Sant Adrià del Besòs i la Roca del Vallès. A partir del 1950, amb la gran 
arribada a Barcelona de població d’altres indrets de l’Estat, es va acce-
lerar la urbanització dels barris de la serra d’en Mena i va provocar un 
creixement descontrolat i amb un dèficit d’equipaments i serveis. Això va 
provocar un malviure perquè no tenia uns mínims necessaris ni un espai 
per recol·locar a tanta gent.

La Línia 9 del metro de Barcelona, que connecta, entre d’altres, Fondo, 
Santa Rosa i Singuerlín, es va inaugurar l’any 201, cosa que va forçar a 
reorganitzar l’allotjament d’alguns dels veïns per tal de poder construir 
l’estació.

No cal dir, que igual que Fondo, és un barri que a poc a poc es va actualit-
zant i gràcies als ajuts externs la gent va sent cada vegada més solidària a 
l’hora de col·laborar en les millores de la zona.

Santa Coloma de Gramenet
> Santa Rosa
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Per tal de donar resposta a tot 
allò que requereix el barri pel 
que fa a millores a l’espai públic i 
la mobilitat, el districte té previst 
posar en marxa el Pla de manteni-
ment de Santa Rosa, un seguit de 
propostes que milloraran el barri i 
afavorirà l’accés al mercat laboral 
a les persones que es trobin en 
situació d’atur. 

Entre aquestes, hi trobem la neteja 
i reparació del paviment malmès, 
substitució de senyals de trànsit i 
semàfors, reforçat de la il·lumina-
ció de l’avinguda dels Banús, ei-
xamplament de voreres i transfor-
mació de l’aparcament, el qual s’ha 
suprimit en alguns carrers per tal 
que sigui d’ús exclusiu pels veïns i 
comerciants.

45 

El Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès), és un barri situat al districte 3, 
al nort-oest del nucli urbà, entre els vessants 
meridionals de la serra de Sant Mateu i el 
Besòs. Dins del mateix districte també trobem 
Can Franquesa, Can Calvet, La Guinardera, Les 
Oliveres i el barri de la Serra de Marina.

La carretera de Sant Adrià a la Roca el divideix 
en un sector meridional, ocupat per indústries 
i per una àrea classificada d’equipaments i parc 
urbà, i en un sector septentrional, més munta-
nyós, de caràcter residencial.

Es va formar als anys vint amb torres d’estiueig, 
obra d’Emili Singuerlín i Ros, un comerciant 
de cotilles, popularment conegudes com a 
“corsés”, que va emprendre una promoció 
immobiliària per a la construcció de dotze cases 
principalment per a gaudir-hi a l’estiu, envol-
tades de camps i vinyes. És per aquest motiu 
que el barri rep aquest nom. Emili Singuerlín, a 
causa de l’expansió econòmica, va creure que, 
ja que molta gent buscava pels voltants de la 
ciutat de Barcelona un lloc on trobar o construir 
torres d’estiu, havia d’aixecar aquestes dues 
casetes al barri per tal de llogar-les durant la 
temporada d’estiu.

Santa Coloma de Gramenet
> El Singuerlín
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Actualment Singuerlín està format, més aviat, per blocs de 
pisos que han substituït gran part d’aquelles cases d’estiu, 
doncs en queden només algunes al principi del carrer Sin-
guerlín. Els primers blocs es van construir durant la dècada 
de 1960, mentre els veïns suplicaven serveis amb protestes i 
manifestacions. 

I és cert que gaudeixen d’unes vistes envejables de la ciutat 
de Santa Coloma de Gramenet i Barcelona, així com de les 
Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i l’infinit mar. Tot i 
això, els veïns denuncien que la ciutat faciliti la mobilitat i 
que no tinguin ni unes escales mecàniques (Teresa Jiménez, 
presidenta de l’Associació de Veïns de Can Franquesa). És 
un barri familiar, humil i de classe treballadora, amb una 
sola escola de 360 alumnes, un 30% dels quals tenen pares 
migrants. I és que pels habitants de Barcelona, segurament 
Singuerlín sigui només un munt de blocs de pisos grocs i 
rosats que es veuen des del cotxe a l’entrada i sortida de la 
ciutat de Barcelona.

Tot i que encara demanen residències públiques per a gent 
gran i centres de dia, avui dia hi ha diferents espais que 
ofereixen activitats diàriament o setmanalment, com ara 
l’Associació de Veïns Singuerlín, l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes, la Sociocultural Els Ibers, el club de Futbol Singuer-
lín, la Biblioteca, el Centre Cívic Cruïlla o el club esportiu de 
submarinisme Bulldog Diving.

Tot i ser un barri molt obrer, amb el temps ha anat prospe-
rant i l’Ajuntament hi ha contribuït a l’actualització construint 
col·legis, associacions diverses, comerços i el famós Mercat 
de Singuerlín.
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Referents

En las sociedades en las que dominan las 
condiciones modernas de producción, toda 
la vida se presenta como una inmensa 
acumulación de espectáculos.

La Internacional Situacionista

> Guy Debord

Després de la Segona Guerra Mundial, diferents 
moviments d’avantguarda van començar a rellevar 
el surrealisme, l’objectiu del qual era fusionar art i 
revolució. El surrealisme, moviment d’avantguarda 
més important del període entre la Primera i la 
Segona Guerra Mundial i creat a partir del Manifest 
surrealista d’André Bretón, incitava als artistes a 
què totes les seves labors estiguessin orientades 
a l’activitat de transformació del món. Conegut per 
la mescla d’arts visuals i escriptura, i imaginari no 
usual, i l’intent de dur a terme una revolució tant 
personal com cultural, social i política.
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El situacionisme va ser un moviment avant-
guardista europeu que es va desenvolupar 
entre els anys 1957 i 1972, i va ser fundat per 
Guy Debord, un moviment que va generar 
no només una estètica, sinó una de les bases 
teòriques més sòlides de la crítica de la cultura 
contemporània. Una organització revolucionària 
formada per artistes i intel·lectuals que tenia 
l’objectiu d’acabar amb la societat de classes 
i el capitalisme com a sistema opressor en la 
societat occidental.

Podríem dir que va ser una crítica social molt 
radical, vinculat a l’anarquisme, que va suggerir 
l’autogestió en tots els aspectes, sent avui més 
necessari que mai. Va suposar una aportació 
clau en la intenció d’ajuntar art i vida. Actuava 
des del treball cultural, estratègies pensades 
com a eines de transformació radical, com a 
instruments de revolució.

Així doncs, el situacionisme va prendre el relleu 
del pensament revolucionari que tenia el sur-
realisme. Bretón afirma en la primera publica-
ció de la revista Internationale Situationniste 
(1958): 

51 

Els seus conceptes ideològics, 
elaborats de manera clara en els 
seus nombrosos textos, denuncien 
l’alineació que produeix la societat 
de consum, proposant una sèrie 
d’estratègies per a l’alliberament 
de l’individu, bases que giren al 
voltant de la creació de situacions. 
Les situacions van ser actes breus, 
autèntics, únics i per això, impossi-
bles de comercialitzar.

“Es fa necessari en la cultura un moviment 
revolucionari que s’apropiï, amb gran efectivitat, 
de la llibertat d’esperit i la llibertat concreta dels 
costums que va reivindicar el surrealisme. Per 
al situacionisme, el surrealisme va ser només el 
començament de l’experiència revolucionària 
cultural, experiència que gairebé immediatament va 
tocar sostre en la pràctica i en la teoria. Es tracta de 
portar-la més enllà.”
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Walkscapes, 
el andar como práctica estética

Francesco Careri té una manera pròpia de narrar, investigar 
i ser. Proposa el fet de caminar com a una eina crítica, una 
manera obvia de veure el paisatge, i ho fa com Stalker, una 
manera de fer i plantejar-se que es pugui dur a terme. El 
grup Stalker és un grup format per joves arquitectes que ha 
intentat reactivar aquesta manera de caminar que ha acabat 
generant arquitectura i paisatge. Una pràctica experimental 
que utilitza diferents eines depenent de les seves necessi-
tats, que pretén evolucionar l’arquitectura d’una condició 
estàtica a una dinàmica.

“Walkscapes, el andar como práctica estética” és un llibre pu-
blicat per Gustavo Gili l’any 2002 i que compta amb el pròleg 
de Gilles Tiberghien. Les pàgines sempre consten de dues 
columnes, una en castellà i una altra en anglès. 

Les intencions dels situacionistes, el grup Stalker i de Fran-
cesco Careri comparteixen el desig per les investigacions 
urbanes i les transformacions contemporànies. Tot i això, 
els situacionistes ho plantejaven com a discussió filosòfica, 
mentre que Careri ha anat més enllà, operant totalment 
basat en la pràctica.

La teoria de Careri suggereix una pròpia pràctica de cami-
nar, una nova lectura de la història de l’art, des dels menhirs 
i l’Antiga Grècia, fins al “land art”. També fa referència a 
l’expressió italiana “andare a Zonzo” que es tradueix com 
deambular, rondar o caminar sense una destinació fixa, amb 
les observacions no només artístiques sinó antropològiques, 
filosòfiques i sociopolítiques.

Pel que fa als menhirs, planteja la seva organit-
zació gairebé com un acte fundacional humà. 
Caminant posseïm el poder simbòlic de poder 
transformar el paisatge, una acció que, després 
dels primers mesos de vida aprenent-la, s’ha 
transformat en un acte automàtic i inconscient. 
Així doncs, considera la possibilitat d’una arqui-
tectura que no ve donada tant per la creació 
sinó més aviat per la interpretació i la transfor-
mació del paisatge al caminar.

De tal manera que amb el seu llibre parla d’allò 
que ha aconseguit aquesta pràctica, que els ar-
tistes i filòsofs han sigut capaços de veure més 
enllà del que ja existeix i aportar i crear nous 
paisatges i relats.

El més interessant és com Careri explora 
aquestes transformacions que han patit els 
suburbis, entre la ciutat i el que abans era el 
camp, on sembla que les construccions desa-
pareguin. De la mateixa manera que fa el grup 
Stalker, caminar per aquells llocs ocults de la 
ciutat, pels que passen desapercebuts, lluny 
dels grans punts cèntrics. Doncs podem no tro-
bar-hi res en aquests grans punts i, per contra, 
trobar-ho tot en els suburbis. És per això que 
rep el nom “Walkscapes”, revela les fronteres 
de les ciutats identificant-les, amb un posicio-
nament polític, que té com a manera de veure 
l’urbanisme i l’art social amb l’objectiu d’aclarir 
la necessitat que tenim de viure bé.
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Careri, F. (2013) Walkscapes, el andar como práctica estética. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili

Careri, F. (2013) Walkscapes, el andar como práctica estética. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili
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Albert Lladó ens convida a qüestionar-nos allò que s’im-
posa així com la manera en què es construeixen els relats 
oficials i proposa crear una realitat pròpia. “La travesia de las 
anguilas” és una novel·la d’iniciació a la vida que connecta el 
passat i futur, narrat pel Jordi, el qual torna al seu barri de 
la infància, Ciutat Meridiana, per retrobar-se amb els seus 
amics: Juanito, Jaime, el Gitano, Núria, el Cabrero, el Rubio i 
l’Anna.

 Amb el seu llibre, Albert Lladó es remunta a les Olimpíades 
del 92 a Barcelona per parlar dels marges, de les fronteres, 
d’una realitat que ha resultat invisible. No ha volgut contri-
buir en l’estigmatització de la pobresa, ja que els personat-
ges no només viuen el dolor i la misèria, sinó que conviuen 
amb alegria i fraternitat, i mostra com és el present del Jordi. 
També denuncia com la història del barri ha fet que la ciutat 
de Barcelona els desplaci com a comunitat.

Al final, l’objectiu de Lladó no era donar veu a aquells que no 
la tenen sinó escoltar el seu silenci, les seves ferides, nos-
tàlgies…  I és que aquest silenci, l’anonimat i el barri invisible 
acaben provocant que es generin moltes preguntes.

La travesía de las anguilas

Lladó, A. (2020) La travesía de las anguilas. Barcelona: Galaxia Gutenberg
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Un món paral·lel

Joan Fontcuberta, comissari de l’exposició “Un món paral·lel” a l’Arts Santa 
Mònica, parla de com les imatges han passat a ser creades i decidides 
per càmeres automatitzades, intel·ligència artificial i algoritmes princi-
palment, deixant en segon pla l’ull i la càmera, que en un inici eren els 
protagonistes de la cultura de la fotografia.

Tot i que pot semblar molt innovador, l’automatització de la fotografia ens 
remunta a l’any 1871, a Califòrnia. Un grup d’amics polítics, aficionats a 
les curses de cavalls, debatien si durant el galop el cavall tocava sempre a 
terra amb alguna pota o, per contra, hi havia un moment en què cap pota 
tocava a terra. I és que en aquell moment no es coneixia cap manera de 
saber qui tenia la raó, fins que Leland Standford, un dels amics, va encar-
regar a Eadweard Muybridge que tractés de captar el moviment del seu 
cavall de carreres per poder corroborar la seva teoria, o no.

Muybridge va dissenyar uns mecanismes que el permetien una obturació 
molt ràpida, de 6.000 fps, per tal que no quedes una imatge borrosa. A 
més a més de poder congelar la imatge del cavall, havia de pensar com 
fer-ho per tal que un cop hagués fet la fotografia, el cavall no hagués 
marxat ja. El que va idear van ser uns fils molt fins col·locats horitzontal-
ment, utilitzats actualment també per poder comprovar els guanyadors 
de les curses, que provocava el disparament de la càmera un cop el cavall 
el creuava i es trencava. Aquest va ser un dels primers casos que es feia 
una fotografia automatitzada.

En resum, les imatges han deixat de ser fetes 
per les persones i han passat a ser automatitza-
des, sigui per animals o per Google Maps, com 
és el cas exposat en “Un món paral·lel”, expo-
sició produïda per Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. Els cotxes de Street View en un inici van 
ser dissenyades per a robar informació, cosa 
que va ser denunciada posteriorment. En l’actu-
alitat aquestes imatges de Google ens faciliten 
poder visitar i viatjar pel món sense moure’ns 
de casa, una aplicació que passa desapercebu-
da i que tenim integrada, ja que forma part del 
nostre dia a dia. Nou artistes utilitzen aquesta 
plataforma com un espai d’experiència, ja no cal 
anar a cap lloc i fotografiar-lo, molt probable-
ment ja són a la xarxa, fetes per altres usuaris, 
per càmeres de seguretat, drons o el mateix 
Google Street View, que al cap i a la fi ens mos-
tra una representació virtual de la realitat, de 
qualsevol lloc transitable del món.

Així doncs, aquesta eina també ha suposat un 
nou imaginari de recerca conceptual, que ha 
sigut plantejat i explotat per diferents artistes a 
escala mundial. 
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Clara Nubiola

Una dissenyadora gràfica barcelonina que se 
centra en el territori, els canvis urbanístics, el fet 
de transitar, en qui i com l’habita. Després de 
fer un màster en Antropologia social i urbana, 
i un postgrau en Arquitectura del territori a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, comença 
“Los Vacíos Urbanos” una publicació digital que 
planteja i es qüestiona molt projectes artístics 
i arquitectònics que estan relacionats amb el 
territori, i de la qual han sorgit diversos tallers, 
xerrades i exposicions.

A més a més, paral·lelament també treballa en 
diferents projectes propis en els quals treballa 
amb la deriva, la il·lustració i el fet de caminar i 
amb què es qüestiona aquesta motivació que 
té la Clara Nubiola per veure on i com habitem. 
Ha realitzat diferents tallers de derives i il·lustra-
cions, ha col·laborat amb diverses universitats 
d’arquitectura, medi ambient i il·lustració i ha 
participat en vàries exposicions col·lectives.

Principalment utilitza el dibuix per explicar què 
veu, el paisatge, la ciutat, el territori. Clara Nubi-
ola és l’autora del llibre “La guia de las rutas in-
ciertas”, Barcelona: Editorial Bside Books (2011). 

Un projecte que sorgeix de la necessitat de caminar sense 
rumb, de mirar, d’oblidar-nos dels recorreguts coneguts i 
quotidians. Així doncs, l’editorial Bside Books li enviava unes 
coordenades d’un punt en el qual començava un itinerari 
deambulant i dibuixant allò que veia i sentia.

“Los paseos invisibles” es planteja com un projecte de camp 
a distància. Nubiola va ser convidada a Madrid per fer una 
exposició però estava a Barcelona i no hi podia anar. De ma-
nera que va haver de buscar una alternativa. Solució? Google 
Maps. A través d’aquesta eina va triar a l’atzar 16 coorde-
nades de la ciutat de Madrid i es fan 16 passejades breus a 
partir d’aquestes. Amb aquest projecte, tenia 16 postals, 16 
passejades i 16 identitats de la capital. 

Per últim, també cal destacar el seu projecte fet recent-
ment degut al confinament per la Covid-19 “Construirse un 
paisaje”. Un mural de 4 m x 1 m de paper de taula i tinta xina 
amb diferents formes geomètriques, una espècie de “Do it 
yourself”, que consisteix a retallar, enganxar i contemplar 
–i pintar, si vols–. Un paisatge fet a mida, ciutats al teu gust, 
cansada de mirar per la finestra i veure cada dia el mateix.
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Nubiola, C. (2018) He caminat tots els carrers d’Olot. Barcelona: Gràfiques Alzamora, S.A.
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Font del Gos, un barrio  
olvidado de Barcelona

Albert Galeote es pregunta com pot ajudar, 
com a dissenyador gràfic, a una petita comuni-
tat de Barcelona. Aposta per un projecte social 
sobre la Font del Gos, un barri de Barcelona del 
districte d’Horta - Guinardó, desconegut per 
la majoria dels seus habitants, i ens mostra la 
fascinant història de les persones que hi viuen.

Un llibre, a l’abast de tots els veïns i de l’Ajun-
tament, que recull en primer lloc la història del 
barri, format a la dècada de 1960 després d’un 
“boom” urbanístic, on els petits barris es van 
expandir i va sorgir el nucli d’aquest, de la Font 
del Gos. Aquest estava format per habitatges 
unifamiliars de manera incontrolada i escasses 
condicions d’habitabilitat. 

La segona part del llibre les tres afectacions 
que pateix el barri, seguit per un recompte de 
les equipacions que té i de quines manquen, 
en comparació amb altres de Barcelona. I per 
últim, la quarta fase és un recull de fotografies 
fetes a les famílies, racons, cases i detalls de la 
Font del Gos, que convida al lector a treure una 
conclusió pròpia.

Pretén donar a conèixer la situació dels més 
de 300 veïns i veïnes del barri, mostrar les 
mancances i parlar sobre una de les zones de 
Barcelona que ni és un punt turístic ni està de 
moda com el barri del Gòtic, Gràcia o el Raval.
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Capital City

Actualment i des de fa un temps, el turisme 
és una de les indústries que mou més diners 
arreu del món i és que totes les ciutats compe-
teixen per atraure el màxim de turistes possi-
bles. D’aquesta manera i per tant, els edificis 
i monuments històrics i punts de referència 
culturals es van potenciant, cosa que resulta en 
un cercle viciós. 

Carlos Hernández ha dedicat quatre anys, des 
de 2014 fins a 2018, a fotografiar diferents ciu-
tats, com ara Madrid, Barcelona, Londres,  
Istambul o Seül, amb l’objectiu de mostrar 
qui surt perjudicat i qui obté els beneficis del 
desenvolupament urbà. Combina fotoperiodis-
me amb la fotografia editorial, el retrat, la publi-
citat i alhora desenvolupa projectes personals 
com n’és aquest: Capital City.

“Barrios marginados” és un dels aspectes que 
exposa i denuncia en el seu projecte. Lluny del 
que ens mostren les guies turístiques trobem 
aquells barris marginats que han sigut oblidats i 
desatesos per les administracions, els polítics i, 
sense anar més lluny, els habitants de les seves 

ciutats. Barris amb molta precarietat laboral, 
pobresa, equipaments pràcticament inexis-
tents o en males condicions i amb condicions 
de vida i salut molt pobres.

Fotografia veïns, carrers i condicions del barri 
de Khlong Toei a Bangkok, el Parc Olímpic de 
Seül, el barri de Ciutat Meridiana a Barcelo-
na i la zona de Piazza a Addis Abeba, entre 
d’altres. I tot i el desenvolupament econòmic 
i urbà que ha anat evolucionant en aquestes 
grans ciutats i capitals, els infrahabitatges, 
barris de xaboles i condicions de vida pèssi-
mes segueixen presents en gran part de la 
ciutat. Carlos Hernández denuncia com alguns 
d’aquests llocs marginats poden sortir a les 
guies turístiques que venen i proposen una 
aventura quan realment parlen de fer turisme 
per la pobresa. Ho defineix com “pornografia 
de la pobresa amb finalitats merament econò-
miques”.
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Hernández, C. (2014-2018) Capital City. Disponible a:  
https://www.carlosbcn.com/capital-city-barrios-marginados/
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Conceptualització

“Realitats invisibles” posa en dubte aquells 
barris que són més visitats i transitats de la 
comarca de Barcelona i proposa i convida a 
l’espectador o lector a experimentar més amb 
l’itinerari i l’observació dels llocs que han que-
dat invisibilitats per diversos motius, com ara 
la localització en la qual es troben, l’origen dels 
veïns que l’habiten o els prejudicis i pors que es 
tenen per la seva història i experiència.

Un projecte crític i social que dóna visibilitat a 
diferents barris de la comarca, els quals són 
Santa Rosa, el Fondo i Singuerlín a Santa Colo-
ma de Gramenet; Ciutat Meridiana a Barcelona, 
la Mina a Sant Adrià del Besòs i Collblanc - La 
Torrassa a l’Hospitalet de Llobregat. Es tracta de 
donar veu a aquells que no la tenen i convidar 
al fet que visitin els seus barris, els seus carrers, 
botigues, veïns, parcs i edificis.

Engloba un conjunt de principis ètics pel que 
fa a la innovació social i utilitza el disseny com 
una eina de transformació que beneficia a les 
persones, que les dóna suport, més enllà d’un 
producte per a ser venut i dirigit a un consu-
midor. Un disseny d’interacció amb la gent, 
que assumeix la responsabilitat d’un impacte 
positiu. No es tracta de dissenyar quelcom, sinó 
de dissenyar relacions.

Metodologia

La intenció era, en el moment que es va plantejar 
aquest projecte, donar visibilitat a aquells barris in-
visibles de la comarca de Barcelona, visitar-los i do-
cumentar l’itinerari amb il·lustracions, destacant el 
que és interessant que crea la vida urbana, els 
carrers, els parcs i les places, veïns i altres realitats. 
Convida a l’espectador a veure-ho i viure-ho.

Amb motiu de la covid-19 i el confinament, ja que 
no es podia sortir al carrer, s’ha hagut de buscar 
una alternativa, seguint amb la idea i proposta 
inicial però. I és que les xarxes socials i milions de 
plataformes en línia és el que gairebé tothom ha 
tingut més a l’abast en aquells moments.

Així doncs, diverses publicacions es van fer, resu-
mint el projecte i demanant la col·laboració dels 
veïns i usuaris, a xarxes socials com ara Instagram 
i Facebook. En la segona concretament va ser a 
grups i pàgines de veïns i barris com ara “We <3 
Ciutat Meridiana” i “Impulsa la Mina”.



R
ea

lit
at

s 
in

vi
si

bl
es

 –
 D

es
es

ti
gm

at
it

za
nt

 b
ar

ri
s 

ob
lid

at
s

72 73 

Després de rebre més de 100 opinions i propostes de llocs 
per a visitar, que tenen el seu encant i que mostren la reali-
tat d’aquests barris invisibles; sorgeix un nou plantejament: 
com et pots acostar a un barri sense sortir de casa? Google 
Maps és una eina utilitzada no només per saber com anar 
als llocs sinó també per visitar-los sense haver-se de moure. 
D’aquesta manera es van visitar tots els llocs mencionats i 
es va fer una selecció i posteriorment el disseny de diferents 
il·lustracions que, al cap i a la fi, són una interpretació pròpia 
dels llocs que conviden a veure’ls en persona, sentir-los, 
olorar-los, tocar-los i viure’ls.

Aquestes il·lustracions van acompanyades de dos tipus de 
textos. El primer és un més poètic que parteix de la idea i la 
sensació que transmeten aquests llocs, una introducció de 
cada barri que suggereix un primer contacte. Dins de cada 
secció dels barris, trobem uns textos que resumeixen la 
història de cadascun i que situa al lector en context per tal 
de poder imaginar i entendre d’on venen i com han arribat a 
ser el que són.
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Itinerari

Les localitzacions que es mostren en forma d’il-
lustració en la publicació han sigut proposades 
pels mateixos veïns del barri, que també con-
viden a l’espectador a visitar-los. Aquests llocs 
poden ser carrers, places, bars, restaurants, 
bars de copes o punts de referència històrics 
que passen desapercebuts per tots aquells 
que no visiten els seus barris i que tenen el seu 
encant.

Del barri de Singuerlín, a Santa Coloma de 
Gramenet, es mostren el restaurant Isalba, 
Sant Jeroni de la Murtra, el Recinte Torribera, la 
Torre Pallaresa, la Bastida, la Font de Sant Roc, 
el Bar Triana, la famosa “A” anarquista de Can 
Franquesa i el Frankfurt Singuerlín.

El fondo, també a Santa Coloma, té l’escola de 
música Can Roig i Torres, el Mercat Municipal 
de Fondo, el bar musical Bombay STK, la Parrò-
quia de Santa Coloma, el restaurant El Cruce, la 
pastisseria Sanz i el restaurant La Senda.

Dins la mateixa ciutat, al barri de Santa Rosa, 
coneixem 1982 Birres & Burgers, la biblioteca 
Can Peixauet, Can Mariner, el Bar Cervecería 
Tito, el restaurant L’Obra, l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet i el Museu Torre Balldo-
vina.



R
ea

lit
at

s 
in

vi
si

bl
es

 –
 D

es
es

ti
gm

at
it

za
nt

 b
ar

ri
s 

ob
lid

at
s

76 

A la ciutat de Barcelona, al barri de Ciutat 
Meridiana, podem visitar l’aqüeducte, el Castell 
Torre Baró, la Casa de l’aigua, l’Ateneu, el Centre 
Cívic i el Mercat de Ciutat Meridiana.

A La Mina, a Sant Adrià de Besòs, destaquem 
la Biblioteca Font de la Mina, el Centre Cultural 
la Mina, el Racó del Mariner, Sharma climbing, 
el pont del Ferrocarril, el Restaurant la Barca 
d’Adrià i el Mercat del Besòs.

I per últim a Collblanc - La Torrassa, ubicat a 
l’Hospitalet de Llobregat, veiem el parc de la 
Marquesa, l’As de Pikas, el Mercat de Collblanc, 
el Castell de Bellvís, el Teatre Juventut, el Museu 
de l’Hospitalet, Can Riera i els Jardins de Can 
Sumarro.

77 

Formalització

Publicació

La formalització del projecte consta d’un llibre 
format per diferents capítols que corresponen als 
barris (en ordre) Singuerlín, El Fondo, Santa Rosa, 
Ciutat Meridiana, la Mina i Collblanc - La Torrassa.

En primer lloc trobem una introducció que planteja 
i exposa les intencions i motivacions del projec-
te, així com una explicació que provoca i genera 
preguntes. Dins de cada capítol trobem un breu 
text poètic que resumeix les sensacions i esperit 
de cada un dels barris. Un seguit d’il·lustracions de 
diferents llocs i un text que les acompanya, explica 
i posa en context la història de cadascun d’ells, 
què volen, què els falta i perquè són com són. A 
les últimes pàgines, un índex on podem consultar 
cadascuna de les il·lustracions i saber-ne l’adreça 
per tal de poder-les visitar.
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Il·lustracions

L’estil de la línia, traç i forma de les il·lustracions respiren elegància, respi-
ren i suggereixen. Són una interpretació de tots aquells llocs que es volen 
mostrar i que conviden a visitar-los.

“Carboncillo - Desvanecer” és el pinzell utilitzat de la biblioteca de pinzells 
d’Adobe Illustrator amb un perfil d’amplada uniforme i un gruix de 0,2 pt. 
Un traç fi però amb personalitat, que simula el dibuix a mà, humà.

Per donar més vida a les il·lustracions, van acompanyades d’unes pinze-
llades que simulen aquarel·la, el pinzell “Color diluido - Grueso” de la bibli-
oteca d’Adobe també. Amb perfil d’amplada uniforme i un gruix d’1 pt. Els 
colors utilitzats són un rosa ataronjat #C88163 i un verd #6C8A84. Ma-
joritàriament amb opacitat al 100%. Uns colors que donen vida i perso-
nalitat també a les il·lustracions i que, alhora, aporten una elegància molt 
natural al projecte.
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Materials
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Gràfica

La tipografia protagonista de la publicació és la Didot, una 
tipografia de Firmin Didot de l’any 1783, amb un gran con-
trast entre fins i gruixos, línies rectes i finíssimes serifes que 
proporcionen una aparença molt clara i elegant.

Acompanyada per l’Open Sans, una tipografia “sans-serif” 
dissenyada per Steve Matteson, que es caracteritza per un 
disseny vertical, formes obertes i una aparença neutral però 
propera. A més a més té una molt bona llegibilitat en tots els 
seus pesos.

Pel que fa als elements decoratius, trobem tant pàgines sen-
ceres com pinzellades d’aquarel·la dels dos colors utilitzats 
en les il·lustracions, que aporten vida i dinamisme al conjunt 
de pàgines.
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Posada en circulació

XXX

Conclusions

XXX
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