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CASAL DE GENT GRAN NAVAS
C/ CAPELLA, 14 (PUNT DE TROBADA)

 

PASSATGE CA N’ALOI 

PASSATGE D’ÀRTEMIS 

URBANITZACIÓ MERIDIANA
PLAÇA DE LA MAINADA

PLAÇA DEL CONGRÉS

JARDINS MASSANA 

JARDINS VÈLIA   

La ruta mostra diferents propostes per donar resposta a la necessitat 
d’allotjar les persones que arribaven a Barcelona des d’altres poblaci-
ons catalanes i l’Estat espanyol, com també per reallotjar les famílies 
que s’havien instal·lat en barraques en diferents barris de la ciutat quan 
es va ordenar enderrocar-les. L’itinerari s’organitza en ordre cronològic, 
des de finals del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX, seguint 
la memòria de les construccions dels barris de Navas i del Congrés.
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Impulsa la Regidoria de 
Memòria Democràtica amb 
la col·laboració de la Taula  
de Memòria de Sant Andreu,  
el Districte de Sant Andreu, 
l’AVV Congrés i els Indians,  
la Comissió de Memòria 
Històrica de Navas i el Pla 
comunitari de Navas.

#MemòriaHabitatgeBCN

Pla comunitari de Navas 
www.instagram.com/pdcnavas

Associació de Veïns i Veïnes  
del Congrés-Indians 
www.avvcongresindians.com 

Podeu trobar totes les  

activitats del programa 

“Memòria de les lluites  

per l’habitatge a  

Barcelona” al web 

barcelona.cat/

memoriahabitatge
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HISTÒRICA

BARRIS DE NAVAS  I EL CONGRÉS   A CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE MEMÒRIA HISTÒRICA DE NAVAS I L’AVV CONGRÉS-INDIANS



 

BARRI DE NAVAS

PUNT DE TROBADA 
Casal de Gent Gran Navas

PASSATGE CA N’ALOI
Finca agrícola propietat de Josep Aloy 
i Romaní (1836-1898). Va canviar la 
seva activitat professional d’agricultor 
a fabricant de rajoles i va adaptar el 
mas que hi havia situat a la confluència 
del carrer de la Garrotxa (pg. de 
Maragall) amb el carrer Guinardó  
per convertir-lo en un forn de cocció 
de rajoles (posteriorment va ser un 
forn de pa). El 1877, Josep Aloy es va 
emparar en la Ley de Arrendamientos, 
promulgada uns anys abans, per 
urbanitzar la finca. La llei volia donar 
resposta a la necessitat d’habitatge i 
permetia la transformació de sòl 
agrícola en sòl urbanitzable mitjançant 
la parcel·lació de les finques. Josep Aloy 
va crear tres passatges: el passatge 
d’Aloy, el passatge de Constància i  
el passatge del Porvenir (actualment, 
Capella), on es va bastir un conjunt  
de cases molt similars entre elles que 
va oferir en règim de lloguer. Amb 
l’obertura del carrer de Sant Antoni 
Maria Claret, algunes cases del 
passatge Porvenir (Capella) van ser 
enderrocades. El mas de Ca n’Aloy  
es va enderrocar a mitjan anys 90.

PASSATGE D’ÀRTEMIS
L’abril de 1931 el president de la 
Cooperativa de Funcionaris Públics 
per a la Construcció de Cases 
Barates, Pere Mach, va sol·licitar  
la construcció de 26 cases que 
tinguessin soterrani, pis principal  
i primera planta amb balcó i pati 
posterior. Les cases són al voltant  
de l’antic torrent de la Guineu, que 
va donar nom al barri del Guinardó. 
Unes donaven al carrer de les Navas 
de Tolosa, i les altres a l’actual carrer 
de Biscaia. El projecte de l’arquitecte 
Joan Ventura es conserva avui en la 
seva totalitat (llevat de la número 1, 
que es va enderrocar el 1983 per 
construir-hi un edifici, i la del 
número 25, substituïda també per  
un edifici, en aquest cas l’any 1975). 
Els números 27, 28 i 29 no formen 
part del conjunt original. Fins a l’any 
1941 es coneixia el passatge com a 
passeig de les Magnòlies, perquè  
a les dues voreres hi ha magnoliers.

 

URBANITZACIÓ MERIDIANA 
(PLAÇA DE LA MAINADA)
La Urbanització Meridiana es va 
construir el 1944 per l’Obra Sindical 
del Hogar y la Arquitectura. Era  
un organisme espanyol creat el 
desembre de 1939, en els primers 
temps del franquisme. El seu 
objectiu era promoure i administrar 
la construcció d’habitatges a bon 
preu. La urbanització es troba 
situada entre els carrers de Felip II, 
de Concepció Arenal i de Sant 
Antoni Maria Claret, on hi havia el 
solar de Can Sellés. Es va edificar 
inspirant-se en el model de ciutat 
jardí, per això la urbanització és 
tancada i els edificis estan envoltats 
de zones comunes enjardinades.

 

BARRI DEL CONGRÉS
 

PLAÇA DEL CONGRÉS
 Cap als anys 50 del segle passat,  
la família Ros i de Ramis va vendre  
el terreny de la seva finca Can Ros  
al Patronat d’Habitatges del Congrés 
Eucarístic, acabat de constituir per 
iniciativa del bisbe de Barcelona,  
el doctor Modrego, poc després de  
la celebració del Congrés Eucarístic  
a la ciutat de Barcelona (1952).

Els Habitatges del Congrés Eucarístic 
(1952-1967) van ser un projecte 
impulsat per l’església, i no per 
iniciativa privada o de l’Administració, 
com era habitual. Pretenia ser un 
model de regeneració urbana, però 
també d’ordre social i moral. El barri 
es va organitzar tenint com a punt 
central la plaça del Congrés i com  
a eix vertebrador el carrer de Felip II, 
que també era eix de connexió amb 
els barris adjacents. Seguint un 
model de ciutat oberta, els edificis  
es van construir en 16 illes (tancades  
i obertes) amb zones verdes, 
equipaments esportius, escolars  
i religiosos i locals comercials. Per 
garantir l’ordre moral, es va fer una 
adjudicació dels pisos tenint en 
compte aspectes com l’origen 
geogràfic, la professió o el nombre 
de persones de la família. El primer 
lliurament d’habitatges es va fer l’any 
1954, i la darrera illa de cases, que 
eren d’una qualitat una mica superior 
a la resta, els anys 1967-1968.

 

 

JARDINS DE MASSANA
Els jardins de Massana van ser 
construïts l’any 1953 a l’interior del 
grup d’habitatges coneguts com a 
Can Massana. Tenen forma de creu  
i consten de dues placetes laterals i 
una de central. La plaça central va  
ser el camp d’entrenament del Club 
Deportivo Viviendas del Congreso 
durant els anys 1957-1985. Era un 
equip lligat al barri i que lluïa a la 
samarreta els colors groc i blanc de  
la bandera del Vaticà. El camp de 
futbol era de terra i, com que estava 
envoltat pels edificis de Can Massana, 
localment era conegut com la “capsa 
de mistos”. El camp de futbol va 
desaparèixer el 1985 per deixar pas a 
la plaça de Massana. En l’actualitat al 
parc hi trobem àrees de jocs infantils, 
arbres i porxos coberts de vegetació.

 

JARDINS DE VÈLIA
Els jardins de Vèlia estan ubicats  
a l’interior de l’illa formada pels carrers 
de la Riera d’Horta, d’Ignasi Ros, de 
Pardo i de Vèlia. Aquesta illa interior 
també forma part de la configuració 
original dels Habitatges del Congrés 
Eucarístic. Va ser una pista de 
patinatge amb grades i vestuaris.  
La pista va quedar en desús i 
degradada. Actualment s’ha rehabilitat 
com un jardí obert al veïnat. Aprofitant 
la forma geomètrica, la part central  
té diferents usos: zona d’esbarjo, jocs 
infantils i jardí amb plantes i arbres.  
Els laterals són dues vies per a 
vianants, que faciliten el trànsit i les 
comunicacions entre el veïnat del 
carrer de Vèlia i del carrer de Pardo, on 
se situen les dues entrades als jardins.
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Masia de Ca n’Aloy l’any 1934. Fons: Carme 
Martín. Fotografia: família Sindreu.

Els habitatges del Congrés en construcció 
al 1955. Fons: AFB. Autoria: Josep Postius

El desaparegut camp de futbol a l’interior 
de Can Massana l’any 1983. Fons: AFB - 
Diari de Barcelona. Autoria: Pedro Madueño. 

La Urbanització Meridiana el dia de la  
seva inauguració, el 18 de juliol de 1944. 
Fons: AFB. Autoria: Pérez de Rozas.
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