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AGRAÏMENTS 

  

Aquest treball ha esta dirigit per Núria Garcia, Directora tècnica de l’Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de vida i pel seu 

equip: Montserrat Prado i Bartomeu Antich, de manera molt eficient i diligent. Volem reconèixer la seva capacitat 

d’estímul i alhora de crítica, sense els quals el sentit experimental del treball no hagués estat possible. En efecte, aquest 

estudi es desenvolupa en paral·lel a d’altres dos (Font d’en Fargues – Anna Renau i Sara Bartumeus) i (Font de la Guatlla – 

Martí Franch i Antoni Vilanova) i que té com a precedent els estudis de (La Clota – Marina Cervera i Josep Mercadé 2016), 

(Estudis Previs per a l’elaboració del Catàleg per a la redacció de la Carta del Paisatge Urbà de Barcelona - Anna Renau i 

Sara Bartumeus 2017) i (Vallcarca – Marina Cervera i Josep Mercadé 2017) que ens han servit de guia i referència. Volem 

agrair als directors dels treballs i als companys de viatge l’oportunitat d’aprofundiment en un aspecte disciplinar i 

metodològic nou. Especialment perquè es produeix en un barri, El Farró, diferent social i formalment, a tots els estudiats. 

També altres persones de Serveis Municipals han aportat el seu generós coneixement al treball, Mª José Chesa del Servei 

de Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Carme Miró del servei d’Aqueologia 

de l’Ajuntament de Barcelona. A Marc Aureli Santos, director de patrimoni Arquitectònic d’Ecologia Urbana hem d’agrair 

la confiança en nosaltres, significada en la de Jordi Díaz tècnic de patrimoni, present en totes les discussions.  

L’estudi s’ha basat en el variat coneixement acumulat, a l’Arxiu de Sarrià i en els treballs de recerca i difusió de les 

Associacions de Veïns a través de les publicacions: Putxet Actiu, Jardins de Sant Gervasi i Coses del Farró. En aquest sentit 

volem remarcar el treball intens de crònica, documentada i rigorosa de Josep (Pep) Arisa, a través d’ambdues 

publicacions. El seu activisme és clau per a la recuperació de la identitat del Farró. Alhora volem agrair  A Ester Rodríguez i 

a Marc Pujol, secretària i president de l’Associació de Veïns del Farró el seu interès pel treball, enriquit amb els seus 

parers i inquietuds i tots els associats del AAVV del Farró.  

Alhora a Francesc Ribera i Antoni Cuyàs president i vocal de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet, volem agrair el seu 

activisme, a favor de no identificar el Putxet amb el Farró, ateses les diferències eloqüents d’ambdós llocs. És a dir, 

identitat i àmbit han esdevingut temes claus del treball després de les converses amb els representants de les seves 

entitats. Nosaltres, des del respecte als seus sentiments i a les seves conviccions, entenem més importants les 

continuïtats que les discontinuïtats i, per això, creiem que seran inevitables i oportuns els solapamentsi/o encadenaments 

entre l’àmbit estudiat, El Farró i el pendent d’estudi El Putxet. Potser per confirmar que són dos àmbits o que poden ésser 

considerats com un de sol. 

 

M. Rosa ESCALA i Jordi SARDÀ, arquitectes 
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ESTUDI DEL PAISATGE URBÀ DEL FARRÓ 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Àmbit: 

El Barri del Farró se situa entre la Vila de Gràcia a l’est, Vallcarca al nord-est, el Putxet al nord i el nucli principal de Sant 

Gervasi de Cassoles al sud i a l’oest. Està delimitat pel Turó del Putxet i per dues escorrenties de Collserola, l’antiga riera 

de Sant Gervasi (l’actual carrer Balmes) i l’antiga riera de Cassoles - Vallcarca (l’actual Avinguda Príncep d’Astúries). Està 

travessat pel primer cinturó, aquí anomenat Ronda General Mitre. Aquestes tres vies en faciliten l’accés i connecten el 

barri amb Barcelona. Formen part del conjunt de vies bàsiques de la ciutat i alhora segreguen i ordenen de manera 

diferent tot l’àmbit, plantejant un escenari en permanent transformació. 

En l’actualitat el Barri del Farró és residencial, principal funció que manté des del seu origen i que complementa amb 

altres serveis i equipaments de barri. Hi ha poques botigues, tot i que al carrer de Pàdua, entre Balmes i General Mitre, 

aplega una considerable activitat comercial. El centre històric és a la plaça de Mañé i Flaquer, als carrers Vallirana, 

Saragossa i als seus voltants. La majoria d’aquests carrers són estrets i alguns d’ús preferent de vianants. 

L’àmbit de l’estudi és una unitat definida pels teixits que el van conformar, límits territorials i geogràfics. En aquest sentit 

el cinturó ha qüestionat profundament, però no trencat definitivament ni la unitat geogràfica ni paisatgística que es 

reconeix gràcies a la combinatòria de variables i dinàmiques pròpies, característiques que atorguen al paisatge urbà del 

Farró caràcter i identitat, diferenciant-lo del seu entorn. 

          
http://www.bcn.cat/publicacions/Cartografia       Àmbit estudi. Elaboració pròpia sobre base parcel.laria. 

1.2. Objecte: 

L’estudi s’emmarca i segueix les directrius dels “Estudis previs per a l’elaboració del Catàleg per a la redacció de la 

carta del Paisatge Urbà de Barcelona”. 

S’analitzen aquells aspectes, relacionats amb l’entorn, el context immediat i la ciutat global, amb l’objectiu de delimitar i 

caracteritzar diferents identitats i/o unitats de paisatge, i d’apuntar una diagnosi que determini els diferents i possibles 

escenaris d’actuació, que anomenarem objectius de qualitat per a assegurar la millora i la qualitat del barri. 

El document conté informació, estudis, anàlisis i documentació diversa, amb resultats, que encara que no són d’aplicació 

directa, asseguren els coneixements mínims necessaris per a establir criteris per a futures propostes d’actuació al barri 

del Farró, per tal de preservar-ne els valors paisatgístics i socials que hi conviuen (singulars i identitàris), que defineixen el 

seu caràcter urbà. Són valors ambientals, culturals, simbòlics, patrimonials i econòmics. L’objectiu final és participar en la 

elaboració de la Carta del Paisatge Urbà de Barcelona. 

El paisatge urbà és el resultat de l’activitat humana i de la seva vida social, en el marc del patrimoni construït de la ciutat.. 

Es tracta d’un conjunt de valors que formen una estructura complexa, que és canviant en el temps, identificant-se, en 

cada moment, amb les comunitats que els produeixen. 

S’ha treballat a partir dels tres conceptes urbans bàsics: la parcel·lació, la urbanització i l’edificació. S’han observat i 

registrat les parcel·lacions i edificacions específiques agrupades per vies (passatges) i en sectors, conformant allò 

característic del lloc, tant com els espais públics, els buit i el verd. 

Conceptes com: buits, tipologies tradicionals, interès arquitectònic, elements compositius de façanes, ràfecs, cobertes, ... 

son temes reiterats en tot l’estudi del sector. Entenent-los conjuntament amb la forma i ocupació de la parcel·la son les 

claus fonamentals de les edificacions del barri i l’origen primer del seu valor. Construeixen el paisatge urbà, l‘escenari que 

permetrà desenvolupar la rica vida del Farrò. 

 

 

1.3. Contingut: 

Cartografies de l’evolució històrica dels creixements urbans i les dinàmiques de paisatge en relació a la formació dels 

valors culturals, socials i ecològics. 

Cartografies i catàleg de traces i referències del patrimoni construït. 

Identificació de la infraestructura verda de petita escala (pública i privada) amb vocació de servei ecològic i social. 

Reconeixement dels elements constitutius de la llegibilitat/visibilitat del barri conformant la seva identitat col·lectiva. 

Formulació de criteris i accions dirigides a millorar l’encaix del planejament urbanístic amb els valors de paisatge 

concurrents: 

- Valors socials 

- Valors estètics 

- Valors històrics 

- Valors productius 

- Valors simbòlics 

- Valors ecològics i naturals 
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2. OBJECTIUS I METODOLOGIA  

 

El paisatge s’ha definit en termes escènics i visuals, com una vista, una imatge, una cosa observada. L’ocupació mil·lenària 

del territori i la seva modelació és explicada en bona mesura per l’aigua, ja sigui en forma de deus, de fonts, de rius i de 

rieres, etc.  És per això que quan parlem de paisatge cal associar-lo a l’aigua i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant, ja 

que l’aigua és un element transversal, un element fonamental del paisatge i n’ha estat històricament un dels principals 

vertebradors i articuladors.  

D’una manera o una altra, l’aigua sempre és present en el paisatge. Forma part del disseny paisatgístic de parcs, jardins i 

horts, a través de basses, canals, estanys o fonts. Té influència en els patrons de poblament i en l’ús del sòl que defineix 

els paisatges treballats i cultivats.  

D’altra banda, el patrimoni ha estat tradicionalment associat a edificis antics, punts d’interès localitzats i reconeguts. 

Tanmateix, les definicions de tots dos conceptes s’han anat eixamplant gradualment en les darreres dècades. Ara parlem 

de paisatges per definir no tan sols entorns rurals, sinó també urbans. Les ciutats i les zones industrials, tenen la 

consideració de paisatge, igual que el mar, més enllà de la línia del litoral. 

El patrimoni, avui, també inclou els sòls rurals, els patrons i els resultats de l’agricultura històrica i els costums i les formes 

de vida que han donat forma al paisatge actual. No  es discuteix l’aportació positiva del patrimoni al paisatge, ni la idea de 

que el paisatge en si mateix és patrimoni. El patrimoni es pot definir com un procés, no solament com un producte, del 

que el paisatge en seria el seu resultat palpable. 

Tot i que el paisatge i el patrimoni tenen les seves pròpies materialitats, no es tracta d’objectes, sinó de conjunts 

complexos de conceptes. Tots dos són permeables a una retòrica d’amenaces, riscos i pèrdues i estan associats a 

solucions gairebé idèntiques, com ara la protecció, la reutilització i la transformació. 

Caldria veure el canvi en el paisatge com una característica d’aquest, no com una amenaça. Aquest plantejament obre la 

porta al concepte de la multifuncionalitat i a la idea de gestió del canvi. I a conceptes com la reutilització i la conversió i a 

la distinció entre forma i funció. 

 

El paisatge urbà és una estructura complexa, fruit de la interacció entre l’ésser humà i el seu entorn. També implica una 

dimensió social, una dimensió cultural i una dimensió econòmica. Els paisatges urbans es formen i configuren 

principalment sota la influència de les activitats humanes. Per tant, els paisatges urbans hereten els valors, les creences i 

els significats simbòlics de les comunitats que els produeixen. Canvien al llarg del temps. En efecte, els paisatges urbans 

es transformen a mesura que canvien les comunitats, canvien els estils de vida i canvia l’economia, convertint-se en el 

reflex físic de la identitat urbana que els ha produït. 

La qualitat del paisatge incrementa la qualitat de vida de les persones i el seu benestar i és clau per a reforçar el caràcter i 

la identitat, intensificant el sentiment de pertinença al lloc. L’atenció ha de ser sobre tots els paisatges. Respecte als 

paisatges amb els que convivim diàriament, tan important és la ordenació, com la protecció, com la gestió. 

El paisatge genera oportunitats econòmiques i, en entorns quotidians, actua com a factor de cohesió i integració social. 

Els valors naturals i culturals, així com la seva herència simbòlica i identitària que el paisatge incorpora,  han de ser 

mantinguts i transmesos a les generacions futures per mitjà de l’educació.  

 

Els objectius d’aquest estudi van dirigits a identificar els paràmetres, els elements i/o unitats de paisatge que 

caracteritzen el barri del Farró, establint els criteris i accions dirigides a millorar l’encaix amb el planejament urbanístic. Es 

pretén millorar les relacions entre barris, entre estructures urbanes i espais oberts, amb la gestió dels valors socials, 

estètics, històrics, simbòlics, ecològics i naturals observats en l’àmbit. 

L’estudi parteix de traces i empremtes històriques que van més enllà dels límits administratius, de manera que alguns 

elements identificats i entesos com unitats de paisatge, també, formen part de barris contigus, i en alguns casos, de 

l’estructura general de la ciutat (el node de Lesseps és el cas més clar). Però, aquí es recull la informació específica dels 

valors propis del Farró, reconeguts i observats, per tal d’expressar els seus potencials i objectius de qualitat paisatgística. 

La identificació dels diferents elements que conviuen al Farró permet activar i preservar la memòria històrica del barri. Els 

anàlisi realitzats assenyalen els portadors d’aquests valors, es caracteritzen i inventarien, amb l’objectiu de que els futurs 

instruments de desenvolupament els dotin de contingut i nous significats, evitant, així, que alguns dels elements i 

empremtes detectades es perdin o desapareguin com a conseqüència de les continuades transformacions urbanes. 

Es treballa sobre les bases cartogràfiques de l’Ajuntament de Barcelona a través del portal web de descàrregues 

CartoBCN a escala 1/5000.  

Atenent al diferents valors detectats es proposen sis classificacions d’elements generadors d’activitat al barri del Farró: 

1. Estructuradors de ciutat: Límits i portes (L) 

2. Estructuradors de barri i generadors d’activitat (E)  

3. Espais públics: carrers, places, jardins i equipaments (P) 

4. Patis i espais privats (EP) 

5. Patrimoni d’interès (I) 

6. Espais de Memòria i Cultura (M) 

Cada un d’aquests grups exposa una lectura del Farró a escala diferent, però complementàries entre sí. La seva 

superposició ens apropa i sintetitza els espais d’identitat, on es concentra  l’activitat, orientant les accions futures per a 

aconseguir els objectius de qualitat previstos. 

Es proposa una aproximació a l’inventari d’elements que conformen els diferents grups. S’expressa en format excel, i de 

manera sintètica s’assenyalen aquells aspectes, definits al capítol 6, “Generadors d’identitat”, que els caracteritzen i 

permeten relacionar-los entre si, tals com: 

- Valors observats: forma, ús, percepció 

- Valors reconeguts: història, caràcter/identitat 

- Conclusions: potencialitats, fragilitats 

Per últim, es determinen uns “Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions” (Capítol 7) que deriven en una sèrie de 

mesures especifiques. 
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3. ANTECEDENTS 

 

L’Estudi del Paisatge Urbà del Farró forma part d’un conjunt d’Estudis Previs al Catàleg del Paisatge Urbà de Barcelona, a 

iniciativa de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida i emmarcat en els Objectius d’elaboració de la Carta 

de Paisatge Urbà i el Catàleg de Paisatge Urbà, promogut per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

IMPULS DE BARCELONA PER A LA MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I DE LA QUALITAT ARQUITECTÒNICA I PATRIMONIAL DE 

LA CIUTAT. Ajuntament de Barcelona, desembre 2016. 

Mesures i Accions: 

- Per preservar el patrimoni d’indubtable valor, que la ciutat té en la seva arquitectura, el seu espai i el seu 

paisatge, tant des del vessant de la preservació i el coneixement com des de la intervenció i les noves actuacions. 

- En aquest àmbit, han estat pioneres actuacions com: Barcelona Posa’t Guapa (1985), la Ordenança municipal 

dels usos del paisatge urbà de Barcelona (1999), el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

de la ciutat (2000) o la creació de la Comissió d’Arquitectura. 

- Cal construir ponts sobre els encerts i les mancances del passat i incidir en el caràcter multidimensional del 

patrimoni i el paisatge urbà, per tal de fer front a les transformacions que viu la ciutat i donar resposta a noves 

visions, nous usos que cal potenciar i/o preservar i noves necessitats. 

- Cal reforçar el valor que aporta el paisatge urbà i l’arquitectura com a millora de la qualitat de vida. Bellesa, 

ordre visual i qualitat del disseny són atributs que es perceben en positiu i han de ser potenciats, introduint els 

conceptes de sostenibilitat i eficiència. 

- Cal trobar una visió més àmplia i integradora del concepte de patrimoni. Amb els valors i significats dels 

processos històrics, artístics, tècnics i científics, econòmics, socials i culturals. Així com, tenir en compte el 

conjunt d’activitats i vivències característiques i que es desenvolupen al voltant de l’arquitectura urbana de 

suport. 

Entre les actuacions previstes es troba: 

- La creació de la Carta de Paisatge de Barcelona, com a eina per identificar els diferents paisatges urbans i 

establir un catàleg de les intervencions i prescripcions. L’objectiu és mantenir i millorar la qualitat dels paisatge 

urbà de la ciutat, implicar els agents i la ciutadania i definir les transformacions a abordar. 

- L’Auscultació de diferents paisatges de la ciutat per acordar les cartes de paisatge urbà específiques i adients. 

L’auscultació permetrà fer una mirada sobre l’entorn de cadascun dels paisatges, des de diversos punts de vista 

(història, biodiversitat, transformació viscuda, etc.) i alhora, posar-los en valor i garantir les intervencions tenint 

en compte la seva singularitat. 

- L’Auscultació, entesa com una fase de diagnosi de les dinàmiques del paisatge, haurà d’anar precedida de la 

definició d’objectius a assolir i de l’elaboració d’una eina de gestió en la que es concertin i s’acordin les accions 

específiques a dur a terme. 

 

 

 

Es parteix de treballs propis, d’ESTUDIS PREVIS com: 

         
CRITERIS PER A LA INTERVENCIÓ AL BARRI DEL FARRÓ (SANT GERVASI), de Febrer de 2003 

ESTUDI URBANÍSTIC DEL NUCLI ANTIC DEL BARRI DEL FARRÓ, de desembre de 2009 
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4. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

 

4.1. La construcció del lloc 

 

El barri del Farró forma part del districte de Sarrià - Sant Gervasi, antic poble que s’annexiona a Barcelona l’any 1896. 

Conserva les característiques de l’urbanisme del segle XIX però, en els darrers cent anys, formant part íntegra de 

Barcelona, ha sofert grans transformacions. Aquestes es situen principalment a les seves vores, provocades per la relació 

directa amb el territori barceloní, que ha afectat profundament tant la seva continuïtat geogràfica com a la seva 

estructura viària i alhora les seves ordenances urbanístiques i pautes socials. Sant Gervasi era una població rural situada 

en un lloc molt bo per a l’agricultura. Tenia mines d’aigua i rieres que  recollien les aigües dels torrents, entre els turons 

de Modolell i Monterols (121m), de Putxet (181m) i el Tibidabo (512m). Pascual Madoz, el 1885, explica que el territori de 

Sant Gervasi tenia un 30% de vinyes, alguns horts i boscos. També s’hi conreaven cereals. 

Sant Gervasi esdevé municipi autònom, després del Decret de Nova Planta, el 1716. Era un poble rural que contenia 

algunes agrupacions de cases enmig del sòl rústic i, de mica en mica, es va anar convertint en el lloc del pla de Barcelona, 

bo per viure, a la bora de la ciutat gran. El municipi va passar de tenir 887 habitants l’any 1851 a 9.174 l’any 1893. El 1884 

tindrà una nova casa consistorial i un escorxador públic. Les ordenances urbanes de 1893 definiran les característiques 

principals de la nova vila que ha deixat de ser agrícola i esdevé eminentment residencial. 

En el turó del Putxet, al segle XVII hi havia una capella i algunes masies, però els primers vestigis de poblament urbà es 

situen cap al 1850, quan es van començar a construir les torres per a la burgesia barcelonina. Moltes d’aquestes cases van 

ser substituïdes per habitatges (cases de pisos) a la segona meitat dels segle XX. Antigament s’hi accedia per un antic camí 

carreter i carener, traçat que actualment segueix el carrer Saragossa, i s’enfilava pels actuals carrers del Putget i Cadis 

passant de ser una petita ciutat jardí a un eixample reduït. Efectivament, El Farró es va formar al llarg dels carrers 

Saragossa i Vallirana, majoritàriament amb edificacions residencials de formes i dimensions similars a la població veïna de 

Gràcia, amb carrers inferiors als 8 metres d’amplada i, de fet, només entorn de dues placetes regulars: Sant Joaquim i 

Mañé i Flaquer. La posició una mica allunyada del centre de Barcelona i el clima més fresc va afavorir construccions 

residencials i d’algunes grans torres d’estiueig per a la burgesia de Barcelona, que convivien amb el teixit residencial de 

“torretes” i cases de cos. 

 

         
1. Al fons, la muntanya del Putxet i, al cim, el mirador de la finca dels marquesos de Santa Anna.  

2. A primer terme la nova casa consistorial de Sant Gervasi. 

 

De la urbanització inicial del barri del Farró en fou promotor Joaquim Ferrer i Mandri. Es formà entre l’actual carrer de 

Guillem Tell, el peu del vessant del migdia del turó del Putxet, l’actual carrer de Balmes i l’avinguda del Príncep d’Astúries, 

i té com a eix vertebrador el carrer Saragossa, com manifesten els plànols adjunts. El barri s’havia començat a conformar 

abans del 1850, convertint-se en el segon nucli més antic de Sant Gervasi. Té antecedents a principis del segle XIX, quan 

Silvestre Farró -d’aquí el nom- hi construí les primeres cases, amb façana al carrer de les Santjoanistes, edificacions avui 

desaparegudes. 

L’entorn al turó del Putxet, també, es va començar a urbanitzar cap el 1850, amb algunes cases petites i senzilles, altres 

eren cases de camp amb l’hortet i el jardí. També s’hi construiran grans torres modernistes d’estiueig de la burgesia 

barcelonina. Destaquen les del Bosc Bertran, en terrenys del seu propietari, Felip Bertran i Amat. El Parc del Putxet (públic 

des de 1970), esdevé l’únic espai verd públic situat al límit del barri del Farró. La ciutat construïda s’estructura abraçant 

les vores de l’actual parc, atesa la seva característica de topografia accidentada i de difícil accés. Els espais lliures i jardins 

de les cases dels carrers de Marmellà, Portolà, Ferran Puig, Manacor, Cadis, Putxet, Elisa, Musitu, Pare Fidel Fita i Roca i 

Batlle, formen, amb més o menys integració, junt amb el Parc, l’espai obert actual del Turó del Putxet. 

 

      
Fragment “ Plano General de Barcelona, su Ensanche y Pueblos del Llano”   Fragment “Plano de Barcelona”. V. Martorell. 1929   

E. de Bobes, F. Puig. 1896        

 

A partir de determinats plànols històrics que expressen estats concrets de realitats físiques s’ha determinat alguns 

períodes que corresponen a certes iniciatives de construcció i de urbanització que han desembocat en fets concrets:  

- 1706. Le Plan de Barcelonne et ses environs. N. VISSCHER II, E. VERSEYL 

- 1855. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona. I. CERDÀ.  

- 1929. Plano de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA, dirigit per VICENÇ MARTORELL PORTAS 
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1. Fragment de “Le Plan de Barcelonne et ses environs”. N. VISSCHER II, E. VERSEYL. (1706) 

2. Esquema hipotètic de les finques agrícoles entorn el segle XVIII (elaboració pròpia). 

 

Al segle XVIII, el territori, entre la riera de Sant Gervasi i la riera de Cassoles i el turó del Putxet (183 metres d’alçada), era 

un territori de masies, accessible a través dels camins de Sant Cugat i de Sant Gervasi, de nord a sud, i de l’antic camí que 

travessava el pla de Barcelona, creuant perpendicularment els camins i rieres (Travessera de Gràcia). 

El 1626 es va establir el convent dels pares Carmelites descalços, als afores de la vila de Gràcia i es va construir l’església 

de Santa Maria de Gràcia. El 1836, amb la desamortització, el convent fou enderrocat. El 1868 es constitueix una nova 

parròquia i es restaura l’església dels Josepets, per a la gent de Gràcia, del Putxet i del Farró. El 1998 es restaura l’església 

(als soterranis s’hi conserven vestigis de l’antic convent). Un dels primers noms que es coneix de la plaça que hi havia 

davant de l’església, segons unes escriptures de mitjans del segle XVII, és el del “Pla de Cassoles”. Al voltant s’hi van 

començar a construir masies que, junt amb altres construccions, van deixar un espai semblant a una plaça que van 

denominar "Els Josepets”. Aquesta, el 1899, s’acaba anomenant “Plaça Lesseps”.  

 

 
Masia de Ca l’Alegre, cap a 1880. L’indret de la plaça Lesseps era format per masies. 

Abans que Ildefons Cerdà elaborés el seu topogràfic - base per al projecte d’Eixample (1859) - el territori del Farró ja havia 

iniciat la seva urbanització i fixat les traces del que és avui: el barri del Farró. A part de les masies i d’algunes torres, s’hi 

havien construït grups de cases entorn a: 

- el carrer de Sant Felip (Saragossa). Quan Cerdà presenta el seu Pla de Barcelona, ja apareix parcialment urbanitzat el 

camí carreter que pujava al Putxet i que pertanyia a l’Oratori de Sant Felip Neri. El promotor va ser Joaquim Ferret 

Mandri. 

- la Plaça de Mañé i Flaquer – carrer Farró ( Sanjoanistes). L’origen de barri ve del cognom de Silvestre Farró, que a 

principi del segle XIX era propietari d’una finca agrícola on s’hi van construir cases alineades formant un carrer que se’n va 

anomenar el Farró. A partir de 1929 se’l coneix com Sanjoanistes, en referència al convent de les monges Comanadores 

de Sant Joan de Jerusalem, que hi havia al carrer. Aquestes edificacions van suposar un dels primers nuclis urbanitzats del 

municipi de Sant Gervasi.  

- el Pla de Cassoles (plaça  Josepets), al final del carrer Major de Gràcia i porta d’entrada del camí de Sant Cugat. 

- els carrers de l’Alegria (Septimània) i de Sant Magí. El carrer Alegria s’obre el 1845.  

- el carrer de Ríos Rosas i Putxet, a la proximitat del camí de connexió amb Sant Gervasi i el camí al turó del Putxet. 

- la pujada del Putxet (carrers Putxet, Cadis i Manacor), amb edificacions residencials amb jardí , “torretes vuitcentistes”, 

arran de les vil·les senyorials dels Bosc Bertran. 

 

El caràcter agrícola de la plana de Barcelona i el fet de que estes poc edificada, degut a les prohibicions que la condició de 

plaça forta imposava a la ciutat, significava un viu contrast, reconegut per tots els ciutadans pel seu variat cromatisme i la 

seva riquesa vegetal. Amb aquest motiu, quan el poble treballador cerca esbargir-se, surt de la ciutat i acut a les fonts, a 

les arbredes dels camins i torrents i a les muntanyes. Els propietaris de les cases de camp les arreglen per a passar-hi dies 

de vacances i de repòs, acollint el lleure dels barcelonins. Enriqueixen les finques rústiques i les hortes amb fruiters i 

arbres ornamentals, amb plantes de flor i exòtiques, potenciant l’horta-jardí de tradició mediterrània, que fàcilment serà 

un veritable jardí. Aquesta descripció ens apropa al jardí de les cases-torres que es construeixen a l’entorn d’aquestes 

edificacions, pel lleure dels propietaris de les finques, que normalment vivien a la ciutat; jardí que correspon a una 

edificació neoclàssica amb les característiques i influències formals, pròpies del moment en que s’edifica. 

A les cases-torre se les coneixia com “torretes”. Eren edificis petits, d’una o dues plantes, jardí i un petit hort. Sovint fetes 

amb emfiteusi i pagament de censos als propietaris del sòl. Eren senzilles o més complexes depenent de les possibilitats 

de qui les construïa, que majoritàriament eren persones vinculades a professions lliberals i artístiques. La revista “El Jardí 

de Sant Gervasi”, en seu primer número, el novembre de 2014, publicava un escrit que feia referència a la descripció que 

el cronista Francesc Curet feia de la “torreta i el jardí” al llibre “Visions barcelonines. Muralla enllà (1956, pp 319 i 322)”:  

“A l’entrada hi havia un petit rebedor amb una cambra a cada costat amb vistes a fora; seguia un passadís curt amb armaris 

encastats en ambdues parets laterals. Venia el menjador, la peça més gran de la casa, amb una cambra fosca a la dreta i la 

cuina; a l’esquerra, s’obria una altra cambra espaiosa, generalment cambra i alcova. Aquestes tres habitacions donaven a una 

galeria, on hi havia el pou, el safareig i la comuna, amb una sortida al jardí. Aquestes cases tenien totes terrat, mai  teulada, 

que feia de mirador i era utilitzat per estendre la roba, tenir-hi alguns testos amb flors,...” 

 

La plaça de davant de l'església - Els Josepets - servia per als actes de les festes i els mercats i esdevenia un lloc molt 

transitat, ja que era el camí de Barcelona a Sant Cugat del Vallès, passava pel costat del convent per seguir per la 

carretera, l’actual República Argentina. Aquest  moviment va propiciar a que la vila anés creixent, facilitant la instal·lació 

de comerços i l’arribada del tramvia i després l' anomenat "Gran Metro" (avui línia 3 verda). Josepets –Lesseps relaciona a 

través de la condició de gran node de mobilitat el Farró amb Gràcia. La primera línia de tramvia va ser inaugurada el 1872, 
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constituïda per vehicles remolcats per cavalls i unia Barcelona i Gràcia des del Pla de la Boqueria fins la plaça dels 

Josepets, actual plaça Lesseps (dedicada a Ferdinand de Lesseps, diplomàtic francès i cònsol de França a Barcelona, famós 

per ser el constructor del canal de Suez, ja que va tenir el seu domicili en una torre de la plaça al costat de la riera). 

 

   
Dues imatges retrospectives de la Plaça dels Josepets.  

  

      
1. Els Josepets amb motiu d’una celebració. (Informació de la xarxa: Barcelona aquells anys. Albert, Juliol 2014) 

2.  Imatge actual. 

 

L’antic camí de Sant Cugat, d’origen romà,  es començà a urbanitzar el 1860 per la part nord, amb grans torres. Va ser una 

avinguda on hi residien els estiuejants que volien tenir una casa lluny de l'enrenou de la ciutat. A partir de 1880, convertit 

en carretera per la Diputació de Barcelona, es va construir la part sud, amb tipologies més populars i de caràcter més 

urbà, es va passar a anomenar Passeig de la Diputació. Des de principis del Segle XX, va ser el pas de tramvia que unia la 

ciutat amb el "Gran Casino de la Rabassada". Després de les obres del pont de Vallcarca, entre els anys 1908 i 1923, va 

prendre el nom de l’avinguda de la República Argentina. 

 

Cap a finals del segle XIX i amb l’arribada del tramvia i el ferrocarril de Sarrià (1878), es varen completar el carrer Sant 

Felip (Saragossa) i els carrers del seu entorn, així com el carrer Vallirana amb la Plaça de Sant Joaquim. També, els carrers 

Pàdua i Ballester, en el sentit horitzontal, i els carrers Berna, part baixa d’Homer, Avinguda República Argentina i inici de 

La Costa, en el sentit vertical.  

El primer tramvia a Sant Gervasi va ser de vapor i, per dins del Farró, seguia el trajecte de la Plaça Molina, Guillem Tell, 

Saragossa, Juli Verne i Wagner. El carrer de Juli Verne, coincideix amb el traçat del camí que conduïa a una de les torres 

de Felip Bertran, on més tard s’hi va obrir el carrer Elisa. L’existència d’un grup de cases en va condicionar el seu traçat en 

angle i, per aquest motiu havia de ser més ample, - anomenat carrer Ample -, canviant el nom el 1907 a Juli Verne. Amb 

l’obertura de la ronda General Mitre va quedar escapçat, desapareixent l’anomenada “placeta dels arbres”. És el lloc on 

avui hi ha els Jardins de Josep Amat. 

 

     

Carrer Saragossa, en les proximitats de Guillem Tell, quan passava el tramvia per davant de les cases anomenades “torretes”. 

Anys 20. Els Josepets, marquesina del metro i Cases Ramos. 

 

    
Antic convent de monges Comanadores de Sant Joan de Jerusalem. (finestresdelfarro.blogspot.com.es) 

 

Entre 1880 i 1882, al carrer Farró (Sanjoanistes a partir de 1929), cantonada amb Sant Felip (Saragossa) es va edificar al 

convent de les Joanes, monges Comanadores de Sant Joan de Jerusalem, en el solar i la fàbrica de filats de cotó de 

Francisco Carbonell i Cia (una de les primeres i poques fàbriques del barri). El projecte del convent era de l’arquitecte 

Francesc de Paula del Villar Lozano. Als anys 70 les monges s’ho van vendre tot i es van traslladar a Valldoreix. Va ser 

enderrocat el 1974 i el 1977 es van construir edificis d’habitatges i el pàrquing Oasi. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi5w3WoRJ5TJcecCHOKi0d3UDbUUw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%25C3%25A1tico&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhg5PpZlUKcTOtDNQ_Q0u1pgLLtHg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Francia&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhiSDtLV9AgFJtqFPgnFWB4HvUMdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgxNIWSeyTrcnICVRJCQZYd8UnNiA
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Cap a finals del segle XIX la burgesia barcelonina van construir nombroses cases d’estiueig i residències senyorials al turó 

del Putxet, amb jardins en pendent i accés pel carrer de Manacor, al costat de les petites torres construïdes anys abans. 

Entre 1935 i 1950, en una d’aquestes cases hi va viure la pintora Olga Sacharoff, concretament, al número 3 del carrer 

Manacor, on va produir una part important de la seva obra pictòrica. Més endavant, al número 10 del mateix carrer, 

també s’hi va traslladar a viure el pintor Josep Amat, amb motiu de l’enderroc de la seva antiga residència, com a 

conseqüència de la construcció de la ronda del General Mitre. 

El 1869 i el 1875 s’inicia la construcció dels passatges Mulet i Sant Felip, dos conjunts de cases unifamiliars, amb un petit 

jardí al davant i un de més gran al darrere. Aquest dos indrets, avui encara es mantenen tranquils i acollidors. Són un clar 

testimoni de com era el barri a finals del segle XIX i principi del XX. L’antiga riera de Cassoles constituïa el límit entre els 

municipis de Gràcia i de Sant Gervasi de Cassoles. S’hi havia construït entre 1871 i 1878 un pont entre els carrers Riego 

(Bretón de los Herreros) a Gràcia i el de Sant Felip (Saragossa) a Sant Gervasi i un altre pont entre els carrers de Sant 

Gervasi (Carolines) a Gràcia i de Sant Josep (Guillem Tell) a Sant Gervasi. Entre 1931 i 1939 s'anomenà avinguda d'Enric 

Prat de la Riba, avui, encara, Príncep d’Astúries (una proposta del barri és retornar al nom inicial de Riera de Cassoles). 

 

                   
Fragment Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona                         Fragment plànol San Gervasio de Casolas. 1885 

I. Cerdà. 1861           

       

El 1907, en el Pla d'Enllaços de Jaussely ja es contempla la "Ronda del Mig ( Veure Annex 2: “Cartografia històrica”). El 

nom actual és de l’any 1929 i es deu a Bartolomé Mitre (polític i militar argentí que va ser president de 

l'Argentina entre 1862 i 1868. Durant el seu mandat, a 1863, Espanya va reconèixer finalment la independència 

d'Argentina). L’any 1917, i en base al Pla Jaussely,  Romeu i Porcel va redactar un nou Pla per Barcelona on es concretaren 

unes vies principals i un Sistema de Parcs i de zones verdes que reserva els turons de la ciutat com a espais naturals, 

lliberats de construccions i plantats, que ha donat lloc a l’establiment oficial dels grans parcs del Tibidabo i Montjuïc, i els 

parcs del Turons (La Peira, Guinardó, Putxet, Monterols i Turó Parc). Va ser el 1968 quan aquest llarg carrer anomenat 

Ronda del Mig es va començar a modelar. Amb la seva obertura, als anys setanta del segle XX, en el barri del Farró varen 

desaparèixer molts edificis i indrets, alguns de notable valor. El sector més afectat, segurament, és el carrer Septimània i 

el principi d’Homer. De l’escola fundada per la família Cardoner el 1934, una escola de barri, només en queda la palmera 

en l’encreuament Septimània – Mitre. Es consagra l’esquarterament del barri. La gran transversal horitzontal de 

Barcelona ha primat sobre la continuïtat del Farró, que ara és un fragment de la gran ciutat, segregat del Putxet. 

Els terrenys dels Jardins del Turó del Putxet formaven part de l’antiga finca anomenada Torre Espanya, propietat de la 

família Morató. Quan l’any 1970 l’Ajuntament va expropiar els solars que ocupen els jardins actuals, s’havien convertit, 

des del primer terç dels segle XX, en un espai erm explotat com a pedrera. El concepte de jardí públic és conseqüència 

d’un canvi de mentalitat social i de la densificació de les ciutats, que amb la industrialització provoca greus problemes de 

salut. El nou urbanisme introduirà la vegetació assequible a tothom, és a dir els parcs i jardins completament públics. El 

Parc del Putxet és un bon exemple, un xic tardà, d’aquesta actitud. 

Entre els anys vint i trenta del segle XX es va obrir el carrer Balmes. Es va començar a urbanitzar als anys quaranta 

(dedicat al filòsof i religiós català Jaume Balmes). La urbanització del tram que limita amb el Farró, es produí abans de 

la Guerra Civil. Quan no existia aquest carrer, la comunicació entre Barcelona i el nucli de principal Sant Gervasi (situat al 

voltant de l'actual Carrer de Sant Gervasi) es feia pel camí que seguia els actuals carrers d'Alfons XII, Atenes i Sant Gervasi. 

El pla Cerdà, del 1859, preveia que arribés del carrer Pelai (on ara comença) fins a la Plaça Molina. La seva prolongació a 

Sant Gervasi no es va projectar fins al 1908, unint el tram existent amb l'avinguda del Tibidabo, ja obert. 

Durant aquest període es soterra el ferrocarril de Sarrià en el seu pas pel carrer del Carril (Via Augusta). El tren hi havia 

passat, primer a nivell i després en rasa, fins que es va cobrir el 1927.  A partir de 1878, és el trajecte del tramvia, primer 

el de tracció animal i des de 1880 el tramvia de vapor, i a principi del segle XX el tramvia elèctric, el popular 17 que seguia 

cap el carrer Saragossa i arribava fins a la plaça de la Bonanova, que va deixar de circular el 1945. També, es cobreix la 

riera de Cassoles (Vallcarca) i es comença a re definir la plaça Lesseps. Després de la reforma del Pla Cerdà, la plaça va 

tenir dos moments crucials: el primer amb l'adhesió a la ciutat de Barcelona, quan es configura la plaça "dels Josepets" 

amb noves edificacions. Al costat hi havia la plaça d'Estanislao Figueres, que va ser modificada a l’inici del franquisme 

denominant-la "plaça de la Creu". 

 

   
1954. Balmes – Plaça Molina. labarcelonadeantes.com 

Escola de la família Cardoner, cantonada Septimània-Homer 

 

En alguns plànols dels anys cinquanta del segle XX (veure capítol 4.4, plànol 1956), seguint el traçat del carrer Balmes, 

apareix el ferrocarril de l’avinguda del Tibidabo i l’inici de la Ronda General Mitre, pel sector esquerre del carrer Balmes. 

També, el 1963 es va prendre la determinació d'unir la "Plaça de la Creu" i la "Plaça del Josepets", i unir la Travessera de 

Dalt amb Príncep d'Astúries. El 1965 es va completar, amb l’enderroc de l'última masia i les antigues cotxeres del 

Tramvia. Es va eixamplar la Travessera de Dalt i va començar a perfilar l'obertura de la Ronda del General Mitre. El 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1931
https://ca.wikipedia.org/wiki/1939
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Prat_de_la_Riba_i_Sarr%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Prat_de_la_Riba_i_Sarr%C3%A0
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1929&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi5udy42j68YZw8ugbr6vxwaVYafQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%25C3%25A9_Mitre&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhgW6tUkDGQsWu9P_WUAcWUIT53Aw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Argentina&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg0gYUBHOvESigMRx7CDqHLjCCIrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Argentina&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg0gYUBHOvESigMRx7CDqHLjCCIrA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1862&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi3FNreZG84o-Kb2UxbhwTEF47AXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1868&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiHdjRt7QIzxum4aVlPIC6SZEVzEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1863&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiSbEkEaKjaBYLF-1ID9K0uFUNJ-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Argentina&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi6tRpZ2uRR8ALFDyO6hiEkue1zwg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Argentina&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhi6tRpZ2uRR8ALFDyO6hiEkue1zwg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B2sof
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Balmes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_Cerd%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/1859
https://ca.wikipedia.org/wiki/1908
https://ca.wikipedia.org/wiki/Avinguda_del_Tibidabo
http://www.labarcelonadeantes.com/balmes.html
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projecte comprenia tres punts; l'enllaç amb passos a diferent nivell, l'ampliació de l'estació de metro, i el projecte 

d'enjardinament. Alhora contemplava un bosc central i l'ampliació de la plaça amb els terrenys que ocupaven les cotxeres 

del metro. 

Segons la planimetria existent entorn del 1976 (veure capítol 4.4, plànol 1976), el carrer Balmes i l’avinguda Príncep 

d’Astúries ja estan colmatats. També, l’obertura de la Ronda General Mitre està enllestida. Ha desaparegut la masia de la 

Plaça Lesseps, i aquesta esdevé un important nus viari. Les intervencions realitzades en aquest període han estat de 

naturalesa molt diversa. Es caracteritzen per ser de dimensions superiors a les habituals al barri i algunes, com la Plaça 

Lesseps i La ronda de General Mitre, responen a necessitats a escala de la ciutat. S’inicia una etapa, que a part de 

caracteritzar-se per la recuperació d’espais públics, també, hi ha actuacions de densificació, amb edificacions 

d’arquitectura plurifamiliar en blocs. És una tipologia que té molt poc  a veure amb la pròpia del Farró, destacant l’ 

impacte de les actuacions als solars del convent de les Joanes (carrer Septimània, cantonada Saragossa) i el de la Fàbrica 

Vermella (carrer Homer, cantonada Escipió). També, en aquest període s’han portat a terme un important nombre de 

petites operacions de reculades, ja establertes en el planejament històric i recollides en el vigent. 

 

    
La Plaça Lesseps als anys cinquanta del segle XX (Informació de la xarxa: Barcelona aquells anys. Albert, Juliol 2014).  

La Plaça Lesseps  el 2011. 

 

El 1997, s’aprova la primera proposta de reforma de la Plaça Lesseps, consistent en baixar la cota al seu antic nivell, 

millorar les connexions rodades i de vianants, mantenir el pas de l'ara Ronda del Mig per sota de la plaça, garantir les 

zones verdes i la seva accessibilitat. Les obres van començar l'any 2005, amb un projecte de reurbanització de l'arquitecte 

Albert Viaplana. La darrera reforma de la Ronda General Mitre, a l'altura de Sant Gervasi i Gràcia, anava lligada a la 

transformació de la plaça de Lesseps. I, finalment, la reforma del tram entre Balmes i Lesseps va finalitzar el 2011.  

 

Les suma de les diferents operacions o actuacions històriques s’ha estès en diferents i reiterades etapes a gairebé la 

totalitat del barri del Farró, el que significa que, amb el temps, s’han urbanitzat espais, carrers i places, se’n han desfet , 

refet i creat de nous i s’ha reconstruït gran part dels seus edificis. Sovint incrementant la seva volumetria, sostre i 

capacitat d’ús. Hem perdut bona part dels edificis i espais originals però, el Farró n’ha mantingut encara bona part i 

sobretot ha intensificat la seva consideració de lloc bo per viure i, cada vegada més, ha accentuat la seva pertinença a la 

Ciutat Gran. Aquesta consideració no està renyida amb la voluntat de que el Farró-Putxet constitueix un barri, amb 

llegibilitat pròpia i capacitat d’expressar-ho amb un paisatge urbà riquíssim i eloqüent. 

 

 

Plànol de carrers. Elaboració pròpia sobre base parcel.laria.  
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4.2. Seqüència històrica d’imatges de la Plaça Lesseps i obertura de la ronda General Mitre.  

Algunes de les imatges apareixen a la publicació de l’ “Itinerari per la plaça Lesseps”. Associació de veïns i comerciants de 

la plaça Lesseps. Josep Martí, Joan Garcia i Xavier Muñoz i Arxiu Històric de Gràcia. 

      
1910. Festa de Sant Medir. S’observa com eren les cases enderrocades pel pas de la ronda. 

1960. Plaça Lesseps. Encara no havien començats els enderrocs per a la Ronda del Mig. (labarcelonadeantes.com) 

 

      
1963. Prop de l’església encara hi ha la darrera masia. 

1973. Obertura de la ronda. (labarcelonadeantes.com) 

 

      
1976.  S’han enderocat les cases, la ronda ja passa. 
Imatge actual. Nova urbanització. 

4.3.  Seqüència històrica d’imatges de la urbanització de l’avinguda Princep d’Astúries.  

 

 

  
La riera de Vallcarca, abans d’urbanitzar i convertir-se en l’Avinguda Príncep d’Astúries. 

1961. Encara hi ha la masia de Ca l’Alegre. Apareix urbanitzada la riera, avinguda Príncep d’Astúries. (labarcelonadeantes.com) 

 

 
1962.- Vista aèria de les obres d'ampliació de la plaça Lesseps fins a la plaça de la Creu. La fletxa vermella assenyala la torre Joaquim 

Pujol, el jardí de la qual ja havia estat amputat per l'obertura de l'avinguda Príncep d'Astúries. (Foto: Fons TAF. Arxiu Nacional de 

Catalunya). barcelofilia.blogspot.com/2013 

 

 

 

     
            

  

http://www.labarcelonadeantes.com/rep.-argentina.html
http://barcelofilia.blogspot.com/2013/12/torre-joaquim-pujol-placa-lesseps-1900.html
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1750 

 

 

 1840 

 

1890 

 

 

1936 

4.4. Principals períodes en la construcció del Farró 

Font: cartahistorica.muhba.cat 

 

1750. Territori de masies 

1) Riera de Sant Gervasi (carrer Balmes),   2) riera de Cassoles (avinguda Príncep 

d’Astúries) i 3) el turó del Putxet. 

4) Camí de Sant Cugat (Major de Gràcia) 

5) Camí de sant Gervasi (carrer de Sant Gervasi) 

6) Travessera de Gràcia. 

 

 

1840. Primera Urbanització 

7) Carrer de Sant Felip (carrer Saragossa) i a la 8) Plaça de Mañé i Flaquer – 

carrer Farró ( Sanjoanistes). 

9) Pla de Cassoles (Plaça Lesseps, al final de Major de Gràcia i travessada per la 

riera de Cassoles. 

10) Carrer Septimània, carrer Sant Magí 

11) Carrer Mare de Déu de Gràcia 

12) Jules Verne, Rios Rosas, Pujada del Puxet (carrers Putxet, Cadis, Manacor) 

13) Casa al Bosch Bertran (avui desapareguda) 

14) Església dels Josepets 

 

 

1890. Forma urbana definida, prèvia a la incorporació de Barcelona 

15) Carrer Saragossa complet i carrers de l’entorn. 

16) Carrer Vallirana amb Plaça de Sant Joaquim i carrers que uneixen amb el 

carrer Saragossa. 

17) Carrer Padua i Carrer Ballester 

18) Carrer Berna, inici carrer Homer, Avinguda república Argentina, carrer de la 

Costa. 

19) Ferrocarril de Sarrià – Via Augusta 

20) Guillem Tell  

21) Convent de les Joanes 

22) Casa Tosquella 

 

 

1936.  Encaix urbà complet 

23) Traçat del carrer Balmes 

24) Carrers sota del Putxet: consolidació de Ferran Puig, continuació de 

Manacor, ... 

25) Entorn de la riera de Cassoles. 

26) Soterrament ferrocarrils de Sarrià. 

27) Plaça Lesseps 

28) Cobriment de la Riera de Cassoles – Vallcarca  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

23 

21 

22 

20 

24 

25 

26 

27 

28 
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1956 

 

 

1976 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956.  Buits i plens 

29) Inici de la Ronda General Mitre, pel sector esquerre del carrer Balmes. 

30) Ferrocarril a l’avinguda del Tibidabo, seguint el traçat del carrer Balmes 

31) Plaça Lesseps, encara, per omplir. 

 

  

 

1976. El Farró partit 

32) Colmatació del carrer Balmes i de 33) l’avinguda Príncep d’Asturies. 

34) Obertura completa de la Ronda General Mitre, amb les vores per fer 

35) Desaparició de la masia a la Plaça Lesseps, convertida en un gran nus viari i 

node urbà 

 

 

 

2004.  L’edificat / buit. El Farró tal com és ara. El cinturó embastant Farró i 

Putxet. 

36) Recuperació d’espais públics al turó del Putxet. 

37) Construcció de blocs al convent de les Joanes i a 38) la Fàbrica Vermella  

  

29 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

31 
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4.5. Fotoplans 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

  1946 

 1956 

 

 1993 

 2017       
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4.6. Planejament  

 

L’Annex 2, “Cartografia històrica” incorpora aquella cartografia que té relació directa amb el barri del Farró. Es 

diferencia la Planimetria històrica, entesa com aixecament d’unes realitats i que permet veure l’evolució urbanística i 

constructiva del territori, del “Planejament històric”, amb aquells plànols que han incidit en l’esmentada evolució. 

El planejament vigent, Pla General Metropolità de 1976 (PGMOU) inclou el barri del Farró dins d’una gran illa de la xarxa 

viària, emmarcada per l’Avinguda Príncep d’Astúries, Carrer Balmes, Via Augusta i travessada per la Ronda del General 

Mitre. Aquestes vies, avui, estan clarament definides i actuen com límits clars, constituint alhora, les principals vies de 

relació del Farró amb Barcelona i els sectors veïns. 

El Pla General Metropolità qualifica la major part del sector com residencial amb la clau 12, Nucli Antic, de substitució de 

l’edificació antiga i una part rellevant com clau 13b, Densificació urbana semiintensiva. Bàsicament correspon a la part 

que forma el barri originari i on s’ubiquen les tipologies residencials típiques, de cases o “torretes”, entorn als carrer 

Saragossa, Vallirana, Sant Magí, Septimània i Homer.  

A la Clau 12, Nucli Antic de substitució de l’edificació antiga, li correspon una profunditat edificable resultat d’una 

ocupació del seixanta per cent de l’illa (60%). I a la Clau 13b, Densificació Urbana semiintensiva, li correspon una 

profunditat edificable del setanta per cent de l’illa (70%) en plantes pis i del cent per cent (100%) en planta baixa. Quan 

aquesta ocupació és menor a l’existent qüestiona la substitució de l’edificació. 

I l’alçada reguladora ve determinada segons l’amplada del carrer, que al Farró correspon  un màxim de tres plantes, 

planta baixa i dos pisos. També, estableix una façana mínima en 6,5 metres d’amplada, tant per a la clau 12 com per a la 

13b. Tanmateix, quan l’alçada reguladora és menor a l’existent qüestiona la substitució de l’edificació i propensa la 

“conservació” de l’existent. 

Llevat dels pocs equipaments i serveis locals que estan ubicats al centre, la resta i els de major embergadura que preveu 

el PGM, es localitzen al seu entorn proper. 

Un altre dels aspectes que determina el planejament general són les alineacions, amb l’objectiu de motivar eixamplament 

dels carrers. La Majoria d’aquestes afectacions de vial no han tingut en compte les característiques de la seva 

arquitectura, ni els ambients urbans. Es proposen sobre edificacions consolidades i provenen de la regulació de plans 

anteriors al PGM de 1976 i no d’afectacions pròpies d’aquest. (Veure “Document Administratiu d’Alineacions sobre base 

de V. Martorell, 1929”) 

Aquesta mesura, però, ha ajudat a mantenir les edificacions, sobretot quan la seva aplicació representa una pèrdua 

important de la superfície respecte de l’edifici actual. 

El Pla General Metropolità, també assenyala una única obertura de carrer al barri del Farró, que té en compte la 

continuïtat del carrer Francolí fins al carrer de Sant Magí. Mantenir l’afectació de l’obertura del vial, representaria apostar 

per un canvi radical en el lloc ja que comportaria la supressió de dues edificacions d’interès arquitectònic amb uns 

valuosos jardins. També significaria un canvi morfològic radical, passant d’edificacions en fila a mançana tancada i un 

important canvi tipològic residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Document Administratiu d’Alineacions, base V.Martorell 1929         Pla General Metropolità, 1976. Detall amb la Zonificació Farró. 
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5. EL PAISATGE I ELS SEUS ELEMENTS 

 
 

5.1. Estructuradors de ciutat: Límits i portes 

Considerem “Estructuradors de ciutat: límits i portes” aquells elements que dibuixen i determinen un recinte urbà. 

Coincideixen amb les vies bàsiques i es configuren  amb edificacions compactes i de major alçada que delimiten el que es 

considera el barri del Farró.  

Són les principals vies d’accés, els recorreguts urbanitzats, sovint són les vores, però també ho són algunes de les vies que 

travessen. Aquestes vies poden contenenir permanències, traces d’antics camins o traces d’antics torrents, que, 

majoritàriament, iniciaran la seva urbanització a principi del segle XX. 

L’escorrentia natural, els torrents, les rieres i els cursos d’aigua en general, defineixen les característiques dels principals 

carrers. 

Són límits entre barris: 

- Sant Gervasi – La Bonanova (Carrer Balmes) 

- Sant Gervasi – Galvany (Via Augusta) 

- Vila de Gràcia (Avinguda Príncep d’Astúries)  

- Vallcarca i Els Penitents (Avinguda de la República Argentina) 

Les transversals són:  

- General Mitre 

- Guillem Tell 

 

             
Elements geogràfics. “Criteris per a la intervenció al barri del Farró (Sant Gervasi)”. Febrer 2003. Elaboració pròpia 

La forma dels carrers. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, desembre 2009. Elaboració pròpia 

Els elements s’han identificat al Plànol 1: “Estructuradors de ciutat: Límits i portes (L)”, s’han valorat al quadre – inventari 

corresponent i són els següents: 

L1. Turó del Putxet. Petit turó de 183 m d’alçada situat entre Vallcarca i Sant Gervasi, entre dos torrents. La ciutat 

construïda s’estructura abraçant les vores de l’actual parc, atesa la seva característica muntanyosa i accidentada. Fou 

pedrera i, a partir de 1970, parc públic urbà. La seva vegetació es confon amb els grans jardins privats del Putxet.  

 

L2. Carrer Balmes.  És una de les vies més importants de la ciutat de Barcelona per la seva centralitat i llargària. Es va 

iniciar entre els anys vint i trenta del segle XX. Des de Pelai-Bergara, travessa tot l'Eixample i Sant Gervasi - la 

Bonanova fins a la plaça de John F.Kennedy i l'avinguda del Tibidabo. Per damunt de la Plaça Molina segueix, 

aproximadament, el traçat de l'antiga Riera de Sant Gervasi, i consisteix exactament amb el traçat del ferrocarril soterrat. 

 ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, desembre 2009. Elaboració pròpia 

L3. Avinguda República Argentina. Antic camí de Sant Cugat, d’origen romà.  Junt amb la riera de Vallcarca, assenyala els 

límits entre l’antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles amb Gràcia i Horta. Es començà a urbanitzar el 1860 per la part 

nord amb grans torres. A partir de 1880 es construeix la part sud amb tipologies més populars de caràcter més urbà, es 

converteix en carretera i, també fou pas de tramvia.  

 1930 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Gervasi_-_la_Bonanova
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Gervasi_-_la_Bonanova
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L4. Avinguda Príncep d’Astúries. Constitueix el límit entre els barris de Gràcia i de El Farró. Antigament fou la riera de 

Cassoles, que soterrada sota la via, segueix gairebé el mateix recorregut.  

 Plànol de Josep M. Serra, 1890. ICGC. 

 

L5. Avinguda General Mitre. És un tram de la ronda del Mig, una via ràpida en forma d’autovia urbana, de 12 quilòmetres 

de longitud, que travessa la ciutat i divideix  en dos El Farró. Va ser planificada l'any 1907, pel  Pla d'Enllaços de Jaussely i 

es va començar a modelar el 1968.  

 “Projecte d’enllaços de Barcelona amb els seus pobles agregats”. L.Jaussely. 1907 

 

L6. Via Augusta. Carrer de Barcelona que delimita el barri de El Farró, entre la plaça Molina, on travessa el carrer Balmes, 

i la cruïlla amb l’Avinguda del Príncep d’Astúries. El seu traçat correspon al del tren de Sarrià, anterior a la urbanització de 

la major part del territori per on passa.  

  “Plano de Barcelona”. V. Martorell. 1929   

 

L7. Plaça Lesseps. Es troba al límit dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. La plaça té dos moments clau: el primer 

amb l'adhesió a la ciutat de Barcelona, quan es configura la plaça "dels Josepets" i el segon el 1963 quan es va prendre la 

determinació d'unir la "Plaça de la Creu" i la "Plaça del Josepets", i unir la Travessera de Dalt amb Príncep d'Astúries.  

  1961 

 

 

 

 

    

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1907&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhisQrTojz-11PgKvGkGQ2XvJfpZIg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tren_de_Sarri%C3%A0
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Gracia&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhz6q_mF67Q_QG2fbdpguFfggFi5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Sarri%25C3%25A1-San_Gervasio&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgmW8m42NARcF4i8AcT9TT9vEbfhQ
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5.2. Estructuradors de barri i generadors d’activitat  

 

Anomenen “Estructuradors de barri i generadors d’activitat” a aquells elements que s’identifiquen amb el nucli inicial i 

són definidors de la seva fesomia, història i forma. En una radiografia  del barri de El Farró observem alguns elements que 

es corresponen a diferents períodes de la seva construcció i extensió, que s’han anat definint i consolidant en el temps. Es 

tracta de vies d’accés, camins, recorreguts urbanitzats, carrers que han permès la construcció de determinades cases, etc. 

que han determinat la forma urbana del barri. 

Per sota de l’avinguda del General Mitre, es correspon a la zona del Farró, estructurat verticalment entorn dels carrers de 

Saragossa i de Vallirana. Aquest sector va veure trencada la seva continuïtat amb la part baixa del Putxet per l’obertura 

del cinturó de ronda. 

Els elements lineals de carrers de cases estructuren tot el sector, permeten la comunicació i donen accés a les 

edificacions. Les cases tenen el seu origen en la residència d’estiueig, construint carrers que han sofert algunes 

transformacions importants, motivades per la substitució de l’edificació, amb l’aplicació d’ordenances diverses. Són el 

resultat d’un procés de divisió del sòl rústic, de manera regular i geomètrica, previ a la construcció de la casa. El camí 

esdevé carrer, definit per una sèrie de solars de mesures i geometries regulars que permetran uns tipus arquitectònics, 

amb el front de façana col·locat en línia, característics de la forma i de la imatge urbana del Farró. 

Els passatges són projectes unitaris que consisteixen en l’obertura d’un carrer de mesura reduïda, que alhora fa de pati. 

La divisió del sòl en parcel·les iguals és prèvia a l’edificació del conjunt. Són operacions que densifiquen el teixit existent i 

creen una drecera o circuit que millora el recorregut de vianants. Signifiquen un espai urbà propi i diferenciat de molt 

bona qualitat. 

En el curs de l’escorrentia del carrer Vallirana apareixen eixamplaments amb una activitat diferenciada: dues placetes de 

dimensions reduïdes, en relació amb la forma edificada. L’evolució del traçat dels carrers és un dels indicadors del procés 

de construcció del barri. Respon a necessitats de subdividir el sòl i construir nous habitatges, expressant-se en projectes 

continuats, al llarg de 150 anys. 

 

Els elements s’han identificat al Plànol 2, “ Estructuradors de barri i generadors d’activitat (E)”, s’han valorat en el quadre 

–inventari corresponent i són els següents: 

E1. Carrer Saragossa. És el més llarg i l’eix principal del Barri del Farró. Quan Cerdà presenta el seu Pla de Barcelona, ja 

existien, al seu entorn, un gran nombre de construccions residencials. El promotor va ser Joaquim Ferret Mandri. Amb 

l’arribada del tramvia de vapor a Sant Gervasi,  el 1878, que segueix el trajecte per tot el carrer, s’accelera la urbanització, 

de manera que a finals del segle XIX, pràcticament s’han construït cases a tot el llarg del seu recorregut, fins a construir 

tot el teixit. 

E2. Plaça Mañé i Flaquer. Ordenació residencial entorn la plaça Mañé i Flaquer, encreuament entre els carrers Vallirana i 

Sanjoanistes. A les primeres dècades del segle XIX es trobava en un entorn plenament rural i aquestes edificacions van 

suposar un dels primers nuclis urbanitzats del municipi de Sant Gervasi. 

E3. Carrer Vallirana. Ordenació residencial entorn un carrer que uneix les dues placetes. Fou el primer eix peatonal del 

barri. 

E4. Carrer Septimània. Ordenació residencial entorn del carrer Alegria, actual Septimània, obert el 1845. Uneix el Farró 

amb els Josepets – Lesseps. L’obertura del Cinturó de ronda el va fer desaparèixer parcialment. 

E5. Carrer Pàdua. Travessa el barri en el sentit horitzontal. Encara, és un dels eixos comercials del Farró i l’únic eix 

transversal que lliga Farró i Putxet. 

E6. Carrer Ballester. Enllaç entre República Argentina  i el carrer Saragossa. Conserva algunes de les antigues torres amb 

importants jardins, la majoria ben conservats. 

E7. Carrer d’Homer. És un carrer, sobretot de caràcter residencial, que comunica el barri del Farró amb la porta sud del 

turó i Parc del Putxet. S’inicià la seva urbanització a finals del segle XIX, a iniciativa del terratinent Ferran Puig i Gibert, un 

dels principals propietaris d’aquesta part del Putxet.  

E8. Carrer Guillem Tell. Delimitat per l’Avinguda del Príncep d’Astúries (límit amb Gràcia) i el carrer Balmes amb Plaça 

Molina. Junt amb els carrers Saragossa i Pàdua, és un dels eixos comercials del barri.  

E9. Carrer Putxet. Ordenació de la primera meitat dels segle XIX amb edificacions amb jardí entorn de l’antic camí 

carreter que menava al cim del Putxet.  

E10. Bosc Bertran. Agrupació de torres vuitcentistes al costat de les grans vil·les senyorials del Bosc Bertran, construïdes a 

principi del segle XX, la majoria ben conservades i habitades. 

E11. Carrer Manacor. Carrer d’unió i relació entre barris: Farró – Putxet – Vallcarca, superant la forta pendent i tallant 

perpendicularment a l’avinguda República Argentina. 

E12. Passatge Mulet. Conjunt d'edificis d'habitatges entre mitgeres, amb un petit jardí davanter, entre els carrers 

Saragossa i Vallirana. Manté bona part del seu caràcter originari i el record d'un tipus d'urbanització que es va produir en 

la segona meitat del segle XIX. L’indret es manté tranquil i acollidor. 

E13. Passatge Sant Felip. Conjunt de cases unifamiliars, situat entre els carrers de Saragossa i de la Gleva. Manté, en gran 

part, els edificis originals, els quatre que estan situats a les entrades del passatge són més grans. Cada casa té un petit 

jardí de 4 metres a la part del davant, i un altre de més extens a la part posterior. L’origen de la urbanització del passatge 

és el 1875. L’indret es manté tranquil i acollidor.  

E14. Urbanització Ríos Rosas. Ordenació residencial existent amb anterioritat al plànol topogràfic de Cerdà, previ al Pla 

d’Eixample de Barcelona, el 1855. És un espai molt transformat per l’obertura del cinturó de ronda. 

 

               

“Plano de Barcelona”. V. Martorell. 1929               Trama de carrers ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009.  Elaboració pròpia 



ESTUDI DEL PAISATGE URBÀ DEL FARRÓ. Juny 2018 

22 
 

5.3. Espais públics: carrers,  places, jardins i equipaments  

 

En consideració al “Pla del verd i de la biodiversitat Barcelona 2020”: 

 

El verd s’ha de considerar una infraestructura ecològica, perquè és una part fonamental de la ciutat i li fa un servei 

imprescindible, ambiental i socialment. És present  en la trama urbana, sovint en forma de taques aïllades.  

El patrimoni natural de la ciutat, format per espais amb vegetació que també són l’hàbitat de gran part de la fauna 

urbana, ha de ser objecte de conservació. Aquesta conservació s’ha d’entendre com el potencial necessari per a les 

generacions futures, i inclou els conceptes de preservació, manteniment, ús sostenible, restauració i millora de l’entorn. 

Objectius del verd a la ciutat: 

- Produir beneficis per a la salut de les persones. 

- Subministrar serveis ambientals i socials. 

- Generar llocs de vida natural dins l’hàbitat urbà, és adir, inserir la natura a la ciutat. 

- Connectar i relligar la ciutat amb el territori.  

- Fer la ciutat més fèrtil i més resilient davant els reptes de futur. 

La suma de tots els espais, naturals o enjardinats, grans o petits, públics o privats, simples o complexos, forma el sistema 

verd de la ciutat: espais naturals oberts, espais fluvials, boscos, parcs, jardins, places, horts, carrers arbrats, verd al carrer, 

basses, i cobertes i murs. 

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com ara la naturalitat, la biodiversitat, 

la complexitat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la 

facilitació de les relacions socials. 

Atributs que caracteritzen els espais: Qualitat de l’hàbitat, qualitat biològica, qualitat ambiental, qualitat sensorial, 

capacitat d’acollida i interès cultural. Les funcions que compleixen aquests espais es poden potenciar amb una 

planificació, un disseny i una gestió ben adreçades. 

A més de ser espais per a la contemplació, per al gaudi del patrimoni natural urbà i per a la vivència de la tranquil·litat, els 

parcs i jardins de la ciutat ofereixen als ciutadans equipaments i serveis per dur-hi a terme activitats saludables, lúdiques i 

socials. Els parcs i jardins de certes dimensions són pràcticament els únics indrets urbans que permeten gaudir de 

paisatges sonors, no artificials. 

 

Es tracta de valorar la qualitat dels espais que formen àrees ambientals, ja sigui per la seva grandària en relació amb el 

seu entorn, les seves proporcions, les seves arquitectures i /o per la seva funció. 

Hi ha parcs que provenen del planejament, com és el cas dels turons que, malgrat haver vist, sensiblement, reduïda 

l’extensió prevista inicialment, han arribat als nostres dies plantats, cuidats, però amb notòries dificultats d’ús. Potser 

amb motiu de la seva orografia complexa, com és el cas de la Peira, Monterols i Putxet. Es la recuperació dels espais 

verds, del domini de l’home. 

En un barri de carrers com és el cas del Farró, on el predomini de l’edificació es produeix entorn de les mançanes, deixant 

lliure el seu interior, els espais buits son molt importants. Només tenim els carrers, algunes placetes i els interiors d’illa. 

Els parcs, Putxet i Monterols, es troben al límit o fora del barri, sobre els turons, limitant i determinant l’ordenació de 

petites extensions residencials. 

Dins dels espais buits destaquem els públics per excel·lència: els carrers i les places. Si es posa atenció a la forma, a la 

disposició i a la urbanització d’aquests espais, es diferencien alguns carrers d’altres. Són els que indiquen determinats 

recorreguts urbans. 

En tractar-se, el Farró, d’un barri, ja des del seu origen, eminentment residencial, els serveis i equipaments més 

importants, bàsicament, estan situats fora del que es considera el seu àmbit. El nombre d’equipaments a l’interior és 

bastant reduït i d’escala petita. 

La posició del Farró, fora de la ciutat central, ha generat que la majoria de les necessitats d’equipament i de servei es 

puguin trobar a prop del barri, encara que siguin externes, és a dir, que es localitzin al seu entorn. Tenint d’aquesta 

manera el privilegi d’accedir a serveis a escala de ciutat, que amb una posició més aïllada no li seria tan fàcil d’assolir.  

Aquests equipaments son escoles, clíniques, centres cívics, mercats, ... que generen uns determinats recorreguts per 

l’interior del barri, potenciant d’aquesta manera alguns altres serveis i comerços, en alguns carrers, d’escala més local.   

Eixos de serveis i de connexió viària general de la ciutat, com els carrers Balmes i Guillem Tell, desplacen la possible 

centralitat local als límits del barri. La inexistència de parcs i jardins públics a l’interior del Farró, fa que la posició externa 

o excèntrica dels parcs Monterols i el Putxet, generin recorreguts per l’interior del barri, potenciant alguns dels seus 

carrers. 
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Altres espais, per les seves característiques morfològiques i pel seu origen han de ser considerats espais singulars: Jules 

Verne, Guillem Tell i La Torre. Es formalitzen amb una amplada superior, el primer, i un traçat en angle, els altres dos 

espais. 

 

Cal, doncs, destacar la diversitat d’espais públics, alguns s’han mantingut, d’altres s’han refet sobre si mateixos. S’han 

identificat en el plànol 3 i que el podem classificar com: 

- Places, regulars i projectades juntament amb els carrers que delimiten i defineixen l’edificació. 

- Places, resultat d’enderrocs i/o  espais enjardinats que formaven part d’antics jardins, on l’element característic és la 

vegetació.  

- Espais d’interseccions de vials: lloc per a la vegetació, fites i monuments. 

- Jardins, espais amb la voluntat de construir un parc o lloc d’estada i de joc. 

- Espais singulars que provenen de circumstàncies històriques. 

- Edificis amb contingut social rellevant, espais de trobada i d’activitat. 

 

Dels escenaris passius als espais dinàmics i vitals: Els carrers i avingudes de la ciutat poden ser llocs de convivència i 

relació si es disposa d’àmbits pacificats, amb zones d’estada i passeig, en un entorn verd de qualitat i un paisatge urbà 

complex i ric. 

 

   
Qualitat i privacitat de l’espai lliure. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia.   

Els elements corresponents a aquest capítol s’han identificat al Plànol 3, “Espais públics: carrers, places, jardins i 

equipaments (P)”, valorat al quadre – inventari que el precedeix i són els següents: 

Places, jardins i carrers singulars. S’han considerat aquells espais púbics que estan ben definits dins de l’àmbit urbà i que 

tenen entitat pròpia. 

1. Parc del Putxet 

2. Jardins d’Elvira Farreras Valentí 

3. Jardins Mercè Rodoreda 

4. Plaça Ventura Gassol 

5. Plaça Sant Joaquim 

6. Plaça Mañé i Flaquer 

7. Carrer i Plaça la Torre 

8. Carrer Jules Verne 

9. Vil·la Urània 

Fileres d’arbres 

Principals equipaments. S’han representat els equipament interns al barri i els del seu entorn més immediat, comprovant 

que la gran majoria estan disposats a la seva perifèria i que molts d’ells són a escala de ciutat. 

Espais d’Oportunitat. S’ha cregut oportú assenyalar aquells espais en que el planejament contempla un canvi d’us i que 

poden representar noves aportacions per al barri. 
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5.4. Patis i espais privats 
 

La presència de verd a la ciutat permet crear entorns urbans dinàmics, que evoquen el pas del temps, el ritme de la 

natura. L’ordre de les estacions, el cromatisme i l’activitat de la fauna generen paisatges visuals i auditius rics en colors, 

olors, sons, textures i formes. 

S’han considerat espais “Patis i espais privats” els que l’element vegetal (plantació) predomina o és la característica 

principal de l’espai. Generalment són espais que apareixen a finals del segle XIX, quan es construeixen les cases-torre. 

Alguns estan inclosos en el Catàleg del Farró, però, d’altres corresponen a àmbits, sobre els que caldria reclamar un 

especial atenció, atenent a la seva conformació i especial valor. 

L’ocupació de les mançanes, llevat de les més petites, mai és completa, es deixa per ocupar una part de pati, que sovint és 

enjardinat. En aquests espais cal considerar el valor natural d’alguns exemplars vegetals, que pel seu valor de posició, 

singularitat o mesura s’han fet dignes de protecció. 

El Farró, encara, conserva moltes edificacions tradicionals que donen continuïtat urbana, identifiquen una època 

d’extensió de la ciutat, que no va produir espais lliures públics, però si gran quantitat d’espais lliures privats, interiors de 

mançana (buits) o jardins de cases o de torres aïllades. Avui, si es conserven, és  en bona part vinculats a les edificacions 

que no s’han transformat. (Veure Annex 4 d’aquest estudi: “Elements compositius característics del Farró”). 

Aquests espais s’han identificat al Plànol 4, “Patis i espais privats (EP)” i valorat al corresponent quadre – inventari. Són els 

següents: 

Patis de mançana d’interès. Són aquells patis que conserven, en gran part, espais enjardinats i empremtes del seu origen. 

P1. Septimània – Sant Magí – Francolí – Vallirana 

P2. Septimània – Vallirana – Francolí – Saragossa 

P3. Pàdua – Homer – Mitre 

P4. Putxet – Ríos Rosas – Pàdua – Balmes 

P5. Passatge sant Felip 

P6. Saragossa – Santjoanistes – La Gleva – Guillem Tell 

P7. Passatge Mulet 

Jardins singulars. Són aquells espais privats amb vegetació i que formen part de l’ambient de molts carrers. 

 J1. Ballester – Berna – Pàdua 

 J2. Homer – Manacor- Ferran Puig 

 J3. Jardins carrer Manacor 

 J4. Bosc Bertran 

J5. Jardins Putxet – Cadis – Manacor 

 J6. Església de Santa Joaquima de Vedruna” 

Jardins davanters. Són aquells espais (pocs), que es conserven de les tipologies residencials primigènies, les anomenades 

“torretes”, unes construccions retirades del vial i que disposaven d’un jardí al davant limitat per una tanca. 

 1. Saragossa 75 

2. Saragossa, 52 

3. Camps i Fabrés 13 

4. Plaça Mañé i Flaquer 3 

5. Escipió 34, 35 

6. Saragossa, 6 

7. Homer, 27 – Pàdua, 24 

8. La Costa, 51 

Cantonades. S’entén com aquells patis particulars que formen part de la tipologia de casa amb la façana alineada a vial 

amb un pati posterior que a la cantonada es percep per la façana lateral. Aquest espai tant pot estar construït en planta 

baixa, com enjardinat, però en ambdós casos aporta amplitud al carrer. 

 1. Saragossa – Sant Eusebi 

2. Saragossa – Matide Diez 

3. Mossèn Xiró (en angle) 

4. Saragossa – Francolí 

5. La Gleva – Francolí – Sant Guillem 

6. Saragossa – Sant Hermenegild 

7. Saragossa – Septimània 

8. Saragossa 112 – Pàdua 

9. Saragossa 143 – Pàdua 

10. Pàdua – Berna 

11. Pàdua – República Argentina 

12. Ballester – República Argentina 

El conjunt d’aquests espais és prou ampli com per considerar-lo com un element de paisatge, a preservar. Sumats als 

parcs i places del barri resulta d’una gran dimensió. I un model de sistema verd urbà que es desenvolupa en base a la 

connectivitat i la renaturalització, amb els altres instruments de que es disposa, tals com: 

- Els corredors verds urbans. 

- Els espais d’oportunitat. Solars desocupats, cobertes i balcons. 

Altres i noves formes de verd urbà, properes i productives es poden visualitzar en cobertes, terrats, balcons i murs,  són 

elements de proximitat, sovint privats, susceptibles de transformar-se en horts i jardins d’ús comunitari i en espais de 

producció i d’activitats saludables. Els hem registrat en el fris d’imatges del Farró. 

 

 
Carrer Saragossa, a tombant del segle XX, en les proximitats de Guillem Tell, quan passava el tramvia per davant de les cases 

anomenades “torretes”. 
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Carrer Saragossa, 75                   Carrer Saragossa, 52                  La Costa, 51 

Construccions de gran fragilitat que tenen el seu origen en la construcció de les “cases torre” o “torretes” 

 

 

 
 

   
Jardins al carrer Manacor.                  Carrer Ballester.              Pati posterior enjardinat. 

 

    
Pati posterior edificat.             Balcó amb vegetació.          Racó amb vegetació. 

Construccions que aporten color i llum al carrer. 

 

Qualitat i privacitat de l’espai lliure. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia 
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5.5. Patrimoni d’interès 

 

El patrimoni ha estat tradicionalment associat a edificis antics, punts d’interès localitzats i reconeguts. És un dels 

testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d’un lloc. Els béns que l'integren constitueixen una herència 

insubstituïble. Els catàlegs de protecció de patrimoni són reconeguts com l'instrument adient per poder protegir tot 

aquest llegat.  

El catàleg de Patrimoni Arquitectònic, comú per tota la ciutat de Barcelona, considera quatre nivells de protecció: 

A, Béns Culturals d’Interès Nacional, de rellevància per a Catalunya. 

B, Béns Immobles d’Interès Local, també, integrants del patrimoni cultural català. 

C, Béns urbanísticament protegits que reuneixen valors històrics, artístics, estètics o tradicionals considerats rellevant per 

al sector urbà on s’emplacen. 

D, Béns que per les seves característiques poden ser traslladats del seu emplaçament actual sense problemes per a la 

seva conservació o que gaudeixen d’un interès cultural en el sector d’emplaçament. 

 

El protagonisme en el patrimoni arquitectònic, també, l’ha de prendre “la casa” com element repetitiu que es presenta en 

diferents formes i dimensions, però mantenint íntegres certes “invariants” constructives. Una mirada atenta sobre el 

Farró ens ofereix una primera i immediata lectura, de on, i com s’agrupen les tipologies pròpies, fragments de ciutat 

històrica, una visió com a resultat dialèctic permanent entre la intervenció de formes noves de l’arquitectura i de nous 

espais urbans.  

El Farró està format per un conjunt de carrers d’edificacions suburbanes, a vegades amb reculades, i que es caracteritzen 

per una parcel·lació amb un ritme menut (6m-8m). L’alçada de les edificacions no és regular, per tant la línia de 

coronament del carrer no és uniforme. Els edificis que defineixen aquests carrers, bàsicament, són les cases  entre 

mitgeres, unifamiliars i les cases de renda o suburbanes evolucionades. Per a mantenir els trets patrimonials integradors, 

és necessari que totes aquestes arquitectures conservin el seu ordre intern, i la forma de la parcel·la i la seva ocupació. 

A l’ interès de les seves edificacions s’hi afegeix  l’ interès dels seus espais,  edificacions i la continuïtat de llums i ombres 

que s’estableixen sobre els carrers, espais públics i patis interiors, sovint no edificats. El Farró, quan es renova, és des 

d’una escala menor i forma un conglomerat de transformacions de dimensions múltiples que pot ser finalment un dels 

seus atributs de major valor. És necessari entendre com ha evolucionat i com s’ha mantingut per tal d’avaluar-ne l’ 

impacte i plantejar-ne accions de conservació, millora i transformació, és a dir, de futur. 

 

Algunes qualitats que imprimeixen caràcter al barri són les relacionades a certa homogeneïtat en els factors que hi 

intervenen, la repetició de tipus o models arquitectònics, de processos constructius, predomini de colors, textures i 

materials. Altres qualitats són les pròpies, que encara que singulars, en conjunt i en el seu context caracteritzen el Farró. 

La composició arquitectònica i urbanística te a veure amb l'espai. Els eixos dominants estableixen un marc de referència 

en el món visual. Per exemple: horitzontal o vertical. La posició i l'orientació organitzen la composició. 

El color està estretament relacionat amb la forma ja que la percebem a través de la reacció  als raigs de llum. Però, és més 

important la textura, ja que aquesta es refereix a l'aparença externa en un sentit més ampli. Els raigs de llum, fan 

percebre variacions en el color quan la textura és rugosa. En fi, el color, juntament amb la textura, conformen l'aspecte 

superficial d’una forma. 

Composició, color i textura defineixen una forma, però, aquesta no és completa sense considerar els materials i elements 

que la configuren. Els materials signifiquen permanència i la seva durabilitat depèn de la seva qualitat. Així, en el 

patrimoni edificat podem parlar d’elements arquitectònics que formen part de la composició de la façana i del volum. La 

permanència d’elements que es van repetint com sòcols, coronaments, emmarcats de forats, balcons, baranes, esgrafiats, 

etc, junt amb altres elements singulars com pinacles, cúpules, glorietes, etc, amb les seves formes, més geomètriques o 

més orgàniques i/o florals, qualifiquen i participen de la forma urbana i del paisatge construït que caracteritza i identifica 

al barri del Farró, on cada edificació, o element, o textura, o detall compositiu busca més l’excepcionalitat i la identitat 

que la regla o la seriació. 

A l’Annex 4 d’aquest estudi: “Elements compositius característics del Farró” es defineixen els elements estructurals i les 

formes compositives que formen el basament, el cos central i el coronament de les façanes. També, s’estudien els colors 

dels paraments, dels elements estructurals i dels elements de tancament i protecció, així com, s’estudia la composició de 

dos casos tipològics exemplars.  

El Plànol 5, “ Patrimoni d’interès (I)” i la relació – inventari que l’acompanya, identifiquen i valoren aquells elements o 

conjunts inclosos en el Patrimoni ordinari del Farró”. 

 

Plànol 5. Patrimoni d’interès. Elaboració pròpia. 
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Tipologies pròpies, tradicionals.  “Estudi dels elements compositius del Farró, 2013” 

 

 
Balcons, tanques i reixes. “Estudi dels elements compositius del Farró, 2013” 

  
Coronaments, forats i portals.  “Estudi dels elements compositius del Farró, 2013” 

 

 
Estucs, pedres artificials i revestiments simples.  “Estudi dels elements compositius del Farró, 2013” 
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5.6. Espais de memòria i cultura 

 

L’Estudi del Paisatge Urbà del Farró té caràcter de diagnosi, amb el coneixement d’una realitat, capaç de suggerir 

propostes, que encara que sigui de forma aïllada, poden activar formes d’actuació diferents, sense que esdevingui un pla.  

Un dels trets característics que defineixen el Farró són els seus límits de caràcter eminentment geogràfic, amb el traçat de 

vies de primer ordre a escala de la ciutat, que segueixen les directrius de les rieres, provinents de Collserola i que 

travessaven el Pla de Barcelona per ambdós costats del turó del Putxet. A l’interior d’algunes illes de cases, encara, es 

conserven empremtes d’aquests traçats, fent-se visibles en el parcel·lari i en algunes les façanes.   

El Farró, com tots els indrets, té espais relacionats amb la seva memòria i patrimoni. El principal objectiu del seu 

reconeixement és explicar, recuperar, senyalitzar i museïtzar indrets i vestigis, materials i immaterials que fan referència a 

períodes anteriors.  

Així doncs, hi ha temes que ens poden descobrir valors culturals que no són evidents a primera vista, d’altres que ens 

poden fer veure com, des de l’experiència recent, algun tipus d’accions similars podrien ser més efectives. Actualment al 

Farró es duen a terme iniciatives que, encara, vinculen al barri a refugi d’artistes i intel·lectuals com:  

- Iitinerari per aquells espais que van formar part de la vida personal i literària de l’escriptora Mercè Rodoreda. 

- itinerari perquè totes aquelles persones interessades en l'art que es fa al barri, puguin entrar lliurement als 

espais de creació i veure treballar els artistes: Art Farró-Putxet. 

Considerem, doncs, “Espais de memòria i cultura (M)” (assenyalats al plànol 6)  tots el que han tingut, i tenen encara el 

paper de lloc de memòria, els que configuren de manera global la condició identitària del Farró com a barri, per a no 

perdre les característiques de la seva cultura, ni de la seva pròpia identitat. Aquests espais s’han relacionat i valorat en el 

quadre – inventari que acompanya al plànol 6, i són: 

Jaciments arqueològics 

Els jaciments arqueològics i paleontològics s’entenen com els llocs on s’hi poden localitzar restes d’una activitat humana 

anterior, per tant, indicarien on es podria haver iniciat l’ocupació del Farró. 

cartaarqueologica.bcn.cat    

Traces històriques i geogràfiques 

- Antic traçat del Tramvia.  El 1878 el tramvia de vapor va arribar a Sant Gervasi, seguint el trajecte de la Plaça 

Molina, Guillem Tell, Saragossa, Juli Verne i Wagner. El tramvia, amb número 17, va deixar de circular el 1945. 

- Traces de la Riera de Sant Gervasi. Empremtes que es conserven en forma de límits de propietat, en el 

parcel·lari i en algunes mitgeres i/o façanes. 

- Camins històrics. Traces d’antics camins, alguns coincidents amb carrers actuals, sobre els que s’ha teixit el 

barri.  

Refugis antiaeris 

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van construir gran quantitat de refugis antiaeris. 

Són espais soterrats, amb un o més accessos a la via pública i diversos espais en el seu interior, planificats per 

l’Ajuntament, eren dissenyats com a medis de defensa passiva.  

Es coneix l’existència de refugis al Farró pel llistat del 16 de juliol de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil 

espanyola a Barcelona. En no existir documentació de l’estructura defensiva, ja sigui de l’època o fruit d’intervencions de 

documentació posterior, no es pot aportar més informació. Aquests refugis són els següents:  

1. R. 0118 – carrer Saragossa 17 

2. R. 1120 – carrer Guillem Tell 

3. R. 1324 – carrer Balmes 230 

4. R. 0211 – carrer Pàdua 

5. R. 1131 – carrer Pàdua 96 

6. R. 0310 – carrer Saragossa 

7. R. 1187 – carrer Jules Verne 31 

8. R. 0888 – Pàdua 50 

9. R.1251 – carrer Ballester 29 

10. R. 0787 – carrer Berna 

11. R. 0029 – carrer Marquès de Santa Anna 

12. R. 0127 – carrer Homer 

13. R. 0471 – Avinguda República Argentina 26 

14. R. 0661 – carrer Manacor, 22 

Segons la informació facilitada des del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona, en cap d’aquests refugis hi ha 

hagut una intervenció, per tant no se’n té cap informació sobre l’existència o estat actual. Però, tot fa suposar que es 

tractarien de refugis similars a la majoria construïts a diversos espais de la capital barcelonina per protegir a la ciutadania 

durant la Guerra Civil espanyola, amb un accés com el del carrer Florida i unes galeries com el de la Plaça del Diamant. 

1)  2)  3)
1 i 2) Refugi antiaeri núm. 758 del carrer de la Florida (Nou Barris). Font: ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona 
3) Refugi de la Plaça del Diamant. Font: refugisantiaerisdebarcelona.blogspot.com.es/2011/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B2ria_hist%C3%B2rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://refugisantiaerisdebarcelona.blogspot.com.es/2011/
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Espais de referència i d’activitats culturals 

El Farró ha estat refugi d’artistes i d’intel·lectuals, gairebé, des del seu inici com a barri. Ja el 1868 s’hi va instal·lar Antoni 

Mulet i Orfila (Maó, 1821 - Barcelona, 1882), professor de pintura i propietari de l’ indret. Júlia i Peraire, model i esposa 

de Ramon Casas, va viure al número 114 del carrer Saragossa.  

Josep Amat va ser un membre del grup d'artistes i intel·lectuals que formaven la tertúlia "la Colla", que va estar molt 

activa entre el anys 1940 i el 1965, i que va quedar plasmada en el quadre d'Olga Sacharoff actualment al MNAC. 

Des del 2006, hi ha la voluntat d’artistes, artesans i promotors d’art del barri per a donar a conèixer el seu treball, que 

amb l’anomenada “Jornada de Tallers Oberts”,  un cop l’any obren els espais ontreballen al públic, per tal de poder 

contemplar la seves obres en l’espai de creació.  

Alguns dels espais del Farró estan vinculats a artistes i intel·lectuals com: 

- Mercè Rodoreda. El Farró forma part del paisatge literari i personal de l’escriptora Mercè Rodoreda, doncs va 

néixer i créixer al barri, hi va assistir a l’escola i hi va viure fins a uns anys després de casar-se. La seva presència 

al barri es pot plasmar en els espais que formen part de la seva memòria. 

- Olga Sacharoff. Casa al carrer Manacor 3 on la pintora reconeguda georgiana (1889-1967) hi va viure entre 

1935 i 1950, i hi va crear una part important de la seva obra pictòrica. La casa va ser reformada l'any 1955 per 

l’arquitecte Nicolau M. Rubió i Tudurí, que va redissenyar els jardins, amb els camins d’enllaç i va jugar amb 

l’aigua, a través d’una xarxa de brolladors, estanys i recs visibles que relligaven el conjunt de les terrasses.  

- Josep Amat. A la casa del carrer Manacor 10 es va constituir el 2001 la Fundació pintor Josep Amat, amb la 

finalitat de promoure l'estudi, conservació i divulgació de l'obra realitzada pel pintor Josep Amat i Pagès (1901-

1991). Després de la seva mort, Amat ha seguit mereixent reconeixements, com ara la dedicació per part de 

l'Ajuntament de Barcelona l'any 1997 d'una plaça, just al costat on havia estat el seu domicili i el seu taller al 

carrer Jules Verne. 

- Fundació Cultural Privada Rocamora. A la casa del carrer Ballester 12, on va viure el mecenes Manuel 

Rocamora Vidal (1892-1976), creada amb l’objectiu de divulgar el patrimoni cultural que l’edifici atresora. 

- Casa-Estudi Antoni Tàpies. Casa al carrer Saragossa 57, on va viure i treballar el pintor. La casa és obra dels 

arquitectes José Antonio Coderch de Sentmenat i Manuel Valls Vergés entre 1960 i 1963. Està declarat (BCIL) Bé 

Cultural d’Interès Local. 

- Casa Josep Comas i Solà. Vil·la Urània, carrer Saragossa 29, casa on va néixer Josep Comas i Solà (1868 - 1937), 

fou un astrònom i divulgador científic català, impulsor de l'astronomia moderna a Catalunya. Va tenir una 

important faceta de periodista i divulgador científic deixant un enorme cabal de literatura científica i treballs de 

divulgació astronòmica.  

- Fundació Felicia Fuster. Al carrer Camps i Fabrés 11. És una entitat privada creada per la poeta i artista Felícia 

Fuster per tal de donar a conèixer la seva obra poètica i plàstica i, mitjançant uns ajuts econòmics, estimular la 

creació plàstica, la difusió de la llengua catalana i ajudar a la realització d’estudis superiors a persones sense 

possibilitats econòmiques. 

- Teatre La Gleva. Ubicat en un edifici de principi del segle XX, al carrer La Gleva 19. És un espai rehabilitat, que 

originàriament va acollir les carboneres dels veïns de l'entorn. Està a disposició de la gent del barri i de tot 

Barcelona per fer-hi i veure-hi espectacles, un espai i un punt de trobada. Obert al públic des de les 9 del matí 

com a llibreria, cafeteria, espai de lectura i de tertúlia.  

 

Aquest conjunt d’espais poden comportar idees i/o referents en projectes urbans, així com idear i interpretar itineraris 

urbans, amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació dels actius històrics, patrimonials i 

paisatgístics,  amb l’objectiu de complementar la història urbana, el patrimoni i la seva gestió, així com el turisme cultural. 

  

 

        

     

https://ca.wikipedia.org/wiki/Olga_Sacharoff
https://ca.wikipedia.org/wiki/1868
https://ca.wikipedia.org/wiki/1937
https://ca.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Divulgador_cient%C3%ADfic
http://lh5.ggpht.com/-gQx-O8rHWz0/TqL6wldwofI/AAAAAAAABuo/fyO3bUK-nLY/MGM0062.JPG
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6. GENERADORS D’IDENTITAT 

 

6.1. Valors observats: 

S’entén el lloc com una superposició de formes d’organització espacial, culturalment diferents, que a pesar de les diverses 

i continuades operacions urbanístiques. Conserva, encara, alguns estrats seminals que la morfologia urbana actual 

expressa de manera molt evident.  

Una mirada atenta  sobre el barri ens ofereix una immediata lectura, de on i com s’agrupen les cases. També ens 

evidencia les possibles  pautes de conjunt que, amb el recolzament de l’estructura dels carrers, defineixen un  àmbit urbà 

propi que inclou els valors específics del Farró. 

Els múltiples tipus de “transformacions” que ha sofert el barri poden ajudar a explicar les diferents formes d’un projecte 

urbà i reflectir com s’han dut a terme. Des del traçat del tramvia a les urbanitzacions, substitucions i esbotzaments 

contemporanis. 

Aquesta reflexió global pot orientar-ne el futur, definint les condicions mínimes necessàries per a  garantir la coexistència 

amb les futures transformacions o reformes i amb els diferents agents que actuen al barri. 

En l’inventari d’elements que precedeix a cada un dels plànols d’aquest estudi, es relacionen els seus valors, estructurats 

d’acord amb aquest capítol 6, “Generadors d’identitat”. 

 

La Forma 

La forma fa referència a una figura espacial, abstracta, considerada com una cosa independent. És l'aparença externa que 

es modifica segons els condicionants físics de la seva percepció, com són la il·luminació, el punt de vista, l’observador, etc. 

Les seves propietats tenen a veure amb lleis i principis generals, així com amb el propi coneixement. També, hi tenen a 

veure els contorns (aspecte superficial) i la mesura (en relació a altres formes), el color, la textura, la posició i la 

classificació com forma geomètrica, orgànica o artificial. 

Una forma orgànica és la modelada per l'escolament de l’aigua que es produeix sobre el sòl, un agent geològic que té una 

gran capacitat erosiva i de modelat, origen de torrents i barrancs, modelant el relleu. La superfície d’un terreny en relleu 

configura una dimensió i caracteritza una forma. Té unes propietats geogràfiques, pendent i orientació que afecta al flux 

de l’aigua i a la seva distribució, a l’agricultura i a altres recursos naturals. En funció del seu pendent pot afavorir o 

dificultar la instal·lació de zones urbanes i condicionar els elements d’urbanització. 

L’anàlisi morfològica de la forma física de les illes que, generalment, és una forma geomètrica, més o menys artificial,   

ajuda a entendre les condicions urbanístiques, les formes d’ocupació del sòl, les tipologies edificades residencials, els 

espais oberts, etc. 

Els carrers defineixen sintèticament la imatge de la ciutat. La descripció gràfica de la trama és la representació més clara 

de la forma dels espais buits públics, de l’amplada dels carrers, de la continuïtat o la seva discontinuïtat, dels 

encreuaments i les bosses que resten impenetrables, o inconnexes. El gràfic de carrers del Farró, evidencia que estem 

davant d’un barri format per una trama de carrers. La seva continuïtat configura el lloc i el relaciona amb el seu entorn. 

En el sentit vertical, de Putxet a mar, destaquen els carrers de Saragossa i de Vallirana, arteries centrals de la formació del 

barri, que continuen per sobre la ronda de General Mitre, expressant clarament d’aquesta manera, la continuïtat 

morfològica del barri. En el mateix sentit destaquen dues connexions importants amb la ciutat central, són l’avinguda 

Princep d’Astúries i el carrer Balmes, ambdues són límits molt clars i corresponen al sentit d’escorrenties naturals, 

urbanitzades posteriorment. 

La transversalitat ve donada per traces, també regulars perquè formen part del mateix pla d’ordenació original, 

únicament destaca la ronda del General Mitre, per la seva amplada, i perquè ha fraccionat un ordre de carrers anterior, 

originant conflictes en les cruïlles. En canvi, en el conjunt de carrers interns al barri únicament hi ha un sector on podem 

constatar la discontinuïtat física del carrer. És en un extrem del carrer Francolí. 

Atenent a la forma, l’amplada de les vies bàsiques, de trànsit rodat, destaca sobre la mesura reduïda dels carrers del 

Farró, on les seves petites places contrasten clarament amb les grans vies que el limiten. 

 

 

 

La forma dels carrers. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia. 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%B2l
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torrent_(hidrologia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barranc
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L’ ús 

L’ús dominant al Farró,  espacialment,  és el residencial. També hi podem trobar usos complementaris i necessaris: 

equipament, servei, comerç, .... Cal, però, treballar amb usos no excloents per a incentivar la seva presència, tenint 

present la seva compatibilitat amb el patrimoni edificat. 

Els carrers són l’espai públic per excel·lència, contenen totes les funcions necessàries per a assolir la condició urbana, 

l’accés, la circulació-distribució, els serveis bàsics i les infraestructures. Es evident que indirectament i a través de la xarxa 

de carrers podem fer molts recorreguts. La topografia d’un carrer acaba, també, definint la seva utilització urbana, doncs, 

un carrer pla és més còmode, per tant més fàcil de ser usat pels vianants. Al Farró hi ha de tot. 

La secció o caixa del carrer defineix el tipus de via i la distribució de la seva utilització o servei. L’ interès de les seccions 

rau en conèixer quina proporció es dedica al cotxe i quina al vianant. Si té o no vegetació, la qualitat dels materials 

emprats, demostrant el grau d’integració i relació amb la vida cívica del barri. Si es tracta de:  

Les vies bàsiques, dissenyades principalment per al trànsit rodat, com són la Ronda de General Mitre, la Via Augusta-

carrer Balmes, l’Avinguda de Princep d’Asturies-República Argentina. A aquestes vies, se’ls ha anat reduint el seu impacte 

de trànsit, incorporant amb la nova urbanització un grau important de contingut cívic. 

Les vies cíviques, eixos vertebradors de l’activitat i la vida social del Farró i del Putxet, com són els carrers Saragossa i 

Vallirana en el sentit muntanya-mar i el carrer de Pàdua en el sentit transversal. 

Els carrers, bàsicament, de servei a la residència, i els passatges, petits carrers entre els que destaquen els de Mulet i de 

Sant Felip, ambdós amb contingut patrimonial. 

 

Edificació. Amplades de parcel·la. ”Criteris per a la intervenció al barri del Farró (Sant Gervasi)”, 2003. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La secció de les vies cíviques, dels carrers tipus i dels passatges. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia. 
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La percepció 

La percepció fa referència al llenguatge visual. És l’aparença de les coses. Modifica les formes segons condicionants, com 

poden ser la il·luminació i/o el punt de vista, però, també, és l’estructura expressiva plàstica sobre la qual s’assenta la 

seva identitat. 

Els carrers, també, defineixen sintèticament la imatge de la ciutat. La seva continuïtat és necessària per a entendre la 

mobilitat i és essencial per a les referències, o punts de vista, per a tenir clara la posició urbana i per a orientar-se. 

Hi ha una sèrie de trets diferencials que caracteritzen els teixits tradicionals, que els dóna interès. Són els que han de 

justificar els límits d’aplicació d’unes lleis pròpies. Així es pot pensar en la qualitat de les seves arquitectures, en 

l’harmonia entre els procediments constructius, materials emprats, colors i textures, en l’homogeneïtat de les mides, en 

l’escala dels espais. Però un dels aspectes més atractius és la diversitat d’espais (públics i privats) de morfologies, de 

contrastos i subtileses en les successions de llums i ombres. 

 

 

Continuïtats i discontinuïtats dels carrers. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia. 

 
 

 

 
Barreres topogràfiques dels carrers. ”Estudi urbanístic del nucli antic del Farró”, 2009. Elaboració pròpia. 

 

Pel Farró ha estat una gravíssima alteració i un irresoluble inconvenient el pas de Mitre. Doncs, es tracta d’un carrer 

massa ample, de 30 metres, en un entorn amb carrers de dimensions petites, de 6 a 8 metres. L’explanació de la seva 

caixa o secció, situada a la falda del Turó del Putxet, ha comportat una diferència de rasant entre les dues línies de façana, 

repercutint i dificultant la relació directa de les dues parts del barri del Farró que Mitre ha fraccionat inqüestionablement. 
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6.2. Valors reconeguts: 

 

Bàsicament, són els valors que es desprenen d’antecedents que defineixen el barri. Cal tenir-los presents per tal de 

conèixer i entendre el seu origen i/o procedència, així com la transcendència dels elements urbans identificats, ja sigui a 

nivell formal com social. La complexitat permet diferents lectures a partir dels factors més rellevants.  

 

La Història 

Cal entendre la història com una ciència, ja que es pretén ser el més objectiu possible per tal d’obtenir un coneixement 

que demostri els fets, trobant probes que justifiquin i aportin conclusions.  

El valor històric s’entén des d’una perspectiva dinàmica que asseguri el seu significat per a la població. El coneixement de 

la història pot aportar diferents registres de cara a possibles actuacions, així com apuntar metodologies d’actuació. 

Les empremtes més rellevants en el paisatge com: tipologies constructives, tipologies d’assentament, centres històrics, 

conjunts arquitectònics, estructures parcel·laries, límits, antics camins, etc. són testimonis del passat. 

Els testimonis materials, orals, escrits i visuals, també,  ens donen informació sobre el present i el passat, ja sigui a nivell 

social, formal i/o ambiental, construeixen la identitat del barri, expliquen la seva evolució i/o desenvolupament general, 

tan necessaris per al seu coneixement com per entendre l’actualitat. 

En el Farró és destacable el conjunt residencial originari que conforma la major part del paisatge del barri,  d’important 

valor patrimonial. També, els elements que han contribuït a la seva formació com el traçat dels camins antics, els trajectes 

dels tramvies, la ubicació de fàbriques, convents, etc., tots ells són escenaris de fets històrics amb rellevància social. 

 

El Caràcter/Identitat 

Els valors que donen caràcter i identitat al barri són els que s’associen amb els trets propis, els que determinen qualitats o 

quantitats, que poden ser mesurats i quantificats per a ser descrits.  

L’habitatge és l’element que més es repeteix, amb unes certes pautes constructives que acumulen interès arquitectònic i 

patrimonial: una parcel·la reduïda, profunda i estreta; una composició de façana determinada, amb jerarquia vertical; i el 

funcionament de l’edifici amb ventilació creuada. 

L’arquitectura dels habitatges es percep a través de valors estètics, ja que es relaciona amb la contemplació, amb els 

factors que tenen la capacitat d’emocionar, de transmetre un determinat sentiment de bellesa. Acostuma a estar 

relacionat a unes bases culturals amb determinats patrons i models. Les combinacions harmòniques, àrees reconeixibles, 

fons escènics, conjunts monumentals, alineacions o masses arbòries, etc. són elements configuratius de l’ambient propi. 

El caràcter i identitat d’un barri, també,  pot ser reconegut  a través d’altres factors implícits com el coneixement, les arts, 

la literatura, etc., específics de la seva vida social. El fet que la comunitat els percebi com un bé de valor social pot ser per 

diversos motius: plaer, oci, repòs, observació i altres activitats diferents que determinen la seva estructura o configuració. 

Altres, poden ser valors simbòlics, com: elements culturals, llegendes, tradicions, esdeveniments, commemoracions, 

idees, etc. i que formen part del sentiment de pertinença. 

 

 

 

       
Tramvies a la plaça Lesseps. Sant Medir 1910   Pintura de Josep Amat, 1941. Tramvia al c/ Ample (Jules Verne) 

  

     
Passatge Sant Felip. Fotografia, Jaume Anglada.    Júlia Peraire: model, amant i esposa de Ramon Casas. Va viure al  

Entre 1900 i 1910  carrer Saragossa 114. 

 

  
Pintura d’Olga Sacharoff      Fira al c/ Septimània durant la Festa Solidaria. Desembre 2013 
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6.3. Conclusions  

 
El paisatge no és estàtic, és dinàmic, sempre hi ha transformacions. L’objectiu no és aturar les transformacions, sinó 

aconseguir que siguin beneficioses per a totes les parts, i per a tothom. Per aquest motiu és important conèixer els punts 

forts i els febles del conjunt del barri. En aquests sentit hem detectat:  

 

Potencialitats 

El potencial, també, és la fortalesa d’un determinat factor o àmbit. Pot ser que degut a la seva forma, la seva posició, al 

seu ús, etc. pugui generar canvis beneficiosos i preveure possibles perjudicis. 

- L’estructura interna de carrers possibilita noves continuïtats. Algunes petites intervencions millorarien la connectivitat 

de carrers i de l’espai públic (exemple: obertura acurada del pas al carrer Francolí).  

- La distribució funcional i l’ús dels carrers interns pot  reduir el protagonisme del cotxe, amb predomini del vianant. 

- La redefinició de les seccions de les vies que limiten al Farró, amb més protagonisme per a vianants i ciclistes, 

potenciaria els  usos cívics i en permetria de nous, així com noves plantacions. 

- Els eixamplaments i els encreuaments de carrers poden funcionar com petites places amb possibilitat de nous usos i 

nous espais cívics. 

 - La varietat en mesura i forma de l’estructura parcel·laria, que sovint té colmatada la seva edificabilitat, permet, de 

manera puntual, tant la conservació de les  millors peces com la substitució acurada de la resta. 

- La residència és un dels atributs i també és una condició tipològica i patrimonial representativa del barri. Es detecten 

tendències que s’han d’emmarcar en la necessitat de conservar o renovar aquestes edificacions com: la transformació per 

millorar salubritat dels edificis i habitatges, l’adequació de les noves edificacions trobant els valors propis i la introducció 

de noves peces generadores d’activitat. 

- Alguns espais construïts i alguns de plantats del barri poden tenir usos més intensos o diversos dels que tenen 

actualment.  Són clares oportunitats de millora i intensificació d’ús (exemples: Hospital privat Clínica Sant Josep, avui en 

desús, la Casa Tosquella i els seus jardins, la Casa de Nines i l’espai que l’envolta, o els edificis d’aparcament de Balmes). 

- L’especial convivència entre els espais plantats públics i privats, i la convivència amb les tipologies tradicionals i les noves 

és una característica molt pròpia del barri del Farró i que cal potenciar. 

 

Fragilitats 

Considerem fragilitats aquells aspectes d’interès per al Farró, que són vulnerables i que corren el risc de desaparèixer, ja 

sigui per un canvi social, un canvi normatiu o econòmic. És necessària l’elaboració d’un pla o normativa que permeti la 

seva conservació. Cada peça o aspecte d’aquest tipus que desaparegui fa més fràgils als demés. Les darreres edificacions 

evidencien els conflictes generats per l’aplicació de la normativa urbanística i posa en risc la conservació de valors propis 

del Farró com: 

- Les tipologies tradicionals : ni les normatives urbanístiques ni els requeriments tecnològics fan fàcil la seva conservació. 

Doncs, quan en l’espai que ocupa una construcció tradicional, la normativa urbanística hi permet major alçada o major 

fondària, en definitiva, major aprofitament, la seva substitució pot ser inevitable. Les diferents normes tecnològiques i 

d’habitabilitat, també, poden fer inviable la seva conservació. En canvi, només la seva acurada lectura permet una reflexió 

adequada sobre el conjunt, valorant els espais públics assolits (carrer o plaça) i, també, tots altres elements, parcel·la, 

buit, mitgera, cases de cantonada, ràfecs i cobertes que configuren el paisatge del barri. 

- Les cases de cantonada reflecteixen la tipologia del Farró. Quan la filera de cases arriba a una cantonada, aquesta no 

gira, reconeixent la jerarquia del carrer i conserva el pati posterior, que en alguns casos està construït en planta baixa. La 

ordenació actual no contempla el manteniment d’aquesta característica pròpia. 

- Les cases amb pati davanter, ara només formen un grup reduït i dispers de cases que es conserven de les primeres 

“torretes” originàries i que es van ubicar al Farró. Les alineacions contemplades en l’ordenament urbanístic no 

condueixen a conservar aquesta característica històrica.  

-  Les afectacions de vial o realineacions porten inevitablement a la substitució de l’edificació, el que contradiu la voluntat 

de manteniment de la seva arquitectura i del ambient dels seus carrers. És una clara contraposició entre el planejament 

vigent i la voluntat de manteniment del paisatge urbà del Farró. 

- L’obertura de vial al carrer Francolí que preveu el PGM, significaria un canvi morfològic radical, passant d’edificacions en 

fila a mançana tancada. També, un important canvi tipològic residencial, però això no vol dir renunciar a obrir el pas. 

- La restauració poc acurada i no adequada dels elements patrimonials porta a un canvi i formal, visual i cromàtic que 

gentrifica i banalitza el paisatge del Farró. 

- L’especificitat i diversitat de les espècies plantades al Parc del Putxet li van atorgar inicialment un gran interès botànic. 

Actualment, s’està perdent a causa del creixement no controlat d’algunes d’aquestes espècies de menys valor botànic i 

formal. 
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7. OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA, CRITERIS I ACCIONS 

 

Els objectius de qualitat paisatgística consisteixen en una estratègia per facilitar l’avenç cap a la gestió i ordenació del 

barri. Són una relació de preferències d’actuació, després de conèixer l’estat del paisatge, d’auscultar la realitat, entendre 

les dinàmiques i determinar-ne els valors. També, recullen els desitjos dels veïns. I per tant, caldrà tenir-los en compte 

alhora de formular les diferents i futures actuacions: planejament derivat, pla director, ordenances, modificacions de 

planejament, reurbanitzacions, figures de protecció, campanyes, itineraris, etc. 

Els objectius de qualitat paisatgística, al barri del Farró s’aconseguiran gestionant els criteris i accions dirigides a millorar 

l’encaix amb el planejament urbanístic, millorar les relacions entre barris, entre estructures urbanes i espais oberts, amb 

la gestió dels valors socials, estètics, històrics, simbòlics, ecològics i naturals que concorren en el seu àmbit. 

Per articular estratègies i accions futures al barri del Farró, s’han formulat nou objectius de qualitat paisatgística més 

concrets , que porten implícita la idea de guarir l’excepcional ferida de l’obertura de la Ronda. Sempre  seran coherents 

amb els objectius definits, en els Catàlegs de Paisatge de Catalunya, promoguts per l’Observatori del Paisatge:  

1. Garantir la connectivitat ecològica 

2. Millorar l’accés al barri i la relació amb l’entorn 

3. Millorar la relació amb el Parc del Putxet 

4. Conservació de visuals, control de fons escènics 

5. Més presència i adequació del verd 

6. Posar en valor els espais privats 

7. Posar en relleu el patrimoni ordinari 

8. Activar traces històriques 

9. Activar espais de memòria 

 

D’aquests objectius de qualitat paisatgística es deriven una sèrie de mesures i accions que s’emmarquen en els següents 

criteris generals: 

- Plantejar una concentració d’esforços en determinats llocs que puguin ser catalitzadors dels processos de transformació 

i rehabilitació. 

- Propiciar la participació activa de nombrosos agents, de manera efectiva, assegurant una visió compartida d’una 

iniciativa que té gran acceptació. 

- Promoure petites intervencions en la via pública i puntualment en edificacions, a través de programes o projectes 

municipals, per tal d’incentivar la regeneració, peça a peça, de tot el conjunt. 

- Millorar les relacions amb els límits del barri en un sentit ampli: fomentant relacions entre estructures urbanes, espais 

oberts, passos en les grans vies de comunicació,  proposant connexions atractives , “portes” com a símbol de transició i 

punts d’informació. Aquestes transicions entre barris s’han de traduir en directrius de disseny i/o identitat de marca, 

evitant l’actual enrenou de la “senyalètica” actual. 

- Respectar les xarxes i les estructures històriques presents en el paisatge (canals, camins, etc) ja que encara són fonts 

d’inspiració importants.  

- Fixar les condicions de l’entorn, el marc  en el qual l’edificació residencial sigui capaç d’oferir unes condicions mínimes 

d’habitabilitat, per millorar la salubritat dels edificis. Els nous ja compleixen, cal veure com aconseguir-ho amb els antics. 

- Incentivar la rehabilitació i la recuperació de patis d’illa, amb l’enderroc d’aquelles edificacions secundàries i/o amb 

estat precari, i alhora, reconsiderar les afectacions tals com les realineacions i l’obertura de vial que el planejament vigent 

proposa. 

- Incentivar, en general,  la rehabilitació i definir les pautes o la  normativa que tingui en compte els valors propis de les 

cases del Farró, les constants constructives que tenen interès arquitectònic. 

- Promoure i canalitzar iniciatives adequades que ajudin a posar en valor i trobar nous continguts pels espais i els edificis.  

Treballant amb usos no excloents per a incentivar la seva presència, tenint present la seva compatibilitat amb el 

patrimoni edificat. Introduint, si cal, noves peces generadores d’oportunitat i d’activitat.  

- Aprofitar millor les qualitats lúdiques del paisatge proposant bones connexions i serveis públics. Estimular les activitats 

de petita escala. 

- Reforçar el contrast entre el barri i els espais oberts: mantenir els parcs i les zones verdes obertes i tranquil·les, la seva 

fauna i estimular la diversitat dels sistemes del verd.  La creació d’una XARXA VERDA que reculli tots els espais verds del 

Farró i de Barcelona, potenciant uns itineraris de passeig i d’estada, per caminar, córrer, anar amb bicicleta, amb patins o 

a cavall, per vies verdes de connexió, pot ésser una manera d’apropar al ciutadà a conèixer, descobrir i utilitzar els espais 

verds i la ciutat. 

 

Les línies d’actuació poden ser diverses:  

- des de l’àmbit urbanístic i patrimonial, amb instruments  de desenvolupament de detall  del planejament per tal de 

corregir mancances en la  gestió 

- des de les actuacions públiques, amb instruments que reforcin els valors intrínsecs del barri 

- des d’estratègies sectorials, amb accions culturals, socials, turístiques, artístiques, etc.  

 

També són d’interès les accions transversals, les que relacionen altres elements de paisatge. Permet fer-ne altres lectures 

del Farró, a través d’alguns recorreguts o indrets intencionats, amb diferents activitats i espais donant visions alternatives 

del lloc. En podrien formar part, també, espais externs al barri. Permetria regenerar sectors que avui es troben en situació 

precària o poc activa, posant en alça el seu implícit valor. 

 

Les mesures equivalen a criteris generals que contribueixen a l’assoliment dels objectius de qualitat paisatgística. Les 

accions corresponen a actuacions, projectes o iniciatives impulsades per les administracions que, seguint els criteris 

prèviament establerts. No es tracta de cap llistat ja que l’assoliment dels objectius pot dependre de dinàmiques externes 

a l’àmbit d’actuació. 
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1. Garantir la connectivitat ecològica 

Integrar paisatgísticament, a través d’instruments d’actuació adequats, els espais verds en xarxes connectades amb els 

espais oberts circumdants, amb les anomenades vies verdes. La conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat és 

important per tal de crear una connectivitat ecològica entre ells, amb accions com: 

- Estructurar la xarxa de corredor paisatgístic amb els buits urbans (passeigs, parcs, places i altres espais públics i privats) 

atenent a la necessària connectivitat i continuïtat ecològica, social i visual. 

- Ampliar i promoure l’ús de la xarxa d’itineraris, facilitant l’accés i millorant la qualitat de la xarxa, incorporant 

progressivament arbrat als carrers, passeigs i viari urbà en general, adaptant en cada cas les espècies arbòries adequades 

a l’amplada, l’orientació, la tipologia de vorera i els requeriments generals de l’espai.  

- Estudiar l’accés de vianants al Parc del Putxet, a través de la continuïtat del carrer Saragossa, ampliant la relació del barri 

amb el parc, al mateix temps que cosiria la fractura ocasionada per General Mitre. 

- Recuperar la casa Tosquella i els seus jardins per al barri. Promoure la xarxa d’itineraris, enllaçant espais enjardinats i 

patrimoni arquitectònic qualificat i afegirà centralitat al baricentre del barri, alhora que qualificarà l’indret. 

 

 

 

 

   

2. Millorar l’accés al barri i la relació amb l’entorn 

Les entrades i sortides del Farró requereixen uns criteris d’ordenació i de qualitat paisatgística que les integri entre l’espai 

urbà local i de ciutat, que reforcin el caràcter i la identitat del barri. Amb uns límits i accessos clars com té el Farró cal 

treballar en la seva qualitat i relació amb la ciutat de Barcelona, amb accions com: 

- Millorar i potenciar la qualitat paisatgística dels accessos, amb projectes en relació amb les vies de comunicació 

circumdants i amb elements que caracteritzin el barri, que ordenin els elements de suport com poden ser els panells 

informatius, amb coherència a les dimensions dels espais. 

- Conservar i millorar els accessos arbrats, entenent la vegetació com element de millora ambiental, però també 

d’ordenació. 

- Potenciar usos i definir noves seccions viaries en les vies perimetrals per a itineraris de vianants, ciclistes i activitats 

cíviques.  

- Condicionar eixamplaments, encreuaments i interseccions: petites places per a nous usos, espais cívics i oportunitat de 

nous serveis. 

- Estudiar la possibilitat de nous projectes d’equipament públic a la ronda General Mitre, que integrin i cohesionin les 

dues parts del barri, aprofitant dels desnivells de la via i recuperant la casa Tosquella amb el seu jardí. 
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3. Millorar la relació amb el Parc del Putxet 

La condició geogràfica del Parc del Putxet, amb relleu accentuat, fa complex el seu accés i la integració a la vida social i 

lúdica del Farró. El desenvolupament de la vegetació impedeix  les visuals, llunyanes i les del barri. Millorar les relacions, 

demana accions determinades al seu entorn, com: 

- Fixar les condicions en els límits als carrers perimetrals i en les propietats particulars: tanques, volums, etc. 

- Singularitzar els accessos, millorant la qualitat i caracteritzant el disseny dels elements d’urbanització. 

- Adequar les plantacions per tal de millorar les visuals des del Parc, cap el barri i la ciutat. 

- Trobar miradors que relacionin el parc amb el barri del Farró, avui poc present i visible des del Parc. 

- Estudiar la possible continuïtat del carrer Saragossa com nou accés al Parc del Putxet, fomentant una relació més directa 

amb el barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

4. Conservació de visuals, control de fons escènics 

Les visuals han de permetre la relació entre les parts del barri i de la ciutat. El Farró disposa de poques referències visuals,  

i és en aquest sentit que és important mantenir, potenciar i recuperar els referents visuals i identitaris, tal com com fites, 

edificis singulars, façanes urbanes, barris contigus i propers,  amb la finalitat de reforçar la singularitat paisatgística, amb 

actuacions que permetin: 

- Conèixer, potenciar i divulgar les fites visuals i els fons escènics, garantint i millorant-ne la qualitat de les fites visuals i 

dels fons escènics. 

- Ordenar els elements que obstaculitzen les continuïtats visuals (volums, rètols, mobiliari urbà, senyalització, etc.), en els 

punts d’interès amb qualitats urbanes. 

- Reconèixer i posar en valor la gran quantitat de petits elements del paisatge urbà del Farró que poden esdevenir fites 

visuals i fons escènics propers. 
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5. Més presència i adequació del verd 

Les plantacions arbrades, no han de ser sistemàtiques, sinó que s’han d’adaptar en cada cas, a partir de distàncies 

convenients. No han de ser obstacles per a la conservació de visuals, però si que han de constituir espais de valor 

paisatgístic. La presència de vegetació en els espais lliures, no sols millora la qualitat ambiental, si no que el singularitza,  

jerarquitza i emfatitza. En aquest sentit les accions adients podrien ser: 

- Controlar i adequar el verd en espais públics i privats per tal de millorar les visuals. En especial al Parc del Putxet, on és 

necessari qualificar i orientar vistes, tan llunyanes com sobre el propi Farró. 

- Ampliar i promoure l’ús de la xarxa d’itineraris,  facilitant l’accés, millorant la qualitat de la xarxa i pacificant el trànsit. 

- Promoure les actuacions encaminades a plantar amb espècies adaptades al lloc, especialment a les vies de vora com 

Balmes i Príncep d’Astúries.  

- Reconèixer l’especial condició del verd del Farró que prové alhora del jardí i de l’hort. Aquesta especial barreja 

constitueix un fet determinant i específic del paisatge del Farró. 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

    
 

6. Posar en valor els espais privats 

En un barri com el Farró, que disposa de pocs espais públics, prenen especial relleu els espais privats, tals com els patis de 

mançana, els jardins, les cobertes, els balcons, etc., on la vegetació hi té una important presència. És en aquest sentit que 

calen accions per tal de: 

- Conservar l’edificació en cantonada, d’acord amb la tipologia tradicional, amb el pati posterior. 

- Preservar i adaptar el pati d’illa, d’acord amb les edificacions i plantacions existents. 

- Conservar aquells espais característics de tipologies tradicionals: jardins davanters, jardins posteriors i exemplars i 

espècies singulars. 

- Valorar la singularitat de cadascun dels jardins privats, promovent accions de salvaguarda, control, catalogació i 

adequació de les seves plantacions. 

- Promoure l’actuació en mitgeres, jardins, balcons, racons, etc. que ajudin a l’embelliment urbà. 
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7. Posar en relleu el patrimoni ordinari 

El patrimoni es presenta en diferents formes i dimensions, més enllà de l’arquitectura i constants constructives, definides 

al plànol 5, “Patrimoni d’Interès (I)”. La morfologia urbana del Farró mostra estructures i perfils característics, molt 

perceptibles. Constitueixen fites paisatgístiques en relació directa amb els fons escènics, ja sigui amb elements singulars, 

façanes urbanes o barris propers. En aquest casos la reforma urbana, tant de rehabilitació com d’obra nova ha de 

respectar aquests perfils o imatges i impedir, a través de l’instrument de desenvolupament adient, l’aparició d’elements 

que els desfigurin. És en aquest sentit que cal prendre accions per tal de: 

- Ampliar el Catàleg amb els edificis de valor arquitectònic i amb aquells carrers i espais  que defineixen formal i 

ambientalment el paisatge urbà del Farró. 

- Conservar l’estructura tipològica: valors de seriació. 

- Conservar els volums i la relació amb els espais no ocupats. 

- Conservar, mantenir i millorar la façana: l’arquitectura que defineix l’espai públic.  

- Prioritzar els objectius d’harmonització i contextualització, respectant les constants constructives i sistema de 

cromatismes que defineixen i caracteritzen cada ambient. 

- Determinar els usos no admesos i promoure accions de restauració. 

- Fomentar ajuts i/o incentius fiscals per tal de desenvolupar els aspectes recollits i posar en relleu el patrimoni del Farró. 

 

 

 

8. Activar traces històriques 

Conèixer la història i els seus testimonis aporten valor afegit a un indret. Quan es tracta d’elements de la xarxa viària 

poden millorar la comprensió del seu traçat alhora que ajuden a apuntar una metodologia en l’actuació, com: 

- Conservar el valor patrimonial de camins i rieres, històricament ben inserits a la xarxa de carrers. 

- Considerar les xarxes i les estructures històriques presents en el paisatge (canals, camins, etc) com a importants fonts 

d’inspiració per a les diferents accions 

- Proposar nous recorreguts o itineraris cívics encaminats a recuperar la memòria històrica del barri. 

Els elements històrics de la xarxa viària i les antigues rieres estan identificats al plànol 1, “Estructuradors de ciutat: límits i 

portes (L)” i al plànol 2, Estructuradors de barri i generadors d’activitat (E)”. I al plànol 6: “Espais de Memòria i Cultura 

(M)”, també s’identifica l’antic traçat del tramvia, pel carrer Saragossa. 

  



ESTUDI DEL PAISATGE URBÀ DEL FARRÓ. Juny 2018 

42 
 

 
 

9. Activar espais de memòria 

El coneixement de la vida social, actual i en períodes anteriors, pot suggerir propostes, en el sentit d’explicar, recuperar, 

senyalitzar i museïtzar indrets i vestigis, materials i/o immaterials, i activar formes d’actuació diferents de cara a:   

- Proposar nous recorreguts o itineraris cívics encaminats a recuperar la memòria històrica. Els indrets amb contingut 

històric, social i cultural, es concentren al llarg dels molts carrers del barri, especialment en els de Saragossa, La Gleva, 

Guillem Tell, Pàdua, Ballester i Putxet. 

- Promoure recorreguts o itineraris específics encaminats al coneixement temàtic de personatges, fets històrics, memòria 

col·lectiva, etc.   

- Recuperar els espais de la memòria de les activitats, del treball, del lleure, del culte, etc., però també del comerç, encara 

molt present en alguns indrets del barri, malgrat exigir una renovació continuada. 

- Acurar el disseny i implantació dels rètols publicitaris i informatius en la xarxa d’itineraris, fent-la mínima i pròpia del 

Farró. 

Alguns d’aquests espais s’identifiquen al plànol 6 d’aquest estudi, “Espais de Memòria i Cultura (M)” i es valoren al quadre 

corresponent que el precedeix. 
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8. PARTICIPACIÓ 

 

Donada la condició subjectiva de la percepció del paisatge urbà, entenem que la participació, establerta com a mínim 

en dues fases: (A)  Recollida, suggeriments, informació i (B) Comunicació i debat de propostes, és essencial en un 

procés d’identificació de les propietats del paisatge de cada barri per tal de que, reconegudes i explicitades, permetin 

activar les polítiques tendents a la seva protecció, millora i promoció. 

En aquest sentit ens hem reunit amb el Sr. Marc Pujol, president de l’Associació de Veïns del Farró (data 26 d’abril de 

2018) amb l’Associació de Veïns del Farró, amb assistència d’Ester Rodríguez, secretària de l’associació i Pep Arisa, 

historiador i redactor de Coses del Farró a més de nombrosos veïns (data 22 de maig de 2018) i amb Francesc Ribera i 

Antoni Cuyàs, president i vocal de l’Associació d’Amics del Putxet (data 7 d’agost de 2018) per tal de presentar-nos i 

explicar el sentit del treball, i sobretot recollir les seves opinions i reflexions respecte a les accions que el barri 

necessita, i que el treball ha de valorar i proposar. Tenim previstes reunions amb l’Associació de veïns Amics d’un Farró 

digne i amb representants de la Casa del Silenci. 

En totes les sessions realitzades, hem pogut percebre un profund sentit de pertinença al barri, una voluntat 

innegociable de considerar l’àmbit on es viu, com un espai de transició entre el domèstic i la ciutat, on el coneixement 

profund, del paisatge, les persones i les seves actituds i costums permet configurar un entorn i segur. Per tant les 

mesures que els veïns i els seus representants proposen són, per força, de consolidació dels àmbits de conservació dels 

valors tradicionals, (Casa de les Nines) reconeguts i de millora de l’accessibilitat (Parc del Putxet des del carrer 

Bertran/Musitu). Són conscients de les oportunitats, (casa Tosquella, casa Tàpies) però els desencoratja la complexitat 

de la gestió. Proposen millores urbanes, algunes ben senzilles (repensar la secció de Via augusta i de Príncep 

d’Astúries), d’altres més difícils (Ronda General Mitre) totes molt interessants. 

Com hem dit en els agraïments, els representants de les associacions de veïns del Putxet i del Farró (d’ambdós) 

defensen respectivament els seus barris Putxet o Farró com a clarament diferents. I no els importaria reconèixer com a 

límit el propi Cinturó (fet ben curiós). Sembla que la divisió administrativa i física ha quallat una identitat diferent a 

ambdós costats del Cinturó. També, tal com hem referit a l’inici del treball, als agraïments, hem pogut constatar i 

recollir el fort sentiment identitari d’ambdós llocs, el Farró i el Putxet. Un ha estat recollit en el present document, 

l’altre encara no. Espera un estudi autònom que el faci protagonista o una ampliació del que aquí presentem que 

podria passar a denominar-se Putxet-Farró. La pregunta està servida. És un tema que apel·la, a través de les diferències 

de paisatge, a les distintes identitats de cada lloc. 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
1. Estructuradors de ciutat: Límits i portes (L) 

2. Estructuradors de barri i generadors d’activitat (E) 

3. Espais públics: carrers, places, jardins i equipaments (P) 

4. Patis i espais privats (EP) 

5. Patrimoni d’interès (I) 

6. Espais de memòria i cultura (M) 
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Transport públic, 2013                Xarxa viaria després de la construcció de les rondes. 

 

 

Els Parcs dels set turons: 1.Turó Parc, 2.Jardins Turó de Monterols, 3.Parc Turó del Putxet, 4.Parc Güell, 5.Parc del Carmel,  

6.Parc de la Creueta del Coll i 7.Parc del Guinardó.  

Gràfics del treball previ: ”Criteris per a la intervenció al barri del Farró (Sant Gervasi)”, 2003. Elaboració pròpia 
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

L1. TURÓ DEL PUTXET
> Relleu: turó > Públic: lleure; i Jardins privats > Punt singular de la ciutat

> Turó del Putget (segle XIX), Turó de 

Puigdalsen (abans XIX)
>Valor ecològic

Turó del Putget                                                             

Turó del Puchet
> Vegetació i sistemes del verd > Connexió natura - ciutat > Fons escècnic

> 1849 s'obre el carrer Saragossa que 

uneix Gràcia amb el Putxet.
> Interès social i identitari 

Turó de Puigdalsen
> Vora teixit urbà - topografia > Presència del verd > Presència del verd

> Previsió de parc al Pla Romeu i Porcel. 

1917.
> Caràcter espacial i estructural 

> Espai limitat pel relleu > Fonts públiques: Parc > Barrera física i límit visual
> Projecte Parc: Joaquim M. Casamor. 

Inaugurat el 1970.
> Transmissor de bellesa

> Antiga pedrera > Connector ecològic > Espai d'estar

L2. CARRER BALMES
> Pendent logitudinal > Via principal > Continuïtat i connexió > carrer N 26: Pla Cerdà > Eix viari

Riera de Sant Gervasi
> Camí de l'aigua

> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 
> Memòria col.lectiva >19-12-1863: carrer Balmes > Relació amb la ciutat

> Carrer territorial
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu
> Façana urbana > Obertura 1920-1930 > Condensador d'activitat

> Secció: relació amb teixit urbà > Connector intermodal > Memòria del traçat > 1940's es comença a urbanitzar

> Eix viari

L3. AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA
> Pendent logitudinal > Via principal > Continuïtat i connexió > Origen romà > Conductor de moviment

Antic camí de Sant Cugat                                           

Antic Passeig de la Diputació
> Carrer territorial

> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 
> Memòria del traçat > carretera de Sant Cugat > Activador de memòria

> Secció: relació amb teixit urbà
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu > Façana urbana
> 1860-1880 urbanització i carretera: 

Passeig Diputació 

> Eix viari > 1917: Avinguda República Argentina

> 1908-1923 Viaducte de Vallcarca

L4. AVINGUDA PRÍNCEP D'ASTÚRIES
> Pendent logitudinal > Via principal > Continuïtat i connexió > Antiga riera de Cassoles > Conductor de moviment

Riera de Cassoles                                                                

Avinguda Enric Prat de la Riba
> Camí de l'aigua

> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 
> Memòria del traçat > 1871-1878 pont Carolines-Guillem Tell > Activador de memòria

> Secció: relació amb teixit urbà
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu

> 1931-1939 s'anomena Av Enric Prat de 

la Riba

> Vora: relació amb teixit urbà > Connector intermodal > 1939: Avinguda Príncep d'Astúries

L5. AVINGUDA GENERAL MITRE
> Pendent transversal > Carrer arbrat i places > Millora la mobilitat ciutadana > 1907: Pla d'enllaços de Jaussely > Conductor de moviment

Ronda del Mig
> Carrer territorial

> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 
> Discontinuitat del teixit > 1925: Gran Via de ronda (un tram) > Condensador d'activitat

> Eix viari d'alta capacitat
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> 1929: Av General Mitre

> Vora: relació amb teixit urbà > Connector intermodal > Connexió > 1968: Inici obertura

> Alt nivell de trànsit: contaminació i soroll > 2011: Reforma tram Farró

L6. VIA AUGUSTA
> Carrer territorial > Via principal > Millora la mobilitat ciutadana > 1863: pas del ferrocarril > Conductor de moviment

Carrer del Carril
> Vora: relació amb teixit urbà > Carrer arbrat i places > Continuïtat i connexió > Abans de 1877: carrer del Carril > Activador de memòria

> Eix viari
> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 
> Memòria del traçat > 1940: Via Augusta > Condensador d'activitat

> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> 1953: cobriment del ferrocarril

> Connector intermodal

L7. PLAÇA LESSEPS
> Inflexió en el pendent > Carrer arbrat i places > Discontinuitat del teixit

> 1626-1836: Convent dels pares 

Carmelites > Conductor de moviment

Pla de Cassoles                                                              

Plaça Josepets > Node
> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ... 

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> segle XVII-1899: Pla de Cassoles > Activador de memòria

> Vora
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu
> Alt nivell de trànsit: contaminació i soroll > 1868: restauració església Josepets > Condensador d'activitat

> Infraestructura complexa
> Connector intermodal

> Aspecte caòtic
> 1965: enderroc darrera masia i inici 

plaça Lesseps
> Connector amb natura

> 2005: inici obres reurbanització. Proj 

Viaplana

Element de paisatge (L) Imatge de referènciaimatge actual
Valors reconeguts
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> Vora teixit urbà > Integració al Farró > Connectivitat ecològica
> (P1, P2, P3) Parc del Putxet , Jardins 

Elvira Farreras i Jardins Mercè Rodoreda L1. TURÓ DEL PUTXET

> Connector amb natura (parc) > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (E10) Bosc Bertran
Turó del Putget                                                             

Turó del Puchet

> Espai d'estar
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (EP) Jardins singulars

Turó de Puigdalsen

> Control del verd > (I) Patrimoni d'interès

> Posar en valor els espais privats
> (M) Jaciment arqueològic Turó Putxet i 

Espais Rodoreda

> Conductor de moviment (automòbil, 

transport col.lectiu)
> Integració al barri > Relació i accés al barri: vorera ample > (M) Refugis antiaèris

L2.  CARRER BALMES

> Carrer projectat
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (I) Patrimoni d'interès

Riera de Sant Gervasi

> Porta / Accés al Farró. > Més presència del verd

> Activador de memòria > Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar espais de memòria

> Porta d'accés al barri > Integració al barri > Relació i accés al barri: vorera ample
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements L3. AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA

> Connector amb la ciutat > Patrimoni d'interès > Relació amb el Parc del Putxet > (M) Camins històrics
Antic camí de Sant Cugat                                                      

Antic Passeig de la Diputació

> Conservació visuals, control fons 

escènics

> Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar traces històriques 

> Porta d'accés al barri > Integració al barri > Relació i accés al barri: vorera ample > (L) Plaça Lesseps
L4. AVINGUDA PRÍNCEP D'ASTÚRIES

> Connector amb la ciutat > Més presència del verd
Riera de Cassoles                                                                

Avinguda Enric Prat de la Riba

> Activar traces històriques 

> Activar espais de memòria

> Eix viari d'alta capacitat > Integració al barri > Connectivitat ecològica > (L) Plaça Lesseps
L5. AVINGUDA GENERAL MITRE

> Conductor de moviment (automòbil, 

transport col.lectiu)
> Patrimoni d'interès > Relació i accés al barri: cruïlles > (E4) Carrer Septimània

Ronda del mig

> Relació amb el Parc del Putxet > (I) Patrimoni d'interès

> Més presència del verd

> Activar traces històriques 

> Porta d'accés al barri > Integració al barri > Relació i accés al barri: vorera ample > (P) Fileres d'arbres
L6. VIA AUGUSTA

> Conductor de moviment (automòbil, 

transport col.lectiu)

> Conservació visuals, control fons 

escènics

Carrer del Carril

> Més presència del verd

> Activar traces històriques 

> Activar espais de memòria

> Àrea central > Integració al barri > Connectivitat ecològica > (L) Avinguda General Mitre
L7. PLAÇA LESSEPS

> Porta d'accés al barri > Relació amb el Parc del Putxet > (L) Avinguda Príncep d'Astúries
Pla de Cassoles                                                                        

Plaça Josepets

> Conductor de moviment (automòbil, 

transport col.lectiu)
> Més presència del verd > (E4) Carrer Septimània

> Activar traces històriques 

Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística
Element de paisatge (L)Imatges històriques
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Topogràfic Cerdà. 1855 

 
Vicenç Martorell. 1929 
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

E1. CARRER SARAGOSSA > Pendent logitudinal > Via principal > Continuïtat del teixit > El 1849 s'obre el carrer > importància del traçat: estructural

Carrer Sant Felip        

Carrer Major del Farró
> Forma del teixit > Accessibilitat i connexió > Parcel.lari reconeixible > El 1878 el tramvia arriba a St Gervasi

> antecedents històrics: activador de 

memòria

> Estructura viària a escala de barri > Ús mixte > Efecte ornamental: verd passatges > 1907, nom Saragossa > Eix viari: conductor de moviment

> Memòria del traçat
> Saragossa 119, casa de Julia Peraire, 

esposa de Ramon Casas
> Teixit urbà

E2. PLAÇA MAÑÉ I FLAQUER - SANJOANISTES > Forma del teixit > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > primers del XIX: construcció de cases > Forma i teixit urbà

Plaza de la Cruz - Farró
> Xarxa bàsica dels carrers > Carrers per connectar > Parcel.lari reconeixible > abans de 1850: Plaza Cruz > activador de memòria

> Corredor verd dins la trama urbana > Ús mixte
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

> 1882: convent de les Joanes. Francesc 

de Paua del Villar, arq.

> Memòria del traçat > 1907: Plaça Mañé i Flaquer

E3. CARRER VALLIRANA > Pendent logitudinal > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > segona meitat del XIX > Forma i teixit urbà

Carrer Sant Joaquim
> Forma del teixit > Carrers per connectar > Parcel.lari reconeixible > 1907: carrer Vallirana > activador de memòria

> Carrer singular > Ús mixte
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

> Corredor verd dins la trama urbana > Memòria del traçat

E4. CARRER DE SEPTIMÀNIA > Forma del teixit > Carrers per connectar > Continuitat
> 1845: obertura del carrer amb nom 

Alegria
> teixit urbà

Carrer Alegria
> Carrer singular > Ús mixte > Parcel.lari reconeixible > 1907: carrer Septimània > patrimoni d'interès

> Memòria del traçat > 1934-1972: Escola Cardoner > activador de memòria

E5. CARRER PÀDUA > Forma del teixit > Accessibilitat i connexió > Continuïtat del teixit >1852: carrer Sant Gabriel > importància del traçat

Calle San Antonio de Padua                                                  

Carrer San Gabriel > Estructura viària a escala de barri > Ús mixte > Parcel.lari reconeixible > 1903, casa Padua 75, JF Granell, arq > conductor de moviment

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> Fins 1907: carrer San Antonio de Padua > teixit urbà

> patrimoni d'interès

E6. CARRER BALLESTER > Forma del teixit > Carrers per connectar > Continuïtat del teixit > abans 1861: carrer Riego > importància del traçat

Calle Riego                                                                                         

Calle San Antonio Abad > Carrer singular > Ús residencial > Parcel.lari reconeixible > 1875: carrer San Antonio Abad > conductor de moviment

> Efecte ornamental: verd jardins privats > patrimoni d'interès

E7. CARRER D'HOMER > Pendent logitudinal > Carrers per connectar > Continuïtat del teixit > Finals segle XIX inici urbanitació > importància del traçat

Carrer Ferran Puig (Fernando Puig)
> Forma del teixit > Ús mixte > Parcel.lari reconeixible > 1885: carrer Fernando Puig > teixit urbà

> Xarxa bàsica dels carrers > Efecte ornamental: verd jardins privats > 1902 urbanització fins Manacor > patrimoni d'interès

> 1907: carrer Homer

> 1934-1972 Escola Cardoner

Element de paisatge (E) Imatge de referènciaimatge actual
Valors reconeguts
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> Connexió > Contaminació acústica > Relació i accés al barri > (E12, E13) Passatges
E1. CARRER SARAGOSSA

> Mobilitat > Contaminació visual > Relació amb el Parc del Putxet > (P) Jules Verne 
Carrer Sant Felip        

Carrer Major del Farró

> Memòria històrica > tipologies tradicionals
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (EP) Jardins davanters

> restauració poc acurada > Posar en valor els espais privats
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Posar en relleu el patrimoni propi > (M) Tramvia, Espais de referència

> Memòria històrica > espai de relació > Més presència i control del verd
> (E1, E3, E13) Carrer Saragossa i carrer 

Vallirana, Pge St Felip E2. PLAÇA MAÑÉ I FLAQUER - SANJOANISTES

> ús mixte > tipologies tradicionals > Posar en valor els espais privats > (P) Fileres d'arbres 
Plaza de la Cruz - Farró

> restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (EP) Jardins davanters

> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Connexió > espai de vianants > Més presència i control del verd
> (E2, E12) Plaça Mañé i Flaquer i 

Passatges E3. CARRER VALLIRANA

> espais de relació > corredor verd > Posar en valor els espais privats
> (P) Plaça Sant Joaquim, Plaça Mañé i 

Flaquer i Fileres d'arbres

Carrer Sant Joaquim

> tipologies tradicionals > Posar en relleu el patrimoni propi
> (P) Equipament i espai d'oportunitat: 

casa Tosquella

> restauració poc acurada
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Connexió > Contaminació acústica > Relació i accés al barri > (L) Avinguda General Mitre
E4. CARRER DE SEPTIMÀNIA

> Memòria històrica > tipologies tradicionals
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (L) Plaça Lesseps

Carrer Alegria

> continuitat carrer Francolí > restauració poc acurada > Més presència i control del verd > (P) Plaça Sant Joaquim i Fileres d'arbres

> afectació de vial (Francolí) > Posar en valor els espais privats > (EP) Cantonades

> Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Connexió > Contaminació acústica > Relació i accés al barri
> (P) Plaça  Ventura Gassol i Fileres 

d'arbres E5. CARRER PÀDUA

> Mobilitat > tipologies tradicionals
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (P) Espai d'oportunitat

Calle San Antonio de Padua                                          

Carrer San Gabriel

> ús mixte > restauració poc acurada > Més presència i control del verd
> (EP) Jardins, patis davanters i 

cantonades

> Posar en valor els espais privats
> (I) Interès arquitectònic, tipològic, front, 

i elements i jardins

> Posar en relleu el patrimoni propi > (M) Refugis, Espais de referència

> Connexió > Contaminació acústica > Relació i accés al barri > (P) Espai d'oportunitat: casa Tosquella
E6. CARRER BALLESTER

> Mobilitat > tipologia edificatòria > Posar en valor els espais privats > (EP) Jardins, cantonades
Calle Riego                                                                                                 

Calle San Antonio Abad

> Memòria històrica > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic, tipològic, front, 

i elements i jardins

> Activar espais de memòria
> (M) Espais de referència: Fundació 

Rocamora

> Connexió > Contaminació acústica > Relació amb el Parc del Putxet > (P) Parc del Putxet
E7. CARRER D'HOMER

> Mobilitat > tipologies tradicionals
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (EP) Jardins, cantonades

Carrer Ferran Puig (Fernando Puig)

> Memòria històrica > restauració poc acurada > Posar en valor els espais privats
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Posar en relleu el patrimoni propi

Element de paisatge (E)
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística

Imatges històriques
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

E8. CARRER GUILLEM TELL
> Estructura viària a escala de barri > M;illora la mobilitat ciutadana > Continuïtat del teixit > abans de 1852: carrer San José > Transport públic

Carrer Sant Josep
> Carrer arbrat > Carrers per connectar

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> 1859: Pla Cerdà > Eix viari: conductor de moviment

> Teixits urbans consolidats > Ús mixte > Memòria del traçat > 1907: carrer Guillem Tell > relació amb la ciutat

> Transport públic > activador de memòria

E9. CARRER PUTXET
> Pendent logitudinal > Carrers per connectar > Parcel.lari reconeixible > abans de 1852: Putchet > importància del traçat

Carrer Putget, carrer Puchet
> Estructura viària a escala de barri > Ús residencial > Efecte ornamental: verd jardins privats > abans de 1900: Putxet > valor ecològic

> Tipologia edificatòria > Memòria del traçat > connector amb la natura

> patrimoni d'interès

> activador de memòria

E10. BOSC BERTRAN 
> Carrers en pendent > Serveis ecològics i ambientals > Discontinuitat del teixit > 1861 > valor ecològic

> Corredor verd dins la trama urbana : 

jardins
> Carrers per connectar > Parcel.lari reconeixible

> Felip Bertran i Amat, promotor de la 

urbanització
> connector amb la natura

> Xarxa bàsica dels carrers > Ús residencial
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

> 1882, 1934, 1962: Elias Rogent i Nicloau 

M Rubió i Tudurí, arq
> patrimoni d'interès

> Tipologia edificatòria > Àrea de transició > activador de memòria

E11. CARRER MANACOR
> Corredor verd dins la trama urbana : 

jardins i patis
> Serveis ecològics i ambientals

> Vora topogràfica
> abans de 1890: carrer Luna > importància del traçat: estructural

Carrer Luna
> Estructura viària a escala de barri > Carrers per connectar

>Singularitats
> 1907: carrer Manacor > Eix viari: conductor de moviment

> Tipologia edificatòria > Ús residencial
> Relació de continuitat

> relació amb la ciutat

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

E12. PASSATGE MULET

> Corredor verd dins la trama urbana : 

jardins > Serveis ecològics i ambientals > Continuïtat del teixit
> antecedents històrics: activador de 

memòria

(conjunt de cases unifamiliars)
> Carrer singular

> Ús residencial > Parcel.lari reconeixible > Forma i teixit urbà

> Tipologia edificatòria
> Efecte ornamental: verd jardins privats > 1869 > patrimoni d'interès

> Tanques i jardinets davanters
> Memòria del traçat > valor ecològic

> transmisor de bellesa

E13. PASSATGE SANT FELIP

> Corredor verd dins la trama urbana : 

jardins > Serveis ecològics i ambientals > Continuïtat del teixit
> Inici 1875, sobre propietat de Francisca 

Pou

> antecedents històrics: activador de 

memòria

(conjunt de cases unifamiliars)
> Carrer singular

> Ús residencial > Parcel.lari reconeixible > Forma i teixit urbà

> Tipologia edificatòria
> Efecte ornamental: verd jardins privats > patrimoni d'interès

> Tanques i jardinets davanters
> Memòria del traçat > valor ecològic

> transmisor de bellesa

E14. URBANITZACIÓ RÍOS ROSAS > Forma del teixit
> Ús residencial > Continuïtat del teixit > Obert abans de 1855 > Forma i teixit urbà

> Tipologia edificatòria > Ús mixte
> Parcel.lari reconeixible > activador de memòria

> Efecte ornamental: verd jardins privats

> Memòria del traçat

Element de paisatge (E) Imatge de referènciaimatge actual

> Antoni Mulet i Orfila (1821- 1882), 

professor de pintura i propietari de 

l'indret fins 1868

Valors reconeguts
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> Conductor de moviment (automòbil, 

transport col.lectiu)
> Contaminació acústica > Relació i accés al barri

> (E2, E3) Plaça Mañé i Flaquer -

Sanjoanistes, carrer Vallirana E8. CARRER GUILLEM TELL

> Memòria històrica > patrimoni d'interès
> Conservació visuals, control fons 

escènics

> (P) Fileres d'arbres, principals 

equipaments

Carrer Sant Josep

> ús mixte > Més presència i control del verd
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> redefinició de secció > Posar en relleu el patrimoni propi

> activar traces històriques

> Memòria històrica > corredor verd > connectivitat ecològica > (L1) Turó del Puxet
E9. CARRER PUTXET

> connector amb natura > tipologies tradicionals > Posar en valor els espais privats > (P) Principals equipaments
Carrer Putget, carrer Puchet

> patrimoni d'interès > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (EP) Jardins singulars

> activar traces històriques
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> activar espais de memòria
> (M) Cami històric, Espais de referència: 

Fundació

> Memòria històrica > corredor verd > connectivitat ecològica > (L1) Turó del Puxet
E10. BOSC BERTRAN 

> connector amb natura > tipologies tradicionals > Relació amb el Parc del Putxet > (P) Jardins Elvira Farreras

> patrimoni d'interès > restauració poc acurada > Posar en valor els espais privats > (EP) Jardins singulars

> Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> activar espais de memòria
> (M) Cami històric, Espais de referència 

Sacharoff

> Connexió > integració al barri > Relació i accés al barri > (L1) Turó del Puxet
E11. CARRER MANACOR

> Mobilitat > relació amb el Parc del Putxet > Relació amb el Parc del Putxet > (P) Parc del Putxet
Carrer Luna

> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (EP) Jardins singulars

> Posar en valor els espais privats

> Memòria històrica > corredor verd > connectivitat ecològica
> (E1, E3, E8) carrers Saragossa,  Vallirana, 

Guillem Tell E12. PASSATGE MULET

> connector amb natura > espai d'interès ambiental > Posar en valor els espais privats > (EP) Patis de mançana d'interès
(conjunt de cases unifamiliars)

> patrimoni d'interès > control d'espècies plantades > Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> retauració poc acurada > activar espais de memòria

> Memòria històrica > corredor verd > connectivitat ecològica
> (E1, E2) carrer Saragossa, Plaça Mañé i 

Flaquer -Sanjoanistes E13. PASSATGE SANT FELIP

> connector amb natura > espai d'interès ambiental > Posar en valor els espais privats > (EP) Patis de mançana d'interès
(conjunt de cases unifamiliars)

> patrimoni d'interès > control d'espècies plantades > Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> retauració poc acurada > activar espais de memòria

> Memòria històrica > patrimoni d'interès > Posar en valor els espais privats > (EP) Patis de mançana d'interès
E14. URBANITZACIÓ RÍOS ROSAS

> ús mixte > patis i jardins privats > Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> forma > tipologies tradicionals > activar traces històriques > (M) Traça de rieras i camí històric

> restauració poc acurada > activar espais de memòria

Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística
Element de paisatge (E)Imatges històriques
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Nicolau Maria Rubió i Tudurí ha estat un personatge clau en la jardineria de Barcelona, tant per la seva obra, amb espais 

verds tan importants com Parc de la Font del Racó (1922-28), el Parc del Palau de Pedralbes (1925-27), la plaça de 

Francesc Macià (1926) o el Turó Parc (1934), com per la formulació d'una xarxa d'espais verds a la ciutat. Des de la seva 

creació l'any 1917, i fins a l'exili a França el 1937, Rubió i Tudurí va estar al capdavant de la Direcció de Parcs Públics de 

Barcelona, des d'on va fer un gran esforç per aconseguir el màxim de terrenys lliures per destinar-los a parcs municipals i 

reserves de paisatge. 

Per tal de donar coherència a la política d'adquisició municipal de terrenys, Rubió va crear una estructura racional de 

distribució de l'espai lliure que va sintetitzar en el text "El problema de los espacios libres", presentat l'any 1926 en el XI 

Congreso Nacional de Arquitectos. En aquest text, Rubió i Tudurí recull la idea general que ja s'havia plantejat en el Pla 

d'enllaços de Léon Jaussely l'any 1905, sobre la necessitat de crear un sistema complet d'àrees verdes dividides en 

diferents nivells segons el seu ús i característiques (boscos, parcs i jardins per a infants...). El resultat era un semicercle 

tancat per la reserva de paisatge de Collserola, al qual seguien concèntricament les anelles de parcs exteriors, suburbans i 

urbans i, finalment, al cor de la ciutat, els jardins de barri. 

 

  
Sistema de parcs de Barcelona, ideat per Nicolau Maria Rubió i Tudurí.  
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

PARC DEL PUTXET
> Relleu: turó > Lleure > Punt singular de la ciutat

> Previsió de parc al Pla Romeu i Porcel. 

1917.
>Valor ecològic

Parc del Putget                                                                                  

Parc del Putchet
> Parc > Connexió natura - ciutat > Presència del verd

> Projecte Parc: Joaquim M. Casamor. 

Inaugurat el 1970.
> Interès social i identitari 

> Vora teixit urbà - topografia > Espai públic > Espai urbà limitat pel relleu > Caràcter espacial i estructural 

> Barrera física i límit visual > Transmissor de bellesa

> Espai d'estar

JARDINS D'ELVIRA FARRERAS VALENTÍ > Falda de muntanya > Ús recreatiu i lleure >Discontinuitat del terixit
> Elvira Farreras Valentí (1913-2005), 

escriptora
>Valor ecològic

Carrer Manacor - Parc del Putxet
> Parc - jardí > Espai lliure: zona verda > Aportació de color: temporalitat > 2013: inauguració dels jardins > Caràcter espacial i estructural 

> Espais aterrasats > Espai urbà limitat pel relleu > Transmissor de bellesa

> Vora teixit urbà - topografia > Barrera física > Espai d'estar

> Tipologia dels espais lliures

JARDINS DE MERCÈ RODOREDA > Falda de muntanya > Ús recreatiu i lleure >Discontinuitat del terixit > Inaugurats el 2008 >Valor ecològic

> Parc - jardí > Espai lliure: zona verda > Aportació de color: temporalitat
> Mercè Rodoreda i Gurguí (1908-1983), 

escriptora > Caràcter espacial i estructural 

> Espais aterrasats > Espai urbà limitat pel relleu > Transmissor de bellesa

> Vora teixit urbà - topografia > Barrera física > Espai d'estar

> Tipologia dels espais lliures

PLAÇA VENTURA GASSOL
> Parcs i jardins > Ús recreatiu i lleure > Continuïtat del teixit

> Bonaventural Gassol Rovira (1893-

1980), poeta i polític
>Valor ecològic

> Forma del teixit > Espai lliure com espai de socialització
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> 1984 > buit urbà

> Sistema dels buits: places > Ús no residencial: lleure > Memòria col.lectiva
>2011: reurbanització i millora del centre 

cívic
> Espai d'estar

> Àrea de trasnsició

PLAÇA SANT JOAQUIM
> Corredor verd dins la trama urbana > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit >  anterior a 1900 > Interès social i identitari 

> Teixit tradicional: centre històric > Ús residencial >Valor simbòlic i ornamental
> Joquim Ferret i Mandri era el propietari 

de l'indret
> Transmissor de bellesa

> Sistema dels buits: places > Espai de centralitat amb comerços > Condició de conjunt de teixit consolidat > Espai d'estar

>Diferents escenaris visuals

PLAÇA MAÑÉ I FLAQUER
> Corredor verd dins la trama urbana > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > abans de 1850:  Plaza de la Cruz > Interès social i identitari 

Plaza de la Cruz
> Teixit tradicional: centre històric > Ús residencial >Valor simbòlic i ornamental > 1907: Plaça Mañé i Flaquer > Transmissor de bellesa

> Sistema dels buits: places > Espai de centralitat amb comerços > Condició de conjunt de teixit consolidat > Espai d'estar

>Diferents escenaris visuals

CARRER I PLAÇA DE LA TORRE
> Corredor verd dins la trama urbana > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > abans 1900: carrer Victòria (un tram) > corredor verd

> Divisió parcel.laria > Ús no residencial: lleure
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

> 1900: carrer La Torre, per una torre 

enderrocada el 1977
> Espai d'estar

> Sistema dels buits: places > Espai lliure com espai de socialització > Condició de conjunt: aspecte endreçat

>Diferents escenaris visuals

Element de paisatge (P) Imatge de referènciaimatge actual
Valors reconeguts

Jardins de la Costa                                                                           

Av. República Argentina, baixada Blanes i carrer la 

Costa
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> Vora teixit urbà > Integració al Farró > Connectivitat ecològica > (L1) Turó del Putxet
PARC DEL PUTXET

> Connector amb natura (parc) > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (E7) Carrer d'Homer
Parc del Putget                                                                              

Parc del Putchet

> Espai d'estar i socialització
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (P2) Jardins Elvira Farreras 

> Control del verd > (M) Jaciment arqueològic

> Posar en valor els espais privats

> Vora teixit urbà > Integració al Farró > Connectivitat ecològica > (L1) Turó del Putxet JARDINS D'ELVIRA FARRERAS VALENTÍ

> Connector amb natura (parc) > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (P1) Parc del Putxet
Carrer Manacor - Parc del Putxet

> Espai d'estar
> Conservació visuals, control fons 

escènics

> Control del verd

> Posar en valor els espais privats

> Vora teixit urbà > Integració al Farró > Connectivitat ecològica > (L1) Turó del Putxet JARDINS DE MERCÈ RODOREDA

> Connector amb natura (parc) > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (M) Jaciment arqueològic

> Espai d'estar i socialització
> Conservació visuals, control fons 

escènics

> Control del verd

> Connector amb natura (parc) > Control d'espècies plantades > Més presència i control del verd > (P) Principals equipaments
PLAÇA VENTURA GASSOL

> Espai d'estar i socialització > espai d'interès ambiental > Posar en valor els espais privats
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades
> Conservació visuals, control fons 

escènics

> (E3, E4) carrer Vallirana, carrer 

Septimània PLAÇA SANT JOAQUIM

> Espai d'estar i socialització > tipologies tradicionals > Més presència i control del verd
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> la residència > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi

> necessitat de conservar o renovar > Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades
> Conservació visuals, control fons 

escènics
> (E2) Plaça Mañé i Flaquer - Sanjoanistes

PLAÇA MAÑÉ I FLAQUER

> Espai d'estar i socialització > tipologies tradicionals > Més presència i control del verd > (EP) Jardins davanters
Plaza de la Cruz

> la residència > restauració poc acurada > Posar en valor els espais privats
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> necessitat de conservar o renovar > Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades > Més presència i control del verd (P) Fileres d'arbres
CARRER I PLAÇA DE LA TORRE

> Espai d'estar i socialització > tipologies tradicionals > Posar en relleu el patrimoni propi
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements

> la residència > restauració poc acurada > Activar espais de memòria

> necessitat de conservar o renovar

Element de paisatge (P)
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística

Imatges històriques

Jardins de la Costa                                                                           

Av. República Argentina, baixada Blanes i carrer la 

Costa
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

CARRER JULES VERNE

> Corredor verd dins la trama urbana : 

jardins > Millora els espais de relació
> Continuïtat del teixit > Obert abans de 1879: carrer Ample > corredor verd

Carrer Ample
> Carrer singular > Ús mixte

> Parcel.lari reconeixible > 1876, pas de tramvia tracció animal > Espai d'estar

> Forma del teixit
> Efecte ornamental: verd jardins privats >1880, pas de tramvia de vapor

> Memòria del traçat > 1907, nom Jules Verne

> Durant molts anys hi va residir el pintor 

Josep Amat

VIL.LA URÀNIA
> Corredor verd dins la trama urbana > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > Magí Rius i Mulet, arquitecte > Interès social i identitari 

Centre Cívic, Casal Infantil i Espai Familiar Vil.la 

Urània
> Divisió parcel.laria > Equipament públic

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica

> llegat de Josep Comas i Solà, astrònom 

(1868-1937)
> Transmissor de bellesa

> Sistema dels buits: places > Espai de socialització > Memòria col.lectiva: patrimoni històric > 2017 Reforma > Espai d'estar

>Diferents escenaris visuals

FILERES D'ARBRES
> Corredor verd dins la trama urbana > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > Principi segle XIX > corredor verd

> Teixits urbans consolidats > Ús mixte
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> Espai d'estar

> Sistema dels buits: carrers > Accessibilitat i comunicació > Condició de conjunt: aspecte endreçat

> Diferents escenaris visuals

PRINCIPALS EQUIPAMENTS
> Forma teixit > Millora els espais de relació > Continuïtat del teixit > Darrer terç segle XX > Interès social i identitari 

> Teixits urbans consolidats > Equipament públic > Parcel.lari reconeixible > Transmissor de bellesa

> Espai de socialització > Memòria col.lectiva: patrimoni històric > Espai d'estar

ESPAIS D'OPORTUNITAT
> Vora teixit urbà > estacionament > Discontinuitat del terixit > Interès social i identitari 

> Teixits urbans consolidats > patrimoni

Element de paisatge (P) Imatge de referènciaimatge actual
Valors reconeguts
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (E14) Urbanització Ríos Rosas
CARRER JULES VERNE

> Espai d'estar i socialització > corredor verd > Control del verd > (P) Fileres d'arbres
Carrer Ample

> Posar en relleu el patrimoni propi > (M) Tramvia i Espai Josep Amat

> Activar traces històriques

> Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri > (P) Principals equipaments
VIL.LA URÀNIA

> Espai d'estar i socialització > tipologia edificatòria > Control del verd > (I) Interès arquitectònic i tipològic
Centre Cívic, Casal Infantil i Espai Familiar Vil.la 

Urània

> modificacions i canvis > Posar en valor els espais privats > (M) Casa Josep Comas Solà

> Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades > Connectivitat ecològica > (L6) Via Augusta
FILERES D'ARBRES

> Espai d'estar i socialització > corredor verd > Més presència i control del verd > (E diversos)

> Posar en relleu el patrimoni propi > (M) Tramvia 

> Activar espais de memòria

> integració en teixit urbà > Control d'espècies plantades > Relació i accés al barri
> (I) Interès arquitectònic i tipològic, front, 

i elements PRINCIPALS EQUIPAMENTS

> Espai d'estar i socialització > patrimoni d'interès
> Conservació visuals, control fons 

escènics

> equipaments d'escala de ciutat a prop > Posar en relleu el patrimoni propi

> Activar espais de memòria

> nous espais de socialització > patrimoni d'interès > Relació i accés al barri: nous serveis > (I)  Interès arquitectònic: casa Tosquella
ESPAIS D'OPORTUNITAT

> donar servei al barri > (M) Traces riera

Element de paisatge (P)Imatges històriques
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

PATIS DE MANÇANA D'INTERÈS > Corredor verd dins la trama urbana > Serveis ecològics i ambientals > Continuïtat del teixit > principi segle XIX - principi segle XX > Forma i teixit urbà

> Divisió parcel.laria > Domèstic
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> Tipologia edificatòria

> Sistema dels buits: patis > Valor patrimonial > Patrimoni d'interès

> Condició de conjunt > valor ecològic i ambiental

JARDINS SINGULARS > Corredor verd dins la trama urbana > Serveis ecològics i ambientals > Continuïtat del teixit > principi segle XIX - principi segle XX > connector amb la natura

> Divisió parcel.laria > Domèstic
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> transmissió de bellesa

> Sistema dels buits: jardins > Valor patrimonial > Tipologia edificatòria

> Condició de conjunt > Patrimoni d'interès

> valor ecològic i ambiental

JARDINS DAVANTERS > Vegetació i sistema del verd > Domèstic > llum i ombra > anterior al Pla Cerdà (1959) > Tipologia edificatòria

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> Patrimoni d'interès

> ritme del teixit urbà > valor ecològic i ambiental

CANTONADES > Vegetació i sistema del verd > Domèstic > llum i ombra >principi segle XIX - principi segle XX) > morfologia urbana

> ritme del teixit urbà > Tipologia edificatòria

> Patrimoni d'interès

> valor ecològic i ambiental

BALCONS > Vegetació i sistema del verd > Domèstic > composició façana > època contemporània (segle XXI) > transmissió de bellesa

> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> valor ecològic i ambiental

RACONS > Vegetació i sistema del verd > Domèstic
> Més verd, menys contaminació acústica 

i atmosfèrica
> època contemporània (segle XXI) > transmissió de bellesa

> valor ecològic i ambiental

Element de paisatge (EP) imatge actual Imatge de referència
Valors reconeguts
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> connector amb la natura > espai d'interès ambiental > Més presència del verd > (I) Patrimoni d'interès PATIS DE MANÇANA D'INTERÈS

> espais lliures i oberts > control d'espècies plantades > Posar en valor espais privats

> valor ecològic i ambiental > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi

> oportunitats > Activar traces històriques

> connector amb la natura > espai d'interès ambiental > Més presència del verd > (L1) Turó del Putxet JARDINS SINGULARS

> espais lliures i oberts > control d'espècies plantades > Posar en valor espais privats > (I) Patrimoni d'interès

> valor ecològic i ambiental > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi

> oportunitats > Activar espais de memòria

> espais lliures i oberts > espai d'interès ambiental > Més presència del verd > (I) Patrimoni d'interès JARDINS DAVANTERS

> valor ecològic i ambiental > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats

> valor patrimonial > Posar en relleu el patrimoni propi

> espais lliures i oberts > espai d'interès ambiental > Més presència del verd > (I) Patrimoni d'interès CANTONADES

> valor ecològic i ambiental > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats

> valor patrimonial > Posar en relleu el patrimoni propi

> valor ecològic i ambiental > espai d'interès ambiental > Més presència del verd BALCONS

> aportació de verd > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats

> valor ecològic i ambiental > espai d'interès ambiental > Més presència del verd RACONS

> aportació de verd > Posar en valor espais privats

Element de paisatge (EP)Imatges històriques
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística







ESTUDI DEL PAISATGE URBÀ DEL FARRÓ. Juny 2018

Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

EDIFICIS CATALOGATS
> Teixit urbà > Residencial, públic, col.lectiu > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

> Fita > antecedents històrics

> transmissió de bellesa

> transmisió de cultura

CONJUNTS CATALOGATS > Teixit urbà > Residencial > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

> Itinerari col.lectiu > Composició > valor ecològic i ambiental

> Fita > transmissió de bellesa

EDIFICIS D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC > Teixit urbà > Residencial > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

> Composició > transmissió de bellesa

> Fita > transmisió de cultura

FRONT D'INTERÈS AMB ALINEACIÓ DE VIAL > Teixit urbà > Residencial > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

> Xarxa de carrers > Itinerari col.lectiu > Ritme parcel.lació > transmissió de bellesa

> Composició façana urbana > transmisió de cultura

FRONT D'INTERÈS AMB JARDINS > Teixit urbà > Residencial > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

> Xarxa de carrers > Itinerari col.lectiu > Ritme parcel.lació > valor ecològic i ambiental

> Composició façana urbana > transmissió de bellesa

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS > Teixit urbà > Residencial > Valor patrimonial > època contemporània: segles XIX i XX > Interès social i identitari 

sòcols, coronaments, forats, esgrafiats, colors, 

materials, etc. 
> material, textura, color > transmissió de bellesa

> transmisió de cultura

Element de paisatge (I) imatge actual Imatge de referència
Valors reconeguts



ESTUDI DEL PAISATGE URBÀ DEL FARRÓ. Juny 2018

Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> espais d'oportunitat > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats
> (L1, L2, L3, L5) Turó del Putxet, Balmes, 

R. Argentina i Mitre EDIFICIS CATALOGATS

> generació d'activitat > Posar en relleu el patrimoni propi > (E diversos) Estructuradors de barri

> Activar espais de memòria > (P) Espais públics

> (EP) Patis i espais privats

> (M) Casa-estudi Antoni Tàpies

> connector amb la natura > espai d'interès ambiental > Més presència del verd > (E1) Saragossa CONJUNTS CATALOGATS

> espais lliures i oberts > control d'espècies plantades > Posar en valor espais privats > (E12, E13) Passatges Mulet i St Felip

> valor ecològic i ambiental > retauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (P5 i P7) Passatges St Felip i Mulet

> continuïtats > Activar espais de memòria

> la residència > tipologies tradicionals > Posar en valor espais privats > ( L) Límits i portes EDIFICIS D'INTERÈS ARQUITECTÒNIC

> necessitat de conservar o renovar > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (E) Estructuradors de barri

> Activar espais de memòria > (P) Espais públics

> (EP) Patis i espais privats

> (M ) Espais de memòria i cultura

> la residència > tipologies tradicionals > Posar en valor espais privats > ( L) Límits i portes FRONT D'INTERÈS AMB ALINEACIÓ DE VIAL

> necessitat de conservar o renovar > restauració poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (E) Estructuradors de barri

> (P) Espais públics

> (EP) Patis i espais privats

> (M ) Espais de memòria i cultura

> la residència > cases amb pati davanter > Més presència del verd > (E) Estructuradors de barri FRONT D'INTERÈS AMB JARDINS

> necessitat de conservar o renovar > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats > (EP) Patis i espais privats

> connector amb la natura > Posar en relleu el patrimoni propi > (E12, E13) Passatges Mulet i St Felip

> valor ecològic i ambiental > (I) Patrimoni d'interès

> (M ) Sacharoff, Amat,  Rocamora 

> necessitat de conservar o renovar > restauració poc acurada > Posar en valor espais privats > (I) Patrimoni d'interès ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

> Posar en relleu el patrimoni propi

Element de paisatge (I)Imatges històriques
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

JACIMENT ARQUEOLÒGIC TURÓ DEL PUTXET > Relleu: turó > Recreatiu i de lleure > Punt singular de la ciutat > 800-50 Ac, material ceràmic i sitja > Interès social i identitari 

> Vegetació i sistemes del verd > Connexió natura - ciutat > Fons escècnic amb vegetació > 1967: Intervenció arqueològica > antecedents històrics

> Vora teixit urbà > Presència del verd > Patrimoni natural: valor històric

> Antiga pedrera > Fonts públiques: Parc > Mirador

> Connector ecològic > Memòria històrica

ANTIC TRAÇAT DEL TRAMVIA
> Pendent logitudinal > Vies principals > Continuïtat del teixit > El 1878 el tramvia arriba a St Gervasi > Interès social i identitari 

> Forma dels carrers > Accessibilitat i connexió > Parcel.lari reconeixible > antecedents històrics

> Diversitat d'usos > Memòria del traçat > importància del traçat

TRACES RIERA DE SANT GERVASI > Forma del teixit > Diversitat d'usos > Camí de l'aigua > Antiga riera de Sant Gervasi > morfologia urbana

T1. Illa Balmes - Pàdua - Ríos Rosas                                                

T2. Illa Santjoanistes - Lincoln - Guillem Tell
> Riera > Servituts > Memòria del traçat > activador de memòria

T3. Illa Balmes - Santjoanistes - Lincoln - Via 

Augusta 
> Sistema dels buits: interior d'illa > Aparcament a l'aire lliure > Parcel.lari reconeixible

> Marginal

CAMINS HISTÒRICS > Pendent logitudinal > Carrers per connectar > Parcel.lari reconeixible > origen antic > antecedents històrics

R1. Carrer del Putxet, Antic camí del Putxet                            > Carrer territorial > Ús residencial > Efecte ornamental: verd jardins privats > importància del traçat

R2. Avinguda república Argentina , Antic camí de 

Sant Cugat > Secció: relació amb teixit urbà
> Diversitat d'usos: residencial, comercial , 

serveis, ...  (República Argentina)
> Memòria del traçat > Interès social i identitari 

> Tipologia edificatòria
> Circulació automòbils i transport 

col.lectiu (República Argentina) > Façana urbana (República Argentina)

REFUGIS ANTIAERIS
> imperceptible > Espais culturals i de coneixement > imperceptible > 1936-1938 > antecedents històrics

> Subterrània > Turisme cultural > Memòria històrica > activador de memòria

> Tipologia > Elements de referència

> Valor patrimonial

ESPAIS MERCÈ RODOREDA (M)
> Xarxa de diversitat d'espais > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica

> Mercè Rodoreda i Gurguí (1908-1983), 

escriptora > Suport d'elements de paisatge urbà

> Itinerari turístic > Elements de referència > Interès social i identitari 

> Suport d'elements de paisatge urbà > Patrimoni local

ESPAI OLGA SACHAROFF (S) > Vegetació i sistemes del verd > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica
> Entre 1935-1965 viu a Barcelona

> Tipologia edificatòria

Manacor, 3
> Tipologia edificatòria > Turisme cultural > Elements de referència

> Els últims 15 anys resideix al carrer 

Manacor, 3
> Patrimoni d'interès

> Topografia > Patrimoni local > Desembre 2017: Fundació > valor ecològic i ambiental

> Interès social i identitari 

Element de paisatge (M) imatge actual Imatge de referència
Valors reconeguts

http://lh5.ggpht.com/-aiQUiszKYdg/TqL7M0hfvGI/AAAAAAAABuw/DaSvsGdQp9c/MGM0083.JPG
http://lh5.ggpht.com/-gQx-O8rHWz0/TqL6wldwofI/AAAAAAAABuo/fyO3bUK-nLY/MGM0062.JPG
http://lh6.ggpht.com/-MUZCmVwK33g/TqL79_LsAGI/AAAAAAAABvY/o57WU3XybEM/MGM0176.JPG
http://lh4.ggpht.com/-xce6EFnKOjc/TqL6r2LGg0I/AAAAAAAABuk/MZ3d3G02OVU/MGM0050.JPG
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> Connector amb natura (parc) > urbanització poc acurada > Potenciar Parc del Putxet > (L1) Parc del Putxet JACIMENT ARQUEOLÒGIC TURÓ DEL PUTXET

> Memòria històrica > plantacions poc acurades > Posar en relleu el patrimoni propi
> (P1, P2, P3) Parc Putxet , Jardins E 

Farreras i Jardins M Rodoreda

> Activar espais de memòria > (EP) Patis i espais privats

> (I) Patrimoni d'interès

> Memòria històrica > urbanització poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi > (E)  Carrer Guillem Tell, Saragossa
ANTIC TRAÇAT DEL TRAMVIA

> ús mixte > Activar traces històriques > (P) Carrer Jules Verne

> patrimoni d'interès > Activar espais de memòria > (I) Fronts de cases amb alineació de vial

> Memòria històrica > urbanització poc acurada > Posar en valor espais privats > (L2,L4) Balmes, Príncep d'Astúries TRACES RIERA DE SANT GERVASI

> espais d'oportunitat > tipologies tradicionals > Posar en relleu el patrimoni propi > (P4, P6) Patis de mançana
T1. Illa Balmes - Pàdua - Ríos Rosas                                

T2. Illa Santjoanistes - Lincoln - Guillem Tell

> Activar traces històriques
T3. Illa Balmes - Santjoanistes - Lincoln - Via 

Augusta 

> Activar espais de memòria

> Memòria històrica > urbanització poc acurada > Posar en relleu el patrimoni propi
> (L1, L2, L3) Putxet, Balmes, República 

Argentina CAMINS HISTÒRICS

> redefinició de seccions > tipologies tradicionals > Activar traces històriques
> (E9, E10, E14) Putxet, Bosc Bertran, Ríos 

Rosas
R1. Carrer del Putxet, Antic camí del Putxet                            

> Activar espais de memòria > (P) Espais públics i  (EP) Jardins singulars
R2. Avinguda república Argentina , Antic camí de 

Sant Cugat

> (I) Patrimoni d'interès

> (M) Espais de referència

> Memòria històrica > identificació > Posar en relleu el patrimoni propi > (M) Espais de memòria i de referència
REFUGIS ANTIAERIS

> generació d'activitat > restauració poc acurada > Activar espais de memòria

> memòria social i identitària > identificació > Posar en relleu el patrimoni propi > (L1) Turó del Putxet
ESPAIS MERCÈ RODOREDA (M)

> generació d'activitat > afectacions > Activar espais de memòria i cultura > (E5) Carrer Pàdua

> (E3) Jardins Mercè Rodoreda

> memòria social i identitària > tipologia tradicional > Posar en relleu el patrimoni propi > (L1) Turó del Putxet ESPAI OLGA SACHAROFF (S)

> espais d'oportunitat > restauració poc acurada > Activar espais de memòria i cultura > (E10) Bosc Bertran
Manacor, 3

> generació d'activitat > (EP) Jardins carrer Manacor

> (I) Patrimoni d'interès: catàleg

> (M) Camins històrics

Element de paisatge (M)Imatges històriques
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística

http://lh5.ggpht.com/-aiQUiszKYdg/TqL7M0hfvGI/AAAAAAAABuw/DaSvsGdQp9c/MGM0083.JPG
http://lh5.ggpht.com/-gQx-O8rHWz0/TqL6wldwofI/AAAAAAAABuo/fyO3bUK-nLY/MGM0062.JPG
http://lh6.ggpht.com/-MUZCmVwK33g/TqL79_LsAGI/AAAAAAAABvY/o57WU3XybEM/MGM0176.JPG
http://lh4.ggpht.com/-xce6EFnKOjc/TqL6r2LGg0I/AAAAAAAABuk/MZ3d3G02OVU/MGM0050.JPG
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Valors observats 

Forma Us Percepció Història Caràcter/Identitat

ESPAIS JOSEP AMAT (A)
> Vegetació i sistemes del verd > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica >1997: Jardins Josep Amat > Tipologia edificatòria

Fundació: Manacor, 10                                                        

Jardins: General Mitre
> Tipologia edificatòria > Turisme cultural > Elements de referència

> 2001: Fundació Josep Amat
> Patrimoni d'interès

> Patrimoni local > valor ecològic i ambiental

> Interès social i identitari 

FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ROCAMORA (R)  > Vegetació i sistemes del verd > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica
> Manuel Rocamora Vidal (1892-1976), 

col.leccionista > Tipologia edificatòria

Ballester, 12
> Tipologia edificatòria > Turisme cultural > Elements de referència > 1976: Fundació > Patrimoni d'interès

> Patrimoni local > valor ecològic i ambiental

> Interès social i identitari 

CASA-ESTUDI ANTONI TÀPIES (T)
> Tipologia edificatòria > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica > Antoni Tàpies Puig (1923-2012), pintor > Tipologia edificatòria

> Turisme cultural > Elements de referència > Patrimoni d'interès

> Patrimoni local > Interès social i identitari 

CASA JOSEP COMAS I SOLÀ (C) 
> Tipologia edificatòria > Espais culturals i de coneixement > Memòria històrica > Magí Rius i Mulet, arquitecte > Tipologia edificatòria

Centre Cívic, Casal Infantil i Espai Familiar Vil.la 

Urània
> Vegetació i sistemes del verd > Turisme cultural > Elements de referència

> llegat de Josep Comas i Solà, astrònom 

(1868-1937)
> Patrimoni d'interès

> Funció social > Patrimoni local > 2017 Reforma > valor ecològic i ambiental

> Interès social i identitari 

FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER (F)
> Tipologia edificatòria > Espais culturals i de coneixement > Elements de referència

> Felícia Fuster (1921-2012), pintora i 

poeta
> Interès social i identitari 

Camps i Fabrés, 11 bx
> Turisme cultural > Patrimoni local > 2011: Fundació

TEATRE LA GLEVA (G)
> Tipologia edificatòria > Espais culturals i de coneixement > Elements de referència > Edifici de l'inici del segle XX > Interès social i identitari 

Carrer La Gleva, 19
> Turisme cultural > 2017: inauguració teatre

> Funció social

Element de paisatge (M) imatge actual Imatge de referència
Valors reconeguts

http://lh5.ggpht.com/-aiQUiszKYdg/TqL7M0hfvGI/AAAAAAAABuw/DaSvsGdQp9c/MGM0083.JPG
http://lh5.ggpht.com/-gQx-O8rHWz0/TqL6wldwofI/AAAAAAAABuo/fyO3bUK-nLY/MGM0062.JPG
http://lh6.ggpht.com/-MUZCmVwK33g/TqL79_LsAGI/AAAAAAAABvY/o57WU3XybEM/MGM0176.JPG
http://lh4.ggpht.com/-xce6EFnKOjc/TqL6r2LGg0I/AAAAAAAABuk/MZ3d3G02OVU/MGM0050.JPG
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Potencialitats Fragilitats Objectius Relació amb altres elements imatge

> memòria social i identitària > tipologia tradicional > Posar en relleu el patrimoni propi > (L5) General Mitre
ESPAIS JOSEP AMAT (A)

> generació d'activitat > restauració poc acurada > Activar espais de memòria i cultura > (E9) Carrer Putxet
Fundació: Manacor, 10                                                        

Jardins: General Mitre

> (EP) Jardins Putxet-Cadis-Manacor

> (I) Patrimoni d'interès

> (M) Camins històrics

> valor cultural i d'oportunitat > tipologia edificatòria > Posar en relleu el patrimoni propi > (E6) Carrer Ballester FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA ROCAMORA (R)  

> generació d'activitat > restauració poc acurada > Activar espais de memòria i cultura > (EP) Jardins Ballester-Berna-Pàdua
Ballester, 12

> (I) Patrimoni d'interès

> memòria social i identitària > tipologia edificatòria > Posar en relleu el patrimoni propi > (E) Estructuradors de barri
CASA-ESTUDI ANTONI TÀPIES (T)

> espais d'oportunitat > restauració poc acurada > Activar espais de memòria i cultura > (I) Patrimoni d'interès: Catàleg

> memòria social i identitària > tipologia edificatòria > Posar en relleu el patrimoni propi > (E) Estructuradors de barri
CASA JOSEP COMAS I SOLÀ (C) 

> generació d'activitat > modificacions i canvis > Activar espais de memòria i cultura > (P) Vil.la Urània
Centre Cívic, Casal Infantil i Espai Familiar Vil.la 

Urània

> (I) Patrimoni d'interès

> valor cultural i d'oportunitat > activitat > Activar espais de memòria i cultura > (E) Estructuradors de barri
FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER (F)

> generació d'activitat > (I) Fronts de cases
Camps i Fabrés, 11 bx

> valor cultural i d'oportunitat > activitat > Activar espais de memòria i cultura (EP) Cantonades 5
TEATRE LA GLEVA (G)

> generació d'activitat > (I) Patrimoni d'interès

Imatges històriques
Conclusions / Objectius de qualitat paisatgística

Element de paisatge (M)

http://lh5.ggpht.com/-aiQUiszKYdg/TqL7M0hfvGI/AAAAAAAABuw/DaSvsGdQp9c/MGM0083.JPG
http://lh5.ggpht.com/-gQx-O8rHWz0/TqL6wldwofI/AAAAAAAABuo/fyO3bUK-nLY/MGM0062.JPG
http://lh6.ggpht.com/-MUZCmVwK33g/TqL79_LsAGI/AAAAAAAABvY/o57WU3XybEM/MGM0176.JPG
http://lh4.ggpht.com/-xce6EFnKOjc/TqL6r2LGg0I/AAAAAAAABuk/MZ3d3G02OVU/MGM0050.JPG
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ANNEX 1. Informació prèvia 

 

         

 

BARCELONA POSA'T GUAPA va ser una campanya sobre les Mesures per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà, 

dirigida a fomentar la rehabilitació d'edificis i d'altres elements arquitectònics de la ciutat. En la primera etapa, es va 

centrar en la millora estètica dels edificis, rehabilitació de façanes, i en la rehabilitació de monuments, així com en 

l'adequació de parets mitgeres. Però, amb el pas dels anys ha anat incorporant altres programes d'ajuda enfocats a 

aspectes de sostenibilitat i accessibilitat. 

 

25 anys de Barcelona posa’t guapa 

 

USOS DEL PAISATGE URBÀ 

El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient urbà, necessitat de protecció per a garantir a tots els habitants de 

la ciutat una adequada qualitat de vida. Per això, el paisatge urbà constitueix un bé d’interès col·lectiu, la satisfacció del 

qual és atribuïda per l'ordenament jurídic al municipi, en funció de l'abast local d'aquest interès. 

L'Ordenança dels usos del paisatge urbà regula les activitats i els elements que puguin afectar el paisatge de la ciutat per 

tal de garantir-ne un ús respectuós i assenyat i impedir que, per actuacions desencertades o omissions injustificables, 

aquest paisatge es vegi desmillorat. 

L’actual Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà de Barcelona té per objectiu la protecció, el manteniment i la 

millora dels valors fonamentals del paisatge urbà, així com de la imatge de la ciutat de Barcelona. Regula els usos dels 

espais públics, façanes, mitgeres, terrats i cobertes; i infraestructures de comunicació. Es centra en elements com les 

instal·lacions publicitàries fixes i mòbils, rètols d’establiments, terrasses dedicades a la restauració, antenes, alarmes, 

màquines de venda automàtica, expositors, jardineres, tancaments d’obra i bastides, il·luminació, instal·lacions efímeres 

(fires i mercats), instal·lacions d’aire condicionat o captadors d’energia solar, etc. 

La gestió dels usos del paisatge urbà es desenvolupa en dos nivells: d'una banda, en l'assegurament que tots els nous usos 

compleixen el que preveu l'Ordenança; de l'altra, en la reconducció dels usos existents, mitjançant la combinació d'ajuda 

tècnica i de subvencions, amb altres d'inspecció i control. 

L'aplicació d'aquesta normativa fa possible que tant la ciutadania de Barcelona com els seus visitants gaudim d'un espai 

comú més harmònic i amable, i que s'afavoreixi una millor qualitat de vida a la ciutat. 

Són responsables del compliment de l'Ordenança: l'empresa instal·ladora, el promotor o beneficiari de l'ús, el propietari 

de l'edifici o habitatge i el director tècnic de la instal·lació. 

A tots ells, els és exigible el coneixement de les normes contingudes a l'Ordenança i el seu compliment. 

 

 

L'aprovació definitiva, el 1979, del Catàleg de Patrimoni Històric oartístic de la ciutat de Barcelona constituí un pas més en 

la valoració del patrimoni, tot i què no resolia la contradicció existent entre l'afectació urbanística i la protecció d'un 

element concret. El problema entre la protecció i els plans urbanístics es va intentar superar amb la redacció dels PLANS 

ESPECIALS DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG adaptats territorialment als districtes de la ciutat 

i aprovats definitivament al llarg de l'any 2000. Aquesta solució ha permès coordinar els criteris de protecció i els del 

planejament, de manera que la protecció s'ajusta actualment de forma molt més efectiva. 

 

 

La Comissió de Qualitat del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona és un òrgan consultiu constituït 

per experts independents. Supervisa els projectes estratègics d’arquitectura i urbanisme y les intervencions més 

destacades que s’han de realitzar a Barcelona, amb la finalitat de garantir la qualitat arquitectònica dels edificis i dels 

espais públics de la ciutat. 

 

http://w10.bcn.es/APPS/cat_patri/home.do
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PREMSA LOCAL: 

07/01/2015: “El Farró es reivindica”. El barri més petit de Sarrià – Sant Gervasi vol deixar d’estar a l’ombra d’altres 

zones del districte i recuperar la seva identitat. 

Els veïns diuen sobre el Farró: 

“És molt diferent al Putxet i a la resta de barris del districte. A pesar d’ocupar un territori petit, és molt dens i tranquil, i 

s’assembla a un poble, on la gent es saluda, es coneix i es relaciona”. 

 “Té capacitat de ser com un poble, encara que formi part d’un barri de Barcelona”. 

En un altre article: Per la seva situació, apartada de la ciutat, era una zona habitual per a l’estiueig de persones de la 

burgesia. Amb l’arribada dels tramvies i autobusos es va convertir en un lloc de residència habitual. Actualment es troba 

molt ben començat amb la resta de la ciutat, gràcies al ferrocarril i a les diferents línies de busos que hi passen. És una 

zona bàsicament residencial, disposa de pocs equipaments i només trobem comerços a les zones més baixes del barri. 

27/11/2017: “Reclamen un carril bici per a la futura avinguda Príncep d’Astúries”. Els veïns creuen que és 

imprescindible perquè és una via de connexió des de la plaça de Lesseps fins l’Avinguda de la Diagonal, molt transitada 

per ciclistes. 

 

 

DIARI ARA: 

16/02/2016.: Amb l’objectiu de “poder gaudir d’un paisatge públic més amable, menys asficciant” Barcelona vol 

eliminar un 20% d’espais publicitaris. Treballar per la Reducció d’impactes publicitaris a la via pública. La publicitat és 

entesa com una contaminació. Així es podrà gaudir d’un paisatge públic més amable i menys asfixiant. 

15/05/2017: “L’Ajuntament vol plantejar un concurs de cobertes verdes”, per tal de que la ciutadania contribueixi a fer 

més verda la ciutat, prioritàriament en edificis d’habitatges, però, també, en altres immobles que puguin tenir “un fort 

impacte paisatgístic”. 

 

 

EL PERIÓDICO: 

13/12/2016, “Barcelona impulsarà el valor urbanístic i arquitectònic dels seus barris”. L’ajuntament pretén trencar amb 

el model únic de disseny de l’espai públic, per tal de generar criteris propis, analitzant cada zona de la ciutat i protegir els 

entorns urbans. Per això l’ajuntament prepara una carta del paisatge urbà que estableixi pautes de protecció i 

intervenció. 

15/10/2017, “Barcelona reduirà carrils a l’avinguda del Príncep d’Astúries per prioritzar el vianant”.  Amb la 

remodelació, l‘avinguda passarà a tenir només tres carrils, dos en sentit descendent –un per autobús i un altre per a 

cotxes- i un únic carril en sentit ascendent compartit per a cotxe i bus. I un carril addicional d’1,80 metres destinat a 

càrrega i descàrrega, contenidors o aparcament de motocicletes. Les noves voreres seran més amples, de 4,5 metres. 

S’ubicaran nous fanals més eficients energèticament. S’utilitzaran materials que afavoreixin la reducció de contaminació 

acústica i s’incorporarà nova vegetació a les noves voreres. 
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ANNEX 2. Cartografia històrica 

 

Planimetria històrica 

1706. Le Plan de Barcelonne et ses environs. N. VISSCHER II, E. VERSEYL. Amsterdam, 

1706-1707 

1823-1827. El Lever-nivelé de Barcelona. La cartografia de l’exèrcit espanyol davant la 

invasió francesa  

1843. Configuració del Llano de Barcelona  

1847. Plano de la Plaza de Barcelona. Cuerpo de Ingenieros del Ejèrcito 

1853. Plano de la plaza de Barcelona y su terreno hasta la distancia de una legua de las 

fotificaciones levantado con telémetro y dibujado por los jefes i oficiales del cuerpo de 

yngenieros que componen la brigada topográfica del ensanche de la misma. 

1855. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona levantado por orden del 

Govierno para la formación del proyecto de ensanche. ILDEFONSO CERDÀ.  

1861. “ Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona”. I. CERDÀ. 

1861. Detall de Plano de Barcelona y sus alrededores A.S.M. La Reyna,  I. CERDÀ, L. 

ROVIRA, J. VÁZQUEZ, L. TASSO.   

1895. Plano General de San Gervasio. EL ARQUITECTO MUNICIPAL. Barcelona 

1888. Plano general de Barcelona y sus alrededores. LEOPOLDO ROVIRA Y DELOUPY 

1891. Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890. Aprobado por el Excemo. 

Ayuntamiento en sesión del dia 13 de enero de 1891. JOSEP MARIA SERRA. 

1891. Jaume Almera i Eduard Brossa. Diputació de Barcelona. 

1895 San Gervasio de Casolas. Barcelona.  

1902. F.Puig “Plano general de Barcelona, de su ensanche y pueblos del llano”. 

1920. Plano General de Barcelona.  

1922-1923. Mancomunitat de Barcelona 

Anterior a 1929. Topogràfic 

1929. Barcelona. Sense títol. VICENÇ MARTORELL PORTAS, Teniente Coronel de 

Ingenieros; deliniat i acolorit per Juan Bautista Roca, Francisco Vall, Ángel Bellver, 

Antonio Segeña, Odón Llorens i Luis Pérez de la Torre. 

1929. Plano de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA, AGRUPACIÓ DE SERVEIS 

TÈCNICS. “PLA DE LA CIUTAT”.  
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1706. Le Plan de Barcelonne et ses environs. N. VISSCHER II, E. VERSEYL. Amsterdam, 

1706-1707. Trés-exactement levés sur les Lieux par un Ingenieur en 1706. Mis au jour.  

Échelle de Quatre CentToises (= 4,4 cm). 39,9 x 53,2 cm. 

Editat per la vídua de N. Visscher II, Elisabeth Verseyl. Existeixen dues Variants més a 

part de la reproduïda. 

R. SOLEY. Atles de Barcelona. Ed. Mediterranea. Barcelona 1998. 

 

 

 
Destaquen les finques agrícoles, les rieres i els turons que limiten el lloc. 

 

1823-1827. El Lever-nivelé de Barcelona. La cartografia de l’exèrcit espanyol davant la 

invasió francesa. ICGC_12/12/17. 

 

 

 

 

 

1843. Configuració del Llano de Barcelona. 

 
Plànol on destaca el relleu i les dues rieres que conflueixen. Sota al Putxet hi ha la 

construcció dels Josepets. 
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1847. Plano de la Plaza de Barcelona. Cuerpo de Ingenieros del Ejèrcito 

 

 

 
S’hi observen els carrers Saragossa i Septimània i la pujada al Putxet 

 

 

 

 

1853. Plano de la plaza de Barcelona y su terreno hasta la distancia de una legua de las 

fotificaciones levantado con telémetro y dibujado por los jefes i oficiales del cuerpo de 

yngenieros que componen la brigada topográfica del ensanche de la misma. 1853. J. DE 

LA LLAVE Y SILVA.  

372 x 451 cm; 6 fulls dividits en 9 o 12 quadricules de 62 x 14. 

Tinta xinesa i aquarel·la sobre paper entelat. 

Basat en un aixecament rigorós realitzat de cara a estudiar l’eixamplament de la ciutat, 

el plànol sembla pretendre més una presentació espectacular dels treballs de la 

“brigada topogràfica”, que convertir-se en un instrument tècnic. Es presenten amb molt 

detall i molta qualitat tots els elements de l’àmbit entre Montjuïc, el Besòs i Collserola. 

Reproduït en 10 plànols històrics. Barcelona 1714-1940. Ajuntament de Barcelona, 

Centre de Cultura Contemporània.  

 

 
La part central del Farró està ja construïda, entorn la plaça Mañé i Flaquer i el carrer 

Saragossa. També apareixen construccions sota el Putxet i entorn la Plaça dels 

Josepets. 

 

 

1855. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona levantado por orden del 

Govierno para la formación del proyecto de ensanche. ILDEFONSO CERDÀ.  

Litografia. Escala original 1/15.000 

www.anycerda.org 

 

La zona del Farró que està construïda sembla integrar-se al barri de Gràcia. 

 

http://www.anycerda.org/
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1861. “ Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona”. I. CERDÀ.  

76,8 X 115 cm. Estampat en dos fulls. Litografia.  

Topografia de la rodalia de la ciutat de Barcelona que formà el plànol de base sobre el 

qual se situà la quadrícula del projecte de l’Eixample formulat per I. Cerdà . Hi ha restes 

de lletres del títol de la làmina del projecte d’Eixample. Entre els dos plànols 

s’observen, entre altres, les diferències següents: representació distinta de la 

desembocadura del riu Besòs , canvis en la situació d’algunes retolacions com ara RÍO 

BESÓS i PASEO DE GRACIA i amplada diferent de les vies projectades  sobre el nucli 

antic de la ciutat.     

R. SOLEY. Atles de Barcelona. Ed. Mediterranea. Barcelona 1998. 

 

 

1861. Detall de Plano de Barcelona y sus alrededores A.S.M. La Reyna,  I. CERDÀ, L. 

ROVIRA, J. VÁZQUEZ, L. TASSO.   

Grab.º por Leopoldo Rovira y D. (i.e.) Litografia Vázquez, R. 31 (i.d.).  

CRONOLOGIA DE LA AUTORIDAD SOBERANA DE BARCELONA. (e. Tipogràfic). 

DESCRICIÓN GEOGRÁFICA /GEONÓSTICA Y TOPOGRÁFICA DE BARCELONA. Noticias 

Históricas de Barcelona. Barcelona: Imp. De Luis Tasso, Guardia num. 15.- 1861 (i.e.) 

Escala de 1 por 15.000 (i.d.) 

74 (52) x 108 (79) cm 

Estampat en dos fulls. Litografia. 

R. SOLEY. Atles de Barcelona. Ed. Mediterranea. Barcelona 1998. 

 

Sota el Putxet es reconeixen les construccions a l’entorn dels carrers Cadis, Ríos Rosas, 

Saragossa i  la Plaça Mañé i Flaquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1886. Plano General de San Gervasio. EL ARQUITECTO MUNICIPAL. Barcelona.  

Distribución de Distritos y Barrios. Distrito 1º, Bonanova; Distrito 2º, Lladó; Distrito 3º, 

Lladó.  

E=1:5000 

Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona 

Probable plànol d’alineacions, propi de Sant Gervasi i previ a l’annexió a Barcelona. 

Apareixen tots els carrers del Farró, amb excepció del carrer Balmes. 
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1888. Plano general de Barcelona y sus alrededores. LEOPOLDO ROVIRA Y DELOUPY 

 

 
La part baixa del Farró està quasi colmatada. Es veu molt clara l’ascensió al turó del 

Putxet a través del carrer Homer. 

 

1891. Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890. Aprobado por el Excemo. 

Ayuntamiento en sesión del dia 13 de enero de 1891. JOSEP MARIA SERRA. 

ICGC 

 

 
Detall del plànol on es destaca les construccions, les rieres i la topografia. També, 

diferencia el sector de República Argentina de la resta del turó.  

 

 

1891. Jaume Almera i Eduard Brossa. Diputació de Barcelona. 

 

 

 
Destaquen les construccions, relleus i escorrenties. Gràcia i El Farró apareixen com una 

unitat. 
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1895 San Gervasio de Casolas. Barcelona.  

Estructura del viari de l’àmbit de Sant Gervasi. 

E=1:5000 

Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona 

 

Els carrers del Farró estan definits i molt construïts. Destaca el trajecte del tramvia pel 

carrer Saragossa fins a Sant Gervasi. Es el plànol propi de Sant Gervasi, on apareix més 

elaborat el Farró, reflectint la vialitat i l’edificació. 

 

1902. F.Puig “Plano general de Barcelona, de su ensanche y pueblos del llano”. Donació 

família Riudor. ICGC 

 

 

 
Destaca la xarxa de tramvies i ferrocarril per Via Augusta. 

 

 

 

 

 

 

 

1920. Plano General de Barcelona.  

Publicat dins de la Enciclopèdia Il·lustrada Seguí. Plànol de la ciutat. 

ICGC  

 

 

 
El Farró i Gràcia apareixen com una unitat, molt consolidada, pendent de la 

urbanització entorn de les rieres. 
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1922-1923. Mancomunitat de Barcelona 

 

 

 

 
Barcelona, Gràcia, El Farró i Sant Gervasi, com un continu urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior a 1929. Topogràfic 

La continuïtat de l’Eixample, Gràcia, el Farró i Sant Gervasi sobre una base amb corbes 

de nivell. 

 

1929. Barcelona. Sense títol. VICENÇ MARTORELL PORTAS, Teniente Coronel de 

Ingenieros; deliniat i acolorit per Juan Bautista Roca, Francisco Vall, Ángel Bellver, 

Antonio Segeña, Odón Llorens i Luis Pérez de la Torre. 

98,6 x 160 cm; E = 1:10.000 

Tinta xinesa i aquarel.la sobre paper entelat.  

Instrument per al control urbanístic, realitzat sota les ordres de Vicenç Martorell 

Portas, que dirigí, a partir de la seva fundació el 1925, l’oficina del Plànol de la Ciutat. 

Dibuixat a partir del plànol de parcel·lari a escala 1:500, “que está ultimando el Servicio 

Topográfico del Ayuntamiento”, de plànols de l’Instituto Geográfico i de la Brigada 

Topográfica de Ingenieros y de Fotografies de la Escuela de Aeronáutica Naval, abasta 

el Pla de Barcelona des del Llobregat al Besòs i incorpora els municipis agregats i la 

Zona Franca. Coincideix, no casualment, amb la celebració de l’Exposició Internacional 

del mateix any i recull les obres de remodelació de plaça d’Espanya i les intervencions 

de Montjuïc.  

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (Inv. Núm. 1). Inèdit. 
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1929. Plano de Barcelona. AJUNTAMENT DE BARCELONA, AGRUPACIÓ DE SERVEIS 

TÈCNICS. “PLA DE LA CIUTAT”.  

E=1:2.000. 80 x 100 cm.  

Cadascun dels fulls del plànol 1:2000 del plànol del Servei del Pla de la Ciutat, creat i 

dirigit per Vicent Martorell, representa un sector de la ciutat de 2 x 1,6 km. En aquest 

full concret, és possible distingir les trames urbanes del barri de Gràcia, el Farró i el 

Putget.  

R. SOLEY. Atles de Barcelona. Ed. Mediterranea. Barcelona 1998. 

 

Es tracta del plànol on millor es distingeixen les tipologies que conformen el barri del 

Farró actual. 
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Planejament històric 

 

1859. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y Proyecto de su Reforma y 

Ensanche por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ildefonso Cerdà.  

1907 Projecte d’enllaços de Barcelona amb els seus pobles agregats.  JAUSSELY, LEÓN.  

 1907. “Projecte d’enllaços de Barcelona amb els seus pobles agregats”. L.Jaussely. 

Fragment 

1917. Plan de Enlaces de Barcelona ciudad,  P. FALQUÉS, F. ROMEU  

1929-      Document Administratiu d’Alineacions. 

1954. Zonas del Plan de Ordenación de Barcelona (aprobado en 3 de diciembre de 

1953).  

1958. Serveis tècnics Ajuntament de Barcelona. Annex a les ordenances municipals 

1976. Pla General Metropolità 

1976. Pla general Metropoità. Zonificació Farró 
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1859. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y Proyecto de su Reforma y 

Ensanche por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ildefonso Cerdà. Es copia del 

plànol original aprobat per R.O. de 7 de juny de 1859. Rubricat pel “Director General de 

Obras Públicas”. És còpia reduïda i comprobada.VºBº, El Gobernador. ILDEFONS CERDÀ. 

Pere Roca, litògraf i calígraf facit. Abril de 1861. 

77 x 116 cm. Color. 

E=1:10.000 

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.  

M. GALERA, F. ROCA, S. TARRAGÓ. Atlas de Barcelona. COAC Barcelona 1972. 

 

 

El PLA CERDÀ, feia una proposta d’espais verds per a la ciutat nova a tres nivells. Un 

primer nivell, era el dels grans espais verds o Parcs, amb el Gran Parc del Besós situat 

tot al llarg del costat dret del riu, a més d’altres set parcs de diversa extensió. La 

disposició d’aquests set parcs els feia estar integrats dintre de la trama urbana. 

Un segon nivell era l’enjardinament i l’arbrat de places i carrers, quer podem considerar 

com a verd viari. 

El tercer nivell, correspondria a l’enjardinament de l’interior d’illes, la qual cosa 

possibilitava el contacte de les edificacions d’habitatges amb el verd formant una ciutat 

jardí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1907 Projecte d’enllaços de Barcelona amb els seus pobles agregats.  JAUSSELY, LEÓN. 

Presentat al concurs que convocà l’Ajuntament de Barcelona el 9 de juliol de 1903 dit 

“Concurso Internacional sobre Anteproyectos de Enlace de la zona de Ensanche de 

Barcelona y de los pueblos agregados entre sí y con el resto del Término Municipal de 

Sarrià y Horta”. 

Color 6 parts i perspectives 

V. MARTORELL PORTA, A. FORENSA, V. MARTORELL OTZET. Historia del urbanismo de 

Barcelona. Ed. Labor. Barcelona 1930 

 

 

El PLA JAUSSELY, que incorpora els municipis agregats, amb un tipus d’ordenació 

monumentalista, va introduir la proposta d’una xarxa verda formada per boscos, parcs, 

jardins i jardinets.  

S’ha de considerar com una idea de ciutat i única proposta formulada en època 

modernista. 

 
1907. “Projecte d’enllaços de Barcelona amb els seus pobles agregats”. L.Jaussely. 

Fragment 

 

El traçat de la ronda apareix com una estructura de la ciutat, sobre el barri del Farró 

consolidat. 
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1917. Plan de Enlaces de Barcelona ciudad,  P. FALQUÉS, F. ROMEU 

Comisión Superior de Ordenación Provincial: Plan de Ordenación de Barcelona y su 

Zona de Influencia. Memoria”. Barcelona, 1954.  

-M. GALERA, F. ROCA, S. TARRAGÓ. Atlas de Barcelona. COAC Barcelona 1972. 

 

. 

 

En base al Pla Jaussely, Romeu i Porcel van redactar un nou Pla on es concretaren unes 

vies principals i un Sistema de Parcs, que va donar lloc a l’establiment oficial dels grans 

parcs del Tibidabo i Montjuïc, i els parcs del Turons (La Peira, Guinardó, Putxet, 

Monterols i Turó Parc). Aquest sistema de parcs, a més d’altres espais verds que la 

ciutat tenia o projectava tenir, va donar lloc a una veritable estructura verda de la 

ciutat formada per parcs concèntrics segons el model de Howard, amb la distinció de 

quatre tipus d’espais: Parcs interiors, Parcs suburbans, Parcs exteriors i Reserva de 

bosc. 

En el període de 1915-1923, l’Ajuntament de Barcelona va fer una campanya 

d’adquisició: terrenys al vessant nord del Tibidabo, Parc Güell i Parc del Guinardó. El 

Parc del Putxet serà el 1970. 

El nou pla delimita l’espai que serà afectat per l’obertura de les grans vies de reforma i 

que inicia una etapa en què durant molts anys, la reforma serà entesa només com 

obertura de vies. 

1929-      Document Administratiu d’Alineacions, sobre la base V. Martorell. 

 

 

Document on apareixen refoses les diferents propostes d’alineació, amb la data 

d’aprovació corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954. Zonas del Plan de Ordenación de Barcelona (aprobado en 3 de diciembre de 

1953). Escala 1/10.000 Ajuntament de Barcelona. Seix Barral. Col·lecció Riudor. ICGC. 

 

 

Atenia fonamentalment els aprofitaments urbanístics i molt poc les característiques i la 

gestió de les infraestructures, dels sòls lliures, dels equipaments i de les dotacions. No 

atenia ni a la morfologia urbana, ni a l’especificitat dels teixits. 

La part baixa del Farró es qualifica de “Casco Antiguo” i la part superior de “Ensanche 

Semiintensivo”  
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1958. Serveis tècnics Ajuntament de Barcelona. Annex a les ordenances municipals 

 

 
La Ronda s’ha iniciat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1976. Pla General Metropolità 

 

 

 
 

El Pla General Metropolità es basa, principalment, en la regulació i gestió del sòl. Manté 

les afectacions centenàries i diferencia parts i àrees. Converteix les afectacions viàries 

en àrees de transformació o renovació. 

 

 

 
1976. Pla General Metropolità. Detall amb la Zonificació Farró. 
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2.   EDIFICACIÓ 
 2.1. Amplades de parcel·la 
 2.2. Alçades en parcel·les 

2.3. Estat físic de l’edificació 
2.4. Tipologies 
 

 
 
 
 
2.1. AMPLADES DE PARCEL.LA 
 
La primera divisió que es fa en un sòl urbà és la delimitació entre el sòl públic i el privat, és a 
dir, entre carrer (o plaça) i mançana, entre el que segur que ha de ser lliure i el que podrà ser 
ocupat i “aprofitat” per a l’ús privat (edificat o no). 
 
La segona divisió és la subdivisió interna de les mançanes, la parcel·lació, la definició de 
l’element mínim per a poder ser construït, la parcel·la. Es en aquest sentit que s’ha volgut 
estudiar la mesura de l’amplada de les parcel·les, el front que dóna al carrer o espai públic, 
perquè d’aquesta manera s’entén com s’ha anat produint el teixit urbà dels barris del Farró i del 
Putget a Sant Gervasi. Es precisament la posició i l’agrupació de les mesures iguals o semblants 
les que ens donen pistes de com s’ha anat format el teixit residencial. 
 
Tot i que mesurant individualment les parcel·les, agrupades en carrers i també en mançanes, 
veiem que aquestes són de dimensions diverses. També notem que és en la mesura de 6 metres 
d’amplada on hi ha una concentració important de parcel·les (9´09%), denotant el seu origen 
unifamiliar, de casa de poble o  de casa artesana. 
 
La dimensió que predomina és entre 8 m i 9 m d’amplada (23’98%) interpretat com una unitat i 
mitja, molt propi d’una prèvia divisió del sòl, de l’evolució del programa intern de la casa i de 
les condicions familiars, i també de la tipologia. 
 
I la tercera dimensió d’amplada de parcel·la que destaca al Farró és entre 11’5 i 12’5 metres 
(11’99%) que representa l’agrupació de dues unitats parcel·làries, afavorint l’aparició de cases 
plurifamiliars o de tipològicament diferents. 
 
I per últim, la dimensió major en amplada de parcel·la , i que depassa les condicions pròpies del 
sector és la de solars urbans, superiors a 20 metres, i irregulars (16’78%). Són peces generalment 
limítrofs, és a dir, situades a les vores del nucli inicial, o bé, són agrupacions de parcel·les per a 
aconseguir una edificació tipològicament diferent, o transformacions d’edificacions amb usos 
diferents.  
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2.2. ALÇADES DE PARCEL.LA 
 
Les alçades en l’edificació són molt variades, generalment són fruit de la transformació d’una 
població originalment formada per habitatges unifamiliars, per després substituir-los o agregar-
los i transformar-los en plurifamiliars, evidentment, havent passat prèviament per les 
transformacions intermèdies de cases familiars o de veïns. 
 
En el plànol elaborat, a través dels colors, s’han diferenciat les alçades, les adequades per les 
tipologies pròpies del lloc del Farró i del Putget (fins a 3 plantes o pl.baixa i 2 pisos) de les que 
prenen unes alçades més importants (superiors a 5 plantes o, pl.baixa i 4 pisos) i vinculades a 
unes vies, ja relacionades amb la ciutat global. I que generalment es produeixen a les vores. 
 
Les edificacions de 4 plantes o pl.baixa i 3 pisos s’han representat de manera ambigua, ja que es 
troben entre els dos grups, estan al límit del que admet el teixit i els carrers, però existeixen en un 
nombre important, cosa a tenir, també, en compte. 
 
Un altre element que es posa en evidència en el plànol és l’espai que ocupen cada una de les  
diferents alçades en el conjunt de l’edificació, comprovant que, encara, hi ha alguns carrers que, 
apart de conservar les tipologies que li són pròpies mantenen, també, en gran part les alçades 
adequades a la seva amplada. Aquests carrers, apart dels passatges Mulet i Sant Felip, són els de 
Saragossa, Vallirana i Francolí. I les majors alçades es localitzen a l’Av. de Príncep d’Astúries i 
República Argentina, Via Augusta, carrer Balmes i Ronda de General Mitre. 
 
 
 
 
 
 
2.3. ESTAT FÍSIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
Aquesta part s’ha abordat des de les visites de camp i des de la imatge. L’observació de les 
condicions i l’edat de les edificacions permet  fer-ne, prèviament tres grups, les tipologies 
tradicionals, les cases de construcció recent o contemporània i per últim magatzems, 
construccions o solars. 
 
Quan es coneix i es mostra d’una manera clara la tipologia pròpia del lloc es pot afavorir, la 
conservació. Per altra banda queda molt clar quines són les cases de nova construcció, que ja han 
substituit altres construccions anteriors. I els magatzems, altres construccions obsoletes o solars 
que estan a l’espera d’una actuació, que són d’altra part molt reduïdes en número. 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. TIPOLOGIES 
 
Mentre els dos temes anteriors s’han estudiat i elaborat planimètricament, amb les corresponents 
comprovacions de camp, l’estudi de les tipologies ha estat abordat des de la fotografia, afavorint 
d’aquesta manera la imatge, tant unitària com de conjunt, de les diferents cases que formen un 
carrer o un espai urbà, i permetent la observació precisa de cada una de les parts i dels elements 
que formalitzen la façana urbana.  
 
Així doncs, atenent a la façana de cada casa, la podem descomposar en tres parts bàsiques: la 
planta baixa, el cos central i el coronament. 
 
La planta baixa, o basament, és la part que conté l’accés i pot tenir altres usos diferents al 
d’habitatge. Formalment està composada per forats, generalment, de proporció vertical, i el seu 
nombre depèn, també, de l’amplada de les parcel·les. La proporció de buit respecte del ple 
oscil·la entre el 32 % i el 55%, segons l’ús que conté sigui residencial o bé terciari. 
 
El cos central, o pisos superiors, forma la part principal i que defineix la casa. Pot tenir un o més 
pisos destinats a habitatges. Les obertures són verticals, finestres o balcons, i el seu nombre 
depèn de l’amplada de la parcel·la. La proporció de buit respecte del ple està entorn el 25% i el 
35%. 
 
El coronament de l’edifici conté la ventilació del terrat català o de l’espai sotacoberta o golfes, 
generalment, s’acaba amb balustrada, però també té remats ornats. 
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ANNEX 4. Elements compositius de les façanes del Farró 

 

Qualsevol actuació residencial ha de tenir en compte el carrer on s’implanta i quines són les invariants característiques 

que defineixen l’arquitectura i la relació amb l’espai públic. 

La façana és la que defineix l’espai, i per això és important atendre als coronaments, a la divisió entre planta baixa i cos 

residencial, a l’equilibri i ritmes entre buits i plens, als materials, les textures i colors, ... i a les alineacions. La façana 

acostuma a ser la part de l’edifici que, generalment, defineix la tipologia emprada i mostra els usos que conté. La planta 

baixa ha de ser mesurada, sense perdre l’escala del context i en relació al domini del vianant, ja que és la que conté els 

accessos a l’edifici i els comerços i/o serveis. 

Els elements compositius de les façanes del barri del Farró-Putxet es disposen segons la seva funció i d’aquesta manera 

tenen un significat en la composició de la façana general. Els elements de la pell dels edificis de la façana tradicional, 

obeïen a raons constructives. Les façanes, en general, es diferencien en tres parts: basament, cos central i coronament. 

Cadascuna d’aquestes parts té els seus elements propis, tant pel que fa als constructius, com als compositius o als 

ornamentals. 

Aquest estudi, prova de trobar els elements estructurals de la composició d’unes façanes bàsicament residencials, 

domèstiques dels edificis originals, i encara avui nombroses al Farró-Putxet, i se’n treuen unes primeres conclusions: 

- El basament, considerat en general la planta baixa dels edificis, conté finestres i portals, predominant el ple 

sobre el buit. Els materials de revestiment son els habituals al sistema constructiu, pedres naturals o artificials, 

estucs llisos o amb relleu. Quan hi ha tanques o reixes, aquestes són de ferro. 

- El cos central és el format per les plantes pis, és el que més defineix el model inicial de façana, basada en la 

homogeneïtat de la composició conformada per la repetició ordenada de finestres balcons, amb predomini del 

forat vertical, també, amb menor proporció del buit sobre el ple. Els materials de revestiment son com en el 

basament pedres naturals o artificials, estucs llisos o estucs amb relleu. Les lloses dels balcons són de ferro o de 

pedra, majoritàriament, i les baranes són de ferro sense excepció. 

- El coronament és l’acabament superior de la façana. Generalment està format per cornises, ràfecs, forats de 

ventilació de contracoberta i baranes de terrat i amb balustres sovint. Els materials que formen els coronament 

són pedres naturals o artificials, estucs llisos o estucs amb relleu. En alguns casos el coronament es composa 

conjuntament amb la darrera planta pis, o bé es tracta d’una ampliació amb remunta d’un edifici existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del document “Criteris per a la intervenció al barri del Farró (Sant Gervasi)”. R. Escala, J. Sardà de Febrer de 2003. 
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En la construcció moderna sovint el color, és intrínsec als materials, murs de maó cara vista, aplacats de pedra, natural, 

artificial, tancaments i persianes, de plàstic i/o alumini, aquesta és una primera diferència important amb el color dels 

materials de les construccions antigues, on tant els paraments, murs, com els tancaments tenien el color afegit. Solament 

els brancals, sòcols, remats de pedra natural/artificial tenien el color propi. 

 

Els colors dels paraments. Sovint els paraments, son d’estucat incorporat el color original, mostren les games de color de 

les pròpies terres que utilitzen. No hi ha blancs, a penes colors freds, únicament grisos i ocres. Són de ressaltar, com a 

quelcom més propi, alguns estucs, de color bastant fosc. Entenem que un dels màxims valors és la varietat i la barreja i 

que una carta de colors a proposar unes gammes, i no només colors. 

 

El color dels elements estructurals. És aportat pels elements estructurals, reals o ficticis. Pedra natural, però sovint també 

pedra artificial, i encara més en els edificis de petita escala amb morter imitant pedra, és aquí on el color dels paraments 

és el mateix que el dels elements estructurals, però canvia la textura, el treball dels materials. 

És aquí on té més valor la tècnica i la forma, perquè afegeix la llum i l’ombra, sobre els paraments plans de l’edifici. Les 

lloses del balcó, les cornises, els ràfecs, els balustres, els llindars i els brancals. El color, sovint natural, però també 

incorporat, és un reflex dels materials de construcció, pedra natural, arenisca o calcària o artificial de colors arena clars. 

Com hem dit per la seva abundància i proporció a la façana i per la condició de llum / ombra, determinen de manera 

abundant el color del Farró-Putxet. 

 

Els elements de tancament i protecció. Els tancaments, portes, finestres, persianes, acostumen a estar construïts amb 

elements de fusta, gairebé sempre pintada, Les persianes de llibret abunden sobre les de corda, però no són exclusives. 

Els colors són els tradicionals a l’arquitectura residencial de Catalunya, totes les games del verd, també blaus, i molts de 

marró fosc. L’ inventari de tots aquests elements ha de servir per orientar les actuacions en les façanes i per als nous 

projectes. 

L’estudi de les tipologies ha estat abordat des de la imatge de la façana, tant unitària com de conjunt, de les diferents 

cases que formen un carrer o un espai urbà, i permetent la observació precisa de cada una de les parts i dels elements 

que formalitzen la façana urbana.  

Així doncs, atenent a la façana de cada casa, la podem descomposar en tres parts bàsiques: la planta baixa, el cos central i 

el coronament. 

La planta baixa, o basament, és la part que conté l’accés i pot tenir altres usos diferents al d’habitatge. Formalment està 

composada per forats, generalment, de proporció vertical, i el seu nombre depèn, també, de l’amplada de les parcel·les. 

La proporció de buit respecte del ple oscil·la entre el 32 % i el 55%, segons l’ús que conté. 

El cos central, o pisos superiors, forma la part principal i que defineix la casa. Pot tenir un o més pisos destinats a 

habitatges. Les obertures són verticals, finestres o balcons, i el seu nombre depèn de l’amplada de la parcel·la. La 

proporció de buit respecte del ple està entorn el 25% i el 35%. 

El coronament de l’edifici conté la ventilació del terrat català o de l’espai sotacoberta o golfes, generalment, s’acaba amb 

balustrada, però també amb remats ornats. 
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Colors dels paraments 

 

Colors dels tancaments 
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ANNEX 5 
 
 
7. CARRER BALMES 
 
 
S’ha considerat oportú fer, paral.lelament, l’estudi sobre la funció del carrer 
Balmes, tant pel barri del Farró com per la ciutat. 
 
Balmes aporta la centralitat al Farró, doncs, conté comerços i serveis, transport 
públic i estacionament de vehicles. D’alguna manera aquestes funcions formen 
part del barri, situant-lo en una posició privilegiada en relació al context barceloní, 
fent-lo pròxim d’arreu. 
 
En aquests sentit, i per millorar el caràcter residencial i facilitar el recorregut cívic 
i altres relacions ciutadanes, seria d’intès una actuació en la secció del carrer 
Balmes, que aportés més espai dedicat als vianants. 













ANNEX 6: ESTUDI DEL CARRER SARAGOSSA. EL FARRÓ. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 6: Estudi del Carrer Saragossa 

 

 

S’ha considerat d’interès fer  un estudi global d’un dels carrers més significatius i representatius de la formació urbanística 

del barri del Farró: el carrer Saragossa. 

Es tracta del carrer de més longitud i que, encara avui, conserva tipologies residencials i conjunts prou rellevant per 

entendre l’ origen i l’aplicació de les normatives que han originat el patrimoni construït i ambientalment d’interès, que la 

MPGM pretén posar en relleu i conservar. 

S’hi troben: 

- els accessos als dos passatges: Mulet i Sant Felip, ambdós inclosos al Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de 
Barcelona del districte de Sarrià-Sant Gervasi, que aporten vegetació al carrer. 

- Edificis d’interès tipològic i arquitectònic. 

- Edificis en cantonada, que no giren, propis i originaris. Tenen pati posterior i aporten llum al carrer lateral, i 
vegetació quan son enjardinats. 

- Edificis retirats de l’alineació del carrer, propis d’anteriors ordenacions, que aporten llum i vegetació, de 
manera similar als passatges. 

 

Aquesta mirada acurada sobre el carrer Saragossa ha servit per marcar pautes sobre alguns conceptes i temes propis del 

sector, podent fer-los extensius a altres carrers del nucli antic i originari del Farró-Putxet. 

També deix entreveure que actuacions d’urbanització dels carrers poden contribuir a aconseguir alguns dels valors 

ambientals, fent més amable el carrer, com la plantació d’arbrat dels carrers perpendiculars al carrer Saragossa. Només 

estenent una mica la plantació, fins que l’arbre deixi veure  la seva copa, l’efecte seria similar a l’aportació ambiental que 

fan els passatges. 

 

 

 



CARRER 

SARAGOSSA
Interès 

arquitectònic

Interès 

tipològic cantonada

vegetació 

cap el carrer

pati sense 

ocupar

pati amb pl 

baixa androna

decoració i 

composició Proposta

CARRER 

SARAGOSSA
amplada 

parcel.la

fondària 

parcel.la

Superfície 

parcel.la

1 x porta d'accés al barri 1

4 x x x Ordenació pati 4

6 x x x Catàleg 6 17,78 35,9 610,89

9 i 11 x 9 i 11

10 x Edifici modern que reconeix cantonada Ordenació pati 10

18 x x x Catàleg 18

19 x Reconsiderar la nova alineació de Madrazo Modificació realineació 19

25 x Balcons al primer pis 25

26 x x Catàleg 26 6,78 29,64 201,47

29 x x x Tanca d'interès arquitectònic (Vila Urania) ??? 29

31 Solar

30-32 x x Passatge Mulet: catalogat Catàleg 32

36 x Balcó corregut 36

41 x x Pl baixa entre dos edificis alts Ordenació 41

52 x x x Alineació retirada del carrer PMU Ordenació 52

54 x Balustrada i frontons al balcó del primer pis 54

55 x x x x x Al costat de la Casa Tàpies Catàleg 55 8,71 34,6 264,62

56 x Balcons amb balustrada i frontons 56

57 x Casa Tàpies: Catalogada Catàleg 57

59 x x Al costat de la Casa Tàpies Catàleg 59

64 x x Catàleg 64 9,11 21,79 192,3

66 x x x Balcons i sanefes Catàleg 66

74 Balcó corregut al primer pis 74

75 x x x x Alineació retirada del carrer PMU Ordenació 75

77 ? x Solar PMU Ordenació 77

82 x x Balustrada al primer pis i coronament de façana 82 8,76 40,87 356,62

86b x Balcó i sanefa, bessona d la casa del costat 86b

87-89 x x Passatge Sant Felip: catalogat Catàleg 87

90 x x x x Catàleg 90

91 x 91

92 x x Catalogada Catàleg 92

93 x x Catàleg 93 8,81 38,76 339,03

94 x x composició primer pis Catàleg 94 5,88 23,04 139,18

103 x x Catàleg 103 8,66 27,81 240,41

104 Tipologia 104

106 x x Composició simètrica Catàleg 106 11,72 16,86 195,53

112 x x x Catàleg 112 12,03 16,75 202,45

113 x x x Catàleg 113

114 x 100% construïda 114 Inclós en Catàleg

121-123 x 121-123 Proposta per catàleg

139 x 139 Edificació en cantonada

141 x Coronament 141 Vegetació al carrer

143 x x x x Catàleg 143 4,36 38,97 173,25 Proposta de PMU

145 x 100% construïda 145 Oportunitats

CARRER 

SARAGOSSA

Interès 

arquitectònic

Interès 

tipològic

cantonada vegetació 

cap el carrer

pati sense 

ocupar

pati amb pl 

baixa

androna decoració i 

composició

Proposta CARRER 

SARAGOSSA

observacions

observacions

ESTUDI DEL CARRER SARAGOSSA, AL NUCLI ANTIC DEL FARRÓ. Desembre 2013
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