
 

Ho impulsa la Regidoria de 
Memòria Democràtica amb 
 la col·laboració de l’Associació 
de veïns i de veïnes de  
La Verneda-Via Trajana,  
l’Espai Via Trajana, el Consell  
de Memòria Democràtica  
i Patrimoni Industrial de Sant 
Martí i el Districte de Sant Martí. 

#MemòriaHabitatgeBCN

Programa “Memòria de les lluites 
per l’habitatge a Barcelona”:  
barcelona.cat/memoriahabitatge

Associació de veïns i de veïnes  
Via Trajana-Verneda: 
passeig de la Verneda, 111-113

Espai Via Trajana,  
equipament municipal:  
www.instagram.com/espai 
viatrajana

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

EL BARRI DE  VIA TRAJANA A CÀRREC DE L’AVV LA VERNEDA - VIA TRAJANA I L’ESPAI VIA TRAJANA
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 EL MURAL: LES MEMÒRIES PASSADES  
I PRESENTS DEL BARRI 

VIA TRAJANA, 20

CASAL DE GENT GRAN 
AV. DEL FERROCARRIL, 11-13 (SANT ADRIÀ DEL BESÒS)

LA TÀPIA  
AV. DEL FERROCARRIL I PG. DE LA VERNEDA

LA FESTA DE L’ARBRE
 VIA TRAJANA, 28

AVV VIA TRAJANA I ESPAI VIA TRAJANA
PG. DE LA VERNEDA, 111-113

PONT SANTANDER
C. SANTANDER, 65

PISTA POLIESPORTIVA (QUILÒMETRE TRES)
VIA TRAJANA, 38
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EL MURAL: LES MEMÒRIES 
PASSADES I PRESENTS  
DEL BARRI
LOCALITZACIÓ: Via Trajana, 20

A principis del segle xx, Via Trajana 
era una zona de camps de conreu.  
La celebració del Congrés Eucarístic 
de 1952 va comportar la urbanització 
de la Diagonal i l’enderrocament de les 
barraques que hi havia instal·lades a  
la zona. Les famílies van ser reallotja-
des en blocs construïts a Can Clos, les 
Cases del Governador i Via Trajana. 

Durant el confinament de la covid-19 
es va crear la Xarxa de suport veïnal 
per cobrir les necessitats de les per-
sones del barri. Aquesta experiència 
ha fet emergir el record de la vida co-
munitària i la unió que es vivia als ini-
cis del barri. Per mantenir viu aquest 
esperit, la Xarxa, amb el suport del 
Casal Comunitari Espai Via Trajana i 
amb la coordinació i dinamització ar-
tística del col·lectiu La Matrioska, van 
impulsar la creació d’un procés artís-
tic i comunitari que unís les memòries 
passades i presents de Via Trajana.  
El resultat és un mural amb més de 
tres mil fotos, de vivències antigues  
i contemporànies, que configuren la 
imatge d’un pati interior dels primers 
blocs de Via Trajana. Aquests patis 
són símbol de la identitat del barri, 
testimonis de festes, convits i celebra-
cions, d’una vida veïnal compartida. 
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AVV LA VERNEDA -   
VIA TRAJANA I  
ESPAI  VIA TRAJANA
LOCALITZACIÓ: Pg. de la Verneda, 111-113

El veïnat es va organitzar com a Asso-
ciació de Veïns i de Veïnes per recla-
mar solucions a les problemàtiques 
estructurals dels habitatges. L’AVV  
La Verneda-Via Trajana va lluitar amb 
altres associacions veïnals com les de 
la Prosperitat, la Guineueta o el Turó 
de la Peira per reivindicar l’enderroca-
ment i la rehabilitació dels pisos afec-
tats per l’aluminosi i la construcció 
d’habitatges nous amb condicions 
dignes, segures i saludables. L’AVV va 
negociar el programa de rehabilitació 
per evitar l’especulació i per garantir 
la reubicació de la gent del barri.  
Les obres van començar el 1994 i es 
van dur a terme diverses fases fins al 
2006. Després del procés de remode-
lació urbanística, es va posar en marxa 
un projecte d’intervenció sociocultural 
(2008-2011). Així va sorgir la Comissió 
de festes Via Trajana i l’Espai Via 
Trajana, que d’ençà 2009 és un es-
pai de trobada per al veïnat i les as-
sociacions del barri, com el Club de 
Petanca i el Club de Tennis de taula. 

CASAL DE GENT GRAN  
DE VIA TRAJANA
LOCALITZACIÓ: Av. del Ferrocarril, 11-13 
(Sant Adrià del Besòs)

Els primers habitatges de Via Trajana 
eren blocs de dues plantes i pati interi-
or. Es van edificar amb material de bai-
xa qualitat i utilitzant una addició en el 
formigó armat de les estructures per 
accelerar-ne la construcció. Aquest 
formigó va causar patologies estruc-
turals als edificis, com l’aluminosi. Un 
d’aquests edificis acollia el centre soci-
al del barri, epicentre de la vida social i 
comunitària. Veïns i veïnes de totes les 
edats s’hi reunien per fer teatre, jugar  
a escacs, tennis i altres jocs de taula, 
berenar o mirar pel·lícules. Hi van actu-
ar artistes com Los Suaves, Los Salvas 
o Manolo Escobar, que arribava al barri 
de la mà de la Penya Manolo Escobar 
que es reunia al centre social. Com els  
altres blocs afectats per l’aluminosi, el 
centre social va ser enderrocat. Es va 
prometre que la reforma preveuria un 
nou centre social, però va ser substi-
tuït per l’actual casal de gent gran. 
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PONT DE SANTANDER
LOCALITZACIÓ: c. Santander, 65

El pont és un eix d’unió entre els 
barris de la Verneda i la Pau (Sant 
Martí) i del Bon Pastor (Sant Andreu), 
i entre Barcelona i les ciutats veïnes.  
L’AVV Verneda-Via Trajana, amb  
les associacions veïnals dels barris 
propers, va impulsar una iniciativa 
per reformar-lo, que es va aprovar  
en el Ple municipal de desembre de 
2019. La nova infraestructura preveu 
criteris de connexió de trama urbana, 
accessibilitat i sostenibilitat per  
posar al centre les persones i millorar 
el conjunt del seu entorn.

1 Veïns i veïnes de totes les edats  
es troben al Centre Social de  
Via Trajana. Foto cedida pel veïnat  
al col·lectiu artístic La Matrioska.

2 Nena jugant a les vies del tren  
que limiten el barri de Via Trajana. 
Foto cedida pel veïnat al col·lectiu artístic 
La Matrioska. 

3 Fotografia del pati interior d’un  
dels antics blocs del barri de  
Via Trajana. Foto cedida pel veïnat  
al col·lectiu artístic La Matrioska. 

4 Mural fotogràfic creat per  
La Matrioska, que reprodueix el  
pati interior d’un antic bloc del barri, 
espai de celebracions, festes i de vida 
comunitària. Autoria: Lo Relacional

5 Aquest banc-escultura marca 
la direcció a la següent pista 
esportiva del districte de Sant Martí. 
Autoria: Lo Relacional
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LA TÀPIA 
LOCALITZACIÓ: Av. del Ferrocarril i  
pg. de la Verneda (Sant Adrià del Besòs)

Els terrenys de Via Trajana pertanyi-
en a la marquesa de Montsolís, que 
els va cedir al Patronato Municipal 
de la Vivienda, amb la condició que 
el futur polígon industrial adquirís el 
seu nom. El polígon Montsolís es va 
crear el 1955, transformant la confi-
guració urbana i social de la zona. 
Les vies del tren de la línia R1, inau-
gurada el 1848 per unir Barcelona 
amb els centres industrials de la 
costa del Maresme, especialment 
amb Mataró, separaven el polígon 
industrial de Montsolís i el polígon 
residencial de Via Trajana. La via 
suposava un perill per a infants  
i joves que la utilitzaven com a  
espai de joc, però també era el pas 
pel qual el veïnat que treballava  
a les naus de Montsolís accedia al 
polígon o pel qual els treballadors 
de les naus de Montsolís que no 
eren del barri arribaven als bars del 
veïnat a l’hora de dinar. Per atendre 
les dues necessitats, un veí va 
construir un mur, conegut entre  
el veïnat com “la tàpia”. Era de  
pedra seca i anava deixant espais 
per facilitar la connexió amb el  
polígon Montsolís. Aquests espais 
buits van ser cimentats amb poste-
rioritat. La tàpia constitueix un dels 
símbols d’identitat del barri. 

LA FESTA DE L’ARBRE
LOCALITZACIÓ: Via Trajana, 28

El pla urbanístic de Via Trajana preveia 
principalment la construcció dels ha-
bitatges. Durant els anys cinquanta i 
seixanta hi va haver manifestacions  
i iniciatives veïnals per millorar les 
condicions de vida del barri. Alguns 
exemples són els talls de la Rambla 
de Guipúscoa per reivindicar l’arribada 
de l’autobús, o la festa de l’arbre, quan 
els veïns i les veïnes van plantar  
arbres per tenir zona verda i d’esbar-
jo. Memòria viva d’aquella època és  
el majestuós eucaliptus que té prop 
de 65 anys i ha estat testimoni de 
totes les transformacions del barri.  
El transformador també ha esdevin-
gut símbol de les lluites veïnals: els 
talls de llum eren habituals, ja que no 
tenia prou potència per donar servei  
a tots els habitatges. Això ha deixat 
records particulars en la memòria del 
veïnat, com celebrar Cap d’Any men-
jant el raïm a les fosques o el dia que 
tot el barri es va quedar sense veure 
l’últim capítol de la sèrie Marco.

PISTA POLIESPORTIVA
LOCALITZACIÓ: Via Trajana, 38 

La pista esportiva és una de les  
reivindicacions històriques del veïnat. 
Actualment, el barri ha viscut una 
nova remodelació que ha permès pa-
cificar el trànsit i millorar la qualitat de 
l’espai públic, renovant el clavegueram, 
adequant l’enllumenat, plantant més 
vegetació i habilitant zones d’esbarjo 
veïnal com els horts urbans, zones 
per a gossos i la remodelació de les 
pistes del Club de Petanca Trajana. 
L’obra s’emmarca dins de les actua-
cions del Pla de Barris i ha estat 
llargament reivindicada pel veïnat. 
La pista està ubicada en el quilò-
metre tres d’un recorregut senyalit-
zat per connectar les diverses  
pistes esportives de Sant Martí. Amb 
accions simbòliques com aquesta, el 
barri va deixant enrere l’aïllament del 
passat, i qui sap si d’aquí a uns anys 
ja ningú dirà “anem a Barcelona”.  


