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E L  B A R R I



La exposició narra la història 
de Baró de Viver a través de  les 
imatges que els veïns i veïnes 
del barri han aportat per crear el 
Mural de la Memòria, situat so-
bre les pantalles acústiques del 
Passeig de Santa Coloma.

El Mural de la Memòria sorgeix 
d’un procés participatiu, iniciat 
el 2004, centrat en la millora 
dels espais públics del barri en 
el context dels diversos pro-
cessos de regeneració urbana 
desenvolupats a instància dels 
veïns i veïnes per l’Ajuntament 
de Barcelona (PAM 2008-2011) i 
la Generalitat de Catalunya (Llei 
de Barris).



1929
L’origen de Baró de Viver data 
de 1929 amb la construcció de 
381 cases barates, projectades 
per l’arquitecte Xavier Turull. La 
inauguració oficial va tenir lloc el 
31 de març de 1931, quan el barri 
va ser anomenat Francesc Pi i 
Margall, nom que conservà fins 
a finals de la dècada. En aques-
ta data també es construeix la 
primera escola del barri.

Arxiu del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

1943
El 15 de desembre de 1943 té 
lloc una gran riuada que enso-
rra el pont que connecta amb 
Santa Coloma, tal com havia 
passat l’any 1937. El nou pont és 
inaugurat per les autoritats del 
moment el 18 de juliol de 1953. 
Les riades, també anomenades 
“besosades”, s’han produït de 
forma cíclica al llarg dels anys. 
Per evitar els efectes negatius 

d’aquests desbordaments es du 
a terme la canalització del riu 
entre 1973 i 1975. Per tal de per-
metre la recuperació ambiental 
del riu, l’any 1999 va ser inaugu-
rat el Parc Fluvial del Besòs.

1944
El Butlletí Oficial de l’Estat 
publica, el 4 de gener de 1944, 
el Decret del 17 de desembre 
de 1943, pel qual es disposa la 
segregació de Baró de Viver i Bon 
Pastor del terme municipal de 
Santa Coloma. D’aquesta ma-
nera, Baró de Viver s’annexiona 
oficialment a Barcelona el dia 1 
de gener de 1945.

1949
Es construeix el primer camp de 
futbol sobre uns terrenys pro-
pietat de la Maquinista cedits 
a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona. Des de llavors i fins 
a l’actualitat, aquest esport ha 
comptat amb molts equips.

1958
El Patronat Municipal 
d’Habitatge construeix 20 blocs 
d’habitatges al carrer Clariana, 
amb un total de 486 pisos i 2 
blocs comercials. Aquests ha-
bitatges acullen nous residents 
provinents del Somorrostro, a qui 



es faria el lliurament oficial de 
claus l’any 1959. El 1983 aquests 
blocs seran diagnosticats amb 
aluminosi.
També el 1958 inicia les activi-
tats el Colegio Nacional Barón de 
Viver.

1962
El 24 de desembre de 1962 cau 
una gran nevada que deixa gran 
nombre d’imatges singulars a 
tota la ciutat i també al barri, i 
que encara avui és recordada per 
tots els veïns com un fet molt 
excepcional.
El 1964 arriba la primera línia 
d’autobusos al barri, cosa que en 
permet la connexió amb la resta 
de l’àrea metropolitana.

s’inaugura la llar de jubilats del 
Centre Social. Així mateix, res-
sorgeix el moviment esportiu, 
amb la unificació dels clubs 
esportius existents, i es crea la 
Unión Deportiva Besòs - Baró de 
Viver, l’associació d’escacs Il-
delfons Juyol, i també el club de 
lluita grecoromana, el de frontó i 
el d’hoquei patins.

“No querría ofender a nadie, pero 
la primera vez que fui al barrio de 
Baró de Viver pensé que era el fin 
del mundo”. Tal com narra J.M. 
Huertas, l’aïllament del barri en 
aquesta època és notable. Així 
ho mostren les jornades de boi-
cot als autobusos l’any 1974, a 
causa de l’augment de les tarifes 
dels bitllets, les cues d’espera i 
el mal estat de la carretera.

1983
El 21 de desembre s’inaugura 
l’estació de metro de Baró de Vi-
ver de la línia I, al mateix temps 
que les estacions de Trinitat 
Vella i Santa Coloma.
El 1985 es publica La Marque-
sina, la primera revista del barri 
que publicarà sis números fins al 
1999.

1986
L’any 1985 es presenta el Pla 
especial de reforma integral 

1960 – 1970 
La dècada dels 60 genera un 
gran moviment associatiu, 
amb la fundació de l’associació 
de veïns Pi i Margall. El 1972 



del barri, que s’inicia amb 
l’enderrocament de les 10 prime-
res cases barates emplaçades 
al costat del camp de futbol. 
Aquest mateix any  té lloc la 
col·locació de la primera pedra 
de la remodelació del barri que 
s’inicia amb la construcció del 
Saló. 
Aquesta remodelació es va fer en 
7 etapes durant un període de 14 
anys. Els últims habitatges foren 
entregats als seus beneficiaris 
l’any 1999.

2004
El 2001 es du a terme un concurs 
de dibuix entre les escoles per 
a la creació del gegant del ba-
rri: el Baronet, que a partir d’un 
d’aquests dibuixos es construirà 
i serà presentat oficialment a la 
festa major del barri l’any 2004.
Se celebra el festival de música 
jove El Mosquito el 2004. Al-
berto Recuero, veí del barri, és 
seleccionat per competir en les 
Olimpíades d’Atenes 2004.

1992
L’any 1992 s’inaugura el Nus de 
la Trinitat i les rondes. Aquesta 
última obra permet la creació 
d’un nou espai públic per al barri: 
la Llosa, que queda inaugurada 
el 21 de novembre i serà utilitza-
da amb fins esportius. 
Durant aquest any es remodela 
el Saló, que passarà a anome-
nar-se Plaça de Baró de Viver, i 
també s’urbanitza la plaça de les 
Fonts.
El 2002 s’inicia el Pla comunitari 
del barri.

2007
El dinamisme associatiu acon-
segueix diverses millores per al 
barri, com ara la inauguració de 
la plaça Pilar Miró el 2007.
Amb el Pla d’acció del Districte i 
la Llei de barris (2010), aquestes 
millores continuen. 



2011
Antigues aspiracions s’han fet 
realitat amb la remodelada plaça 
de Baró i la nova Rambla de Ciu-
tat de Asunción. 
La millora urbana del barri se-
gueix i el monument a les cases 
barates ens recorda que aquest 
barri de Barcelona  té uns  orí-
gens que no vol oblidar.

La historia del barri no s’acaba aquí, sinó que seguirà oberta sempre 
que hi hagi noves històries per escriure...

Per qualsevol aportació no dubtis en contactar amb nosaltres:

e-mail: fembarodeviver@gmail.com
https://fembarodeviver.wordpress.com

Associació de  Veïns i Veïnes Pi i Margall:
Pg. Guayaquil, 53 local - T. 39.311.41.93



Una història plena d’històries, de records 
compartits amb les imatges cedides pels veïns 
i veïnes participants, que subratlla l’orgull 
identitari de Baró de Viver. 
Agraïments a tots aquells que han fet possible 
que aquest projecte sigui una realitat.

Associació de Veïns i Veïnes Pi i Margall de Baró de Viver, Es-
cola de l’Esperança, IES Puigvert, El Caminet del Besòs, Centre 
Cívic de Baró de Viver, Casal de Gent Gran de Baró de Viver, 
Club de Lluita Baró de Viver, Associació Gitana, Centro Cul-
tural Andaluz de Baró de Viver, Comissió de Civisme de Baró de 
Viver, Comissió d’Urbanisme de Baró de Viver, Arxiu del Patro-
nat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, Arxiu d’imatges del 
Museu Torre Balldovina, Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, Arxiu Municipal de Sant Adrià del Besòs, Ar-
xiu Municipal del Districte de Sant Andreu, Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona i Dicotei.

Ainoa Pla, Alfonso Guevara Garre, Antonia  García Rabal, Anto-
nio Ríos Peralta, Antonio Sarabia Buendía, Araceli Pérez Roldan, 
Carlos de García, Carmen Ruiz Cuenca, Catalina, Aledo Valero, 
Daniel Díaz Diaz, Dolores De La Torre Piquera, Emilio Ventura 
Marcos , Enrique Elvira Aznar, Eva Cots Jiménez, Florentino Baño 
Guerrero, Francisco Fernández Menchón, Francisco Flores Acera, 
Fuensanta Acosta López, Isidro Cahiz Martínez, Jerónima Caba-
llero Alferes, Jerónimo Palacín Manzano, Jordi Raduá Valls, José 
Alberto Recuero, José Manuel Muriel Córdoba, José Oliver Polo, 
José Presas Gandía, Juan Melechon Sánchez, Lluis Vendrell Jorda, 
Lurdes i Juan Ortega de Heras, Manuel Castilla Lambea, Manuel 
Domínguez Pallares, Manuel Martínez Gomez, Manuel Perez i Elena 
Perez Uceda, Manuel Roldan Moral, Miguel Ángel Reyes González, 
Montserrat Arias Fora, Montserrat Guash Cornellana, Olga Armen-
gol Vidaller, Ramon Tur Esteve, Ruben Diaz Diaz, Sergio Pizarro, 
Teresa Roca Loré, Vicenta Yustres Zarco, Vidal Anri Martin i 
Xavier Tei Lunas.




