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EL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
APLEGA UN CONJUNT DE BARRIS
amb una gran vida social i on l’ac-
tivitat quotidiana sovint transcorre 
a peu de carrer. Ens trobem en el 
districte més extens de Barcelona i 
en un dels més populars. Bona part 
del seu territori està travessat per 
carrers estrets i cases baixes habi-
tades per homes i dones que tenen 
un llarg arrelament amb l’entorn i 
on la solidaritat i la consciència cí-
vica s’expressen a cada pas.

SANTS-MONTJUÏC
BARRIS POPULARS I UNA MUNTANYA

El districte és d’una diversitat que 
sorprèn al passejant. Sants, Sants-
Badal, Hostafrancs i la Bordeta van ser 
en bona part terrenys agrícoles i poc 
poblats. Es van desenvolupar a partir 
de la gran expansió de Barcelona al 
segle XIX i amb l’arribada de diverses 
indústries que no trobaven lloc dins 
de la gran ciutat. Les carreteres de 
Sants i de la Bordeta eren els grans ei-
xos per on passaven els productes que 
la capital necessitava, i al seu voltant 
van sorgir serveis i negocis relacionats 
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amb aquells homes i dones que esta-
ven de pas.

Els tres barris situats al peu de 
Montjuïc eren també zones de con-
reu, però tenen especificitats dife-
rents. Font de la Guatlla va néixer com 
un petit nucli habitat gràcies a l’im-
puls de l’Exposició del 1929. Poble-sec 
va romandre durant molt temps, tot i 
la seva proximitat a Ciutat Vella, com 
un territori sense edificar per la seva 
consideració de zona militar. No va ser 
fins a mitjans del segle XIX quan es va 
començar a urbanitzar la zona, i grà-
cies a això el nucli encara manté una 
envejable homogeneïtat.

El cas dels barris que es troben a 
ponent de la muntanya és una mica 
especial. Tot i que les construccions 

actuals són sobretot de les últimes dè-
cades, la Marina del Port i la Marina 
del Prat Vermell van estar poblats fa 
com a mínim tant temps com l’àrea 
del pla de Barcelona. Així ho testimo-
nien els jaciments neolítics localitzats 
o l’evidència que allà s’hi situava el 
port de la ciutat des de temps dels fe-
nicis fins al segle XV.

I per últim Montjuïc. Aquest dis-
tricte també inclou la muntanya que 
durant segles va estar vedada als bar-
celonins a causa del seu ús militar. 
Avui, els seus parcs i jardins i els seus 
equipaments culturals i esportius són 
una invitació a reconquerir el cim i les 
faldes d’una mola que s’alça orgullosa 
per sobre de Barcelona, la Mediterrà-
nia i el Baix Llobregat.
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LA BORDETA ERA A PRINCI-
PIS DEL SEGLE XIX un
petit nucli de cases 
que s’estenia a 
banda i banda 
de la carretera 
que conduïa a 
Sant Boi i, des 
d’allà, a Tarragona. 
Aquella concentra-
ció humana situada al 
peu de l’antiga Via Augusta 

SANTS-MONTJUÏC
LA BORDETA

romana va desenvolupar-se 
molt ràpidament amb 

l’obertura de les pri-
meres fàbriques, i 
sobretot a partir 
del moment en 
què va comen-
çar a funcionar 

l’immens complex 
fabril de Can Batlló. 

La gran reserva de ter-
renys disponibles va afavorir 

El barri de la 
Bordeta és una 

estranya barreja de 
carrers amb una trama 
densa com la de Sants, 

blocs de pisos nous i 
una gran reserva de 

sòl disponible
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LA BORDETA

la instal·lació de pelleries, cooperati-
ves vidrieres, fàbriques d’olis, motos 
(Ossa) i cotxes (Hispano Suiza), així 
com l’arribada de nous habitants.

El barri actual és una estranya bar-
reja de carrers amb una trama densa 
com la de Sants, de blocs de pisos 
nous i d’una gran reserva de sòl dis-
ponible. Com en el passat, l’encara 
anomenada carretera –de la Bordeta 
quan passa per Hostafrancs i més en-
davant carrer de Gavà i carrer de la 
Constitució– continua estructurant 
un territori que queda clarament 
delimitat en el seu extrem sud per 
la Gran Via.

El futur del barri i les esperances 
de millores dels veïns estan diposita-
des a Can Batlló. La gegantina fàbrica 
–ocupa quasi el 20% del territori de la 
Bordeta– haurà de deixar pas a nous 
carrers, àrees verdes, equipaments i 
blocs de pisos. Mentrestant, el nucli 

ofereix als passejants un divers ven-
tall d’atractius, des de l’estació mo-
dernista de Magòria o l’encantadora 
plaça del Fènix, fins a les modernes 
Torres Cerdà o un dels últims pasillos
de la ciutat.

1 PLAÇA DE LA FARGA

A tocar del barri de Sants, aquesta 
plaça rectangular és coneguda pel 
tipus de negoci metal·lúrgic que allí 
hi havia. El 1908, després de la desa-
parició de la farga, el solar va acollir 
un velòdrom i els veïns van passar 
de l’escàndol dels martells contra el 
ferro roent al silenci relatiu de les bi-
cicletes. El 1956 arribaria la urbanit-
zació de la plaça, ampliada el 1983. 
El 1974 els veïns van organitzar una 
protesta pels gasos que sortien del 
refugi antiaeri que hi ha al subsòl.

1
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CA L’ANGLÈS
Ca l’Anglès és una animada cerve-
seria del carrer Gavà, 14, cantona-
da Gayarre, molt freqüentada per 
veïns de la zona. Els propietaris 
ofereixen una gustosa oferta de 
tapes (molt recomanable la de 
calamarsets) així com una variada 
carta de cerveses que inclou des de 
Guinness irlandeses fins a marques 
llatinoamericanes. 

2 JARDINS DE CELESTINA VIGNEAUX

Els Jardins de Celestina Vigneaux 
(Cuyàs, 21) porten el nom de la pe-
dagoga gironina que va introduir 
el mètode Montessori a les escoles 
catalanes. Va ser la mare del filòleg 
Joan Coromines i el 1907 va fundar 
la primera cantina escolar, al veí barri 
d’Hostafrancs. Els jardins, envoltats 
de blocs de pisos nous, són molt 

2
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LA BORDETA

usats pels veïns, que en alguna oca-
sió han denunciat l’estat d’abandona-
ment en què es troben.

3 ESTACIÓ DE MAGÒRIA

El 1912 va entrar en servei l’estació 
de tren de Magòria (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 247), a un barri (l’ac-
tual Font de la Guatlla) que es trobava 
a l’altre costat de la Gran Via. Amb el 
temps, l’estació ha quedat integrada 
a la Bordeta. L’edifici, de l’arquitecte 
modernista Josep Domènech i Esta-
pà, té una vistosa torre ornada amb 
quatre rellotges, cobertes inclinades 
i obertures emmarcades amb maó. 
L’estació està ocupada per un centre 
cívic que fins al 2010 gestionava di-
rectament l’Associació de Veïns d’Hos-
tafrancs. L’estació pertanyia a la línia 
Barcelona-Martorell i el 1926, quan 

es va inaugurar l’estació soterrada de 
la plaça d’Espanya, va deixar de rebre 
passatgers. A partir d’aquell moment 
i fins al 1976, va estar especialitzada 
en mercaderies. L’antic camp de vies 
acull ara un camp de futbol.

4 ELS ÚLTIMS ‘PASILLOS’

El número 16 del carrer de Bartomeu 
Pi és una relíquia d’altres temps. Ens 
trobem davant d’un dels últims pasi-
llos que sobreviuen a la ciutat. Aquí 
hi van viure durant molt temps famí-
lies que treballaven a la veïna Casa 
Batlló. Les obres de l’Exposició Inter-
nacional del 1929 havien provocat 
una gran afluència de població i la 
falta de cases va obligar a buscar so-
lucions alternatives. El passadís –no 
arriba ni a passatge– té, alineats a 
banda i banda, deu habitatges de 29 

3
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metres quadrats. Les úniques obertu-
res exteriors de què disposen són les 
que es veuen i l’única via d’accés ser-
veix també per estendre-hi la roba. 
Aquesta tipologia d’habitatge va 
proliferar a la Bordeta, la Torrassa i 
Collblanc, però també a la zona prò-
xima a l’Escorxador (actual Parc Joan 
Miró, a l’Eixample). 

5 PARRÒQUIA DE SANT MEDIR

S’autodefineix com a parròquia com-
promesa i la història l’avala. L’actual 
seu de la parròquia de Sant Medir 
(Constitució, 17) ha vist el naixement 
del Grup de Folk, part del moviment 
de la Nova Cançó, ha impulsat la 
construcció d’habitatges socials i del 

4

5
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poliesportiu del carrer de Toledo, ha 
organitzat la festa major d’un barri 
que fins llavors no en tenia i ha acollit 
els assajos de l’Orfeó de Sants. D’allà 
també en va sortir la gent que crearia 
el Centre Social de Sants. 

En les seves dependències s’hi van 
refugiar nombrosos perseguits pel 
franquisme i s’hi van celebrar, el 1964, 
l’assemblea fundacional de Comis-
sions Obreres de Catalunya i, el 1976, 
de la CNT catalana. A la placeta que 
hi ha al davant s’aixeca un bust a la 
memòria del seu fundador, el rector 
Amadeu Oller. Sant Medir segueix 
sent un referent clau a la Bordeta.

6 CAN BATLLÓ

Per als que no coneguin gaire bé la 
zona, Can Batlló és l’antiga fàbrica 
que hi ha sortint de Barcelona per la 
Gran Via a mà dreta, abans d’arribar a 
la plaça Cerdà. El complex fabril –fun-
dat, per cert, per la família de la Casa 
Batlló del Passeig de Gràcia– té la 
mateixa extensió que nou illes de ca-
ses de l’Eixample. El 1868 els germans 
Joan, Fèlix i Jacint fundaven la fàbrica 
on avui es troba l’Escola Industrial, i el 
1880 entrava en servei l’enorme recin-
te que revolucionà la Bordeta. 

La indústria va suposar la cons-
trucció de la primera xarxa de clave-
gueram del barri i va arribar a donar 
feina a 2.000 dones. El 1943 va passar 
a mans de l’empresari Julio Muñoz 
Ramonet i a partir del 1964 l’activitat 
tèxtil va deixar pas a una innombra-
ble quantitat de petites i mitjanes in-
dústries, algunes de les quals encara 
mantenen la seva activitat.

Després d’anys de reivindicacions 
veïnals, Can Batlló està pendent d’un 
pla de reforma que hauria de suposar 

LA BORDETA

la conservació dels elements més em-
blemàtics –com la porta d’entrada de 
la Gran Via o la xemeneia de 35 me-
tres– i la transformació de la resta de 
l’espai en zones verdes, equipaments 
i blocs de pisos. El juny del 2011 els 
veïns van poder entrar per primer 
cop al recinte i ocupar un local que 
se’ls havia assignat. Can Batlló no és 
visitable. Tot i això, podeu provar sort 
demanant permís al vigilant (accés pel 
carrer de la Constitució).

7 PLAÇA DEL FÈNIX

Tot i trobar-se en un dels barris més 
desconeguts de Barcelona i malgrat 
el complicat que resulta accedir-hi 
(entre els carrers de Sagunt i d’Hart-

6
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