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< urbanisme

quan el 27 de gener de 2005 es va enfonsar el
túnel a les obres de construcció de l’ampliació de
la línia 5 al barri del carmel, ningú no podia pen-
sar que en pogués sortir alguna cosa de positiva.
l’anomenat “esvoranc” va fer d’aquesta barriada
del districte d’horta el barri més mediàtic de
barcelona. i també va posar sobre la taula les
deficiències urbanístiques que arrossegava histò-
ricament com un llast. ningú no desitja un mal
per treure’n un bé. però és una realitat que ara,
sis anys més tard, i gràcies a les inversions i sub-
vencions derivades de la catàstrofe, la fesomia
del carmel comença a tenir un altre aspecte. 

“Cuando llegué al barrio, esta plaza era un bloque de

tierra y desde aquí se veía el mar”. plaça pastrana 12
del migdia. el vicente observa les obres de reurbanit-
zació al voltant de la sortida de la recentment inau-
gurada estació de la línia 5 al barri del carmel. fa 41
anys que va arribar al barri, obligat a immigrar des
d’un poble d’andalusia. l’acompanya el Jose luis,
que hi va arribar 10 anys abans que ell i que també

s’ha aturat a mirar com es desen-
volupen les obres. “Yo recuerdo

incluso llegar a casa con los zapa-

tos embarrados cada día... ¡Y

tener que saltar por encima de un

arroyo!”, afegeix. ha canviat molt
el barri des que s’hi van instal·lar?
indubtablement. les millores són
nombroses: pavimentació, ascen-
sors i escales mecàniques per sal-
var els pendents, construcció d’e-
dificis nous, rehabilitació dels
antics... i sobretot, la connexió
amb la línia de metro.

poc queda avui del niu de barraques
i cases autoconstruïdes en un anar-
co-urbanisme al voltant del turó del
carmel durant la postguerra, i de les
que encara en quedava alguna resta
als 90. la urbanització del cim, de
267 metres d’alçada, conegut anti-

gament com a turó d’en mora, té el seus orígens molt
abans de tot això, però. 

la població d’un turó

a inicis del segle xix, hi havia al turó (que, juntament
amb els turons de la rovira i la creueta del coll con-
formaven la zona coneguda com a muntanya pelada)
diverses masies pertanyents a explotacions agràries i
algunes cases pairals. can mora, can andalet, can
grau i can xirot, en són alguns exemples. entre 1877
i 1910, el carmel va començar a rebre un allau de
gent vinguda de barcelona i d’altres pobles dels vol-
tants (especialment de la vila de gràcia) que adqui-
rien un terreny a un preu molt assequible (a causa de
la complicada orografia del territori i de les seves
males comunicacions). 

l’especulació estava servida, i així va anar creixent el
barri del carmel, fins a assolir, a inicis dels anys 40, els
intricats traçats dels actuals carrers. acabada la gue-
rra, el carmel va començar a rebre les primeres onades
immigratòries que arribaven a barcelona. així, al cos-
tat de les casetes de primers de segle, es van anar afe-
gint als pendents de la muntanya pelada el fenomen
del barraquisme i l’autoconstrucció sense cap tipus de
planificació. el primer nucli de barraques es va consti-
tuir a la zona dels antics refugis aeris aprofitant les
estructures construïdes durant la guerra civil al turó de
la rovira. malgrat els esforços de l’ajuntament per
intentar eradicar-les, l’any 1956 reconeixia encara l’e-
xistència de 570 barraques a la zona del carmel.

a més, la indefinició del pla comarcal de 1953, va ser
aprofitada per alguns propietaris per especular sense
límits aprofitant-se del brutal procés de construcció
de blocs d’habitatges, alguns d’autoconstrucció, fruit
de l’onada migratòria. una construcció que no anava
de la mà de les mínimes infraestructures com són el
clavegueram, la pavimentació de carrers i voreres i
l’enllumenat. si el panorama no era prou desolador,
se li afegia la incomunicació de la zona amb la resta
de la ciutat, que no va recuperar l’autobús de conne-
xió amb el veí barri de gràcia fins a 1963. 

Carmel, el forat de l’oportunitat 

Desenvolupament de l’urbanisme al barri del Carmel en els darrers sis anys

sobre l’esvoranc hi ha ara una plaça amb un   
parc infantil a l’espera que s’hi construeixi 
un edifici d’habitatge protegit.
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s’entén que en un context d’abandonament com l’explicat, sor-
gís una de les associacions de veïns més combatives de
barcelona, el 1972, emparada per la llei franquista d’associacions.
fernando gonzález, impulsor i president de l’associació des dels
seus inicis, destaca, de la seva trajectòria, la defensa dels veïns al
llarg dels diversos processos d’expropiació patits al barri. la para-
lització de les expropiacions del 1977 amb el pla general
metropolità, el reallotjament dels barraquistes de francisco
alegre i raimon caselles o el trasllat dels veïns expropiats del
carrer llobregós durant la seva ampliació, són algunes de les
fites més importants assolides per l’associació. per gonzález, no
va ser fins a partir del 2000 quan el carmel va deixar de ser un
barri abandonat. aleshores, superats els problemes d’expropia-
cions i reallotjaments, les reivindicacions van començar a norma-
litzar-se d’acord amb les d’altres zones de la ciutat tot exigint
biblioteca, equipaments públic, escales mecàniques... fins que un
imprevist va donar un nou gir a la situació. 

el forat

el 25 de gener de 2005 al matí, mentre els operaris treballaven
en la construcció del túnel de maniobres sota la confluència dels
carrers sigüenza, conca de tremp i passatge calafell, es va pro-
duir un primer despreniment de terres. en menys de 48 hores, va
provocar un esvoranc que es va empassar un edifici sencer, dei-
xant un forat de divuit metres d’alt per vint d’ample. el forat. 

amb el desallotjament de 84 edificis i un total de 1.276 veïns
afectats, va començar una odissea que es va veure intensificada
amb l’aparició d’un segon esvoranc al mes de febrer. la zona
delimitada entre els carrers llobregós, ramon rocafull, bernat
bransi i pantà de tremp va esdevenir zona d’actuació especial.
dins els seus límits, van haver de ser enderrocats un total de cinc
edificis (35 habitatges amb 91 persones afectades) als que es van

sumar altres dotze edificis més afectats per danys estructurals i
52 immobles amb altre tipus de danys o necessitat d’observació.
en tot aquest procés, va destacar el paper de l’associació de
veïns dirigida per gonzàlez com a interlocutor en les negocia-
cions. president de l’associació i veí afectat, sota el lideratge de
gonzález es van encarar els problemes reals de les persones amb
mesures directes com la congelació d’hipoteques, l’exempció de
l’impost de béns immobles, les indemnitzacions... lògicament,
aprofitant aquesta circumstància van sorgir altres associacions
oportunistes que pretenien treure el màxim benefici a la situa-
ció, i van reaparèixer també els especuladors, a qui se’ls presen-
tava l’ocasió perfecte per comprar pisos i propietats per sota de
la seva vàlua real. 

al barri es va declarar àrea extraordinària de rehabilitació
integral (aeri), una mesura legal que permetia desenvolupar un
pla de rehabilitació integral i urbanístic. “l’aeri té quatre grans
potes –explica la regidora del districte d’horta-guinardó, elsa
blasco-: es va rehabilitar el 100 per cent a la zona de l’esvoranc
per cost zero als propietaris, es va obrir una convocatòria d’ajuts
amb subvenció per a la rehabilitació del parc d’habitatges dels
barris dels carmel i la teixonera, es va millorar l’espai públic i es
van crear nous equipaments, escales mecàniques, ascensors,
escoles bressol, metro... i es va revisar el planejament urbanístic
de la zona amb dues propostes al pla general metropolità (que
inclou l’establiment de l’espai verd dels turons), que ja han estat
aprovades”. per vetllar en l’execució d’aquests objectius, es va
crear l’agència de promoció del carmel, que va començar per
posar en marxa les primeres actuacions: reurbanització de la pri-
mera fase de l’eix fastenrath, remodelació de les places boyeros
i salvador allende, instal·lació de quatre escales mecàniques... 

aquests van ser els inicis del total de 50 actuacions realitzades en
els darrers cinc anys en el barri. en aquest període, el carmel ha
estat, amb diferència, el barri que més diners ha rebut, amb més
de 70 milions d’euros d’inversió només municipal. el fet que l’à-44

l’envelliment de la població fa imprescindible la instal·lació
d’escales mecàniques per salvar els desnivells. 

<

el 30 de juliol de 2010 es va inaugurar l’estació carmel
al metro línia 5

<
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rea fos declarada aeri, va permetre “sumar” inversions, explica
blasco. pel que fa a la rehabilitació d’habitatges, per exemple, es
van rebre 16 milions d’euros d’un conveni amb el ministeri que va
permetre la rehabilitació del 30% dels domicilis del carmel. el pai-
satge urbanístic també se n’ha vist àmpliament beneficiat. les
intervencions més destacades han tingut lloc en els anomenats
“tres pols de transformació”: el del carrer alguer, el de la plaça
salvador allende i el de la plaça pastrana. aquests projectes
inclouen instal·lació d’ascensors, millora d’accessibilitat, reurba-
nització i eixamplement de carrers i places, arranjaments als
murs de seguretat, creació de noves places d’aparcament per
una inversió total del voltant de 40 milions d’euros. 

“efectes carmel”

tot plegat, va fer que el 30 de juliol de 2010, arribés, finalment,
la tan desitjada connexió amb el metro, però ho fes a un barri
molt diferent al que l’esperava cinc anys abans. però, calia un
forat per posar l’atenció en una zona amb tantes necessitats? la
regidora del districte és rotunda en la resposta: “el forat no
hagués calgut mai, però l’ajuntament va saber agafar l’oportu-
nitat al vol”. per què, aleshores, es va esperar tant per invertir en
urbanisme? blasco considera que, senzillament, el barri partia
d’unes condicions molt per sota de les d’altres zones de
barcelona a causa del barraquisme (que no es va acabar d’eliminar
fins els 90), l’especulació en l’època franquista i la construcció sal-
vatge. també destaca la complicada orografia de la zona, amb
un subsòl molt desigual i una superfície amb desnivells molt pro-
nunciats. “el mobiliari urbà no pot ser estàndard, el paviment ha
de ser antilliscant, les jardineres han de tenir una forma concreta
que s’adapti a la inclinació dels carrers...”, cita com a exemples. 

el forat va marcar un abans i un després en l’obra pública. no
només es van aturar totes les obres que estaven en execució en
aquell moment per ser sotmeses a auditories de seguretat, sinó
que es van establir nous criteris de seguretat molt més exhaustius.
les línies 9 i 10 del metro i la línia de l’alta velocitat al seu pas
per barcelona, s’estan executant sota aquests nous patrons que
es van recollir en l’aprovació de la llei de l’obra pública de
catalunya. amb aquesta normativa, s’ha generalitzat l’ús de
sofisticats sistemes que permeten detectar el més mínim moviment
de terreny i dels edificis així com les escrupoloses inspeccions tèc-
niques als immobles afectats. a més d’exigir una major profunditat
en els estudis geològics i geotècnics, es va produir un canvi en el
mètode de construcció, que va passar del denominat mètode
austríac al mètode “d’avançament i enderroc”, més lent i més
costós, però més segur també. 

amb els veïns afectats ja domiciliats a nous habitatges, dins el
districte o en altres zones de barcelona, i la línia 5 del metro arri-
bant amb normalitat al cor del barri, només queda de record del
25 de gener del 2005 unes obres de reurbanització dels voltants
de l’entrada del metro i una plaça que, sis anys després, es
manté a l’espera d’un pla. des de l’incasòl afirmen que adquiri-
ran totes les finques situades en l’illa que hi ha entre els carrers
sigüenza, conca de tremp i calafell i que construiran, on ara hi
ha un descampat, un nou edifici d’habitatge protegit amb 30
domicilis, que no té encara calendari, ja que està pendent de
finançament. la nova plaça, creada sobre el forat, no té encara
nom definitiu. de moment segueix sent anomenada com a “la
plaça del forat”, un forat inoportú que va servir per donar al
barri una nova oportunitat. 


