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EL BARRI DE 
VILA-ROJA: 
UNA CIUTAT JARDÍ 
AL MIG DEL BOSC

Vila-roja és un barri de Girona si-
tuat a l’est de la ciutat, en una ca-
rena prop de la riba dreta del riu 
Onyar, dins de la part gironina del 
massís de les Gavarres i a peu de 
la carretera comarcal C-250, a uns 
3 km del centre de la ciutat. Està 
al costat dels barris de Mas Rama-
da, Font de la Pólvora i Grup Sant 
Daniel. Avui està associat a l’ano-
menat Sector Est de la ciutat, però 
poca gent ho recorda ja que, quan 
es van edificar llurs casetes, no hi 
havia res al voltant, el seu entorn 
era verge i pertanyia al municipi de 
Sant Daniel, abans que aquest fos 
absorbit. 

L’inici de tot

L’any 1950 Girona patia el que 
patien moltes poblacions de Ca-
talunya: una gran immigració que 
provenia de la resta de l’Estat, so-
bretot de la zona d’Andalusia i Ba-
dajoz. Fou fruit de la Guerra Civil, 
la qual, a més dels desplaçaments 
dels republicans que fugien, tam-
bé havia provocat la destrucció de 
moltes llars. S’afegí a aquest pro-
blema d’escassetat d’habitatges 
la greu crisi econòmica que s’ins-

taurà a l’Espanya de la postguerra 
i que també afectà Europa com a 
conseqüència de la Segona Guer-
ra Mundial (1939-1945).

A aquest desplaçament de tropes 
i persones afins a la república, 
que van anar arribant a les nostres 
contrades a partir de l’any 1939, 
s’hi afegeixen, en anys posteriors, 
grups i famílies senceres que volen 
trobar un lloc per treballar i viure 
d’una manera més digna. Era una 
fugida endavant d’una societat 
pobra i sense esperances de mi-
llora, amb dificultats per a la sub-
sistència diària, que eren el pa de 
cada dia, faltava gairebé de tot i el 
treball era tan o més escàs que la 
llibertat.

A finals dels anys 40 i inicis dels 50, 
comencen a proliferar zones, prop 
de Girona capital, amb un alt índex 
de barraques com les que es van 
aixecar a dins del castell de Mont-
juïc, que va arribar a acollir unes 
2.500 persones en aquesta dèca-
da. També es van fer barraques 
prop del riu Ter, a la zona on avui 
se situa el barri de Sant Ponç, o a 
la Torre Gironella. Barraques total-
ment insalubres i pràcticament in-
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Considerando que ya están llenas 
de barracas y chabolas las propie-
dades que lindan Gerona con este 
término municipal y que es absolu-
tamente cierto que tal lacra social 
de las barracas se irá extendiendo 
a San Daniel…1

És per això que la Delegación Na-
cional de Sindicatos, a través de 
la seva institució Obra Sindical del 
Hogar y de Arquitectura (OSH), a 
principis dels anys 50 ja inicia els 
tràmits per comprar uns terrenys 
a prop de Girona i edificar-hi 150 
habitatges socials. Al principi, tot 
el procés s’allarga perquè Girona 
no disposa de prou terreny per a 
una promoció d’aquestes carac-
terístiques. Van trobar la fórmula 
ideal per tirar endavant la cons-
trucció en la compra, a càrrec 
de l’Ajuntament de Girona, d’uns 
terrenys fora del terme municipal 
de la ciutat, que senzillament es 
trobaven situats al municipi veí 
de Sant Daniel. L’Ajuntament els 
cediria en explotació a l’OSH, tal 
com es pot comprovar en alguns 
punts de les actes de l’Ajunta-

Fotografia de conjunt del 1957. Foto: 
Narcís Sans Prat. 
Font: Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CDRI) de l’Ajuntament de Girona.

habitables, sense cap servei bàsic 
com aigua potable, electricitat o 
desguassos.

Aquest problema del barraquisme 
es reflecteix en una de les actes de 
l’Ajuntament de Sant Daniel de l’11 
de novembre de 1954, en la qual 
el secretari, Sr. Celestino Pastor 
Gil, fa un paràgraf introductori dels 
acords d’aquell dia: 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento, 
en sesión extraordinaria celebrada 
en el día de la fecha, tomó el si-
guiente acuerdo:
Visto que en síntesis se trata de 
conjurar el gravísimo problema 
derivado de afluencia de familias 
de otras provincias de España que 
aportan sus esfuerzos como jor-
naleros para erigir edificios, cons-
truir y reparar carreteras y otros de 
trabajo penoso para las cuales no 
se encuentran en la provincia de 
Gerona personas que a tales tra-
bajos se dediquen derivado del 
nivel medio económico que en ella 
se disfruta.
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ment de Sant Daniel d’aquell dia, 
consultables a l’Arxiu Històric de 
Girona.

La importància d’aquest acord 
quedà reflectida a la portada del 
diari Los Sitios de Gerona del 12 
de novembre de 1954,2 l’endemà 
del ple de l’Ajuntament de Sant 
Daniel. El consistori va decidir 
adquirir uns terrenys de tres hec-
tàrees propietat de Josefa Pellicer 
Noguer, i donar-los al municipi de 
Girona a través de la Delegación 
Nacional de Sindicatos.

A partir de la cessió a l’OSH, s’ini-
cia tot el tràmit edificador normal, 
amb la redacció del projecte a càr-
rec de l’arquitecte Ignasi Bosch 
Reitg, la seva adjudicació i la 
construcció.

Un projecte diferenciat

Podem dir de l’arquitecte Igna-
si Bosch Reitg que, com a fruit 
de les penúries econòmiques de 
l’època, més una gran creença 
en la volta de maó pla, va idear 
un sistema per millorar el sistema 
constructiu de les voltes i va crear 
un tractat de com dissenyar-les 
respectant i aplicant els precep-
tes de la construcció cohesiva 
que defensava l’arquitecte valen-
cià Rafael Guastavino. Recordem 
que, entre el 1941 i el 1960, el 
ferro en la construcció es va em-
prar sobretot en obres públiques, 
i que en l’edificació estava limitat 
per ordre del decret sobre les res-
triccions de ferro publicat l’11 de 
març de 1941, i del seu reglament 
d’aplicació, publicat el 2 d’agost 
d’aquell mateix any. 

Ignasi Bosch va fer una gran tas-
ca social al dissenyar grups d’ha-
bitatges adequats per viure i, a la 
vegada, amb la seguretat suficient 
malgrat les limitacions de materi-
als de l’època. És per això que va 
estudiar, dissenyar, calcular i, tam-
bé, intentar difondre un sistema 
de voltes de maó pla, d’un sol full, 
que tenia la solidesa suficient per 
suportar les càrregues de les edifi-
cacions que projectava.

El resultat d’aquests estudis el 
publicà inicialment en un docu-
ment, per al concurs biennal de 
1947 del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya i Balears, titulat Bóve-
das vaídas tabicadas. Posterior-
ment, el 1949, el tornà a publicar, 
molt més ben estructurat, com-
posat i presentat, amb el nom de 
«La bóveda vaída tabicada», a la 
Revista Nacional de Arquitectura 
del Col·legi d’Arquitectes de Ma-
drid. En aquest nou article inclou 
tot l’apartat de càlcul i fotografies 
d’obres ja realitzades amb el seu 
sistema.

Ell mateix exposa els motius del 
seu treball: «Amplio es el tema de 
bóvedas tabicadas e interesante 
el estudio en su conjunto, pero 
ello se apartaría del objeto de 
este tratado, que es el de cen-
trarnos en un tipo determinado de 
bóveda, a saber: la bóveda vaída 
tabicada de doble curvatura y de 
un solo grueso de ladrillo hueco 
rebajado...». I continua: «Quisiéra-
mos, asimismo, romper con los vi-
ejos prejuicios referentes al com-
portamiento, cuantía de empujes 
y capacidad resistente de las bó-
vedas vaídas y de los sistemas 
tabicados en general construídos 
con un solo grueso de ladrillo hu-
eco. Razón de este escrito es el 
de lograr incrementar entre los ar-
quitectos el empleo de sistemas 
abovedados ligeros. A tal fin, he 
procurado un estudio práctico 
referente a su cálculo, fruto de 
largo estudio sobre el compor-
tamiento de las mismas, a fin de 
que, mediante fórmulas sencillas, 

Titular de Los Sitios de Gerona, 12-11-
1954. Font: CRDI. 

Placa commemorativa a la casa núme-
ro 1 de Vila-roja. Foto: Josep M. Arjona 
i Borrego.
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pueda el técnico proyectar con 
entera libertad sobre base firme. 
Si consigo que algún compañero, 
hoy alejado de estos sistemas, se 
interese por los mismos, me con-
sideraré satisfecho…».3

Creiem que estaria totalment sa-
tisfet si s’assabentés que el nos-
tre company Joan M. Gelada i 
Casellas va descriure el 1997, és 
a dir cinquanta anys després, en 
el número 254 de la nostra revis-
ta, el seu sistema de càlcul per a 
tots aquells tècnics que haguessin 
de fer actuacions de rehabilita-
ció en cases barates. L’aplicació 
d’aquest sistema, a la majoria de 
les seves obres, ens ha permès 
comprovar-ne la utilitat, ja que en-

cara es mantenen en peus molts 
dels polígons que va idear.

El 1954 Vila-roja va ser tot un 
repte, perquè va establir la for-
ma d’unes edificacions molt més 
senzilles que les que havia ideat 
el 1950 al barri de Sant Narcís de 
Girona o Sant Cugat de Salt, tam-
bé molt més allunyades del centre 
de la ciutat. De fet, eren en un altre 
municipi, en un terreny muntanyós 
ple de vegetació, en pendent, sen-
se cap dels serveis necessaris per 
fer-ho.

El mateix arquitecte exposa els 
reptes que li va representar en 
un article dedicat a Vila-roja, en 
el número 8 de la revista Hogar y 

Construcció de voltes a «La bóveda va-
ída tabicada», 1947. Foto: Ignasi Bosch 
Reitg.

Detalls de les voltes a «La bóveda vaída 
tabicada», 1947. Font: Revista Nacional 
de Arquitectura.

EL 1954 VILA-ROJA 
VA SER TOT UN
REPTE, PERQUÈ 
VA ESTABLIR LA 
FORMA D’UNES 
EDIFICACIONS MOLT 
MÉS SENZILLES QUE 
LES QUE HAVIA IDEAT
EL 1950 AL BARRI 
DE SANT NARCÍS 
DE GIRONA O SANT 
CUGAT DE SALT.



36 TEMA CENTRAL

Arquitectura, titulat «Grupo “Sant 
Daniel”, Gerona». L’article comen-
ta els dos problemes que va haver 
de resoldre: el primer pel seu em-
plaçament i segon el tipus d’habi-
tatge.

Pel que fa a la dificultat de l’em-
plaçament, cal recordar que altres 
polígons de cases s’havien fet en 
terrenys totalment planers, on era 
molt més fàcil treballar. Sobre el 
tipus d’habitatge, l’article deixava 
clar que van haver d’acollir-se a la 
normativa vigent per als habitat-
ges de tipus social, que era del 14 
de maig de 1954, tal com reflec-
tia la caràtula del plànols originals 
d’emplaçament de les cases.

Aquesta norma prescrivia que els 
habitatges de tipus social no po-
dien tenir més de 42 m2 útils (les 
de Vila-roja són de 41,83 m2) i que 
el seu cost no podia superar les 
25.000 pessetes (les de Vila-roja 
van superar per poc aquest llin-
dar: 33.436,56 pessetes). D’acord 
amb aquests condicionants, van 
estimar que la millor solució era fer 
un grup d’habitatges unifamiliars 
de dues plantes que es poguessin 

Còpia digitalitzada del plànol de l’empla-
çament original, 1954. A la dreta es veu 
un triangle lliure de terreny per a poste-
riors ampliacions. Font: Arxiu Històric del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalu-
nya, delegació de Girona.

Còpia digitalitzada del quadre de superfí-
cies original, 1954.
Font: Arxiu Històric Provincial de Girona.

ampliar més endavant. Segons el 
mateix Ignasi Bosch, «que fueran 
viviendas crecederas».4

El mateix arquitecte explica el sis-
tema emprat, amb la seva configu-
ració: «Creemos que la vivienda de 
“tipo social” no debe ser una vi-
vienda provisional, sino definitiva, 
nacida de la urgencia en resolver 
el grave problema de la vivien-
da de gente que vive hacinada y 
en barracas. No obstante, sí que 
entendemos que superficie y pre-
supuesto dados nos indican un 
desarrollo transitorio del programa 
definitivo de la vivienda más com-
pleta; debe ser, por lo tanto, de fá-
cil ampliación (fácil técnica y eco-
nómicamente). Estas son, pues, 
las bases sobre las que se apoyó 
el tipo de vivienda del grupo “San 
Daniel”».4

La construcció es va plantejar 
d’una forma molt senzilla, pràctica 
i econòmica. Així, amb les bases 
marcades per les normes d’aque-
lla època, Ignasi Bosch va plante-
jar una solució amb la qual es po-
gués disposar d’un habitatge per 
menjar i dormir, però on també es 
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poguessin fer altres activitats: «...
se pudiera vivir; para ello era una 
gran ayuda el patio, jardín o corral 
que cada casa tiene independien-
temente del bosque y zonas ver-
des colectivas.»4

Els habitatges i el sistema cons-
tructiu

L’habitatge plantejat era molt redu-
ït, amb força espai per ser ampliat 
però, d’inici, totalment limitat a un 
disseny i unes mesures mínimes 
que permetessin un confort i una 
habitabilitat dignes. Així, tenim que 
els habitatges es composen de 
dues plantes i estan separats en 
grups de cases adossades, amb 
una modulació de 2, 6, 8, 12 i 16 
cases respectivament, que s’ajus-
taven a l’orografia del terreny.

Els plànols del projecte i les visites 
fetes a algunes cases ens han per-
mès constatar que els habitatges 
es van dissenyar amb dues plan-

tes (baixa i pis) i una façana tipus 
de 4,57 metres d’amplada.

La planta baixa es va projectar 
amb una estança de menjador-cui-
na d’uns 14 m2, a la qual s’accedia 
des d’un petit rebedor d’entrada, 
d’on també arrencava l’escala per 
accedir a la planta primera. A més, 
la planta baixa també disposava, a 
la part del darrere, d’un dormitori 
de 6,80 m2 i d’un petit bany, ubicat 
sota la volta d’escala, amb dutxa, 
rentamans i inodor. S’hi accedia 
des de la part exterior del pati, sor-
tint per un petit porxo. A la prime-
ra planta hi havia dos dormitoris, 
de 7,34 m2 i 7,25 m2, i una petita 
terrassa posterior per estendre la 
roba, servir de traster, etc.

Segons l’arquitecte, la configura-
ció exterior del bany, al qual s’ac-
cedia per un porxo posterior fora 
de l’habitatge, facilitava l’evacua-
ció de les males olors: «El aseo de 
planta baja se sitúa debajo de la 

Emplaçament a la revista núm. 8 Font: 
Ignasi Bosh Reitg.

Còpia digitalitzada del plànol original de 
les plantes. Font: Arxiu Històric Provincial 
de Girona.
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escalera, junto a la fregadera de la 
cocina y entrando por fuera, a fin 
de evitar malos olores en el interior 
de la vivienda, pues las gentes que 
van destinadas a estas viviendas, 
en general, no están muy educa-
das en relación al uso de los aseos 
y sus diversos aparatos.»4 Tal era 
la imatge que es tenia dels immi-
grants en aquella època. Però no 
creiem fos el motiu real d’aquesta 
configuració. Tothom sap que, en 
la construcció, si certs elements 
de les instal·lacions s’agrupen, 
l’execució és menys costosa; per 
tant, en la distribució de les cases 
de Vila-roja, situar molt a prop els 
serveis de cuina i bany permetia 
reduir el cost de llurs instal·laci-
ons. Així quedaven perfectament 
agrupats l’aigüera de la cuina, les 
instal·lacions del bany i el safareig 
exterior posterior. A més, agrupant 
les cases en mòduls parells encara 
es reduïa més la despesa.

Si ens fixem en aquesta distribu-
ció, podem entendre el planteja-
ment que Ignasi Bosch reflecteix 
en el seu article: «La solución dada 
a la planta piso es tal que permite 
con suma facilidad la construcción 
de un cuarto dormitorio para dos 
camas encima del que existe en 
la planta baja, y un segundo aseo 
en el actual balcón sobre el lava-
dero.»4

Malgrat l’encert de l’arquitecte en 
la distribució projectada, no va en-
devinar com els usuaris farien les 
ampliacions: en lloc d’ampliar per 
la part de dalt, o sigui per la part de 
darrere de la planta primera, la ma-
joria van decidir fer créixer la casa 
pel pati de planta baixa. Una mos-
tra original d’aquestes ampliacions 
l’hem trobat a la casa número 28, i 
aquesta va ser la tònica de les pri-
meres reformes.

Queda palès que, a Vila-roja, tot-
hom va eliminar la cuina situada al 
menjador, sota l’escala, i va optar 
per refer-la en una nova sala poste-
rior. D’aquesta manera soluciona-
ven dos inconvenients: d’una ban-
da, tenien una cuina i un menjador 
separats i més amplis i, de l’altra, 
accedien al bany des de dintre de 
l’habitatge, encara que fos per la 
cuina, i no des d’un porxo exterior.

Hem de pensar que, una vegada 
acabades, les cases devien fer 

Plànol de la planta baixa a la revista 
núm. 8. Font: Ignasi Bosh Reitg. 

Plànol de la planta primera a la revista 
núm. 8. Font: Ignasi Bosh Reitg.

Plànol de la planta baixa de la casa núm. 
28. Font: Josep M. Arjona i Borrego.

Plànol de la planta primera de la casa 
núm. 28. Font: Josep M. Arjona i Borrego.
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Còpia digitalitzada de la secció i façana 
originals. Font: Arxiu Històric Provincial 
de Girona.

Muntatge de la façana original. Foto: Jo-
sep M. Arjona i Borrego.

força patxoca, amb les façanes 
emblanquinades, la fusteria i les 
persianes alacantines pintades de 
color verd i els laterals de les por-
tes d’entrada de color granatós.

En l’aspecte constructiu, a part de 
les voltes de quatre punts, cal as-
senyalar que va ser bàsic trobar un 
sistema econòmic que, dintre de 
la seva senzillesa, fos sòlid i con-
fortable, i que permetés reduir els 
costos de conservació o manteni-
ment.

Com a la resta de polígons, aquest 
sistema constructiu econòmic es 
va aconseguir fent tota l’estructu-
ra només amb maons ceràmics de 
4-5 cm de gruix. Això va permetre 
reduir el pes de tot el conjunt, i així 
els fonaments podien ser més pe-
tits i no gaire més amples dels 25 
cm de gruix que tenien les parets 

exteriors. Fer totes les parets i vol-
tes amb maons de 4 i 5 cm també 
simplificava la compra de materi-
als.

La configuració i els materials de 
les cases van ser els següents:
• Fonaments reduïts de sabates 
corregudes amb formigó ciclopi 
(massa de formigó amb pedres 
grosses de riu).
• Una lligada superior dels fona-
ments amb un petit paviment de 
formigó en massa de baixa quali-
tat, de 10 a 15 cm de gruix, amb 
pedres de riu més petites.
• Parets exteriors de càrrega de 25 
cm formades per doble full de maó 
ceràmic de 4/5 × 14 × 28 cm, aga-
fat amb guix o morter de ciment 
ràpid, i una cambra d’aire entre els 
dos fulls.
• Parets mitgeres de 15 cm amb 
la mateixa configuració de doble 

Detall constructiu i cala de la casa 28. 
Foto: Josep M. Arjona i Borrego.
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Les cases el 1957. Foto: Narcís Sanz 
Prat. Font: CRDI.

envà de 5 cm, però amb una cam-
bra reduïda d’uns 5 cm, o de vega-
des sense cambra.
• Envans interiors, també de càrre-
ga, del mateix maó de 4-5 cm de 
gruix.
• Voltes de maó pla de quatre 
punts amb maó ceràmic de 4 × 14 
× 28 cm agafat amb morter de ci-
ment ràpid.

En el detall de la pàgina anterior 
podem apreciar la simplicitat i 
bondat d’aquest sistema.

Fer les voltes de maó pla reforça-
des en el seu perímetre per barres 
de Ø 16 mm va ser primordial per 
a l’estabilitat futura. El mateix Ig-
nasi Bosch comentava com havia 
de ser la seva correcta execució: 
«Caso 1º Bóveda construida so-
bre una dependencia cerrada con 
tabiques o muros. En el caso de 
existir distribución inferior, o sea 
cuando hacemos una bóveda por 
cada dependencia, colocaremos 
el hierro redondo de cinco a diez 
centímetros por encima del pun-
to de arranque de la bóveda. Los 
empalmes, si son necesarios, los 
haremos con simple horquilla. Los 

hierros se protegerán con mortero 
de cemento portland, rápido u otro 
cemento que lo proteja, y encima 
del tirante, perfectamente prote-
gido, continuaremos el tabique o 
muro, hasta llegar al nivel del pa-
vimento superior.»4

La col·locació d’aquests tirants és 
un precepte que va establir l’arqui-
tecte en considerar que l’estabili-
tat d’aquestes construccions, tot i 
ser molt lleugeres, havia de ser per 
trava i encerclant cada peça i cada 
pis per impossibilitar les fissures 
per fletxa o girs del sostre.

Cal reiterar que el disseny i l’exe-
cució d’aquestes cases va ser 
d’una simplicitat notable, però 
d’una bellesa final fora de dub-
tes, tal com va recollir el fotògraf 
Narcís Sanz Prat en una sèrie de 
26 d’instantànies per a l’OSH, el 
1957, de les quals s’ha triat una 
petita mostra, poc abans que el 
grup fos ocupat pels seus usuaris. 
Malgrat la seva senzillesa formal i 
estructural, cal pensar en els més 
de cinquanta anys que s’han man-
tingut en peus, sense patologies 
significatives, demostrant-nos la 
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Vista del pou d’aigua avui desaparegut. 
Foto: Narcís Sanz Prat. Font: CRDI.

seva bondat constructiva. És un 
altre aspecte que s’hauria hagut 
de tenir en compte patrimonial-
ment en el seu moment. 

Equipaments i serveis

El grup de Vila-roja es va concebre 
com un barri fora de la ciutat de Gi-
rona, en terrenys del municipi veí de 
Sant Daniel, que va deixar clar que 
no tenia capacitat per donar ser-
veis a 150 cases. Per tant, la seva 
dependència exterior a l’hora de sa-
tisfer les demandes d’equipaments i 
serveis era competència de Girona.

Cal recordar que la idea que l’OSH 
tenia d’aquests grups d’habitatges 
era que, a més de les cases, hi ha-
gués serveis com ara una església, 
escoles, un centre social, etc. A Vi-
la-roja la pretensió era la mateixa, 
tot i que després no es va portar 
a terme, com sí que es va fer en 
altres llocs.

El terreny adquirit per fer les cases 
barates va ser molt superior al que 
realment es va ocupar, a fi i efecte 
de deixar una part amb zones de 
bosc col·lectiu, tal com ja hem vist 

en algunes fotografies, i també per 
deixar una zona de reserva per a 
ampliacions o fases successives 
de més habitatges amb botiges, 
església i escoles, tal com preveia 
el projecte inicial.

Així doncs, es pot considerar que 
entre 1957 i 1958 va ser l’inici de la 
barriada de Vila-roja al municipi de 
Sant Daniel, afavorida per l’Ajun-
tament de Girona i l’OSH. El con-
veni de col·laboració entre els dos 
municipis pràcticament no va tenir 
efecte, donat que el 1962, només 
quatre anys després del lliurament 
definitiu dels habitatges, Girona 
s’annexiona a Sant Daniel, Santa 
Eugènia de Ter i Palau Sacosta, 
segons el BOE 306, de 22 de de-
sembre de 1962.

Podem considerar que fou l’any 
1958 quan es lliuraren els primers 
habitatges unifamiliars sense elec-
tricitat ni aigua potable, amb els 
carrers sense urbanitzar i amb no-
més petites voreres. L’aigua, que 
havia d’aportar l’Ajuntament de Gi-
rona amb una ampliació de la seva 
xarxa, provenia provisionalment 
del riu Onyar, on es va fer un pou 
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de captació. Des d’allà s’impulsa-
va, ja depurada, fins a un dipòsit 
—avui ja desaparegut— construït 
a la part alta del barri, on per gra-
vetat es distribuïa a tot el grup.

La xarxa de desguàs va ser mínima: 
es limitava a connectar els habitat-
ges per conjunts, de tal manera 
que els desguassos de cada zona 
es recollien en una fossa sèptica, i 
d’aquí passava a un pou de filtra-
ció que evacuava l’aigua al torrent 
situat a la part del darrere del grup, 
torrent que avui està pràcticament 
reomplert de terra. En total es van 
fer cinc fosses sèptiques amb els 
seus pous de filtració.

Imatges del 1967. Foto: Martí Sebastià. 
Font: CRDI.

La pèrdua d’identitat

Fins a l’any 1977, la conservació de 
les cases havia estat a càrrec de 
l’OSH. Després va passar a ser res-
ponsabilitat del Ministerio de la Vi-
vienda fins al 1985, i posteriorment 
va passar a ser d’Adigsa. Els pri-
mers vint anys, les actuacions so-
bre els immobles havien estat molt 
reduïdes, donat que només es feien 
tasques de manteniment com en la 
pintura exterior de les façanes, la 
fusteria exterior, etc.

En tot cas, el que molts usuaris 
van sol·licitar en aquest període era 
l’ampliació de la part posterior per 

ES VAN FER 
MODIFICACIONS
SUBSTANCIALS 
QUE HO VAN 
MALMETRE TOT. 
MAI NO ES VA 
PROMOURE 
LA CONSERVACIÓ 
DE LA FESOMIA 
ORIGINAL
DEL GRUP, 
COM HAURIA 
ESTAT RAONABLE
I DESITJABLE.
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canviar la ubicació de la cuina, tal 
com s’ha comentat abans. S’ob-
serva el manteniment de la fesomia 
en fotografies del Centre de Recer-
ca i Difusió de la Imatge de l’Ajun-
tament de Girona.

A part de les ampliacions per la part 
del darrere, una altra petita modifi-
cació bastant generalitzada va ser 
el canvi de les portes d’entrada: les 
portes de fusta es van substituir 
per portes d’alumini anoditzat amb 
petits vidres per donar una mica de 
llum al rebedor.

Tot començà a canviar radicalment 
a partir del 1985, quan molts usu-
aris van començar a obtenir les 

escriptures de propietat i, així, van 
poder executar obres de reforma o 
ampliació. Les diferents normatives 
de l’Ajuntament de Girona, a dife-
rència de les de Sant Narcís o les 
de Sant Cugat de Salt, només re-
gulaven aspectes bàsics com l’edi-
ficabilitat, l’ocupació, els volums, 
etc. Per tant, es van fer modifica-
cions substancials que ho van mal-
metre tot. Mai no es va promoure la 
conservació de la fesomia original 
del grup, com hauria estat raonable 
i desitjable. S’aprecien aquestes 
modificacions sense control, que 
han canviat totalment el caràcter 
homogeni de les 150 cases, amb 
una visió comparativa d’algunes 
fotografies.

Casa 54 el 1993. Foto: Josep M. Arjona.

Casa 54 (segona porta de l’esquerra) el 
1957. Foto: Narcís Sans Prat. Font: CRDI. 

Casa 54 el 2012. Josep M. Arjona i Bor-
rego.
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Les cases actualment. Foto: Josep M. 
Arjona i Borrego.

Les cases el 1957. Foto: Narcís Sanz 
Prat. Font: Ajuntament de Girona.

Les cases el 1957. Foto: Narcís Sanz 
Prat. Font: Ajuntament de Girona. 

Avui dia, la majoria de cases ja no 
tenen res a veure amb la concep-

ció inicial, tant exteriorment com 
interiorment.
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Casa 28. Sortida de fums de la cuina ve-
lla sota l’escala. Fotos: Josep M. Arjona 
i Borrego.

Casa 34. Xemeneia sota l’escala. Fotos: 
Josep M. Arjona i Borrego.

Casa 34. Unió de menjador i dormitori. 
Fotos: Josep M. Arjona i Borrego.

Les cases actualment. Foto: Josep M. 
Arjona i Borrego.
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