
Impulsa la Regidoria  
de Memòria Democràtica  
amb la col·laboració de
la Taula de Memòria de  
Sant Andreu, el Districte
de Sant Andreu, el Centre
d’Estudis Ignasi Iglésias  
i el Museu del Disseny  
de Barcelona.

#MemòriaHabitatgeBCN

Centre d’Estudis  
Ignasi Iglésias:  
centreestudisignasiiglesias.
blogspot.com 

Museu del Disseny  
de Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/
museudeldisseny/es   

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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BARRI DE SANT  ANDREU DE PALOMAR  I LA CASA BLOCA CÀRREC DEL CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS



 

L’OBERTURA DEL PASSEIG  
DE TORRAS I BAGES
LOCALITZACIÓ: passeig de Torras  
i Bages amb carrer de Valentí Iglesias

L’obertura del passeig de Torras i 
Bages entre 1928 i 1932 va provocar 
una reestructuració del costat est  
de l’antic poble de Sant Andreu de 
Palomar, annexionat a Barcelona  
el 1897. El nou carrer anava des de  

ESCOLA MUNICIPAL 
IGNASI IGLÉSIAS 
LOCALITZACIÓ: passeig de Torras  
i Bages, 108

L’any 1930, l’associació Amics 
d’Ignasi Iglésias va engegar una 
campanya de recaptació de fons  
per aixecar una font en homenatge  
al poeta i dramaturg de Sant Andreu 
de Palomar. Tenint en compte que 
Ignasi Iglésias havia fet una defensa 
aferrissada de les escoles a l’aire 
lliure quan formava part del 
consistori barceloní, es va decidir 
destinar aquests diners a comprar  
la finca les Carasses per crear-hi  
una escola pública. 

L’escola, que formava part del Patronat 
d’Escoles Municipals, va obrir les 
portes al barri el mes de febrer de 
1931, però es va inaugurar oficialment 
el 17 de novembre d’aquell any. 
Durant la Segona República, la 
directora del centre educatiu, 
Montserrat Roca i Baltà, va promoure 
una renovació pedagògica seguint  
els principis de l’educació a l’aire lliure  
i amb una proposta de pedagogia 
activa i igualitària per a nens i nenes.  

Per aprofitar aquest recurs educatiu 
de proximitat, la Casa Bloc no  
preveia la creació d’una escola entre 
els equipaments comunitaris.  
Els infants de la Casa Bloc anirien a 
l’escola Ignasi Iglésias. Amb l’arribada 
del franquisme, el centre va canviar  
el model pedagògic i va passar a ser 
una escola només per a nens. 
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1 Vista aèria del passeig de  
Torras i Bages el 1934. Fons: AFB.  
Autoria: Josep Torres Clavé. 

2 L’escola Ignasi Iglésias al voltant de 1931. 
Fons: AFB. Autoria desconeguda. 

3 La Casa Bloc, en construcció, el 1935.  
Fons: AFB. Autoria: Josep Torres Clavé.
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el conjunt d’habitatges dúplex també 
preveia la creació d’espais i equipa -
ments comunitaris oberts al barri, 
com ara jardins, biblioteca, piscina, 
jocs infantils i petits comerços.

Fruit del context polític derivat de la 
Guerra Civil i de l’establiment de  
la dictadura franquista, l’edifici va ser 
ocupat per famílies obreres del barri 
de Sant Andreu, però també per 
famílies de militars, vídues de guerra 
amb criatures del bàndol franquista.

El 1947 es va construir un edifici 
annex per allotjar policies nacionals. 
Seria conegut com a “Bloc fantasma”, 
ja que no estava contemplat en el 
projecte original. Amb el restabliment 
de la democràcia, es va recuperar  
la titularitat pública de la Casa Bloc. 
L’any 2008 es va enderrocar el  
“Bloc fantasma”, retornant així 
l’aspecte original de la Casa Bloc. 
L’any 2011 es va rehabilitar l’habitatge 
1/11 —segons l’estat del 1939—  
per habilitar-lo com a pis museu. 

CASA BLOC (1933-1939)
LOCALITZACIÓ: Jardins Casa Bloc,  
carrer de l’Almirall Pròixida 

La Casa Bloc va ser projectada durant 
la Segona República, amb l’objectiu 
de crear un nou model d’habitatge 
que millorés les condicions de vida  
de la classe obrera. Va ser impulsada 
per la Generalitat de Catalunya i 
construïda entre els anys 1933 i 1939, 
per tal d’allotjar les famílies obreres 
del barri de Sant Andreu amb una 
arquitectura de qualitat que fomentés 
la vida en comú.

Els arquitectes Josep Lluís Sert,  
Josep Torres Clavé i Joan Baptista 
Subirana van bastir la Casa Bloc sota 
l’ideari del GATCPAC (Grup d’Artistes  
i Tècnics Catalans pel Progrés de 
l’Arquitectura Contemporània). Amb 
una arquitectura d’estil racionalista, 

la plaça d’Orfila fins al passeig  
de Santa Coloma. Es va alinear 
i anivellar respecte a l’església 
parroquial. La zona quedava  
dividida en dues parts: d’una banda, 
les terres de Valentí Iglésias i la seva 
masia, les Carasses, i, de l’altra,  
una petita capella i terres de conreu, 
on es construirà la Casa Bloc.  
Amb l’obertura del passeig, Sant 
Andreu passava a tenir tres grans 
vies: el carrer Gran de Sant Andreu,  
la rambla de Fabra i Puig i el passeig 
de Torras i Bages. 
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