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El Prat té la totalitat del territori al delta del riu Llobregat, fet que li confereix una
singularitat única i que ha marcat la seva evolució històrica.

1. El Prat té la totalitat del seu territori al delta del riu Llobregat.

La plana deltaica va quedar formada totalment entre els segles VI i VIII dC. És un territori
geològicament molt jove, difícil de poblar, però ric en aigua, caça, pesca i terra fèrtil.
Els primers pobladors estables corresponen al segle X i practicaven la ramaderia i, més
endavant, una agricultura rudimentària de subsistència.
L’incipient Prat no tenia personalitat jurídica pròpia i el riu, que dividia el territori, marcava
el límit entre l’illa de Banyols o Provençana, que depenia de l’Hospitalet, i el Prat de Sant
Boi, que ho feia de Sant Boi de Llobregat.
Els escassos pobladors vivien quasi aïllats i el riu dificultava les comunicacions. Fins al
1327 no es va establir una barcassa de pas, i el primer pont va haver d’esperar fins al
1873.

2. A causa de la seva situació geogràfica, els pobladors del Delta vivien quasi aïllats. Durant anys,
l’únic mitjà per travessar el riu va ser una barcassa, que es va mantenir fins a la construcció del
primer pont, ben entrat el segle XIX. Foto Anna Boyé 2001
3. El Prat és un poble jove que, per la seva configuració geològica, va ser difícil de colonitzar, però
que oferia, en canvi, aigua, caça, pesca i terra fèrtil. Foto Anna Boyé 2001
4. Els primers pobladors van aprofitar les pastures abundants, però van haver de fer front a les
dures condicions del territori.
5. El canvi als conreus de regadiu va permetre la millora de les condicions de vida dels pagesos.
6. L’any 1873 es posa fi a l’aïllament del poble amb la construcció del primer pont sobre el riu,
finançat per Ferran Puig. Això permetrà la comercialització dels excedents agrícoles.
7. El 1881 arribarà el ferrocarril. S’inaugura la línia fèrria Barcelona-Vilanova, que obrirà noves
perspectives de creixement.
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La major part de la població vivia en construccions modestes, disperses al llarg del terme.
El nucli urbà de la població no va existir fins al segle XVIII.

1. A l’entrada del segle XX es consoliden els conreus de regadiu. Perforació d’un pou artesià cap als anys 10.

Fins ben entrat el segle XIX, la població pratenca va viure d’una agricultura cerealista, de
baixos rendiments i que requeria molta mà d’obra temporera, fet que feia augmentar la
població transeünt en els moments de més feina.
A la segona meitat del segle XIX comença la transformació de l’agricultura de secà a la de
regadiu, lligada a la construcció del canal de la Dreta i al descobriment de l’aigua
artesiana, i a l’arribada de nous propietaris, que faran importants inversions a les seves
terres.
El segle XX va estar marcat per dos fets fonamentals, l’arribada de la indústria i la
installació de l’aviació.
Al llarg dels anys quaranta, comencen a arribar al Prat moltes famílies, atretes per l’oferta
laboral de la indústria. Les necessitats d’habitatge es faran molt evidents a la darreria dels
anys seixanta.
El creixement urbanístic del Prat anirà parallel a la nova realitat social. Són els anys de les
cases construïdes per La Seda, dels blocs de la Cooperativa Obrera de Viviendas i de
l’obertura de les artèries bàsiques per al futur desenvolupament de la ciutat.
En els anys vuitanta, el creixement urbà continua i s’amplien els polígons industrials. Al
llarg d’aquesta dècada s’intenta aconseguir una millora en els equipaments i en els
serveis, especialment en educació, sanitat i lleure.
Al llarg dels anys noranta, el Prat va haver de fer front a la nova realitat socioeconòmica,
marcada per la terciarització de l’economia. El tancament de fàbriques emblemàtiques és
la part més negativa d’aquest procés.

2. El riu era una amenaça constant per a la població, a causa de les freqüents crescudes. Aspecte de la plaça
de la Vila després de la riuada de sant Antoni, esdevinguda entre els dies 15 i 17 de gener de 1898.
3. Vista panoràmica del Prat cap a principis dels anys 30 del segle XX
4. El ferrocarril serà un element definitiu a l’hora de millorar les comunicacions. L’estació s’installarà a la part
nord de la població. L’any 1974, l’ edificació va ser substituïda per una de nova.
5. L’arribada de La Papelera Española, l’any 1917, donarà lloc a la primera migració de treballadors
exclusivament industrials.
6. L’any 1926 va arribar La Seda, que va ser la fàbrica més important de fibres artificials de tot l’Estat.
7. Panoràmica general del Prat, l’any 1957, amb La Papelera i La Seda en primer terme
8. Un element que ha marcat el Prat del segle XX ha estat l’aviació. Durant uns anys van existir tres
aeròdroms al terme municipal. L’any 1941 es construí l’Aeroport Nacional, a partir de l’expropiació de
nombrosos terrenys agrícoles. Vista de l’aeroport els anys 40.
9. L’Aeronàutica Naval era un cos de l’Armada espanyola que es va installar al Prat el 1921. Les installacions
de l’Escola Catalana d’Aviació van ser una escola d’instrucció de vol per a pilots militars. El Camp de La
Volateria va ser conegut, des de llavors, com l’Aeròdrom dels Marinos.
10. El tercer camp del Prat, l’Aeròdrom d’en Canudas, es va installar el 1922 i va ser l’origen de l’actual
Aeroport de Barcelona. Vista de les installacions de l’Aeròdrom Canudas, que organitzava concursos i feia
exhibicions aèries, any 1931.
11. En els anys 80, el creixement industrial continua, especialment amb l’ampliació dels polígons, sobretot als
sectors Estruch i Pratenc, com a conseqüència de la installació de noves empreses.
12. L’aeroport i el polígon del Mas Blau són dos elements identificadors de la nova etapa iniciada els anys 90,
marcada per la terciarització de l’economia.
Escultura del Millenari d’Andreu Alfaro, situada als Jardins de la Pica d’Estats.
13. La presència de l’aeroport ha marcat i ha condicionat l’evolució del municipi. Foto Anna Boyé 2001

El Prat del segle XXI ha d’afrontar les transformacions que acompanyen l’aplicació del Pla
Delta. L’ampliació de l’aeroport, l’arribada del metro i del tren d’alta velocitat, i la
planificació dels nous eixamples de creixement urbà són el repte de futur.

14. L’increment del transport aeri ha motivat diverses ampliacions de l’aeroport i ha condicionat el paisatge
rural i el natural. Foto Anna Boyé 2001
15. La creació de nous eixamples de creixement urbà és el repte de futur. Foto Anna Boyé 2001
16. Vista aèria del Prat. Foto Anna Boyé 2001
17. Mural de Joan Miró, a l’Aeroport
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El Prat neix en una cruïlla de camins, alguns d’ells antics braços secs del riu, que
conflueixen on hi havia hagut l’antic estany d’en Moragues, documentat fa poc pel Dr.
Jaume Codina.
Els orígens del nucli antic es remunten al segle XV, amb l’establiment d’una carnisseria al
mas de Bernat Gual. Al seu costat s’aixecaria, anys més tard, l’hostal. La construcció del
temple parroquial, després d’aconseguir la independència religiosa, va consolidar aquest
nucli inicial.
Les primeres cases de la plaça es construeixen entre 1720 i 1740, i entre 1740 i 1742
s’edifica al carrer Major, el més antic del Prat.
A mitjan segle XIX, quan els antics camins de la Ribera, la Bunyola i la Bufera es
converteixen en carrer, en tot el nucli urbà es comptabilitzen unes 170 cases. A partir
d’elles sorgirà un teixit urbà cada cop més complex: el carrer de la Processó, (de Santiago
Rusiñol), el de Tos (d’Ignasi Iglesias), el Nou (d’Eusebi Soler), el del Duc de la Victòria (del
Dr. Martí i Julià), el de Madoz (l’únic carrer centenari que no canviarà de nom), etc.
L’any 1858, l’Ajuntament acorda tancar el pas de carruatges pel tram central de la plaça.
Ara és el centre vital de l’incipient nucli urbà: hi ha l’Ajuntament, s’hi installen els
venedors, hi ha cafès, escoles, etc. El 1905 es construeix la nova casa consistorial.

1. Vista del nucli urbà a començament dels anys 30. La fotografia correspon a la nevada del mes de
desembre de 1933.
2.El Prat cap al 1928.
3. L’avinguda de Josep Anselm Clavé abans de la seva urbanització.
4. Una de les principals vies que sortí de la reforma urbanística de l’any 1916 fou l’avinguda de
Josep Anselm Clavé, que podem veure al fons d’aquesta fotografia de 1932.
5. Durant anys, el Prat només va disposar d’una barcassa per travessar el riu. L’any 1873
s’inaugurà el primer pont, que seria de peatge.
6. La primera font pública es va installar l’any 1895 a la plaça de la Vila. El 1920 es va traslladar a
la cantonada de l’Ajuntament.
7. Amb el nom oficial de plaça d’Espanya des de 1939, popularment s’ha conegut sempre com la
plaça dels autobusos.
8. L’entitat Centre Artesà va ser fundada l’any 1882. La seva seu al carrer d’Àngel Guimerà,
actualment carrer del Centre, va ser construïda el 1919

El creixement urbà es va produint d’una manera irregular i poc organitzada fins a
l’aprovació, l’any 1916, del Pla d’ordenació general, que ordenava els vials existents i en
planificava de nous. Delimitava el nucli urbà pels carrers del Pont (carrer de Nicolás M.
Urgoiti), el canal de la Dreta al seu pas pel Fondo d’en Peixo i les projectades ronda del
Sud (carrer de Lleida) i ronda de l’Est (av. del Pare Andreu de Palma), que trigarien a
executar-se.
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Parallelament al seu creixement, la ciutat comença a millorar els serveis: enllumenat
públic, telèfon, escorxador, mercat... L’arribada de la indústria comporta la urbanització de
la zona nord, passada la línia fèrria. La futura autovia de Castelldefels (1950) marcarà el
límit del creixement urbà d’aquesta zona.

1. L’any 1959, La Seda de Barcelona va obrir una escola per als fills i filles del seu personal.
L’edifici, una torre al costat de l’estació, havia servit de residència al director de la fàbrica.

En els anys trenta, el nucli urbà experimenta importants canvis: el sanejament i
l'adequació dels terrenys del Fondo d’en Peixo, i l’inici de la urbanització de l’entorn de la
Torre Balcells (carrers de Castella, Gavà, Pau Casals i Jaume Casanovas). S’inaugura
l’escola Joan Maragall i s’inicia el centre escolar del parc (que no s’acabarà fins al 1962).
A començament dels anys quaranta, la fisonomia del Prat ha canviat. Només el carrer de
Ferran Puig continua mantenint el seu caire comercial tradicional, a la resta de carrers hi
ha un clar domini numèric de treballadors industrials, mentre que la presència majoritària
de treballadors agrícoles es manté en els carrers més antics.
Els anys quaranta i, en menor mesura, els cinquanta vénen marcats pel creixement dels
carrers existents i l’aprofitament màxim de l’espai disponible. L’Ajuntament compra la
torre Muntadas (1947) i es beneeix la cripta (1948).
Donada la manca de sòl lliure, al final dels anys cinquanta s’inicia la urbanització d’un dels
eixos principals del Prat i el que marca el límit del nucli antic, l’avinguda Verge de
Montserrat. Les dècades següents centraran els esforços constructius cap a noves àrees i
les millores se centraran en els serveis.
A partir dels anys vuitanta, el nucli antic viu la millora en els serveis, amb la renovació del
clavegueram, de les xarxes de l’aigua i de l’electricitat, i del paviment. Parallelament,
s’inicia la renovació dels habitatges, en molts casos necessària a causa del seu mal estat,
i amb l’incentiu, per a la iniciativa privada, de l’alt valor que assoleix aquesta zona en el
mercat. Es reformen els equipaments municipals existents i s’amplien i milloren els espais
verds.

2. Carrer del Rector Martí Pinyol, l’any 1959. En destaca, a la dreta, el cine Monmari, que va
funcionar des del 1947 fins al 1980.
3. L’any 1932 es va construir una caserna de la Guàrdia Civil, finançada en bona part per La Seda i
La Paperera per controlar la conflictivitat obrera.
4. L’escola Pompeu Fabra, actualment Joan Maragall, coneguda popularment com els collegis nous
va entrar en funcionament el curs 1935-1936.
5. Accident aeri al carrer del Prat, l’any 1944. Malgrat l’espectacularitat de la imatge, no es van
registrar desgràcies personals.
6. L’autovia de Castelldefels va ser construïda l’any 1950. La fotografia, de l’any 1952, ens mostra
una visió molt diferent de l’actual.
7. La guerra impedí la posada en funcionament d’un nou centre escolar al Fondo d’en Peixo quan ja
estava quasi acabat; no es va inaugurar fins a l’any 1962.
8. L’any 1858, després de nombrosos conflictes amb el rector, entrà en funcionament un nou
cementiri als afores del nucli urbà avui al final del carrer de Lo Gaiter del Llobregat.
9. Sortida de nenes de l’escola Mare de Déu del Carme. Aquesta escola, fundada l’any 1906, és la
més antiga del Prat.
10. L’any 1959 es va inaugurar la xarxa d’aigua potable de la població. La Font dels Galls es va
construir per a l’acte inaugural
11. La Torres Balcells era el centre d’una important finca agrícola. La seva urbanització va donar
lloc a l’avinguda de la Verge de Montserrat.
12. Al final dels anys cinquanta, s’inicià la urbanització de l’avinguda de la Verge de Montserrat. La
font serà uns dels seus elements més populars al llarg dels anys.
13.La urbanització de les avingudes del Canal, de la Verge de Montserrat i del Coronel Sanfeliu va
anar parallela al cobriment del canal de la Dreta.
14. L’any 1971, després de diferents intents fracassats, s’acabà la construcció del nou temple
parroquial de Sant Pere i Sant Pau.
15. El Prat començà a créixer a un ritme molt ràpid des del final dels anys seixanta, tot i que es
mantenien punts negres en el seu urbanisme.
16. Carrer de Ferran Puig, un dels carrers de vianants del nucli urbà que destaca pel seu caire
comercial
17. La Torre Muntadas, al llarg de la seva història, ha albergat diferents activitats i entitats fins que
s’ha convertit en un equipament cultural municipal.

Exposició El teu barri. El barri dels infants

Arxiu municipal

Nucli antic

Exposició El teu barri. El barri dels infants

Arxiu municipal

Exposició El teu barri. El barri dels infants

Arxiu municipal
Entorn Llevant – Marina

Textos

Peus de foto

Durant molts anys, aquesta zona, límit amb el nucli antic del Prat, era una zona verda,
amb alguna casa aïllada envoltada d’horts. L’any 1850, obeint les ordres de Sanitat,
s’inicià, en uns terrenys al final del carrer de lo Gaiter del Llobregat, la construcció d’un
cementiri municipal.

1. El carrer dedicat al Rector Homs és un dels més antics de la zona. Els edificis són dels anys
cinquanta, anteriors, per tant, a la urbanització de la Carretera de la Marina.

Va haver de passar un segle perquè s’iniciés la urbanització de la zona, amb l’aprovació
definitiva, l’any 1954, del projecte d’urbanització de l’espai comprès entre l’avinguda
d’Anselm Clavé, el riu, el marge de l’Estruch i la ronda de l’Est (actual avinguda del Pare
Andreu de Palma).
La construcció dels blocs de la Cooperativa Obrera de Viviendas va suposar l’inici de la
urbanització de l’entorn de l’avinguda Verge de Montserrat i de la Carretera de la Marina.
A final dels anys seixanta s’aprova el pla parcial de cal Saio, que implicava l’aparició d’un
polígon industrial en una zona d’expansió urbana del municipi.
La urbanització de l’entorn de la Carretera de la Marina es va dur a terme, bàsicament, al
llarg dels anys setanta, un moment de fort creixement demogràfic de la ciutat, tant per
l’arribada de famílies que s’installaven al Prat com pels naixements de fills i filles dels
immigrants dels anys seixanta. Per això, una de les característiques urbanístiques de la
zona va ser la construcció d’escoles per cobrir les mancances en places escolars, tot i que,
durant uns anys, es van haver d’habilitar aules prefabricades.
El creixement continua els anys vuitanta, amb la urbanització de l’avinguda del Pare
Andreu de Palma. A l’espai delimitat per aquesta avinguda i el carrer de les Moreres
s’ubiquen, amb el temps, diferents serveis i centres municipals, com el Centre de Promoció
Econòmica, La Capsa i el Centre Esportiu Estruch, i al costat del sector industrial Estruch,
a tocar de la ronda de Llevant, la Deixalleria i la Brigada d’Obres i Serveis. L’any 1985
s’urbanitza l’avinguda de la Llibertat i el 1987 la plaça de la Constitució.

2. El carrer de Pau Casals, abans de Cornellà, es va formar a partir de la construcció dels blocs Juan
XXIII i Martin Luther King, promoguts per la Cooperativa Obrera de Viviendas.
3. La Carretera de la Marina, urbanitzada al llarg dels anys setanta, ha esdevingut un dels eixos
més dinàmics de la ciutat.
4. La Carretera de la Marina l’any 1973. Els blocs de pisos contrasten amb l’alçada inferior de les
edificacions del nucli antic.
5. L’any 1974 entrà en funcionament la carretera que, des de la Zona Franca, portava fins a
l’Aeroport. Aquesta via, batejada com avenida de Carrero Blanco (Onze de Setembre a l’actualitat),
marcava el límit del nucli urbà cap al mar i impedia la integració d’alguns barris.
6. La plaça de la Constitució al començament dels anys vuitanta, abans de la construcció del llibre.
7. Inauguració de la plaça de la Constitució el 6 de desembre de 1986. Els elements urbanístics,
avui substituïts, evocaven un llibre obert, símbol del text legal.
8. Urbanització de l’avinguda del Pare Andreu de Palma. A l’esquerra de la imatge es pot veure
l’escola Charles Darwin (inaugurada el curs 1986-1987) i a la dreta, les obres de construcció del
Centre Esportiu Estruch.
9. El carrer de Sarajevo l’any 1982. Al fons, es pot veure el solar que avui dia ocupa el CAP Ramona
Via.
10. L’any 1994 es va dur a terme la remodelació i la urbanització de la plaça de Ramon Roigé i
Badia, i del tram que confronta amb el carrer de Lo Gaiter de Llobregat.

Exposició El teu barri. El barri dels infants

Arxiu municipal

Entorn Llevant Marina

Exposició El teu barri. El barri dels infants

Arxiu municipal

Textos

Peus de foto

A la dècada dels noranta i al començament del segle XXI es completa la urbanització de la
zona de llevant compresa entre avinguda Verge de Montserrat, Carretera de la Marina,
Onze de Setembre i Pare Andreu de Palma. Els nous carrers, molts d’ells dedicats a
artistes i escriptors, disposen de diverses places verdes, que completen l’espai de lleure
que ofereixen els jardins d’Andalusia. Aquesta zona limita amb els carrers Ciutat de
l’Hospitalet, Alcalde Ferrer Monés, Rector Homs i Tarragona, la urbanització dels quals
s’havia iniciat anys abans.

1. Rotonda de la cruïlla entre l’avinguda de la Verge de Montserrat i l’avinguda del Pare Andreu de
Palma l’any 1990. A l’esquerra es pot veure el solar que avui ocupa el CAP Ramona Via i la
Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitats psíquiques.
2. El carrer de Pablo Neruda l’any 1997. Al fons, a la dreta, es poden veure les installacions de la
Nissan, una de les empreses importants installades als polígons industrials del municipi.
3. Installació del clavegueram al carrer de Martí i Pol, a la cruïlla amb el carrer de Sarajevo.
4. El passatge del Pintor Picasso s’ha remodelat en diferents ocasions. La fotografia correspon a
l’estat del passatge l’any 1998.
5. Inauguració de la plaça de Louis Braille, l’abril de 1995
6. L’església de la Mercè, situada al carrer de Sarajevo, es va beneir l’any 1988.
7. Deixalleria municipal, inaugurada l’any 1998.
8. Els jardins d’Andalusia, urbanitzats l’any 1998, són l’espai verd més gran de la zona de llevant
del nucli urbà.
9. L’any 1999, coincidint amb la diada de la Comunitat, es van inaugurar els Jardins d’Andalusia i
el bust dedicat a Blas Infante.
10. La Capsa, un dels espais de referència dels joves del Prat, es va inaugurar l’any 1995.
11. El Complex Esportiu Municipal Estruch es va construir per etapes. La primera, del 1987, incloïa
el camp de futbol i una pista de patinatge. La segona, un any després, el pavelló cobert i el 1989
unes pistes esportives. La piscina es construí l’any 2000.
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Aquesta zona, que està travessada per la Carretera de la Bunyola (l’antic braç de riu,
anomenat carrer de Ferran Puig en el nucli antic), té un origen divers. Una de les seves
característiques era el caire agrícola, evidenciat per la pervivència d’antigues masies del
segle XIX, que van ser enderrocades a mesura que el municipi anava creixent.
Al llarg de la Carretera de la Bunyola, es van anar aixecant cases des dels anys vint del
segle passat i al seu costat es va començar a aixecar alguna casa aïllada que, més tard,
donaria lloc als carrers més antics de la zona.
En general, l’origen d’aquest entorn se situa als anys cinquanta, quan s’obren dos dels
carrers més importants, el de Lleida i el de Girona, l’any 1951, tot i que la urbanització
trigarà temps a completar-se. Al final de la dècada, el 1959, es planifica la parcellació de
l’illa limitada per la ronda de l’Oest (Jaume Casanovas), Lluís de Recasens (Catalunya),
Coronel Sanfeliu i Balaguer (Lleida). L’any 1959, La Seda va inaugurar 54 habitatges per
als seus treballadors a la carretera de la Bunyola.
El desenvolupament urbanístic de l’entorn té lloc entre els anys setanta i, sobretot,
vuitanta, del segle XX. Algunes dades rellevants són: la inauguració de l’escola Jacint
Verdaguer (1972), la construcció de l’avinguda Onze de Setembre (l’any 1973, que
aleshores es va batejar com de Carrero Blanco) i la prolongació del carrer del Coronel
Sanfeliu, des de l’avinguda Verge de Montserrat fins al carrer de Lleida.
Als anys vuitanta, aquesta àrea continua creixent i urbanitzant-se al voltant de la nova
plaça de Blanes (1982) i de la continuació del carrer de Coronel Sanfeliu fins a l’avinguda
Onze de Setembre. Al final de la dècada, té lloc la urbanització dels jardins de la Pau, on
s’ubica un centre cívic, dinamitzador cultural i social de la zona.
L’urbanisme d’aquesta àrea es completa des de mitjan anys noranta fins a l’actualitat, amb
la urbanització del polígon de cal Gana, que conserva el nom d’una antiga masia, testimoni
del passat agrícola de l’entorn. L’any 2006 va entrar en funcionament l’escola bressol El
Cabusset.

1.La font, un dels elements més característics de l’avinguda de la Verge de Montserrat, l’any 1960.
A la naixent avinguda encara dominaven les edificacions antigues, casetes unifamiliars de planta
baixa o planta baixa i un pis.
2. Les cases Fontanilles, construïdes l’any 1928, destaquen per l’originalitat en el seu conjunt. Són
una de les edificacions més antigues que es conserven d’aquesta zona.
3. La Carretera de la Bunyola era un antic braç de riu sec. Anomenada Ferran Puig i Frederic Soler
en els dos primers trams, s’urbanitzà a la dècada dels anys setanta del segle XX, tot i l’existència
d’algunes edificacions anteriors.
4. L’any 1959, La Seda de Barcelona va construir 54 habitatges per als seus treballadors. Es troben
al final de la carretera de la Bunyola, cantonada amb el carrer de Tarragona.
5. Pavimentació del carrer de Figueres, en l’actualitat de Barcelona, el desembre de 1972.
6. Construcció de l’escola Jacint Verdaguer, al costat de la Carretera de la Bunyola, l’any 1971.
L’escola, coneguda popularment com els collegis roses, es va inaugurar en el curs 1972-1973.
7. Urbanització del carrer del Coronel Sanfeliu, el juny de 1970.
8. L’avinguda de l’Onze de Setembre, l’any 1973, a l’alçada de la Carretera de la Bunyola. Al fons a
la dreta, la masia de cal Peret del Serra o cal Xicomèdia.
9. Festa d’inauguració de la plaça de Blanes, durant la Festa Major de l’any 1982.
10. Primers treballs de condicionament en el solar dels futurs jardins de la Pau, l’any 1989.
11. La urbanització i l’edificació de cal Gana ha completat l’urbanisme de l’entorn. Dels habitatges
construïts el 2003, se’n van destinar 30 al lloguer per a joves.
12. Carretera Bunyola, cantonada amb el carrer de Lleida
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Entorn Plaça de Catalunya - Institut

Textos
Peus de foto
A la cantonada entre l’avinguda Verge de Montserrat i el carrer de Jaume Casanovas,
destaquen les cases d’en Puig, els habitatges urbans més antics del nucli urbà que es
conserven. Construïdes al segle XVIII per a famílies jornaleres, el conjunt va ser remodelat
l’any 1999 i manté la seva identitat al costat de la plaça de l’Agricultura.
Durant molts anys, en aquest espai, l’element més emblemàtic va ser l’escorxador
municipal (1919), que va estar en servei fins als anys vuitanta i després va hostatjar la
Brigada d’Obres municipal. Anys més tard, molt a prop, es construiria el dipòsit d’aigües
(1968), un altre dels símbols de l’entorn. En els terrenys que ocupava l’escorxador
s’aixecarà un modern centre cultural.
L’any 1969 es va construir l’institut de batxillerat Baldiri Guilera, quan tota la zona encara
estava sense urbanitzar. Aquell primer edifici, que no estava pensat pels arquitectes del
Ministeri per les característiques del sòl del Prat, aviat va presentar deficiències
estructurals i va haver de ser enderrocat i substituït.
L’urbanisme d’aquesta zona es va fer a partir de grans projectes, que implicaven
l’edificació de blocs grans i molt alts. Un exemple d’aquest tipus d’urbanisme és l’espai
delimitat pel carrer Lleida, la plaça de Catalunya i les avingudes de Pompeu Fabra i del
Remolar, que es va iniciar els anys setanta i es completà els vuitanta; es pot identificar
amb facilitat perquè tots els carrers porten nom d’estany.

1. Vista de les Cases d’en Puig el setembre de 1998, abans de la seva rehabilitació
2. L’any 1968 es construí un dipòsit d’aigua, en uns terrenys al costat de l’escorxador, amb la
finalitat de garantir el subministrament d’aigua a la població.
3. Plaça del Mestre Estalella l’any 1971. A la plaça destaca l’antic escorxador i, al fons, el dipòsit
d’aigües.
4. Vista de la plaça del Mestre Estalella i dels edificis de l’entorn des del dipòsit d’aigua, l’any 1986.
5. L’institut de batxillerat Baldiri Guilera, construït l’any 1969, va ser, durant molts anys, l’únic
edifici d’un entorn semirural.
6. Imatge del carrer de Rosa Ribas Parellada, amb l’institut de batxillerat Baldiri Guilera i, a la
dreta, el mercat i el centre cultural El Remolar
7. L’avinguda de Pompeu Fabra abans de la seva urbanització. A finals dels anys setanta, quan es
va fer la foto, només hi havia construïdes les pistes poliesportives del CEM Sagnier.

Delimitats pel carrer Lleida i l’avinguda Onze de Setembre, i envoltant les cases de la
Seda, hi ha un conjunt format per petits carrers que tenen com a element identificador, en
general, el fet de tenir noms de poblacions catalanes –el carrer de la Ballestera n’és
l’excepció. Aquest nucli, travessat pel carrer de Jaume Casanovas i la Carretera de
l’Aviació, és el més antic de la zona, perquè les primeres construccions es remunten als
anys cinquanta i moltes es van fer durant els anys seixanta.
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1. Entorn de la plaça de Catalunya, a començament dels anys setanta, abans de la urbanització de
la zona
2. La plaça de Catalunya, la més gran del nucli urbà del Prat, es començà a urbanitzar l’any 1987.
3.Treballs de construcció de la part circular de la plaça de Catalunya, l’any 1987
4.Vista parcial de la plaça de Catalunya el juliol de 1982. A l’esquerra, el carrer de Lleida, només
urbanitzat parcialment.
5.Jardins de Joan Salvat Papasseit, al costat de l’institut de batxillerat Baldiri Guilera, urbanitzats
l’any 1982.
6. Panoràmica de la Carretera de l’Aviació a la cruïlla amb el carrer de Lleida els anys vuitanta
7. IES Baldiri Guilera
8. Centre d’Atenció Primària a la Plaça de Disset de Setembre
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Entorn de la Noguera – Cases d’en Janet

Textos
Peus de foto
Aquest sector limita al nord amb el polígon industrial del Fondo d’en Peixo. Està format per
un conjunt de carrers petits, amb l’excepció del carrer de l’Urgell, entre els quals destaca
la plaça de la Noguera.
Per la seva antiguitat, destaquen les cases d’en Janet, molt semblants, en origen i
fesomia, a les cases d’en Puig i que, com elles, formaven un nucli aïllat respecte al nucli
urbà. Avui és manté el seu nom en la denominació del carrer.
L’escriptor i poeta Apelles Mestres dóna nom al vial més important de la zona, on trobem
dos carrers més amb els noms de dos antics alcaldes del Prat respectivament, Joan Vila
Dalmau i Aleix Aguilera i Ginabreda. La resta de carrers estan dedicats a comarques
catalanes.
Deixant de banda el carrer més antic, Apelles Mestres, l’origen cronològic d’aquesta zona
és poc unitari i abasta des dels anys quaranta del segle XX fins a l’actualitat. Les
edificacions més antigues corresponen a carrers com els del Penedès, de l’Urgell i del
Vallès. La plaça de la Noguera, on coincideix el nom de l’antic propietari dels terrenys i el
d’una comarca, es va urbanitzar al final dels anys vuitanta.

1. Les cases d’en Janet són les més antigues de la zona. Igual que les d’en Puig, eren modestos
habitatges per als jornalers.
2. Les cases d’en Janet formaven un nucli aïllat respecte al nucli urbà.
3. L’avinguda del Remolar és un dels eixos viaris més importants del municipi. La seva urbanització
es va dur a terme els anys vuitanta.
4. Durant els anys setanta i vuitanta, en ple creixement urbanístic, les edificacions rurals van
quedar absorbides pels nous blocs de pisos.
5. El carrer del Penedès fa de límit entre el nucli antic i els nous barris sorgits els anys setanta i
vuitanta. Fins a l’avinguda d’Apelles Mestres, combina la fesomia industrial amb les installacions
del Fondo d’en Peixo, i a partir d’aquesta avinguda és eminentment residencial.
6. L’avinguda d’Apelles Mestres és una de les vies urbanes del Prat que combina el caire residencial
i l’industrial.
7. Inauguració de la plaça de la Noguera, l’any 1988.
8. El carrer del Maresme es va remodelar l’any 2003, amb accés restringit als vehicles.
9. La plaça de la Noguera ha estat remodelada recentment i ha passat de ser una plaça dura a
convertir-se en un espai més acollidor, els jardins de la Noguera.
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Sant Jordi-Ribera Baixa

Textos
Peus de foto
Les construccions de pisos comencen a l’inici dels anys setanta i els primers carrers on es
construeix són els del Tibidabo, Matagalls, Montsant, Serra del Cadí, etc. El creixement
espectacular del barri es produeix els anys vuitanta. Els carrers del barri són fàcilment
identificables, perquè porten noms de muntanyes i de serralades.
Sant Jordi és una de les poques zones del Prat que s’identifica com a barri amb un nom
propi de sant. Aquesta denominació, que no està documentada, pot ser deguda a dos fets:
d’una banda, la proximitat amb Sant Cosme, que també té nom de sant, i de l’altra la
coincidència de l’origen del barri amb uns anys de reivindicació nacional, fet que devia
portar a triar el nom del patró de Catalunya.

1. Pavelló del CEM Sagnier, construït l’any 1994
2. El campió mundial Carl Lewis, entrenant a les pistes Moisès Llopart, l’estiu del 1992
3. L’avinguda del Remolar delimita físicament Sant Jordi- Ribera Baixa dels barris veïns.
4. Pistes esportives del CEIP Ramon Llull, l’any 1990, amb els blocs del barri de Sant Jordi al fons
5. La plaça de Sant Jordi, la més gran del conjunt urbanístic del barri, l’any 2006
6. El CEIP Galileo Galilei poc després de la seva construcció, l’any 1986, envoltat de camps

Aquest entorn reuneix dues zones d’origen ben diferent, d’una banda Sant Jordi, molt més
antic, i de l’altra Ribera Baixa, un dels espais d’urbanització més recent del municipi.

7. Vista de la plaça dels Pirineus, l’any 1991

En els orígens del barri, les pistes d’atletisme Moisès Llopart, al complex esportiu Sagnier
(1975), semblen llunyanes, enmig de camps i d’alguna masia com la de cal Pus. Cap a
aquells anys es comença a construir d’una manera important, a partir de l’aprovació del
projecte de reforma de l’illa de cases entre els carrers d’Aneto i d’Urgell i les avingudes del
Remolar i de la Verge de Montserrat.
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Ribera Baixa deu el seu nom a l’antic districte rural del Prat, que es localitzava, en part, en
aquesta zona. El barri es va planificar a través d’un pla parcial que es va aprovar l’any
1995 i que es va acabar el 1997. Aquell mateix any, la iniciativa privada va començar la
construcció dels habitatges. Els sindicats també van promoure edificis en terrenys
municipals.
El parc de la Solidaritat, el pulmó verd del barri, es va construir l’any 1998. Als carrers de
l’entorn predominen els noms de polítics i, en especial, de dones, com Frederica Montseny
i Dolores Ibárruri.

1. L’escola Ramon Llull, installada provisionalment a sobre del mercat del Remolar, es va inaugurar
l’any 1988.
2. El barri de Ribera Baixa deu el seu nom a un antic districte rural del Prat. En aquesta foto de
l’any 1997, tot just iniciada la seva urbanització, destaca, al fons de la imatge, el CEM Sagnier.
3. Obres d’urbanització del barri de Ribera Baixa, el febrer de 1998
4. Obres d’urbanització del barri de Ribera Baixa, el febrer de 1998
5. Vista del barri des de l’avinguda Onze de Setembre, l’any 1998, data en què continua la
construcció d’edificis
6. El Parc de la Solidaritat és la zona verda més gran del nucli urbà del Prat.
7. El Parc de la Solidaritat, l’any 2006
8. Escultura Forma en movimiento, Plaça del Pirineus
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Sant Cosme

Textos

Peus de foto

L’any 1965, l’Obra Sindical del Hogar va començar a construir els primers habitatges del
barri, que es batejà amb el nom d’un dels copatrons del municipi. Els primers blocs
estaven destinats a absorbir el barraquisme de Barcelona i els afectats per les inundacions
de Cornellà. L’any 1967 s’inaugurà la primera fase, formada per 600 habitatges, i l’escola
Jaume Balmes. L’any següent, es construí el dipòsit d’aigua. Entre el 1965 i el 1972 es van
construir un total de 2.301 habitatges.

1. El 1967 s’inaugura la primera fase dels blocs del barri de Sant Cosme.

Pocs anys després, els blocs presentaven greus deficiències estructurals i s’evidenciava la
manca de serveis i d’infraestructures al barri. Això va provocar les protestes i les
mobilitzacions de tot el veïnat. La conseqüència va ser que, des del 1977, es portà a terme
un pla especial de reforma interior del barri, promogut primer per l’Instituto para la
Promoción Pública de la Vivienda i després per ADIGSA.
En l’actualitat, s’han completat la remodelació i la substitució de tots els habitatges del
barri, així com l’adequació i l’extensió de tots els serveis i infraestructures. El barri compta
amb un gran pulmó verd, el parc Nou, que és el més gran de tot el terme municipal. Entre
d’altres equipaments, hi ha un centre d’atenció primària (1987), un centre cívic (1989),
una caserna de bombers (1997), la seu de la policia local (1991) i s’estan construint la
prefectura dels mossos d’esquadra, la seu dels jutjats del Prat i la seu de la Fundació
Catalana de l’Esplai.
Els primers carrers del barri van ser batejats amb noms de rius i l’artèria principal es va
dedicar al riu Llobregat. També hi ha noms relacionats amb el procés de remodelació del
barri, com els de Ramon Codina i Josep Nicolau, i amb les reivindicacions veïnals com les
places de la Remodelació i d’Antonio Martín Sánchez, en memòria, aquesta última, del
primer alcalde dels ajuntaments democràtics del Prat, mort l’any 1981.

2. L’any 1968 es construeix un dipòsit d’aigua per abastir el barri, és conegut popularment com La
Copa.
3. Enderroc dels primers habitatges, a causa de les greus deficiències que presentaven.
4. Blocs de pisos entre els carrers del Riu Llobregat i del Riu Anoia, a començament dels anys
vuitanta.
5. La remodelació i la substitució dels primers habitatges s’ha completat en diferents fases.
6. Vista general del barri, on s’aprecia el contrast entre els habitatges vells i els nous.
7. Vista parcial del barri, limitat pel polígon industrial Mas Mateu, la zona rural i l’aeroportuària
8. Obres de construcció de blocs d’habitatges
9. Vista aèria del barri de Sant Cosme al final dels anys vuitanta, on s’observen diferents fases de
creixement
10. L’escultura Ressorgiment es va installar l’any 1987 a la plaça d’Antonio Martín Sánchez, i fa
referència a la remodelació del barri.
11. Al 1987 s’inaugura el Centre d’Atenció Primària Dr. Josep Pujol i Capsada, un nou centre de la
xarxa sanitària pública local.
12. El Parc Nou, remodelat el 1990, és el pulmó verd de tota la ciutat.
13. El parc nou, amb una superfície de 10 ha, ocupa una posició perifèrica al sud de la ciutat, al
costat dels barris de Sant Cosme i La Granja.
14. La prefectura de la Policia Local es va inaugurar l’any 1991.
15. Els blocs vells es mantenien fins a l’acabament dels nous, per tal de no deixar les famílies sense
habitatge.
16. Trasllat als nous habitatges, 1997
17. L’any 1999 es posa en funcionament el Complex Esportiu Municipal Julio Méndez, que disposa
d’un camp de futbol, un pavelló cobert, 2 pistes poliesportives descobertes i un gimnàs.
18. Vista panoràmica dels habitatges del barri de Sant Cosme, des del dipòsit d’aigua La Copa,
l’any 2003. A la dreta de la imatge, el pati de l’escola Jaume Balmes.
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La Granja

Textos

Peus de foto

L’any 1932 l’avicultor pratenc Josep Colominas i Vergés i la seva dona, Rosa Álvarez, van
construir una granja avícola als afores del nucli urbà del Prat. Aquesta granja, que va ser
modèlica en el seu temps, es dedicava a la producció i a la comercialització de pollastres,
capons i gallines de la Raça Prat. La granja ocupava una extensa superfície en la qual hi
havia diferents galliners, una incubadora i un gran llac on es criaven ànecs i altres tipus
d’aviram.

1. L’any 1932, Josep Colominas, propietari i veí del Prat, va inaugurar la Granja Avícola Prat,
dedicada a la producció d’aviram de la raça Prat.

La granja va entrar en decadència a final dels anys cinquanta per la competència
d’espècies híbrides, més barates al mercat, fet que coincidí amb la mort de Colominas,
l’any 1961, i amb el tancament definitiu del centre.

2. La Granja Avícola Prat tenia un gran llac on es criaven diferents espècies, sobretot ànecs.
3. Pollets pota blava de la Granja Avícola Colomines
4. La urbanització del polígon La Granja, que s’inicià al final dels anys seixanta i al començament
dels setanta, es va fer en diferents fases.
5. L’escola pública La Granja s’inaugurà l’any 1979.
6. Vista dels habitatges del polígon La Granja, des de la carretera de l’Aviació

Els terrenys que ocupà la granja es van urbanitzar al final dels anys seixanta i al
començament dels setanta, i el procés va quedar completat a l’inici dels vuitanta. Tota la
toponímia del polígon fa referència al seu origen. En destaca la plaça de l’avicultor
Colominas i Vergés.

7. Vista general del polígon La Granja, l’any 1990

El barri ha estat remodelat en diverses ocasions, la darrera l’any 2001.

9. L’avinguda del Remolar delimita el polígon La Granja amb el barri de Sant Cosme.

8. Aspecte del barri amb el CP La Granja, que va cessar la seva activitat el curs 1996-1997.

10. La plaça Avicultor Colominas i Vergés està dedicada al propietari de l’antiga Granja Avícola Prat.
11. La plaça de La Granja ocupa l’espai on hi havia l’escola de La Granja, enderrocada l’any 1998.
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La Barceloneta

Textos

Peus de foto

El barri es va originar l’any 1924 a partir de la parcellació d’uns terrenys que eren
propietat de Miquel Serra Xirinachs. Des d’aquell moment, la zona era coneguda com a
Predi Serra. El nom de la Barceloneta, segons explica la gent, el van posar uns veïns que
es dedicaven al comerç i que estaven cansats que els paquets no els arribessin a causa de
la confusió amb el nom de cases de pagès que compartien aquest cognom.

1. Una de les primeres cases construïdes al carrer d’Esplugues a mitjan anys vint
2. Veïnes davant d’una drogueria al carrer d’Esplugues, els anys seixanta
3. Cruïlla dels carrers de la Barceloneta i d’Esplugues, els anys seixanta
4. Carrer de Narcís Baiges, al costat dels camps estanyats, els anys seixanta

Les construccions originals eren modestes, de planta baixa, i hi vivien jornalers i
treballadors del camp. A la dècada dels cinquanta es van començar a aixecar cases amb
un pis. Al barri, en aquell temps, hi faltaven serveis i infraestructures. Cap als anys
seixanta s’hi van obrir comerços de tota mena, però, a poc a poc, van anar tancant tots.
Al començament del anys setanta, el barri va estar a punt de desaparèixer a causa de
diferents projectes vinculats amb l’aeroport. Coincidint amb aquesta conjuntura, es va
crear una associació de veïns, encara en actiu. Actualment, el barri de La Barceloneta està
experimentant un procés de transformació, amb la substitució dels vells habitatges per
cases unifamiliars.

5.Jardins de Mon racó, la plaça del barri, l’any 1997
6. La Barceloneta és l’únic punt urbà de tot el terme municipal per on el Canal de la Dreta passa
descobert.
7. Construccions del barri a l’avinguda Onze de Setembre, l’any 1992
8. Construccions del barri després de la remodelació del tram urbà de l’avinguda Onze de Setembre
9. Vista parcial del carrer de Joaquim Sostres a l’actualitat

La Barceloneta, a tocar de l’avinguda Onze de Setembre i del canal de la Dreta i la
Carretera de la Bunyola, només té cinc carrers, la denominació dels quals no respon a cap
criteri unitari. Així, hi ha la prolongació de la Carretera de la Bunyola, el carrer de la
Barceloneta i el d’Esplugues i els dedicats al músic pratenc Narcís Baiges i al polític
Joaquim Sostres.
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Cases de la Seda

Textos

Peus de foto

Arran de la installació al Prat de La Seda de Barcelona, va arribar molta mà d’obra per
installar-se al municipi, procedent de diferents indrets de l’Estat. L’any 1955, La Seda
inicià la construcció de 110 habitatges per al seu personal. El cost total de les obres va
ser de quasi catorze milions de pessetes (uns 82.600 €). L’any 1958, tots els habitatges
estaven ocupats. La inauguració oficial de les cases es va fer el 26 de juny del 1958.
Les cases, que en aquell moment es van construir als afores del nucli urbà, formaven un
petit barri entre els carrers de Girona, Jaume Casanovas, Carretera de l’Aviació i Onze de
Setembre. El barri s’articulà a partir de dos carrers, el del Vendrell i el de Carles
Stulemeijer, nom de qui havia estat director de la fàbrica des del 1927 i que es jubilà el
1955.
Les cases, amb una mateixa estructura exterior, eren de tres tipus: unifamiliars, de planta
baixa i pis; de planta baixa, i de pis. Inicialment eren de lloguer i, durant els anys
vuitanta, els llogaters van accedir a la propietat. El barri ha mantingut la seva fesomia
original i actualment està recollit al Catàleg de patrimoni del Prat.

1. Les Cases de La Seda es van construir a iniciativa de l’empresa, per als seus treballadors.
2. Les cases es van construir als afores del nucli urbà i formaven un petit barri uniforme.
3. La inauguració oficial del barri va tenir lloc l’any 1958.
4. Les Cases de la Seda cobertes per la neu, l’any 1983
5. Vista parcial de les Cases de la Seda, amb els camps i una part del barri de Les Palmeres al fons,
a la tardor del 1986
6. Vista de conjunt del barri
7. Vista del carrer del Vendrell, un dels dos carrers del barri
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Les Palmeres

Textos
Peus de foto
Les cases de Les Palmeres es van començar a construir l’any 1955, en uns terrenys
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, a la finca de cal Silet. Es tractava d’habitatges
econòmics, de planta baixa.
El barri, al costat del camí de cal Silet, està format pels carrers dels Ametllers, de les
Palmeres i dels Eucaliptus.

1. Vista general del barri de Les Palmeres, l’any 1986
2. La proximitat de l’aeroport ha condicionat les edificacions de la zona.
3. Cases de Les Palmeres, l’any 1998, amb el nucli urbà al fons
4. Conjunt d’habitatges del barri, l’any 1985
5. Centre religiós musulmà
6. Aspecte general del barri, l’any 2002
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