
TEMPS ITERRITORI: MASIES, FhRIQUES 1 SERVEIS A NOU BARiüS. 
D'UNA ECONOMIA R L J A  UNA ECONOMIA GLOBALKZADA 

Tot seguit us proposem un passeig per nn sector moit concret del districte de 
Nou Barris. Els canvis d'ús del territori sera el nostre principal eix d'estitdi. L'objectiu és 
mostrar un espai que va canviant segons les necessitats de cada moment. 1 és sobretot 
en I'knbit urba on aquests canvis són més rapids. 

Ens ubicarem al barri de Porta, un dels catone barris que configuren el districte 
de Nou Barris, i més concretament, ens mourem entre la zona delimitada per l'avingu- 
da Meridiana, la ronda del Mig, el passeig devaUdaura i el passeig de Fabra i Puig. 

Amb aquesta passejada, podrem observar I'evolució economica i social de la zona. 
Veurem com s'ha passat d'una economia agncola (les masies de Can Verdaguer i Can 
Valent en són una mostra) a una economia globalitzada (I'Heron City i el futur Corte 
Inglés en són la prova). 

Akí doncs, comenqarem el nostre itinerari per les restes i els terrenys que confi- 
guraven I'antic poble de Sant Andreu de Paiomar i que representaven,fa tan sols un segle, 
la base economica del que avui anomenen Nou Barris,Aquesta economia es basava, prin- 
cipaiment, en I'agricultura, i els seus nuclis econbmics eren les masies. D'aquestes masies, 
encara se'n podem veure diles que eren forqa importauts: Can Verdaguer i Canvalent. 
Tant l'uua com i'alua formen part del cataieg del Patrimoni de I'Ajuntament de Barcelona 
i estan situades a I'antic camí de Piferrer,que unia els pobles de SantAndreu de Palomar 
i d'Horta. 

Al costat d'aquest antic camí hi trobarem el cementiri de SantAndreu,que actual- 
ment ocupa I'illa formada pels carrers de Piferrer, Garrofers, Escultor Ordóñez i Pintor 
Alsamora. Si continuem per t'avinguda de Rio de Janeiro, arribarem a I'anomenada plaqa 
de Harry Waker. En aquest indret hi va haver fms a la decada deis 70 del segle XX dues 
importants fabriques: la Harry Walker i la HispanoVilliers.Actuaiment, en canvi, hi tro- 
bem una plaqa, un centre d'atenció pnmaria,im instimt d'educació secundaria, un col.iegi 
d'educació infantil i primaria i un pavelló esportiu. 

'Ha col-laharat en la redacció d'aquest article Ricard Fcrnhdez iValenti,geografi anthc membre del 
Gmp &Historia de Nou Barris. 



El nostre passeig acabara a la zona coneguda com Can Dragó, que acull un parc 
esportiu, el centre d'oci Heron City i el centre comercial &El Corte Inglés,instal.lacions 
situades on abans hi bavia els anomenats Tallers del Nord, que foren inaugurats el 
1880. 

Can Verdaguer, Can Valent, el camí de Piferrer 

Des d'aquest indret encara es pot evocar el passat rural de Nou Barris.Aquest pas  
sat esta relacionat amb el món agrari i amb la vida que es feia en les masies situades a 
prop de la Riera d'Horta o de I'antiga vi¿ d'enllaf entre Sant Andreu i Horta, com ard les 
masies Can Verdaguer i Can Valent. 

L'antic carrer de Piferrer, conegut com a carrer del Bruc abans de l'agregació de 
SantAndreu a Barcelona el 1897, constituia una part del vell camí que comunicava I'an- 
tic poble de SantAndreu amb el d'Horta. Fins que no es va urbanitzar La rambla de Santa 
Eutalia (avui passeig de Fabra i Puig),procés iniciat el 1877, el veil camí del Bruc era 1%- 
nica via d'enllaf entre les dues poblacions.Amb la construcció de l'avinguda Meridiana, 
el 1962, el carrer de Piferrer va ser separat defmitivament de SantAndreu i el 1984 es va 
incorporar al districte de Non Barris. 

El recorregut que seguia el camí des de Sant Andreu fins a Horta comenCava a la 
parroquia de Saut Andreu de Palomar i la placa d'orfila, Continuava pel carrer de 
I'Ajuntament,la placa del Comerf i el carrer dc Pons i Gallarza. En el punt de confluen- 
cia d'aquest vial amb la Riera de Sant Andreu, s'hi troba el carrer de ConcepcióArenal i 
I'avinguda Meridiana, i s'arribava a I'actual districte de Nou Barris aproximadament a 
l'alfada del llac del parc esportiu de Can Dragó. En aquest punt es bifurcava entre el 
carrer de Garrofers, que conduia al cementiri, i el cdrrer de Piferrer.Tombava aquest 
carrer en dirrcció sud-est, tot creuant el passeig d'Andreu Nin,el carrer del PintorAJsamord 
fins a trobar I'actual carrer de Piferrer, just davant de la masia Caii Verdaguer.A conti- 
nuació, seguia pel carrer d'Alella en la seva confluencia amb el cdrrer de Maladeta. Des 
d'aquest punt creuava els carrers de Desfar i de Santanyí per darrere de la parroquia de 
Santa Eulalia devilapicina i s'endinsava fins al carrer de Pi i Molist, gairebr a tocar de la 
plafa delVirreiAmat.Tot scguit creuava el carrer de Sant Iscle, i per darrere del mercat 
municipal de la Mercé seguia els carrers de Pere d'Artés i devilapicina fins arribar a la 
Riera d'Horta per acabar a La plaga de Santes Creus, on hi havia I'antiga Casa de lavila 
d'Horta. Un cop descrit aquest rccorregut, és important indicar que el trdm compres 
entre el Uac de Can Dragó i el carrer de Desfar era I'antic carrer de Piferrer al qudl es fa 
referencia en el títol d'aquest article. 

A banda i banda de I'antic carrer de Piferrer existien cases que dataven de finals 
del segle XM i principis del segle XX. Es tractava d'habitatges menestrals de dos pisos 
amb un marcat caracter de poble, dotades fins i tot de quadres per al bestiar. No s'ha 
conservat cap d'aquestes edificacions ja que fofen enderrocades per obrir-hi la conti- 
nuació de la ronda del Mig, en el tram de l'actual carrer de Piferrer. Pero sí que es poden 
observar encara,al llarg dels carrers del PintorAlsamora i de Casas iAmigÓ, senzills habi- 
tatges obrers d'una sola planta. Formaven pan del primer barri de Porta, aparegut durant 
la segond meitat del segie XIX i el comencament del segle XX, com a conseqüencia del 
creixement demograftc i urbanístic que experimentava Saut Andreu en aquella epoca. 





Aquest conjunt d'antics habitatges esta desapareixent a poc a poc i aviat se n'enderro- 
caran els darrers, fruit de l'execució del PERi de Porta. 

Just al costat de I'actual carrer de Piferrer es troben les velles masies de Can 
Verdaguer i Can Valent. Són les construccions més antigues de la zona i ens poden 
ajudar a imaginar el paisatge agrari i ptenament mral que fa uns qiiants anys es dibui- 
xava en aquest territori. CanVerdaguer data del segle XVII i era una niasia envoltada 
de terrenys de conreu de seca i d'horta que arribaven ben hé fins a la Meridiana. Fins 
al 1987 bona part dels productes que la família Samsó i Montagut conreava es venien 
al mercat del Sant Andreu, situat molt a prop del vell camí de Sant Andrei~ a Horta. 
Aquesta n~asia esta inclosa en el catileg del patrimoni historicoartístic de Barcelona. 
L'edifici, amb la coneguda estructura basilical, consta de planta, d'un pis amb quatre 
habitacions i d'unes goifes. Una gran sala central presideix la planta i el primer pis. 
A baix hi ha la cuina amb una llar de foc i una llarga taula al mig.També se'n conser- 
ven el corrals. 

L'antignitat de CanValent es remnnta fins al segle XVI.Aquesta masia destaca pels 
seus ornaments arquitectonics; actualment es troba en un greu estat d'abandonament i 
amenasa d'enmnar-se; la teulada, de fet, ja es va enfonsar. Ja fa anys, les darreres activi- 
tats agncoles que s'hi van desenvolupar van estar relacionades amb la jardineria; poste- 
riorment, va acouir el magatzem i el centre administratiu d'una empresa constructora. 
1, actualment, és propietat municipal i, com CanVerdaguer, es troha inclosa també en el 
catseg del patrimoni de la ciutat. 

El cementin' de  Sant Andreu 

El cementiri de SantAndreu és testimoni d'una epoca en que no existia I'avingu- 
da Meridiana ni I'actual divisió de districtes municipals, i en que el terme municipal de 
Sant Andreu arribava fu~s a Coilserola. Per tal d'entendre com és possible trohar el cemen- 
tiri de Sant Andreu de Palomar fora de la demarcació de I'actual districte municipal M 
de Sant Andreu hem de fer una mica d'historia. 

Des de I'cdat mitjana, com era costum, la primitiva parroquia de Sant Andreu de 
Palomar tenia el seu propi cementiri. Estava sitiiat aproximadament en una esplanada 
entre I'actual església i el passeig deTorras i Bages.Aquesta situació es va mantenir fins 
al 1837, aiiy en que I'ajunranient de Sant Andreu va decidir enderrocar la vella església 
i constniir-n'hi ima de nova. Per tal de guanyar espai i evitar els problemes sanitaris que 
sovint ocasionava la presencia del cementiri al hell mig de la població, es va determinar 
buscar-hi un nou emplagament fora del nucli urba,perb a la vegada relativament proper 
i situat en un indret lliure del perill que ocasionaven les riktades de les rieres o del Rec 
Comtai. 

Un primer projecte estabiia instal.lar-lo a I'actual barriada de Prosperitat.Finalment, 
pero, el 1837 es compraren els terrenys del mas de Can Calc, emplacament actual del 
cementiri.Aquest lloc reunia unes bones condicions; &una banda, es trobava en un indret 
tranqiiil i a tocar de l'antic cami de Sant Andreu a Horta, el qual comengava precisament 
a la parroquia de Sant Andreu. D'altra banda, es trobava en una ileugera elevació a res- 
g~iard de la Riera de SantAndreu,que era a la vora. Un cop envoltat, el cementiri,per un 
mur @una algada considerable i d'haver rehut la corresponent benedicció,el 1839 es va 
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comencar a utilitzar.El cementiri se situa en I'actual illa formada pels carrers de Pierrer, 
Garrofers, Escultor Ordóñez i Pintor Alsamora. 

Cany 1862 es va inaugurar el darrer tram de la Iínia del femocamil de Barcelona 
a Saragossa,entre Montcada i Barcelona. Es tracta de les vies soterrades actualment per 
I'avinguda Meridiana.Aquesta línia ferroviaria ja va suposar un primer obstacle, tot i que 
Ileu, de separació entre Sant Andreu i el seu cementiri.Arnb I'agregació de Sant Andreu 
a Barcelona el 1897,el cementiri va passar a ser propietat de I'Ajuntament de Barcelona. 
pero va mantenir el seus serveis peral nou districte municipal TX.A inicis del sede  XX, 
els tallers de reparació dels Ferrocarrüs del Nord, construits en els actuals terrenys del 
parc esportiu de Can Dragó, suposaven iin obstacle més entre el nucli urbi tradicional 
i el cementiri de Sant Andreu. 

El 1955 les vies del ferrocarril van ser soterrades i, més tard, els tailers de repara- 
ció es van tancar. La construcció de la Meridiana per damunt de la via del tren, durant 
els anys 1965 i 1967, pero, va barrar definitivament el pas entre Sant Andreu i el seu 
cementiri.Finalment,la reestmcturació dels districtes de la ciutat va convertir I'antic d i s  
tricte M de Sant Andreu, en els nous dos districtes de Nou Rarris i de Sant Andreu La 
línia que delimitava aquests districtes era precisament I'avinguda Meridiana.amb la qual 
cosa el cementiri es quedava definitivament en el territori de Nou Raris. 

L'antic cementiri de Sant Andreu ha estat objecte de successives ampliacions i 
reformes des de I'any 1839, a mesura que ho exigia el mateix creixement demogrific 
del poble de Sant Andreu, primer, i del districte municipal E. després.A inicis del segle 



XX,l'Ajuntament de Barcelona va adquirir uns terrenys annexos al cementiri per tal d'am- 
pliar-lo. L'actual facana principal del carrer de Garrofers data del 1927, i cap a 1930 se'n 
va construir la capella. 

En l'interior del recinte s'hi poden observar evidencies de l'ampliació de comenqa- 
ments del segle XX, i se'n poden distingir dues zones, la de f'any 1839 i la del segie XX. 
El cementiri conté un recinte hebreu amb tombes a terra, segons la seva tradició.Així 
mateix, també conté nna zona reservada per a enterrar-hi cristians pr0testants.A la pla- 
ceta d'entrada hi trobem cls panteons de les famílies més importants, com els Basté, els 
Fabra o els Guix. Una de les tonlbes més visitades és la del ucapellanet~ Francesc Pla. 
També és forca visitada la tomba de I'il.lrtstre dramaturg andreuenc Ignasi Iglésias,que 
va morir el 1928. Destaca, per la seva monumentalitat, el panteó miiitar, erigit el 1940, 
pels guanyadors de la Guerra Civil. 

La Harry Walker i la Hispano ViUiers 

Arribem ara a I'iüa delimitada pel passeig devalldaura, I'avinguda de Rio de Janeiro 
i els carrers de Sant Francesc Xavier, de Badosa i de Baltasar Gracián.A finals dels anys 
cinquauta i fins a la decada dels setanta, aquests terrenys eren ocupats per dues impor- 
tdnts fibriques:Autoaccesorios Harry Walker S.A. i HispanoViiliers S.A., coneguda pos- 
teriorment com a Hispanomotor, S.A. 

Autoaccesonos HarryWalker S.A. s'ubicava al passeig devdldaura, cantonada amb 
el carrer de Sant Francesc Xavier i el carrer de Badosa. Ocupava els terrenys de I'actual 
CEIP Santiago Rusiñol, I'IES Sant Andreu i la zona del paveUó municipal VaUdauca més 
propera a l'institut d'educació secundana.Tot i que la placa que s'ha urbanitzat darre- 
rament en la corúluencia del passeig devaUdaura amb I'avinguda de Rio de Janeiro porta 
el nom «plaga de Harry Waken, la superficie de la placa, el pavefló Valldaura i el CAP 
corresponen propiament a l'altra fabrica contigua, la HispanoVilliers S.A. 

La Harry Waker era una empresa de construcció d'accessoris i recauvis per a 
automobils, eines i aparells auxiliars per a tallers de repardció, apdrells per a estacions 
de servei i equips de rec per aspersió. La planta devalidaura disposava de les insta1,lacions 
propies d'aquesta mena de fabriques: tallers de forja i soldadura, naus per a premsa,pin- 
tura i mecanització, i magatzems de material i peces fabricades. El 1960, la superficie 
total ocupada ja era de 3.400 m2. Posteriorment, va ser ampliada. Cap al 1970 donava 
feina a uns 470 treballadors. 

Cempresa havia estat creada el 1913 pel britanic Harry Walker, i es va consolidar 
definitivdment el 1926. L'objectiu de la nova societat era la representació, importació, 
fabricació i comercialització de maquinaria, aparells, accessoris i recanvis pera les indús- 
tries de I'autom6bil.A niitjan segie XX havia desenvolupat una xarxa d'empreses ñlials: 
Hispano Motor, SA,Constmcciones d'Equips Diesel SA,RedWright SA,Cadencs de Precisió 
SA i Renold-Waker SA.A més, la secció de petita niecanica pertanyia a I'enlpresa Sola,  
insta1,lada a Franca i aTorí (Italia). Fins al 1957 la Hdrry Walker ocupava uns terrenys del 
número 47 del carrer Galileu, a tocar de la plaqa de Sants.Aquell any es va traslladar al 
passeig de VaUdaura. 

El fet que una planta industrial de la importancia de la Harry Walker s'insta1,lés 
en aquest indret concret respon a determinats factors que cal entendre dins el context 



e epeiuasa~dai ieisa e!Aeq csa~dma eisanhv.pi7 Luedmo-~ F¡u!J~~u!~u~ sla!FAaUi?~!u 
-~i!~q itsa~dma.1 ap epua3!II eios 1461 la epepuy J~WA ..v.s 'sJa!ll!A oueds!~ q 

'$161 [a'eJJeg el ap nalprryiue~ e JaqeA.li~e~ el ap iellseii [e IeiaJ 
-nF¡as eioi qun nnq!~irio3 ueA SJOIJEJ sisanbe SIO~SJOIJ~TIX~ s1ap SIIOJOS sla ?IJI~UIIJ ap 
e!auamax el ap ua!uos anh suiy s1adGesopeR ap ! Ja!aeX Jsa2ueiJ iues ap sJaueJ slap 
sqaa sfa ua!aj anb o!stiiis!qurp\r,l e sax!anb sapenuTiuo3 sapad ~rlna~Be UEA sa sawalq 
-018 snas sla'iuauivu!J.csa~dma.l JeiJap e!aap aqmi eiuei!M ! eiui?ias sLue slap 8~en le 
euolaJJefl ~aiuam!~adxa EA anb o!~niqeuisnpu!sap ap sa~o~d [a'sam v.qo~iad lap sna~d 
sfap iuaiuaJ?u!,l que ie!~!u! e!aw.s aiib @uo!JeuJaiu! eqmouo~a !su> e1 ap saiaap sla 
nied e.4 iuamalqaqond ~ay@fih~e~ elCeiui?ias slap epe~ap el ap iuaunSuauio> 

'urnpJaA! iei!~adso~d ap o!JeuapJg,p le!xw eld lap su!p 
sosopu! uaAsisa ! naJpw iues ap spuisnpu! suoZ![od slap iuaiueBuo[[~ad e uio~ 'sanb 
-!~qy ap o!~ep@isq e[ e sieu!isap uaaeisa eqepoJ eaas e1 ! ia~pq~l'saui \r'suo!~e~!unmo~ 
sauoq saun ua~~~n8asse rmepneAap 8!assed lap o!~elapouia~ el ! eue!p!JaK el ap un] 
-nqo eiado~d q .suo!gpuo~ saisanbe wlduio~ ieiuadso~d ap epeuJeq q .siui?~ ap sla 

sed ou anb si~~eq saiu ! s!lduie sam sLuauai qwe iaipq un e eJ!Jqy e1 Jepensen 913 
-3npo~d e1 leqdun e esl~dma,l ap op3a.q) e1 JEW ua!aap sanb!mouo3a sa~!iciJadxa 
SaAou sal 'IuauralqeqoJd '6E61 la epe!Jp ~uanBisod e%Jall el ap sa~dsap 10.4 [a m~a-e 
E uaae.luamo~ euwolaJJeq el 'ieidmo~sap ~ad '! euevieJ 'qoLuedsa e!Jisnpu! el 'eimnb 
-u!~ sjap epeaap e1 ap slrng v'euola~ieg e xx alBas lap eim-as ! eiuenbu!~ sLue slap 



Espanya per la Harry Waiker en els anys quaranta.Va iniciar la seva activitat el 1952,va 
arribar a tenir 800 treballadors i el 1968 va tancar definitivament la s e a  planta de pro- 
ducció. El 1953 es va fabricar a HispanoVilliers el primer motor; es tractavd d'un mono- 
cilindre de dos temps. El 1954 va s'hi va fabricar el motor que equiparia la majoria de 
microcotxes, motocarros i d'alguna motocicleta de la Barcelona de I'epoca. Cal desta- 
car,entre d'altres,el microcotxe Biscuter amb motor HispanoVilliers de 197 cc.Amb I'a- 
pdrició del SEAT 600,va tinalitzar I'era dels microcotxes i I'empresa Auto Nacional, S.A., 
fabricant del Biscuter, va fer fallida. El mateix any, la Hispano Vüliers S.A. es va transfor- 
mar en Hispano Motor S.A., i va passar a dedicar-se a la fabricació de bombes d'aigua i 
motors industrials. L'any 1968 Hispano Motors va tancar la seva planta de producció del 
passeig devalldaura. I al comenfament dels anys setanta el consefl d'administració de la 
Harry Walker ja controlava la Hispano Motor. 

Durant la primera meitat de la década dels setanta del segle XX, la Harry Walker 
va protagonitzar alguns fets destacats relacionats amb la situació social i economica del 
Nou Barris d'aqiiell moment. En primer Iloc, els trebdiadors de la fabrica es van decla- 
rar en vaga des del 17 de desembre de 1970 fins al 15 de febrer de 1971. En segon Iloc, 
els veüis es van manifestar per aconseguir que els terrenys de la fabrica fossin destinats 
a equipaments urbans. L'Associació de Veins de Nou Barris va inaugurar, l'octubre de 
1976,un institut,el primer de toca la zona,en terrenys guanyats a la HarryWaiker.Es trac- 
ta de I'actudl ¡ES SantAndreu. 

I:a vaga de la HarryWalker va suposar una fita en la lluita per la millora de les con- 
dicions iabordls dels treballadors a inicis dels anys setanta a Barcelona. Els empleats de 
la fibrica van iniciar el seu moviment reivindicatiu a b tardor de 1970, jaque la inflació 
augmentava constantment i els sakaris ho feien a un ritme molt inferior. La manca d'un 
acord amb Ia direcció de I'emprrsa va generar ia vaga, que es va periiongar durant tres 
mesos i va genera la solidaitat dels trebdadors d'altres p n s  empreses com la Maquinista 
Terrestre i Mantima o la Solex deTorí (ítalia),Finalment,els treballadors que havien estat 
acomiadats van ser rcadmesos i van pagar als empleats els dies de vagd.Va ser una victo- 
ria dels treballadors i del moviment obrer de I'5poca. 

La reivindicació d'equipaments públics en els terrenys de la desapareguda Harry 
Walker a partir dels anys 1975 i 1976 va representar també un altre episodi rellevaiit 
del moviment veinal de Nou Barris. Friiit d'aquesta lluita i de la resposta positiva de 
I'Administració foil la construcció de I'IES Sant Andreu, del CEIP Santiago Rusiñol, del 
pavellóValldaura, del centre d'atenció primaria i de la placa que recorda el nom de la 
Harrv Walker. 

L'any 1880 es van inaugurar uns tallers dedicats al mantenitnent i la reparació de 
locomotores de vapor que ocupaven una part del barri de Porta. Es tracta defsTallers del 
Nord. Pertanyien a la companyia Caminos de Hierro del Norte de España, que explota- 
va les fínies Barcelona-Saragossa i Barcelona-Sant Joan de lea Abadesses. 

Aquests tallers limitavesi al nord amb el cdrrer de Garrofers;al sud,amb el torrent 
de Can Piquer;a I'est,amb la Iínia ferroviaria que resseguia la futura avinguda Meridiana; 
i a I'oest, amb cl carrcr de Piferrer. 



Els tallers estaven formats per un diposit de locomotores.un magatzem amb peces 
de recanvi i unes petites naus adossades dedicades a la reparació, el repintat, el mante- 
niment, la neteja i el desballestament de locomotores. 

Durant el primer terq del segle XX elsTallers del Nord es van convertir en un 
important centre economic de SantAndreu de Palomar Fhs i tot,van competir amh els 
tallers del Clot.de la companyia M7A. 

A finals de 1909.e~ va inaugilrar un baixador de passatgers en I'encreirament amh 
la rambla de Santa Eulalia (passeig de Fabra i Puig). 

Amb els anys, els tallers van duplicar la seva supeficie.Al nord limitaven amb la 
carretera de Comelii a Fogars deTordera (passeig de Valldaura). que podkd travessar-se 
per un pont sobre les vies del ferrocarril. conegut com el pont del Drag6. 

La postguerra va acabar amb la prosperitat economica. Els bombardejos de la 
Guern Civil van destrossar part del material mobil. Moltes locomotores no es van poder 
recuperar i faltaven peces de recanvi.A més,les condicions de treball van esdevenir molt 
preciries i els salaris dels treballadors molt baixos. 

L'any 1941 es va crear la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE). que 
va unificar les companyies ferroviaries espanyoles de via ampla en una de sola.Als anos 
cinquanta es va notar tina cena recuperació econ¿>mica, ja es va poder disposar de peces 
de recanvi originals per a les repancions i es van comenqar a deshallestar locomotores 
de vapor per I'increment de la tracció electrica. Les condicions salarials dels treballadors 
tambk van millorarA partir dels anys seixanta.els tallers de RENFE van patir tina decaden- 
cia per dos motius: 



- LI inclústria de Barcelona tendeix a mamar fora de la ciutat. 
- Es deixen de reparar locomotores de vapor.perqd h g n n  majoria ja eren e1t.c- 

triqiies. 
La iirhanitzaci6 de I'winguda Meridiana a Sant Andreu i Noii Barris va soternr la 

linia ferroviaria i el baixador de Sant Andreii-Arenal. L'any 1964. elsTallers del Nord es 
van rancar i abandonar Diinnt els setanta i els ~uitanta es van anar endrrrocant de mica 
en mica.A partir del 1990. en aquests terrenys es va construir el pare esportiii <le Can 
ilnnii. 

L'ai~inguda Meridiana 

Cenginyer i urhanista Ildefons Cerda, en presentar la seva proposta d'ibrbanitza- 
cii> del PIa de Rarcrlona.v:i estendre-lii una estnictiira ortiigonal d'rixample. Constitiiida 
per ciirrers rectes orirntats en sentit NW-SW i SW-NE. va projectar cinc gnns eixos de 
comiinicaci6: dos de perpendiciilars (passeig de Sant Joan i GnnVia) i tres de diagonals, 
dels qiials un tallava en diagonal la trama dels carrers (avingiidü Diagonal) i els altres dos 
seguien les linies imaginkries de IaTern: I'Equador (avingiida del Pactl.lrl) i el mcridii 
00 de <;reenwich, del qiial naixeria I'a\~ingiida Meridiana. 

LI seva coristrucci6 h ~ u  niolt lenta per culpa de di\~ersos m~itiiis.c«m a n  pel fet 
que noniés s'havia consolidat el tnim compres entre el carrer Marina i el ],are de la 
<:iiitadell:i. Entre el carrer Nivas de Toliisa i la placa <Ir les Gliries es van anlr erigint 
;iIgiinsedificis alinrats a I'avingiida, tot i I'ocupaci6 de la soprrficie pel ferroc:irril. que 
representava una barren fisica. 

En el territori de Noo Rarris. l'avinguda no existia. El paisatge el formaven les vies 
del Ferrocarril del Nord.els seiis tallers.el haixador i un extens camp usat per a conreus 
i pastiires, i sovint nlgiines masies. 



Aquesta imatge es va mantenir així fins ais anys cinquanta,moment en que l'aikau 
d'immigrants, la redacció del Pla Comarcal de 1953 i I'arribada del metro fins a Fabra i 
Puig I'any 1954, van rescatar d'una vegada per totes la idea d'urbanitzar I'avinguda 
Meridiana,petisada ara, pero,com una gran via &ida per als vehicles. La seva constmcció 
es va accelerar a partir dels anys seixanta, coincidint amb un mornent d'impuls econo- 
mic i amb la proliferació de I'automobil. 

La construcció de la Meridiana al seu pas per Sant Andreu i Nou Barris va tenir 
com a principals conseqüencies la substitució de la carretera de Ribes com a principal 
via de comunicació cap alvalles; el soterrament de les vies del ferrocarril i de l'estació, 
i la clausura dels tallers; tot plegat l'any 1964; I'enderroc de I'autenticaTorre del Baró, 
I'any 1967;un notable increment de la contaminació atmosferica i acústica deguda a la 
presencia de vehicles de motor; la degradació del paisatge circumdant, i la interrupció 
de diversos carrers que connectaven les dues bandes, com és el cas de l'antic camí 
d'Horta a SantAndreu. 

La hinció de la Meridiana, a partir de Fabra i Puig, era clarament la d'una antopis- 
ta, ja que ni carrers N edificis no es trobaven al mateix nivell, i el nombre de semafors 
era gairebé nul.Tan sols el passeig deVdidaura i laVia Favencia, a través d'un pas infe- 
rior, permetien anar de Non barris a Sant Andreu i a l'inrevés. Els vianants havien de tra- 
vessar l'avinguda per nns ponts de ferro. 

Aquesta sensació de malestar es va mantenir constant fms que, a partir de l'any 
1990, la situació va comengar a millorar relativament. En primer lloc, es va construir el 
parc esportiu de Can Dragó en els antics terrenys que havien estat ocnpats pelsTallers 
del Nord. Pel que fa a alves infraestritctures, els carrers del Pultor Alsamora i de Roselló 
Pórcel @rolongació del carrer de Garrofers) es van obrir fins a I'avinguda Meridiana, la 
qual cosa va motivar, en tots dos casos, la construcció d'unes escales i unes rampes a la 
banda de SantAndreu,i la instal4ació de semafors.Tot plegat facilitar ats vianants f'accés 
d'un districte a l'aftre i quedava superat a iú  I'efecte barrera. Posteriorment,la connexió 
entre l'avinguda Rio de Janeiro i el passeig de Santa Coloma també va permetre la ins- 
tal,lació de sernafors, contribuint d'aquesta manera a reduir la sensació d'autopista urba- 
na i a millorar les connexions entre Sant Andreu i Nou Barris. 

Parc esportiu Can Drag6 

Actualment,el parc de Can Dragó no és només un centre esportiu,sinó que repre- 
senta també un lloc de pas i de reunió dels vehs i veines, de manera que ha esdevingut 
una zona d'oci més del districte. Hi ha unes insta1.iacions gestionades per l'ernpresa 
Ubaefitness, SI. i un camp de futbol gestionat per un club. La resta dels espais del parc 
són públics i la ciutadauia en pot fer ús lliurement. Hi podem trobar pistes de petanca, 
taules de tennis de taula, cistelles de basquet, i espais oberts per on es pot passejar i 
seure. 

L'origen del nom prové d'una masia anomenada Can Dragó.Aquestes intai.lacions, 
que ocupen una extensió d'unes 12,6 hectarees, es troben en un gran espai situat 
entre I'avinguda Meridiana, des del pont del Dragó fins al passeig de Fabra i Puig, i el 
carrer Andreu Nin, des del passeig de Valldaura fins als carrers de Velid i Ciutat de 
Mallorca. 



El parc es troha en iin U i c  estratkgic dins del districte si es té en compte la importan- 
cia dels carrers qiie I'envolteii: I'avingiida Meridiana. la ronda del Mig « avingucla Kio de 
Janeiro. el passeig de Valldaiin o de Fahn i Pliig. 

Fins nls nnys seix;int:i del segle XX la zona va estar ocupada pelsTallers del Nord. 
que es trohaven al cosfat mateix de les vies del tren que.anvs més tard foren soterndrs 
donant Iloc a I'actual avingiida Meridiana. 

L'npro\.ació del Pla Genenl Metropoliti (1976) va assignar iin ús a la zona qiie ara 
ociip:i el pare esportiii Cin Dngó. tot i que iio se'n concreta cap proposts. 1:ohjectiii 
priniordinl e n  n>lucionar II insuficiencia d'eqiiipaments qiie tenia el districte de Nou 
Harris. 

L'anv 1984,amh I;i reclacrió del Pla Parcial del sector RENFE-Meridiana. es va ini- 
ciar el procés de rrnovacii> d'aquesta zona (anteceden1 directe del que més tard esde- 
vindria el pare esportiii de Can Dr.ig6) amb la proposta de la constriicció d'un parc line- 
al per sohre cle I'avingiida Meridiana i la creació d'iin complex esportiu. 

Entre el 1986 i el 1992, a Hacelona va Iiaver una g n n  promoció dels espais espor- 
tius com a conseqükncia de la celehnció dels Jocs Olimpics. En una part extensa clels 
antics terrenys que ociip:iren els Tallers del Nord es va comencar n pnliectar un gran 
cspai esp«rtiu. molt important tant per al districte com per a I;i ciutat de Barcelona en 
gener;il.Aqiiest projecte foii iniciar I'anv 1986 per les empreses <:onycon, Dngados i 
Tncsa-Bengnet, i dut a terme pels arqilitectes Enric Pericas. Miqiiel Espinet i Antoni 
Ilhach. i per I'arqiiitecte tecnicAmadeu Saura. 

1.a proposta del proiectr del parc esportiii va ser redactada conjiintament pcr 
!'Arca d'Esports. els districtes de Nou Harris i de Cant Andreu i I ' ~ r e a  de Projectes i 
Ohres. 



Aquest gran espai es pot dividir en tres grans zones, segons les caractenstiques 
de cada una. 

La primera s'estén des del passeig de Fabra i Puig fms al carrer del Pintor Aisamora 
(4,49 ha), amb el camp de futbol on juguen el E C.Alsamora i altres equips, la graderia 
per al públic, i el parc, on es troba la reproducció dels Aurigues OSmpics de bronze de 
Pdu GargaUo,escultura realitzada el 1929 per coronar la porta d'accés dels atletes a I'es 
tadi de Montjuic. 

La segona gran zona va des del carrer del PintorAlsamora ñns al carrer de Roselló 
Porcel (3,62 ha) i conté les piscines cobertes i climatitzades (una piscina gran, de 25 
metres i 8 carrils, i una altra d'aprenentatge amb només un metre de fondaria, cosa que 
dóna seguretat a la gent amb dificultats per nedar), el Uac i un espai de gespa tancat on 
es practica golf 

1 la tercera zona, limitada entre el passeigVaildaura i el carrer de Rosselió Pbrce1.(4,48 
ha), inclolu la pista d'atletisme i la palestra. 

La pista és de 400 m de corda, amb 8 carrers delimitats i amb un radi de 36,80 
m. El paviment esti fet de cautxú tant natural com sintetic, de superficie rugosa gra- 
vada i de griiix constant,amb propietats també constants al Uarg de tota la pista. Durant 
tot I'any, sobretot els caps de setmana, en aquest espai se celebren diferents actes cul- 
tural~ i esportius. En aquestes instal.lacions practiquen esport moltes persones disca- 
pacitades i es tracta de l'espai on , normalment, es realitzen els campionats d'Espanya 
de minusvalids. 

La palestra és la zona central del complex esportiu i és on hi ha les oftcines de 
direcció i del personal administratiu de la instal.lació,el taulell d'informació i els ves- 
tidors per als arbitres i els monitors. L'edifici també conté una sala de musculació,dues 
saunes (una a cada vestidor), una sala de reunions, una sala de miquines i una infer- 
meria. 

Les insta1,lacions del parc esportiu són de propietat municipa1,pero les de la sego- 
na i la tercera zona estan gestionades per l'empresa Ubaefitness, SL, que permet el fun- 
cionament autbnom de les insral4acions mitjanpnt el Uoguer dels espais; els cursets; les 
mdtncules i les quotes dels abonats. 

La mitjana d'edat dels usuaris d'aquest espai se situa entre els 30 i els 65 anys; el 
80% viuen al districte de Noii Barris i tan sols el 20% són de Sant Andreu. El radi d'in- 
fluencia d'aquest centre és d'uns dos quilometres. 

L'Heron City 

El centre d'oci Heron City es troba situat en una zona en expansió dintre de Nou 
Barris, concretament en el complex de serveis i habitatges planit3cat a m n  de la urba- 
nització dels antics terrenys de RENFE-Meridiana. El solar en el qual hi ha 1'Heron City 
esti delimitat per la mnda del M y  (carrer de Piferrer en aquest tram) i els carrers d 'hdreu 
Nin i del PintorAisamora. 

En aquesta mateixa zona es localitza el conjunt d'instai.lacions esportives del parc 
de Can Dragó,tres centres d'ensenyament secundan i un parc de bombers. L'Ajuntament 
ha previst ubicar al costat del centre d'oci un centre comercial, oficines i altres equipa- 
ments púbiics.A més, el barri de Porta -com s'anomena la zona de la qudl parlem- es 



troha en ple procés d'execiició d'iin PI:i de Reforma Interior que ha de modemitzar bona 
pan del teixit viari i dels hahitatges més antics. 

Aquest sector en expansió de Nou Barris disposa d'iines excel.lents comunica- 
cions; aixi. es pot accedir a I'interior del districte, tant a peu com amh vehicle motorit- 
zat,pel passeig de Fahn i Piiig,el passeig deValldaiin,el carrer del PintorAlsamon i per 
la mateixa mnda del Mig.Així mateix, tan aqiiesta ronda com I'avinguda Meridiana, molt 
prnpen en aqiiest punt al nus de IaTrinitat i a les rondes Litoral i de Dalt. apmpen la 
zona a I'interior de la ciutat de Barcelona i al conjunt de la seva irea metropolitana. 

La presencia. centenaria en alguns casos, d'altres editicis i equipaments propers 
a I'Hemn City ofereix un especial contrast amh aquest modern centre 1údic.Jiist al cantó 
oest de la ronda del Mig. en el mateix punt on hi ha I'Heron City, es troha el cementiri 
en iis de Sant Andreu i la masia Can PereValen1,anii en runes i en un estat d'ahandona- 
ment, pero inclosa en el catileg del patrimoni miinicipal.A por més de cent metres en 
direcció sud. respecte de la mateixa ronda del Mig, trohem CanVerdaguer,una altn masia, 
en aqiiest cas. pero, hahitada i en un hon estat de conse~ació .  

L'Heron City es va inaugiinr el 19 de setemhre de I'any 2001 i va ser presrntat 
com una gran siiperficie comercial amh una nova idea de diversió i d'oci urhi d'última 
genenció. única a Espanva i qiie respon al nou i avancat concepte que triomfa als Esrat 
Ilnits i al Regne Llnit. La seva oferta d'activitats.exclusivament de dirersi6,s'adreca a un 
extens i divers ventall de consumidors i I'honri d'obemin al púhlic 6s molt ampli.Aquest 



complex d'oci, constm~t per la immobiliaria anglesa Heron International i la promote 
ra espanyola iayetana, és el tercer centre d'aquestes casdcteristiques que Heron intemational 
obre a Europa. El primer va ser a Estocolm i el segon a Las Rozas, molt a prop de Madrid, 
el 1999. En el moment de la constnicció de 1'Heron de Nou Barris, l'empresa anglesa 
tenia previst inaugurar un centre d'oci identic avalencia @terna Pdrk) i un altre a Lisboa. 
1:Heron City s'ha convertit en la tercera gran siiperficie de Catalunya dedicada a t'oci: 
el 1995 es va posar en marxa el Maremagnum,al portVeU de Barcelona, i el 1998 va obrir 
les seves portes La Nit delvalles, aTerrassa. 

Aquest complex arquitectonic dissenyat per l'arquitecte Juli Capella consta de 
tres ediftcis principals (de muntanya, de turó i de mar), una plaga central i tres portes 
d'accés (la Lluna, l'Eclipsi i el Sol). La plaga a l'aire lliure, anomenada el Pla, és el centre 
geometric del complex i el lloc de confluencia de les tres entrades al recinte, i on es 
troba també IaTorre dels Somnis, el Jardí Encantat i un sistema de sortidors d'aigiia que 
s'activa a voluntat del visitant. 

La impressió de conjunt del recinte és d'un enorme contrast entre t'exterior 
sobri i I'interior pie de moviment, llum i color. Les quatre faganes exteriors, de murs 
verticals i elevats, decorats amb colors terra i ocres i amb petites finestres regulars, 
centren tota l'atenció del visitant des de qualsevol de les tres grans entrades que con- 
flueixen en el Pla. 

L'Heron City ha provocat una profunda impressió entre el veinat. Hi ha hagut tant 
reaccions a favor com en contra. Les veus favorables han argumentat l'efecte dinamit- 
zador que el complex exercici en l'economia d'aquesta zona del districte de Nou Barris. 
A més, els responsables d'Heron City sostenen que l'impacte negatiu per al veinat ha 
estat molt reduit. Els establiments musicdls han estat insonoritzats, la neteja és escrupu- 
losa i s'ha dedicat una especial atenció a la seguretat dins del recinte. 

Les veus cntiques assenyalen, en primer Iloc, que I'efecte sobre I'economia de la 
zona sera més aviat causa de desertització. En segon Iloc, desaproven t'americanització 
dels costums d'oci que implica un centre Iúdic com I'Heron City, característica espe- 
cialment cmfatitzada per una estgtica hollywoodiana, tot i I'adaptació als gustos locals 
que s'ha fet.També han qualificat el complex de majestuós monument al servei d'un 
consum despersonalitzat per una oferta globalitzada i identica a altres Uocs del planeta. 
A més, i'accés al centre d'oci depen en bona mesura del vehicle privat, ja que el 48% 
dels visitants són veins de Barcelona i l'altra meitat prové de la seva area metropolitana. 
Finalment, aquestes veus critiques també han volgut fer notar els problemes de segure- 
tat que una excessiva concentració de visitants podria generar. 

A mode de conclusid 

El territori en que vivim esta sotmes a un canvi constant; les transformacions urba- 
nístiques, sociais i economiques provoquen les inodificacions en el paisatge. És per aquest 
motiu que considerem que aquesta passejada que hem proposat pot resultar molt útil 
per visitar i observar els canvis que ha patit aquesta zona tan singular 

La singularitat d'aquesta zona és deguda, d'una banda, a la gran disponibüitat de 
terrenys provocada pel canvi d'ús que han patit els camps de conreu i les masies, o els 
solars d'antics tallers o fabriques, i d'altra banda, a unes vies de comunicació (camí de 



Piferrer, línia ferroviaria, avinguda Meridiana, ronda del Mig i passeig de Valldaura) que 
han permes sempre I'establiment de masies o la instal~lació de fabriques i serveis que 
necessiten estar ben comunicats amb altres zones de la ciutat. 

Atesos aquests dos factors, s'entén que la complexitat del canvi dels usos del sol 
sigui més gran en aquesta zona que que no pas en la resta del disuicte. No s'ha passat 
només de I'ús rural a l'ús més aviat residencial, sinó que també ha estat necessari I'ús 
del sol pera la instal.lació d'indústries i d'empreses de serveis. 

Caldria afegir, encara, que la zona esdevé singular també pels usos i les empreses 
que han ocupat els terrenys que han estat centre de la nostra atenció: 

1. Els tallers de reparació d'una important companyia ferroviaria:Tallers del Nord. 
2. Dues grans fabriques de la indústria de I'automoció (Harry Waker i Hispano 

Villiers), Nials d'empreses internacionals. 
3. Dos complexos d'oci, I'Heron City i el Corte Inglés, amb centres comercials i 

de serveis, que s'emmarquen dins de I'economia de la globalització. 
Tot i el risc de semblar molt agosarats, ens atrevim a afirmar que aquesta zona del 

districte no respon al topic de Nou Barris, que diu que es va passar d'una zona mral a 
una de residencial, després d'uns anys d'especulació urbanística afavorida per I'allau 
immigratoria dels anys seixanta i setanta del segle XX. 

Queda clar, doncs, que no es poden predir ni planiftcar encara els canvis que s'han 
de produir en el fittur en aquesta zona i en d'altres, ja que tot canvi ve condicionat per 
les necessitats urbanes i socials de cada moment. És per aixo que la ciutadania encara 
pot incidir-hi. 
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