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SANT MARTÍ
PASSAT INDUSTRIAL I MODERNITAT

SANT MARTÍ ÉS EL DISTRICTE DE
LES GRANS PLATGES que, a l’estiu
i els caps de setmana de tot l’any,
s’omplen de barcelonins delerosos
de gaudir del mar, el districte de la
Vila Olímpica, el Port Olímpic i el
gran espai que l’any 2004 va acollir
el Fòrum Universal de les Cultures. La
primera línia del litoral és un desplegament de modernitat i zones d’oci
que s’exhibeixen sense vergonya als
ulls dels barcelonins i dels forasters
que acaben d’aterrar a Barcelona. Al
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darrere, hi ha molt més. Sant Martí
són deu barris relativament joves i
plens d’aspectes atractius que tenen
un nexe d’unió: tots ells compten
amb un llarg passat industrial.
Hi va haver un temps en què el
Poblenou concentrava el gruix de la
indústria tèxtil catalana i, per aquest
motiu, va arribar a ser conegut com
el Manchester català. Però aquella
etapa es va tancar a la segona meitat
dels anys 80 del segle passat, quan
Barcelona va ser proclamada seu dels
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Jocs Olímpics del 1992. A l’espai que
van deixar lliure les fàbriques, els
magatzems i les naus que van traslladar-se a polígons industrials fora de
la ciutat, s’hi aixequen ara blocs d’habitatges nous i lluents, zones verdes,
equipaments i complexos d’empreses
vinculades a la societat de la informació i la comunicació.
El districte és, avui, una singular
combinació de zones tradicionals dins
les quals hi conviuen nuclis històrics
d’animada activitat popular, amb places envoltades de casetes de pescadors, xemeneies centenàries, antigues
fàbriques d’obra vista reconvertides
en lofts, ediﬁcis d’oﬁcines de disseny
agosarat i gratacels construïts al més
pur estil nord-americà. El visitant cu-
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riós hi trobarà construccions singulars
com la Torre Agbar o Media TIC, agradables rambles per passejar com la del
Poblenou, parcs de grans dimensions
signats per arquitectes com Enric Miralles o Jean Nouvel, ports esportius,
carrerons d’arquitectura popular i un
cementiri on, entre panteons d’estil
neoclàssic o neogòtic, hi ha enterrats
uns quants catalans il·lustres.
Aquesta guia del districte de SANT
MARTÍ és la primera de la col·lecció
BARCELONA, BARRI A BARRI, que convida els barcelonins a practicar turisme urbà i a redescobrir els tresors,
uns més coneguts que altres, que
s’amaguen als barris de la ciutat. Us
animem a fer-ho sense presses i amb
els ulls oberts. X
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SANT MARTÍ
EL BESÒS I EL MARESME

EL BESÒS I EL MARESME EREN DOS el límit amb Provençals del Poblenou,
BARRIS diferents que es troben a ban- és a l’esquerra. El barri fa de frontissa
da i banda de la Rambla Prim
entre Barcelona i Sant Adrià
i que la divisió admide Besòs.
nistrativa realitzada
Tots dos barris es
El Besòs i el
per l’Ajuntament
van
ediﬁcar a partir
Maresme va néixer
va uniﬁcar en un
del 1959 amb cael 1959 com a ciutat
dormitori. Les darreres
de sol. El nucli de
ràcter d’urgència
actuacions urbanes, com
Besòs és una mui amb una planiel Fòrum Universal de
nió de blocs consﬁcació tipus ciutat
les Cultures, han
truïts en alçada i es
dormitori per fer
digniﬁcat el barri
troba a la dreta de la
front al greu probleRambla, mentre que el
ma de manca d’habitatde Maresme, que conserva
ge que patia Barcelona en els
una zona amb activitat industrial en anys 50 i 60 i amb l’objectiu d’eradicar
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EL BESÒS I EL MARESME

LLUITA VEÏNAL
Els nuclis de Besòs i Maresme van
patir durant dècades nombrosos
dèﬁcits derivats de la deﬁcient construcció realitzada a partir del 1959
pel Patronat Municipal de l’Habitatge i una promotora privada. A
aquest problema s’hi van afegir la
desatenció cap a aquella zona aïllada
i l’existència de la riera d’Horta, l’actual Rambla Prim, que quan hi havia
aiguats forts, com el 1962, inundava
aquelles terres baixes.

El polígon del Besòs no era especialment petit. Constava de 5.000
habitatges i hi vivien 25.000 persones. En un principi va ser batejat
com a Poblado del Suroeste del Río
Besós, que és clar, no era precisament del gust dels veïns. Van sorgir
diferents propostes per donar-li un
altre nom (Sant Josep, José Antonio...) però ﬁnalment es va imposar
la denominació popular de Besòs.
El polígon del Maresme, més
petit, no deu el nom a la comarca
veïna, sinó als aiguamolls que en el
passat cobrien la zona. La construcció del polígon va ﬁnalitzar el 1964
però la primera millora, l’enllumenat públic, va arribar sis anys més
tard, mentre que la primera escola
encara es faria esperar més. Per reivindicar inversions, ben aviat van
sorgir entitats veïnals: l’Associació
de Veïns de Maresme i el Centre Social de Besòs. U
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els nuclis barraquistes del Somorrostro i de Montjuïc. El seu aïllament i
el veïnatge amb el barri de la Mina,
han impedit durant dècades la integració plena a la resta de la ciutat,
tot i que darrerament la situació està
canviant força.
Les inversions realitzades per les
administracions públiques, amb la
urbanització de la Rambla Prim a partir del 1982 i després amb la creació
de dos pols d’atracció ciutadana com
són Diagonal Mar i el recinte Fòrum,
aplanen el camí perquè els seus habitants se sentin, avui, més barcelonins. El procés es veurà reforçat els
propers anys amb la construcció de
nous ediﬁcis de grans dimensions,
com la Torre Telefònica, o el veïnatge amb el sector 22@ i el Campus
Interuniversitari que s’està aixecant
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