
 “Vallcarca: urbanicidi i reconstrucció”  

Revisió històrica del procés urbanístic 1976-2015 

 

INTRODUCCIÓ 

El casc antic del barri barceloní de Vallcarca ha patit una degradació programada, sobretot des 

de mitjans dels anys 90. El que es veu ara és fruit d'un pacte premeditat, on han pesat més els 

interessos econòmics. Un urbanicidi gestat entre empreses promotores, constructores i 

l'ajuntament, que mai ha fet prou pel barri i el bé comú.  

Tot i que hi va haver períodes de molta mobilització veïnal, sobretot arran de l’aprovació l’any 

2002 de la Modificació del Pla General Metropolità previst per Vallcarca, el cas és que en els 

darrers anys la realitat física i humana del casc antic del barri, que va mantenir durant dècades 

un ampli teixit comercial, s'ha anat transformant en detriment de les seves veïnes.  

Us presentem les fases imprescindibles per entendre com s’ha desenvolupat aquest procés 

urbanístic des de 1976 amb una seqüència de mapes i fotografies que ens indiquen la 

virulència i l’impacte físic que ha sofert el barri. Juntament amb un un recull cronòlogic 

d’informacions aparegudes en premsa, de les reaccions veïnals i del paper que han tingut les 

institucions. 

Així ho veureu reflexat a la present exposició, que també senyala elements característics i del 

patrimoni paisatgístic i humà del barri. A més, s’aposta per oferir propostes per encarar la 

reconstrucció del barri que volem i al llarg de l’exposició, que pretén ser dinàmica i no només 

estàtica, es duran a terme activitats per debatre al voltant de la situació en que ens trobem 

actualment. 

Tot i convertir-se en un  niu per l'especulació urbanística aquest és un barri amb personalitat 

pròpia i actualment tenim sort que diverses entitats culturals hi desenvolupen la seva activitat 

a distints espais i sobretot hi ha un veïnat compromés, que mira de fer front al cúmul de 

despropòsits de l'ajuntament. 

Bona prova d’això són iniciatives com aquesta exposició de l’Arxiu i Observatori Actiu de 

Vallcarca que lluita per recuperar i documentar  elements d’identitat del barri, a banda de 

generar i visualitzar propostes de present i futur pel mateix. 

 

AGRAÏMENTS 

Volem agrair la col·laboració de totes aquelles i institucions i persones que han fet possible la 

realització d'aquesta exposició. Són l’Antic Forn de Vallcarca, Arxiu Municipal de Gràcia, Grup 

d’Estudis del Coll-Vallcarca, Helena Nualart, Joan Agell, Joan Bernà, Joaquim Rodríguez, Marco 

Luca Stanchieri, Martí Ferrer, Martina Cano, Rubén Collado i Victoria Iglesias. L’exposició 

romandrà fins el proper 3 d’abril i serà visitable durant els matins de 10 a 13h de dilluns a 

dijous i les tardes en que es programin activitats. Gràcies per la vostra visita! 



Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca  

L’EXPOSICIÓ S’HA FINANÇAT AMB APORTACIONS INDIVIDUALS PERÒ NO 
SOM PAS RICS. SI VOLS CONTRIBUIR A PAGAR LES DESPESES DE 
L’EXPOSICIÓ I MÉS PROJECTES COM AQUEST POTS DEIXAR ALGUNA 
MONEDA AL POT 
 
 
 
MAPA PATRIMONI 
 
Consulat Danès 
 
És una torre senyorial amb jardí, abandonada desde fa quatre anys. Abans de la guerra civil va 
albergar el Consulat de Dinamarca. Actualment, és propietat de la Diputació de Barcelona, com 
a herència del matrimoni republicà format per la pedagoga Dolors Canals (1913-2010), 
creadora de una de las primeres escoles bressol de Barcelona i el pintor Joan Junyer (1904-
1994).La donació de l'inmoble es va fer amb la condició de mantenir-hi la seu de la fundació 
"Centre del Desenvolupament Humà 0-3 de Barcelona", una prestigiosa institució 
especialitzada en la investigació per al desenvolupament durant els tres primers anys de vida. 
 
El Manantial 
 
El Manantial ja no existeix, igual que no existeixen les fonts del barri perquè estan capades. 
Volem que ens tornin la Font de la Nina. La casa havia estat vinculada a la cervesa 
(dependències de l'empresa Damm) i posteriorment va passar a ser patrimoni social del barri,  
on també s'hi bevia molta cervesa. Ara mateix és un solar tan gran, que quan hi passem pel  
costat ens recorda els prats del Pirineu durant l'estiu.  
 
Cantera del carrer Farigola 
 
Fins fa poc, ubicació d'un taller i botiga a de venta a l'engròs de ceràmica, havia estat una 
pedrera. Espai amb forma d'amfiteatre amb àmplies possibilitats lúdiques tant pels amants de 
l'escalada com per a qui li agradi gaudir del cinema a la fresca, de sopars de barbacoa, o per a 
qui vulgui tenir els més petits controlats mentre juguen. Ara es troba tancat, sense ús i ple de 
males herbes. 
 
Casa arabesca del Carrer Gòmis 1 
 
Antiga casa d'estiueig de principis del segle XX. Amb un estil arquitectònic peculiar i molt 
interessant, amb arcs i mosaics d'estil àrab. També conpta amb una torre. Actualment la casa  
està en greu perill de demolició, com ha passat amb les cases del seu costat. Es troba en molt  
mal estat. 
 
La casa més antiga del barri: Bolivar, 14  
 
L’edifici te una façana neogòtica a l’Avinguda Vallcarca. Mostra uns forjats molt interessants a 
la finestra de la planta baixa. A sobre la porta d’entrada hi apareix un cor esculpit, que sembla 
un símbol heràldic. La façana de la banda del carrer Bolívar té una franja de rajoles blaves i  
flors. També té una placa a la dreta de la finestra de la planta baixa. És la data de construcció 
de la casa: 1790. Sembla ser que és la casa més antiga que es conserva al barri. 



 
La Casita Blanca 
 
1912-2011 Va arribar a complir 99 anys. Era el primer, el més antic, el més prestigiós i 
concorregut mueblé de Barcelona, recentment desaparegut a causa de les reformes 
urbanístiques del barri. Avui en dia en el seu lloc hi ha una plaça sense història, gens 
concorreguda i famosa per les seves lletjors i falta de calidesa. La Casita Blanca gairebé va  
complir els cent anys d'edat, i fins i tot li han dedicat cançons, un film i un documental. 
 
Can Carol i Plaça de la Farigola 
 
El conjunt de l’edifici Can Carol (1860) i l'actual Plaça de la Farigola, són un element històric del 
barri. Durant les seves primeres dècades va ser masia i residència amb una era i almenys dos 
pous d'aigua que ara estan tapiats. En el primer terç del segle XX, durant la República, va acollir 
una escola: el Colegio Nuevo. Actualment la casa es troba en molt mal estat, tapiada i en 
runes. El patrimoni que composa l'actual Plaça de la Farigola (nom otorgat de manera 
espontània pels veïns) són els seus arbres: 2 figueres espectaculars, un til·ler, un llorer, un 
nesprer i una palmera que sembla que encara està sana. La plaça és un lloc de pas i d'encontre, 
natural per al veïnat, i els seus arbres ens marquen les estacions de l'any. El conjunt està en 
greu perill d'extinció. 


