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Les anomenades «cases bara-
tes», o habitatges de tipus social, 
van ser una solució molt emprada 
durant els diferents moviments mi-
gratoris que van ressorgir a l’Estat 
espanyol a mitjans del segle XX. Es 
van reproduir durant diferents èpo-
ques, per motius diversos: aban-
donament del camp per anar cap 
a la ciutat, industrialització de dife-
rents zones de l’Estat, Guerra Civil, 
limitació dels materials de cons-
trucció, etc. De fet, la denominació 
de «cases barates» es refereix als 
habitatges —que podien ser de 
propietat o de lloguer— destinats 
a les classes obreres o de renda 
mitjana-baixa que van aparèixer 
al darrer tram del segle XIX, van 
continuar a principis del segle XX 
i s’allargaren fins més enllà de mit-
jans de segle per motius coneguts 
per tots.

Es creà una normativa específi-
ca per a la seva regulació i es van 
establir ajuts oficials o préstecs a 
baix interès, de forma similar als 
actuals habitatges subvencionats. 
Tot i que la seva concepció avui dia 
és força diferent, podríem dir que 
són l’embrió dels actuals VPO (Vi-
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viendas de Protección Oficial) o de 
renda limitada.

Normalment eren habitatges de 
construcció senzilla, econòmica, 
fets amb materials de baixa qua-
litat, d’una o dues plantes com a 
màxim, situats en polígons o ter-
renys de les rodalies de les ciu-
tats, en espais poc urbanitzats, de 
vegades sense els serveis bàsics 
per tal de reduir costos. Així es 
facilitava als usuaris un habitatge 
mínimament digne quant a salubri-
tat i confort. Com que eren cases 
individuals d’una o dues plantes, 
la seva densitat era molt baixa, la 
qual cosa permetia gestionar-les 
en règim de cooperativa o vincu-
lar-les a entitats o institucions pú-
bliques com ara sindicats, ajunta-
ments, etc.

La història ens remunta a la Real 
Orden de 9 de setembre de 1853 
del ministre Pedro Egaña, que 
pretenia millorar les condicions 
de vida de la classe obrera. Com 
a resultat de la revolució industri-
al i la necessitat de mà d’obra en 
quantitat suficient, els habitatges 
dels treballadors s’havien degradat 

força degut a la sobreocupació i la 
manca de condicions higièniques. 
D’aquí la publicació de la reial ordre 
que va ordenar que s’edifiquessin 
a Madrid i Barcelona «cases per a 
pobres» i se’n taxessin els lloguers.

El pas següent va ser la creació, 
l’any 1883, de la Comisión de Re-
formas Sociales, òrgan del Govern 
espanyol que va servir per estudiar 
les condicions de treball i de vida 
de la classe obrera per proposar 
reformes legislatives que les mi-
llorés. Aquest organisme va fun-
cionar fins al 1903, any en què es 
transformà en l’Instituto de Refor-
mas Sociales.

El 1906 aquest institut va proposar, 
per primera vegada, atorgar sub-
vencions i exempcions fiscals a les 
societats constructores d’allotja-
ments urbans populars, però, curi-
osament, no directament als treba-
lladors. Semblava que es protegia 
més les empreses que les havien 
de construir en lloc de destinar-ho 
directament als usuaris.

La primera pedra de la legislació 
sobre aquestes construccions 
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és del 1907, amb la preparació 
d’unes bases per a un projecte de 
llei de cases barates. A diferència 
d’Europa, on a mitjans del segle 
XIX ja hi havia països amb norma-
tiva —Alemanya la tenia sobre els 
seus siedlungs (‘ciutats jardí’) des 
del 1851, Gran Bretanya disposa-
va de la Labouring Houses Act des 
del 1885 i França inicià la Socié-
té française des habitations à bon 
marché el 1889—, a Espanya ha-
guérem d’esperar fins al 1911 per 
tenir la primera norma.

El 13 de juny de 1911, la Gaceta de 
Madrid número 1641 publicà la pri-
mera llei de cases barates, la qual, 
en la primera pàgina, ja deixava 
clara la seva pretensió: CAPÍTULO 
PRIMERO, de las juntas para el fo-
mento y mejora de las casas bara-
tas. Aquesta promulgació va pro-
vocar que aquestes construccions 
s’estenguessin per Espanya. A 
més, alguns ajuntaments comple-

mentaren aquesta publicació amb 
normativa pròpia. Ho va fer, per 
exemple, Madrid el mateix 1911.2 

Posteriorment, el 10 de desembre 
de 1921, s’aprovà una segona llei 
que pretenia ser més acurada que 
l’anterior, i el 1922 se’n publicà el 
reglament d’aplicació, que millo-
rava les condicions dels préstecs 
i augmentava els pressupostos. 
Sembla, però, que no va obtenir 
resultats òptims.

Finalment, amb l’arribada de la 
Dictadura de Primo de Rivera, el 
1925 es publicà una tercera llei 
que promovia noves mesures le-
gislatives i grans inversions esta-
tals d’ajudes fixes. Aquesta nova 
llei establia cinc nivells econòmics 
segons l’estatus social de l’època: 
«Casas Ultrabaratas o Populares, 
Casas Baratas, Casas Económi-
cas [per a la classe mitjana], Casas 
para Funcionarios [a Madrid i Bar-

Norma de l’Ajuntament de Madrid, 1991. 
Font: Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo - Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas. 

Siedlung Römerstadt, Frankfurt, 1926. 
© Ernst May.

Handwerker, siedlung, Leuna 1926, 
actualment. © Christian Butzkies.

1. Gaceta de Madrid, 13 de juny de 1911, 
núm. 164, pàgines 755 a 758.
2. Condiciones de higiene, construcción 
y economía que se han de exigir en las 
edificaciones para ser consideradas como 
casas higiénicas de viviendas baratas, y 
tener derecho a las concesiones acordadas 
por el Excmo. Ayuntamiento y la Junta 
Municipal, en sesiones de 8 y 30 de Abril 
de 1910, y sancionadas por el Excmo. Sr. 
Gobernador en 4 de Abril de 1911. Madrid, 
1911, impremta municipal. <http://www.
cehopu.cedex.es/img/bibliotecaD/1911_
Condic_higien.pdf>
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celona] y Casas para Militares». 
Pretenia resoldre un problema, el 
de les cases barates, que en aque-
lla època ja generava controvèrsia, 
tal com es comentava en diferents 
articles del número especial de la 
revista barcelonina El Constructor, 
titulat «Sin Hogar»3 el gener del 
1925, que dedicà les seves 88 pà-
gines a aquest tema.

Arran de la publicació d’aquesta 
darrera llei, van sorgir empreses 
constructores com Fomento de 
la Propiedad, Fomento de la Vi-
vienda Popular S.A., Fomento de 
Casas Baratas S.A. o Constructo-
ra Madrileña S.A.4 També es van 
crear nombroses cooperatives que 
van ser especialment actives i que 
van ser les principals beneficiàries 
i gestores del sistema de cases 
barates, com la Cooperativa Pablo 
Iglesias, una de les més grans, o 
La Constructora Obrera, de Bar-
celona.3 Aquesta proliferació va 
motivar que entitats públiques i 
locals també s’interessessin per 
l’edificació d’habitatges populars i 
adoptessin el mateix sistema coo-
peratiu.

A Barcelona va néixer l’Instituto 
Municipal de la Vivienda, avui Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge, 
que el 1929 edificà quatre conjunts 
de cases barates a la ciutat per 
acollir els obrers arribats al munici-
pi per treballar a les obres de l’Ex-
posició Universal del mateix any.

Un d’aquests conjunts va ser el 
del Bon Pastor, que inicialment 

es va anomenar Grup Milans del 
Bosch. Tal com explica Elisabet 
Sau al portal de la Societat Cata-
lana d’Ordenació del Territori (al 
subapartat Transformacions Ur-
banes, de l’apartat Urbanisme),5 
«el de Bon Pastor és el més gran 
dels quatre conjunts i, abans de 
començar la reforma del barri, 
disposava d’escoles, mercat, po-
liesportiu i un total de 784 cases 
adossades distribuïdes en quadrí-
cula. La major part dels habitatges 
tenen una sola planta, una super-
fície que oscil·la entre 30 i 70 m2, i 
algunes disposen de petits jardins. 
Van ser construïdes per l’antic 
Instituto Municipal de la Vivien-
da, l’actual Patronat Municipal de 
l’Habitatge de Barcelona (PMHB), 
entitat que n’ha conservat la pro-
pietat i ha gestionat els habitatges 
en règim de lloguer protegit fins a 
l’actualitat».

Malgrat el nou impuls, tot quedà 
aturat a l’inici de la dècada dels 
trenta, quan s’establí la Segona 
República Espanyola, donat que 
se suspengué la tramitació dels 
expedients de cases barates. Es 
mantingueren algunes accions de 
titularitat privada seguint el model 
oficial, especialment a Catalunya 
i al País Basc, en un context de 
canvis socials, polítics i econòmics 
trepidants i, molt sovint, radicals. I 
encara s’aturà més amb la Guerra 
Civil, període en què es decretaren 
algunes mesures d’urgència, com 
ara la rebaixa de lloguers, l’ocu-
pació dels habitatges buits o l’ex-
propiació dels habitatges als parti-

El Constructor, 1925. 
Font: Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya.

Cases barates del Bon Pastor, 2004. © 
Carola Pagani (CC BY-SA 3.0).

3. «Sin Hogar». El Constructor, gener de 
1925, número especial 15, 88 pàgines. 
Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional d’Espanya.
4. TATJER, Mercedes. «La vivienda obrera 
en España de los siglos XIX y XX: de la 
promoción privada a la promoción pública 
(1853-1975)». Scripta Nova, Revista 
Electrònica de Geografia i Ciències Socials, 
1 d’agost de 2005, vol. IX, núm. 194. 
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-23.
htm>
5. SAU, Elisabet. «Transformació urbana 
del Bon Pastor (Barcelona)». Portal de 
la Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori. <http://territori.scot.cat/cat/
notices/2014/09/transformaciO_urbana_
de_bon_pastor_barcelona_3266.php>
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daris de la revolta militar contra la 
República.

Tot i això, durant el convuls perí-
ode entre el final de la República 
i la Guerra Civil, a Girona es van 
emprendre diverses actuacions 
públiques i privades que són una 
mostra de l’activitat constructiva 
d’aquella època. Es modificà la 
concepció de disseny dels edificis 
d’habitatges, tal com reflectia l’ar-
ticle «Arquitectura dels anys 30 a 
Girona» del número 85 de la Revis-
ta de Girona, de 1978:6 «De la utilit-
zació d’un sistema artesà amb ele-
ments populars, que donava lloc 
a Arquitectures “Nacionals”, es 
passarà a un estil amb llenguatge 
internacional que basarà la seva 
teoria en la utilització racional dels 
materials, elements seriats i noves 
tècniques, provinents de les cade-
nes de muntatge del nou sistema 
de producció. Aquesta manera 
d’entendre l’arquitectura fou re-
collida a Catalunya pel GATCPAC 
(Grup d’Artistes i Tècnics Catalans 
per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània) que desenvolu-
pava bàsicament la seva activitat 
a Barcelona, però que influencia-
rà notablement alguns arquitectes 
d’altres punts del País.»

Aquests canvis conceptuals tam-
bé afectaren les tipologies edifi-
cadores del moment, les quals, 
al mateix article, es definien així: 
«Bàsicament hi trobem: Vivendes 
unifamiliars, vivendes en bloc, vi-
vendes obreres, edificis escolars i 
algun edifici industrial». A Girona 
encara es conserven algunes de 

les «vivendes obreres» d’aquells 
anys que han sobreviscut al pas 
del temps:

• Cases barates del barri de Mont-
juïc. És un grup de quatre cases 
aparellades, de planta quadrada 
i coberta a dues aigües, amb la 
façana principal simètrica i unes 
finestres rodones que els donen 
un caràcter diferenciat. Es van ai-
xecar en terrenys municipals. Les 
dissenyà l’arquitecte gironí Ricard 
Giralt i Casadesús, amb una clara 
influència del GATCPAC. De fet, 
el projecte inicial del consisto-
ri era fer un parc-bosc al sector 
sud de la muntanya, del qual es 
va construir el Grup Escolar Ignasi 
Iglésias, avui CEIP Montjuïc, que 
tots els gironins coneixen perquè 
pugen a la muntanya per sota del 
porxo dels seus patis. Posterior-
ment es van construir les quatre 
cases barates aparellades, desti-
nades als professors del centre, 
de les quaranta que s’havien pre-
vist en un principi.
  
• Cases Escatllar (habitatges 
obrers). És un conjunt de cases 
barates en filera, que utilitza la ti-
pologia d’espai mínim. Estan situ-
ades al carrer del Canonge Dorca, 
abans envoltat de les hortes de 
la Devesa. Les cases consten de 
dos pisos (planta baixa i primer 
pis), cadascun amb un habitatge. 
Al darrere, la planta baixa tenia 
un pati posterior per a un hort i el 
primer pis, una terrassa al darre-
re per gaudir d’un espai lliure. La 
façana principal era minimalista: 
dues portes, una d’entrada directa 

Escola Ignasi Iglésias i cases barates de 
Montjuïc, 1933. Font: Fotografia Unal. 
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 
(CRDI) de Girona.

6. CASIEUS I LLAVANERA, M.; PANELLA 
I SOLER, L.; REDONDO I DOMÍNGUEZ, 
E. «Arquitectura dels anys 30 a Girona». 
Revista de Girona, núm. 85, 1978, pàgines 
377 a 386.

Casa barata en l’actualitat. Foto: Josep 
M. Arjona. 
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Cases Escatllar, 1937. Font: CRDI de 
Girona.

Cases Escatllar, actualment. Foto: Josep 
M. Arjona.

a l’habitatge de la planta inferior i 
l’altra amb una escala per accedir 
al pis superior. Això deixava poc 
espai a les finestres, que eren de 
dimensions reduïdes. Les ober-
tures de la planta baixa estaven 
protegides amb reixes de caràc-
ter noucentista, dissenyades per 
Josep Claret Rubira el 1937, tam-
bé amb influències evidents del 
GATCPAC, per encàrrec de Joa-
quim i Narcís Escatllar, que volien 
que les cases fossin de lloguer. La 
Guerra Civil ho va impossibilitar i, 
després, Narcís Escatllar va haver 
de recomprar les cases al Juzga-
do Especial Delegado de la Comi-

sión Central de Incautaciones de 
Catalunya. No s’acabaren fins al 
1940.

La represa intensa, i molt regula-
da, de l’edificació de cases ba-
rates tingué el seu zenit durant el 
període de la dictadura franquista, 
atesa sobretot la necessitat de re-
construir tot allò perdut i els grans 
moviments migratoris des de les 
zones més pobres. Quedà palesa 
l’escassetat d’habitatges per a la 
població que tenia menys recur-
sos, especialment a la dècada dels 
anys quaranta i cinquanta. Durant 
els quaranta anys que durà la dic-
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Monogràfic sobre l’OSH, 1974. 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo.

Revista Hogar y arquitectura núm. 96. 
Font: dialnet.unirioja.net.

tadura, es creà un entramat d’or-
ganismes que regulaven i promovi-
en la construcció de barris sencers 
basat en el nacionalsindicalisme, 
com ara l’Instituto Nacional de la 
Vivienda, l’Obra Sindical del Hogar 
y Arquitectura (OSH), governs ci-
vils, el Patronat Francisco Franco, 
etc., així com la intervenció direc-
ta dels municipis i les diputacions 
provincials.

Al centre de tot aquest conjunt 
d’institucions franquistes hi havia, 
sobretot, l’OSH, que entre 1942 
i 1970 va aixecar a tot Espanya 
266.398 habitatges; ho va fer a to-
tes les províncies, però de forma 
més intensa a Madrid, Barcelona 
i Sevilla. Aquest organisme havia 
nascut arran de la llei del 19 d’abril 
de 1939 i depenia de la Delegación 
Nacional de Sindicatos i del Minis-
terio de Gobernación. 

La magnitud de l’OSH va ser tal 
que, a partir del 1955, començà a 
publicar una revista bimestral prò-
pia on mostrava el recorregut i la 
vinculació de la nova situació políti-
ca que naixia després de la Guerra 
Civil. Així mateix, contribuïa a difon-
dre l’arquitectura d’Espanya a l’es-
tranger, sempre des d’una vessant 
sindical i propagandística ja que es 
mostraven plànols i detalls dels po-
lígons que anaven aixecant. El pri-
mer número es va publicar el 1955 i 
el darrer, el 122, l’any 1977.

Per impulsar les polítiques d’habi-
tatge, es va desenvolupar un am-

pli i divers marc normatiu, que va 
des de la llei de 1939 de creació 
de l’OSH, o les de 1944 i 1948, fins 
a la Ley de 15 de julio de 1954 de 
Viviendas de Renta Limitada, amb 
un text refós de 1963 que va es-
tar vigent fins al 1993, convivint en 
paral·lel, els darrers anys, amb la 
Ley de Viviendas Protegidas del 
1988.

Després d’uns inicis dubitatius de 
l’OSH, en què s’aprecia un alt grau 
de burocratisme i una producció 
no gaire elevada, a partir del 1950 
s’observa un canvi de tendència i 
una consolidació del seu model. 
Així, entre els anys 1939 i 1954, 
l’Obra Sindical del Hogar arribà 
a construir 24.373 habitatges so-
cials (el 38 % dels construïts per 
l’Estat en el mateix període).

Entre 1955 i 1957, l’OSH construí 
76.526 habitatges socials (un 39,4 
% dels construïts amb protecció 
estatal), i a partir del 1955 s’inicià 
el canvi de model de cases bara-
tes unifamiliars per introduir els 
blocs d’habitatges. Es canvià el 
model extensiu d’habitatges uni-
familiars en filera, o en ciutat jar-
dí, per un de més dens, d’edificis 
plurifamiliars. De fet, podem dir 
que va ser a partir de 1960 que 
s’estengueren els polígons de 
blocs en alçada en detriment dels 
de cases barates, que s’anaren 
reduint.

A les nostres comarques va ha-
ver-hi una bona estesa de grups 
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i polígons de cases barates de la 
tipologia típica de l’OSH, la ciutat 
jardí, en terrenys normalment allu-
nyats del centre. Així el seu valor 
era molt inferior al d’un terreny 
edificable, però de vegades això 
provocava que alguns propietaris 
fossin reticents a vendre’ls, donat 
que no rebien cap compensació 
per la plusvàlua que significava la 
transformació de rústec a edifica-
ble. Així, moltes de les actuacions 
de l’OSH es van fer mitjançant 
expropiacions forçoses. Amb el 
temps, aquests grups es van inte-
grar a l’entramat urbà, que en anar 
creixent els acabà absorbint.

Així, tal com va reflectir Jordi Fran-
quesa i Sànchez a la seva tesi doc-
toral Una experiència urbana retro-
bada. Les ciutats jardí a Catalunya, 
tenim que l’OSH va fer polígons de 
cases barates a Anglès, Banyoles, 
Blanes, Campdevànol, Cassà de 
la Selva, Girona (Sant Narcís, Grup 
Sant Daniel a Vila-roja i Germans 
Sabat), Llívia, Olot (Sant Antoni i 
Sant Pere Màrtir), Palafrugell (Sant 
Martí i Sant Sebastià), Palamós 
(Josep Pagès), les Planes d’Hos-
toles, Ripoll (Santa Anna), Roses 
(1 i Pescadors), Salt (Sant Cugat), i 
també altres polígons més reduïts 
que complementaven grups d’ha-
bitatges ja existents, per exemple 
a Amer, l’Armentera, Besalú, la 
Bisbal, Camallera (I i II), Castelló 
d’Empúries, el Port de la Selva, 
Sant Joan les Fonts, Sant Pere 
Pescador (I i II), Santa Coloma de 
Farnés, Torroella de Montgrí, Tor-
roella de Fluvià...

A la nostra província, bona part 
dels grups que es van executar 

els va dissenyar i executar Ignasi 
Bosch i Reitg, arquitecte gironí que 
va arribar a ser tècnic municipal de 
Sant Gregori. La seva idea general 
era organitzar el conjunt de cases 
al voltant d’una plaça central, a la 
qual s’accedia pel vial principal 
d’entrada a la barriada i on s’ubi-
caven els equipaments principals 
i les botigues. Va implementar 
aquest sistema en la majoria de 
grups en els quals va intervenir. A 
Girona els més coneguts prop de 
la capital són:

Actualment moltes de les cases 
barates, que depenien de les ad-
ministracions (ajuntaments, di-
putacions, patronats sindicals...), 
han anat desapareixent per mo-
tius diversos. Les que es conser-
ven —perquè van ser heretades 
o comprades— s’han mantingut 
o, en la majoria de casos, s’han 
rehabilitat i ampliat. Generalment 
ja són de propietat particular i 
gaudeixen, excepte en casos ex-
cepcionals, d’un bon estat i d’una 
excel·lent situació dins de la trama 
urbana de moltes de les ciutats on 
es van construir. 

Sovint la seva reforma ha compor-
tat el canvi total de la seva confi-
guració i d’elements bàsics que li 
conferien una estètica pròpia, però 
en ocasions han estat protegides 
per plans especials, com el Pla 
Especial Grup d’Habitatges Sant 
Narcís del 1993 a Girona, que du-
rant molts anys ha permès conser-
var íntegrament la fesomia exterior 
dels immobles. Amb tot, a Sant 
Narcís, com en altres polígons an-
teriorment, els darrers anys s’han 
fet reformes i ampliacions que, 

SOVINT LA SEVA 
REFORMA 
HA COMPORTAT
EL CANVI TOTAL 
DE LA SEVA 
CONFIGURACIÓ
I D’ELEMENTS 
BÀSICS QUE 
LI CONFERIEN 
UNA ESTÈTICA 
PRÒPIA, PERÒ
EN OCASIONS HAN 
ESTAT PROTEGIDES
PER PLANS 
ESPECIALS, 
COM EL PLA
ESPECIAL GRUP 
D’HABITATGES SANT
NARCÍS DEL 1993 
A GIRONA...
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polígons de cases barates a Anglès, Banyoles, Blanes, Campdevànol, Cassà de la 

Selva, Girona (Sant Narcís, Grup Sant Daniel a Vila-roja i Germans Sabat), Llívia, Olot 

(Sant Antoni i Sant Pere Màrtir), Palafrugell (Sant Martí i Sant Sebastià), Palamós 

(Josep Pagès), les Planes d’Hostoles, Ripoll (Santa Anna), Roses (1 i Pescadors), Salt 

(Sant Cugat), i també altres polígons més reduïts que complementaven grups 

d’habitatges ja existents, per exemple a Amer, l’Armentera, Besalú, la Bisbal, 

Camallera (I i II), Castelló d’Empúries, el Port de la Selva, Sant Joan les Fonts, Sant 

Pere Pescador (I i II), Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Torroella de 

Fluvià... 

 

A la nostra província, bona part dels grups que es van executar els va dissenyar i 

executar Ignasi Bosch i Reitg, arquitecte gironí que va arribar a ser tècnic municipal de 

Sant Gregori. La seva idea general era organitzar el conjunt de cases al voltant d’una 

plaça central, a la qual s’accedia pel vial principal d’entrada a la barriada i on 

s’ubicaven els equipaments principals i les botigues. Va implementar aquest sistema 

en la majoria de grups en els quals va intervenir.9 A Girona els més coneguts prop de 

la capital són: 

Nom del grup - any 
Nre. 

habitatg
es 

Tipus 
d’habitatge 

Superfície mitjana 
(m²) 

Empresa 
constructora 

Sant Narcís / Girona - 1952 527 Uni i plurifamiliar 75 - 101,80 ECISA 
Grup Sant Daniel / Vila-roja - 
1954 

150 Unifamiliar 41,83 ECISA 

Sant Cugat / Salt - 1956 91 Unifamiliar 47,5 - 93,30 ECISA 
Germans Sabat / St. Gregori - 
1958 

227 Unifamiliar 48 ECISA 
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Construcció de les cases de Sant Narcís 
enmig de camps de conreu. 23-02-1949, 
Narcís Grosset Oliver. CRDI de Girona.

malgrat que ningú no dubta que 
tenen la llicència municipal per-
tinent i compleixen la normativa vi-
gent, estan començant a desvirtu-
ar-ne l’harmonia. És probable que 
en pocs anys el barri hagi perdut la 
fisonomia homogènia que hi dona-
va el caràcter singular.

De fet, la gran majoria d’aquelles 
cases d’obrers ja no es poden 
considerar cases barates, degut a 

Casa ampliada i reformada amb estètica 
moderna. Fotografia: Josep M. Arjona i 
Borrego.

Ampliació amb panells prefabricats 
d’alumini. Fotografia: Josep M. Arjona i 
Borrego.

la transformació del seu entorn: ja 
no són lluny del centre i estan to-
talment integrades a la ciutat, fruit 
del creixement metropolità. L’am-
pliació del teixit urbà ha compor-
tat que s’hagi perdut la idea inicial 
que fossin grups apartats del cen-
tre, la qual cosa, juntament amb 
les obres de millora i la seva tipo-
logia de cases amb jardí propi, ha 
provocat un augment desmesurat 
del seu valor actual.


