
 
 
Petició ciutadana per a la memòria històrica i la senyalització 
dels barris de barraques de Barcelona 
 
 
Antecedents 
 
Els últims grans nuclis de barraques de Barcelona es van enderrocar poc 
abans dels Jocs Olímpics. La ciutat girava full a un episodi de la seva història 
que havia durat un segle. El rastre dels llocs on hi havia les barraques s'ha 
esborrat. On hi havia Can Valero i altres nuclis de barraques de Montjuïc, hi 
ha el Palau Sant Jordi i el Jardí Botànic. On hi havia el Camp de la Bota hi ha 
el Fòrum. A la zona que ocupava el gran barri del Somorrostro hi ha el Port 
Olímpic i les platges de la Barceloneta i de la Nova Icària. On hi havia la 
Perona hi ha el parc de Sant Martí i s‟hi construeix la nova estació de l‟AVE de 
la Sagrera. Només en alguns indrets del Carmel i al turó de la Rovira hi 
queden vestigis de les barraques.  
 
Però la memòria no ha desaparegut en els milers de persones que van viure 
aquella realitat, en alguns casos durant molts anys. Ells i els seus familiars, 
habitants dels nous barris de la ciutat, són una part important de la 
ciutadania de Barcelona. Alguns han preferit oblidar uns anys difícils, però per 
molts aquella experiència forma part de la seva vida i també de la vida de la 
ciutat. Creuen que no s'ha d'oblidar el passat. 
 
Del juliol del 2008 a l‟abril del 2009, el Museu d‟Història de Barcelona va 
presentar l‟exposició “Barraques. La ciutat informal”, un important impuls per a 
la recuperació d‟una història oblidada. El dossier “Memòria del barraquisme”, 
en el número 106 de la revista Carrer, de la FAVB, també va aportar molta 
informació. I a TV3, amb un reportatge del programa “30 Minuts” i el 
documental “Barraques. La ciutat oblidada”, que es va emetre al programa 
“Sense ficció”, també s‟ha plantejat que cal recordar una part important de la 
història col·lectiva, a partir de la qual van sorgir moviments veïnals que han 
contribuït a configurar la ciutat actual.  
 
Alguns dels protagonistes del documental creuen que s'ha esborrat massa la 
memòria del barraquisme, i que caldria un reconeixement públic del que 
van ser aquells anys. En concret expressen aquesta idea Rafael Usero, 
referent a les barraques de Montjuïc, i Julia Aceituno i el seu germà José en 
relació amb el desaparegut barri del Somorrostro. Julia Aceituno lamenta al 
final del documental que no hi hagi ni una placa que recordi que allà hi va haver 
un enorme barri de barraques on van viure milers de persones en molt males 
condicions. Demana a l‟Ajuntament que es posi el nom de Somorrostro a una 
de les platges on hi havia el barri i que es recordi al nomenclàtor.  
 
Julia Aceituno: “No quieren recordar que aquí estuvo el Somorrostro. Pues 
estuvo. Y estuvo muchos años, de sufrimiento, de penuria... 
José Aceituno: “No, no hay ni un letrero que ponga Somorrostro…” 
 



Julia Aceituno: “Nosotros sufrimos mucho, pero al final hemos tenido la 
recompensa.  Pero lo único que echo en falta es que hay carteles que pone: 
„Avenida Icaria‟, „Bogatell‟… ¿Y el Somorrostro, dónde lo han dejado? Porque 
allí estuvo el Somorrostro. Quieran o no quieran, estuvo allí el Somorrostro. 
Yo creo que los que hemos vivido allí nos merecíamos por lo menos que 
en las placas el Ayuntamiento hubiera puesto „Somorrostro‟. Yo voy a  
escribir una carta al Ayuntamiento y se lo voy a solicitar, que pongan que 
allí estuvo el Somorrostro. Porque es como un homenaje para todos los 
que vivimos allí. No ya por nosotros, sino por todos. Porque nos lo 
merecemos, creo yo.”    
 
Aquesta demanda formulada per la Julia Aceituno ha tingut un gran ressò en 
forma d‟articles als diaris, cartes, correus electrònics i comentaris; és la prova 
que moltes persones creuen que la demanda és justa i que la ciutat té un deute 
pendent amb els que van viure a les barraques.  
 
Els autors del documental, Alonso Carnicer i Sara Grimal, juntament amb els 
historiadors Mercè Tatjer, Oriol Granados i Jaume Fabre, representants del 
món veïnal com Custodia Moreno i José Molina, i persones que van viure als 
barris de barraques com Rafel Usero, han elaborat la petició, les propostes i els 
documents que us adjuntem. S’hi han adherit 77 entitats i més de 800 
persones de diversos àmbits professionals, acadèmics i socials, un suport prou 
representatiu del conjunt de la societat barcelonina.  
 
A més, s‟inclouen textos en suport de la petició de Jordi Borja, Teresa San 
Román, Lluís Permanyer, Jaume Fabre, Maruja Torres, Francesc Caballé, 
Manel Risques. Rafael Hinojosa, Maria Favà, Maria Dolors Renau, Ramon 
Folch, Mònica Terribas, Josep Cruanyes, Rosa Domènech, la FAVB, la 
CONFAVC, l‟Agrupació d‟Arquitectes Urbanistes de Catalunya, el grup Pas a 
Pas, la revista “Carrer”, el Centre d‟Estudis de Montjuïc, l‟AV la Satalia, 
l‟Associació Cultural la Fraternitat-Barceloneta i comentaris de moltes altres 
persones que s‟hi han adherit. 
 
 
 
 
Comissió ciutadana per a la recuperació de la memòria dels barris de 
barraques de Barcelona, formada per Alonso Carnicer, Sara Grimal, Mercè 
Tatjer, Oriol Granados,  Custodia Moreno i José Molina. 
 
Amb l’assessorament de Jaume Fabre i Rafel Usero. 
 
Barcelona, 9 de novembre del 2010  
 
 
 
 
 
 
 



Petició ciutadana 
 
Els sotasignats demanem que es faci realitat la petició de recordar 
l’emplaçament del barri de barraques del Somorrostro i que es restitueixi 
aquest nom a un tram de la platja de Barcelona, i també a través del 
nomenclàtor i d’una senyalització o commemoració adient a la platja o el 
seu entorn. Seria un reconeixement públic d’una realitat que forma part de 
la història de la ciutat, un homenatge a les persones que vivint-hi en 
condicions molt difícils, van contribuir a fer gran Barcelona, i una 
recuperació de la memòria històrica per al coneixement de les 
generacions actuals i futures.  
També demanem la senyalització i commemoració sobre el terreny, amb 
plaques, del Somorrostro i d’alguns dels altres barris de barraques més 
significatius que hi va haver a la ciutat de Barcelona, com els que hi havia 
a la muntanya de Montjuïc, al Carmel i al turó de la Rovira o els barris de 
la Perona i del Camp de la Bota, entre d’altres. 
 
 
Adhesions 
 
La llista de les 78 entitats i més de 800 persones que s‟hi han adherit van 
detallades al final d‟aquest document. 
 

 
Propostes per a la senyalització dels indrets on hi va haver els 
principals nuclis de barraques de Barcelona      

 
 

Els desapareguts barris de barraques de Barcelona formen part de la història i 
de la memòria viva de la ciutat. Proposem recordar l‟emplaçament dels més 
importants, amb una senyalització. Es proposa la col·locació de 4 plaques 
commemoratives de format gran per fer visible la situació, l‟extensió i les 
condicions de vida dels barris de barraques més significatius i representatius, i 
de 8 plaques de senyalització per recordar l‟emplaçament d‟altres nuclis 
d‟especial importància. 
 
El Somorrostro i barris de barraques del litoral 
 
Abans dels Jocs Olímpics del 92 es va proposar el nom de platja del 
Somorrostro per al tram de platja que va des de l‟Hospital del Mar fins al moll 
de la Marina, i així va aparèixer en plànols editats per l‟Ajuntament de 
Barcelona, però mai no es va plasmar físicament al lloc ni es va senyalitzar, i 
tampoc no figura al nomenclàtor. S‟ha proposat a la Ponència del Nomenclàtor 
recuperar el nom de Somorrostro que la platja va tenir al llarg d‟un segle.  
 
També es proposa retre un homenatge, amb una placa commemorativa de 
format gran situada a la platja del Somorrostro, a les persones que van viure 
en condicions molt precàries en aquest barri i els altres nuclis de barraques del 
litoral de Barcelona des de la Barceloneta fins al Besòs com el Bogatell, la Mar 
Bella, Pequín i el Camp de la Bota. 



 
Al Fòrum hi ha un espai amb el nom de Parc del Camp de la Bota, a pocs 
metres del monument dedicat als que van morir afusellats en aquell indret 
després de la Guerra Civil i durant la dictadura. Es proposa recordar amb una 
placa de senyalització que durant més d‟un segle, en aquell lloc, hi va haver 
un important barri de barraques anomenat Pequín i també Camp de la Bota.  
 
Al voltant del cementiri del Poblenou hi havia un dels últims barris de barraques 
que va desaparèixer a Barcelona, el nucli de Rere Cementiri; es proposa 
recordar-lo amb una placa de senyalització que també recordaria els nuclis 
propers, igualment al Poblenou, del Bogatell i la Mar Bella. 
 
Barris de barraques de Montjuïc 
 
A la muntanya de Montjuïc hi va haver la concentració més gran de barraques 
de la ciutat de Barcelona, repartides en diversos nuclis. Proposem col·locar una 
placa commemorativa de format gran per recordar la situació dels nuclis més 
importants i la història del barraquisme a la muntanya. La ubicació seria al 
vessant de migdia de Montjuïc, prop del Jardí Botànic i de l‟estadi de Montjuïc. 
En aquesta zona hi havia més de 8.000 barraques. La placa commemorativa 
recordaria els barris de Can Valero i les Banderes i també el conjunt dels 
diversos nuclis desapareguts de la muntanya de Montjuïc. 
 
Tres plaques de senyalització servirien per identificar i recordar els llocs on hi 
havia altres nuclis de barraques especialment significatius de Montjuïc: Tres 
Pins, el Poble-sec i Jesús i Maria (Can Tunis). 
 
Barris de barraques del Carmel 
 
L‟Agència del Carmel, el Museu d'Història de Barcelona i Memorial Democràtic 
treballen en un projecte per recuperar i museïtzar les restes de les bateries 
antiaèries del Turó de la Rovira i també les restes de barraques que han 
quedat en aquell mateix indret. Els vestigis de les barraques del turó, que ara 
s‟estan restaurant, tenen un gran potencial per explicar la història del 
barraquisme a Barcelona. Proposem la col·locació d‟una placa 
commemorativa de format gran a la zona del cim i dues plaques de 
senyalització dels altres nuclis de barraques més importants que hi va haver a 
la zona de Can Baró: Raimon Casellas i Francesc Alegre.  
 
Barri de la Perona i altres barris de barraques de la ciutat 
 
El barri de la Perona, al districte de Sant Martí, va tenir una gran importància, 
sobretot als anys finals del barraquisme, i es proposa recordar-ne 
l‟emplaçament i la història amb una placa commemorativa de format gran. La 
situació de l‟antic barri coincideix amb l‟actual ronda de Sant Martí, paral·lela a 
la via del tren de la Sagrera, i el parc de Sant Martí. 
 
El nucli de barraques de la Diagonal i de Santa Gemma, esborrat d‟urgència 
les setmanes anteriors al Congrés Eucarístic del 1952 i que s‟estenia per la 



banda de muntanya de la Diagonal, des de Capità Arenas fins a Numància, 
també mereix ser objecte de record amb una placa de senyalització. 
 
 
La senyalització 
 
 
En un extens dossier, la Comissió ciutadana fa propostes detallades sobre els 
punts on podrien situar-se les plaques, s‟aporta una informació essencial de 
cada nucli i es donen indicacions sobre el format, el text i el grafisme de les 
plaques. També s‟indica amb una estrella, als plànols de cada zona, els llocs 
on es podrien situar les plaques commemoratives i les de senyalització, amb 
fotografies dels mateixos llocs en el passat i actualment.  
 
El contingut de les plaques hauria de ser alhora commemoratiu i informatiu. 
Haurien de ser un record i un homenatge als habitants dels barris de barraques 
que durant moltes dècades van haver de fer front a dures condicions de vida 
davant la crònica falta d‟habitatge a la ciutat. I, al mateix temps, donar 
informació sobre els anys d‟existència dels barris, la seva extensió, per què van 
sorgir i com van desaparèixer, detalls sobre la vida quotidiana i la plena 
integració dels seus habitants en la vida econòmica i social de Barcelona, 
malgrat les dificultats. 
 
Les 4 plaques de format gran incorporaran un element en relleu que permeti 
visualitzar a cadascun dels àmbits principals la situació dels diversos nuclis i 
donar una idea de la transformació del territori. Les 8 plaques de 
senyalització mantindrien una coherència de disseny amb les anteriors i 
aportaran informació històrica sobre nuclis especialment significatius. El conjunt 
pot obrir una finestra cap al passat i cap al coneixement d‟una part de la història 
fins ara poc coneguda per a molts ciutadans, i també per als que la van viure i 
els seus descendents. 
 
La proposta no exhaureix les possibilitats de senyalització, però ha volgut 
limitar-se als nuclis que històricament han tingut més importància.  
 
El conjunt dels senyals donarà peu a itineraris per conèixer l‟extensió del 
barraquisme i els profunds canvis que han tingut lloc a la ciutat. Des del Museu 
d‟Història de Barcelona es faria una guia de la Barcelona de les barraques i 
diversos centres d‟estudis es proposen contribuir a la divulgació de la història 
dels diversos barris. 
 
Un cop instal·lades les plaques, exposicions temporals o permanents podrien 
aportar més informació i mostrar imatges dels nuclis de barraques i els seus 
habitants. A més, es podrien fer diverses activitats participatives, com ara 
debats i taules rodones, als districtes de la ciutat on es posaran les plaques.  
 
Hi ha propostes per a nuclis de barraques que estaven situats als districtes de 
Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Monjuïc, Horta-Guinardó i les Corts.  
 



La Comissió per a la recuperació de la memòria dels barris de barraques de 
Barcelona ha elaborat documents en què es recull una detallada cronologia 
dels barris de barraques més importants: el Somorrostro, Montjuïc, el Carmel 
i la Perona, amb una amplia recerca a hemeroteques, arxius documentals i 
fotogràfics. Poden ser de molta utilitat per tal de definir la senyalització i també 
com a base per a possibles exposicions. 

 
 
 
Alguns dels comentaris publicats que fan referència a aquesta 
petició 
 
 
Ferran Monegal: “Els supervivents del Somorrostro”, El Periódico, 7 abril 2009: 
    “Els germans Aceituno (Julia i José) passejaven per la que abans era sorra 
bruta, avui magnífica i daurada alfombra per a banyistes. Julia deia, recordant 
la barraca de tres metres quadrats on vivien: "L'únic que trobo a faltar és que 
han posat els noms d'avinguda d'Icària, de Bogatell... ¿I el Somorrostro? ¿On 
l'han deixat? Vulguin o no, el Somorrostro va ser aquí. L'Ajuntament també 
hauria de posar una plaqueta. So-mo-rros-tro. Un homenatge a tots els que 
vam viure aquí". Ho deia sense ira. Suaument. Però ferma. A casa estem amb 
Julia Aceituno.” 
 
Ramon Solsona: “El Somorrostro no va existir”  Avui, 18 abril 2009: 
    “A la Barcelona que s'autoproclama guapa se li fa incòmode recordar on i 
com s'amuntegava la mà d'obra barata ahir per no haver de fixar-se en la 
d'avui. Però la gent viu, recorda i explica. Una dona gran es queixava a TV3: 
per què la llampant Barcelona Olímpica que es va alçar on hi havia hagut el 
Somorrostro va ignorar olímpicament aquest nom? El Somorrostro va 
desaparèixer en un sol dia, el 25 de juny de 1966. Franco era de visita a 
Barcelona i va presidir unes maniobres navals a la platja. Els habitants del barri 
van ser traslladats a corre-cuita, dispersats i encabits de mala manera. Però la 
Barcelona democràtica sembla continuar l'emmascarament d'aquella mala vida. 
És un lífting molt senzill: esborres la paraula Somorrostro del nomenclàtor i, 
alehop! la platja superpoblada i misèrrima no ha existit mai.” 
 
Jordi Puntí: “Dies del Somorrostro”  El Periódico, 7 novembre 2009:     
   “Són persones que van créixer en una barraca, i que parlen amb una dignitat i 
un orgull que et fan posar la pell de gallina. Veiem una senyora que va créixer 
al Somorrostro –en una barraca de tres metres quadrats–, passejant avui per la 
platja. Reconeix aquells paratges, el lloc exacte on va viure, però la seva 
memòria és gairebé virtual perquè no queda cap senyal que recordi tot allò.“ 
 
Jaume P. Sayrach a Fòrum Grama, 25 agost 2009:   
    “La dona concloïa: „Ha valido la pena, todo lo que pasamos‟. Quin goig 
sentir-la feliç. I quina tristesa, d‟altra banda, pensar en la insensibilitat de la 
ciutat, al llarg de tants anys. I el punt de tristesa, que no costaria gens d‟esvair, 
perquè la dona té tota la raó: “Lo que me sabe mal es que ahora donde 
estaban las barracas se ha construido una gran avenida a la que le han puesto 



el nombre de Avenida Icaria. Ninguna plaquita recuerda el Somorrostro, no 
costaría nada colocar una placa con este nombre”.  
 
Víctor-M. Amela: "Barracas"  La Vanguardia, 15 gener del 2010:  
     “El reportatge va incloure valuoses filmacions de les barraques, i fotografies 
conservades pels entrevistats com a records d'infantesa... Així vaig saber que 
on avui s'alça l'edifici de l'editorial Planeta (ex- Banca Catalana) hi va haver 
coves en què van viure, acabats d'arribar als anys 40, pobres i perdedors. I que 
al Bogatell, a la platja olímpica on s'esbargeixen turistes de mig món -i jo, que 
hi visc a prop-, hi va haver molta misèria desesperada, amuntegada, entre 
rierols fumejants de sulfur i merda, fustigats pel vent, la sorra i els embats del 
mar. "Si deies que vivies aquí, ningú et donava feina. Eres com un il·legal. Per 
què aquí no hi ha una placa per recordar-nos? No ens ho mereixem?", es 
lamentava una de les barcelonines que van créixer en aquelles barraques de la 
platja. Sí, però som nous rics que encara ens avergonyim de les suors i les 
penúries de la nostra gent gran.” 
 
Joan Carles Peris:  carta al "Diari de Terrassa", 9 de novembre del 2009:  
     “Les imatges i la potència de la narració dels protagonistes fa de 
“Barraques” una peça indispensable per retrobar una part del nostre passat, del 
dels nostres pares o avis, que sembla que s‟hagi volgut esborrar. El 
documental reivindica una “memòria històrica” molt més social que política; 
molt més humana que urbanística.  
     Julia Aceituno, que va viure molts anys a la platja del Somorrostro –ara 
platja cool de la façana olímpica de Barcelona- es lamenta que ni una placa, ni 
un rètol, recordi avui el lloc on es van veure obligats a malviure, al costat del 
mar que una nit de 1958 es va emportar mig barri.” 
 
Lluís Permanyer: “Somorrostro”  La Vanguardia, 21 octubre del 2010:  
     “Tengo noticia de una iniciativa ciudadana cualificada que ha solicitado 
oficialmente a la Ponència del Nomenclàtor la siguiente petición: que la porción 
de playa que media entre el Hospital del Mar y la calle Marina pase a 
denominarse Platja del Somorrostro. Me parece razonable y lo que es más: me 
parece justo. Se trata de un nombre inocuo y neutro, sin la menor connotación. 
Este topónimo es el que de forma anónima se acabó por imponer de una forma 
natural a partir de un determinado momento del siglo XIX y que permaneció 
vigente hasta hace muy pocos años. La transformación urbanística lo borró del 
mapa. Fue un error, que ahora puede y debe ser subsanado. Pero hay más: es 
justo que así sea. Se trata de restituir la memoria histórica del lugar, de aquel 
poblado de barracas, en el que innúmeros barceloneses, también ciudadanos, 
evidenciaron que deseaban integrarse, pero que una intolerable realidad social 
se lo impedía. A todos ellos, se llamaran Carmen Amaya o no, importa ahora 
recordarlos. Y para conseguirlo es tan sencillo y factible como colgar una lápida 
del callejero que así lo certifique para siempre. El Somorrostro también fue un 
barrio; peculiar, sí, pero un barrio de Barcelona. Lo merece.” 
 
Lluís Permanyer: “Restituir la playa del Somorrostro”  La Vanguardia, 28 
octubre del 2010: 
     “Somorrostro es un topónimo norteño. En Santander hace honor a su origen 
latino (summum rostrum: promontorio mayor) y da nombre a un cerro. En 



Vizcaya es de signo contrario: bautiza un valle, escenario de una crucial batalla 
carlista. Esta denominación en su vertiente militar fue empleada para bautizar 
un tipo de cañoneras fluviales. Ignoramos qué razón indujo a incorporarlo en 
Barcelona. 
     Aunque desde el siglo XVIII ya había en aquella zona playera barcelonesa 
algunas barracas de pescadores, la primera vez que aparece documentada la 
palabra Somorrostro es en 1879: figura en un permiso municipal de obras 
industriales. 
     De aquella fecha en adelante se encuentra mentada en una variedad 
cuantiosa de documentos, sean o no oficiales. Importa hacer hincapié en que 
no proviene de una sola fuente especializada, sino que ha sido citada por los 
motivos más variados. 
     Verbigracia: en un bando de Rius i Taulet sobre baños, en crónicas de 
sucesos, en una petición para poner en pie una barraca, en la solicitud de un 
concejal para urbanizar la barriada, en el ruego del gobernador al alcalde para 
que mejore la salubridad del lugar, en un decomiso de contrabando, a raíz de 
los temporales marítimos, en un anuario estadístico que ya contabilizaba 63 
barracas, en el razonamiento de un concejal que se opone a que se instale allí 
un tiro al pichón, cuando Fomento municipal abre una calle, al montar la Cruz 
Roja una tienda de campaña para vacunar a los barraquistas, al pedir el 
gobernador que se instale una fuente, en la inauguración potr parte de los 
lerrouxistas de una Casa del Pueblo, en la rotulación de toda clase de planos 
(destaca por su precisión el de 1927 de Vicenç Martorell), en los reportajes que 
desde 1932 se publican en “la Vanguardia” y otros rotativos, en la atención que 
le prestan las catequesis religiosas. En 1954 fueron censadas más 2.400 
barracas y unas 15.000 personas apretujadas a lo largo de un kilómetro y pico 
de playa. Nonell, innúmeros fotógrafos, Rovira Beleta y otros artistas 
inmortalizaron el lugar. 
     He sintetizado la investigación llevada a cabo por Mercè Tatjer, Alonso 
Carnicer y Sara Grimal, miembros de la Comisión para la Recuperación de la 
Memoria de los Barrios de Barracas de Barcelona. Documentan así la petición 
oficial de que una porción de la playa recupere aquel nombre histórico, el que 
le será arrebatado luego de  derribar el Somorrostro para que Franco no lo 
viera, con motivo la Semana Naval de 1966. 
     Me parece razonable que así sea, por justicia histórica hacia todos aquellos 
barceloneses que allí sobremorían confinados por discriminación social, pese a 
que se sentían ciudadanos y pugnaban por integrarse.” 
 
Jordi Borja, geògraf i urbanista: “Somorrostro, la dignitat del nom”  El 
País, 10 novembre del 2010 
     “Qui perd els orígens perd la identitat diu Raimon en una de les millors 
cançons que s‟han escrit mai en català. Lacan escriu  que per existir i ser 
reconegut pels altres cal tenir un nom propi, específic, siguis una persona o un 
lloc. Quan s‟esborren les paraules es nega allò que significaven. Es lamentable 
l‟afany que va haver-hi en el passat d‟esborrar el nom de Somorrostro del 
Nomenclàtor municipal i que més tard quan després dels Jocs Olímpics la 
platja i el nom s‟havien recuperat l‟Ajuntament democràtic no s‟atrevís a 
mantenir el nom històric. Tot plegat forma part d‟una política, inconscient o 
deliberada, tant se val, d‟esborrar el passat de ciutat industrial i treballadora, de 
barraques i de nous vinguts abans de la resta d‟Espanya, ara de tot el món. El 



patrimoni històric i cultural s‟ha reservat fins fa molt poc temps als palaus i a les 
esglésies, a polítics i a militars, però no a les fàbriques i als habitatges obrers, 
ni a les lluites socials. 
     Visc davant mateix de la platja del Somorrostro, surto de casa i tres minuts 
després trepitjo la sorra, entre l‟Hospital del Mar i el Port Olímpic. Per mi el nom 
del Somorrostro em recorda no solament la misèria i la injustícia de la 
Barcelona de la meva infància i joventut, també l‟afany de viure, el combat 
quotidià de la gent que hi vivia, que en les condicions més adverses van lluitar 
per sobreviure amb dignitat, van contribuir a la seva manera a fer la ciutat 
actual. Ens referim a una població nombrosa, uns 200 000 “barraquistes” entre 
anys 50 i 60. El nombre estable era aproximadament uns 100 000 que 
augmentaven i es renovaven regularment. La seva gran majoria gent 
treballadora, ni marginal ni delinqüent, mal pagada i en permanent precarietat. 
Quan iniciava els estudis universitaris, ara fa 50 anys, vaig freqüentar les 
barraques del Somorrostro i del Bogatell, molt a prop unes de les altres. Havia 
conegut les barraques de la Perona (a la vora del Pont del Treball), de Can 
Valero (a Montjuïc), del Guinardó (sobre l‟Hospital de Sant Pau) i de Les Corts 
(de camí del vell camp del Barça). I fins i tot les coves de Collblanc i El Carmel. 
Al Bogatell i Somorrostro la impressió era més dura, a la vora d‟un mar que 
amenaçava unes barraques que en prou feines s‟aguantaven, una platja bruta 
(la de La Resaca, una de les primeres novel·les de Juan Goytisolo), sense 
aigua, ni electricitat, matalassos i mantes directament sobre la sorra, ni 
clavegueres ni enllumenat. Arribar-hi seguint el col·lector a cel obert del 
Bogatell i saltant per sobre les diverses vies del ferrocarril era passar al altre 
costat del mirall.  
     Però quan et trobaves al capvespre amb els “altres ciutadans” et rebien 
amablement i t‟oferien un cafè, els grans venien de treballar, sovint a la 
construcció o al servei domèstic, els nens anaven a l‟escola, i els gitanos 
acumulaven tot allò que es podia vendre. Les barraques estaven relativament 
netes i ordenades malgrat la brutícia del entorn. I a un inexpert estudiant de 
Dret li demanaven què podien fer per que no els expulsessin de la barraca, o 
que admetessin els fills a l‟escola, o somiaven que algun dia podrien accedir a 
un pis. 
     El nom de Somorrostro es molt anterior a les barraques, ve del segle XIX. 
Es el barri d‟on va sortir Carmen Amaya, recordin la gran pel·lícula de Rovira 
Beleta Los Tarantos. I milers d‟herois anònims que lluitaven per viure i per 
progressar. No es mereixen ni l‟oblit ni ser menystinguts, ni tenien la culpa de 
viure en una barraca ni era una vergonya. La vergonya en tot cas l‟han de tenir 
les autoritats de l‟època, els benestants que se‟n aprofitaven, els pagaven 
misèria i els tractaven malament, i tots aquells que miraven cap una altre costat 
per no veure-ho. La vergonya l‟han de tenir els que ara volen que s‟oblidi que 
allà van viure molts milers de ciutadans als que se‟ls hi negaven els drets més 
elementals. I que malgrat tot van conquistar la ciutadania.  
     La Comissió ciutadana per a la memòria dels barris de Barcelona es una 
iniciativa de dos periodistes de TV3, Alonso Carnicer i Sara Grimal (que van 
recollir la petició de Julia Aceituno, exhabitant del Somorrostro) als quals s‟han 
afegit Mercè Tatjer, Custodia Moreno, Oriol Granados, José Molina i Jaume 
Fabre. Aquesta Comissió promou la recuperació dels noms i de la localització 
de les barraques. Per combatre la injustícia del present, per no repetir en el 



futur les del passat, cal fer memòria de quan la ciutat amb nom no era capaç de 
mirar “donde la ciudad cambia su nombre”, com deia Paco Candel. 
 
Maruja Torres: “El nombre de Somorrostro”  El País Semanal, 7 novembre 
del 2010 
     “¿Guardan ustedes en algún rincón de su cerebro el recuerdo de un lugar 
en el que nunca estuvieron, de un nombre que escucharon o pronunciaron sin 
poner jamás los pies en el territorio que designaba? No crean que me refiero a 
sitios míticos –o mitificados– por el deseo: Shangri-La, Katmandú, Saigón o los 
fiordos noruegos, pongamos por caso. Eso sería irreal. 
     El lugar nunca visitado y, sin embargo, presente en el bagaje de mis 
evocaciones era muy pobre y muy real. Se llamaba Somorrostro, y ocupaba un 
trozo de playa de Barcelona, entre lo que hoy es el Parc de Recerca Biomèdica 
y la playa del Bogatell. Es decir, delante del hospital del Mar (el que salía en la 
película Todo sobre mi madre). En el Somorrostro, el flamenco fue quejío puro: 
de allí surgió Carmen Amaya, la más grande bailaora de bronce y pena. 
Caminaba descalza hasta el restaurante Las Siete Puertas (en castellano 
entonces), para dejar atónitos a los señoritos. 
     Quienes apreciaron la luminosidad del Mediterráneo penetrando en el 
recinto en el que agonizaba Penélope Cruz deben saber que en aquella arena 
sobrevivieron desde finales del siglo XIX unas 16.000 personas. Luchando 
contra la miseria, en chabolas construidas con materiales diversos, con 
tablones y desechos depositados en el mar por la resaca. En 1966, con motivo 
de unas maniobras navales que iba a presenciar el llamado Caudillo, se limpió 
la arena de barracas y personas. Y poco a poco desapareció el recuerdo. Y 
hasta desapareció el Caudillo. Al menos, físicamente. 
     Nunca pisé el Somorrostro, lo entreveía de pequeña los domingos, cuando 
iba apretujada en el tren que nos llevaba a la playa del Mas Nou, a pasar el día 
con la tartera a cuestas. Pero sabía qué era el Somorrostro: un hogar peor que 
el Barrio Chino. En lo que hoy es el Raval, las mujeres usaban el nombre –
Somorrostro, Somorrostro– bien para amenazarnos –“Si no te portas bien, 
acabarás viviendo en una barraca como las del Somorrostro”–, bien para que 
pecháramos con resignación con nuestra suerte: “¿Te quejas porque a tu edad 
tienes que dormir en la cama turca con tu madre? ¿Porque la humedad de las 
paredes te produce bronquitis? ¡Ay, desgraciada! ¿No ves que peor sería que 
tuvieras que vivir en una barraca del Somorrostro?” 
     Somorrostro. Un nombre potente. Buscando su etimología, he encontrado 
una procedencia latina: summum rostrum, promontorio mayor, al menos eso se 
dice del cerro del Somorrostro, en Santander, lindando con Vizcaya. Pero más 
que nada a mí, que desde pequeña me gustó jugar con las palabras, me 
apetece repetir: “Somorrostro, Somorrostro… Somos Rostros, Somos 
Rostros…”. Esa letanía, que los desaparecidos de la playa de Barcelona sin 
duda susurran cada amanecer –estuvimos aquí, fuimos gente–, ha acabado 
por tener sus frutos. 
     Si no me equivoco, cuando escribo esto, lo que los cronistas de fuste 
denominan “una iniciativa ciudadana cualificada” está teniendo lugar para que 
esa parte del litoral barcelonés que va del hospital del Mar hasta el final de la 
calle de la Marina se llame Platja del Somorrostro. Para que así, su historia 
irrenunciable tenga una presencia tan verdadera –al menos en la piedra, en el 
mármol– como lo fue la existencia de su carne. 



     Es un trabajo, el de hacer justicia al Somorrostro –y a otros barrios de 
chabolas que en mi ciudad dieron cobijo a los inmigrantes, dada la precariedad 
de la vivienda–, que debemos a la Comissió Ciutadana per a la Memòria dels 
Barris de Barraques de Barcelona, formada por gente empeñada en que no 
desaparezcan ni el recuerdo ni la gratitud debida. Hubo muchos hacinamientos 
humanos en lugares que hoy pertenecen a la ciudadanía. Al menos, una placa 
o un monumento que nos hable de quienes tejieron esa parte de la urbe con su 
sacrificio y su sufrimiento. Formaban parte del grupo al que Francesc Candel 
denominaba los otros catalanes. Contribuyeron a la grandeza de mi ciudad, 
posiblemente echándole más valor que los patricios que se atribuyen todo el 
mérito. Que no haya olvido, pues. 
     Y que nos devuelvan, a quienes sabemos qué fue aquello, el derecho a leer 
con orgullo la palabra. Somorrostro. Somos Rostros, estamos entre vosotros.” 
 
Maria Favà Compta, periodista: “Retornar el nom a cada cosa” Público, 10 
novembre del 2010 
     Per als veïns del Poblenou de mitjan segle passat, la gent que vivia al 
Somorrostro, entre el Bogatell i el mar, no eren ni més bons ni més dolents ni 
més pobres que els que vivien a les casetes del darrere del cementiri, a les 
barraques del Camp de la Bota o a Pequín. El Poblenou, un barri aleshores 
més humil, estava envoltat d'un cinturó de misèria i molt sovint, des de la ciutat 
gran, confonien bou per bèstia grossa. "Mira, aquestes nenes, per ser del 
Poblenou, trobo que van bastant arregladetes", comentava una dona a Arenys 
de Mar un dia d'hivern del 1961 quan les alumnes de les monges franciscanes 
del Poblenou van anar a commemorar el centenari de la fundadora de l'orde.  
     Els nens del Somorrostro, que portaven el cap rapat com tants altres aquells 
anys, no feien ni la por ni la llàstima que inspiraven els nens que vivien a la 
Prote (la Protección de Menores) del carrer Wad Ras i que anaven a fer 
d'escolanets a la parròquia de Sant Francesc d‟Assis. Les nenes del Poblenou 
sempre passaven corrent per davant de la Prote. Els del Somorrostro vivien en 
barraques, però tenien pares. 
     Sovint se sentia explicar que el temporal s'havia endut les barraques i que 
havia mort gent. Els aiguats del 1962 també van fer molt mal al Poblenou: un 
nen va morir ofegat en caure per una claveguera que havia perdut la tapa per la 
força de l'aigua. 
     D'amagat dels pares, els nens i nenes del Poblenou arribaven a la platja del 
Somorrostro des del pont del Bogatell. El Bogatell era fastigós. El Somorrostro, 
no. Per als barcelonins d'ara el Bogatell és només una parada de la línia 4 del 
metro, però aleshores era el col·lector a cel obert més gran i més repugnant de 
la ciutat. La ferum se sentia d'una hora lluny. 
     L'últim cop que vaig anar al Somorrostro va ser per acompanyar-hi Ovidi 
Montllor, que acabava d'aterrar a Barcelona després de fer la mili. Volia anar a 
veure els escenaris de la pel·lícula Los Tarantos i el lloc on va néixer la bailaora 
Carmen Amaya. Però quan vam ser sota el pont del Bogatell ja va quedar 
corprès. D'aquella última excursió conservo unes fotos que vaig fer amb una 
vella Kodak. Eren els últims mesos del Somorrostro abans que s'enderroqués 
per evitar que Franco el pogués ensumar, ni que fos de lluny, quan va venir a 
inaugurar la Setmana Naval del 1966. 
     Els records no s'han perdut, però es fa estrany haver perdut els noms. I a la 
llarga, perdent els noms es perden els records. I com que el llenguatge diuen 



que conforma el pensament, potser fins i tot canviarem la història. No s'entén 
que al nomenclàtor hagi quedat el nom del fastigós Bogatell i no del barri que hi 
havia a tocar.” 
 
Ramon Folch, socioecòleg: “A Barcelona hi havia barraques?”, El 
Periódico, 14 novembre del 2010  
     Gent banyant-se a la Barceloneta o passejant per Montjuïc, imatges 
habituals. Platges i parcs de la nova Barcelona que semblen ser-hi des de 
sempre. I no. Resulta que, mig segle enrere, el litoral de Barcelona era un 
enfilall de barraques. També n'hi havia a la muntanya de Montjuïc (més de 
50.000 persones van arribar a amuntegar-s'hi, fins i tot dins de l'estadi). I a 
tocar de la futura estació de la Sagrera, i al turó de la Rovira, i al capdamunt de 
la Diagonal… 
     Somorrostro, la Perona o el Camp de la Bota són topònims en curs 
d'extinció. Però milers de barcelonins van viure en aquests barris. Carmen 
Amaya va néixer l'any 1913 a la platja del Somorrostro, una barriada de 
barraques liquidades d'un dia per l'altre l'any 1966, amb motiu d'una visita de 
Franco a Barcelona: les vergonyes s'havien de tapar. Segons un cens del 
1954, hi vivien 15.000 persones, que van ser reubicades com es va poder. 
Isidre Nonell hi havia pintat les seves gitanes postimpressionistes a principi de 
segle XX i Rovira Beleta hi havia rodat Los Tarantos l'any 1962. 
     Molta gent jove descobreix amb sorpresa que a Barcelona hi hagués hagut 
faveles com a São Paulo. Doncs n'hi havia. No hauríem de permetre que se'n 
perdés la memòria, perquè expliquen moltes coses sobre l'actual ciutat i sobre 
les dificultats que ha hagut de vèncer. Als anys cinquanta, Barcelona era una 
ciutat secundària i derrotada que, a sobre, havia d'acollir, de qualsevol manera, 
milers de persones encara més derrotades i pobres. 
     Regomir vol dir Rec del comte Miró (el rec Comtal); hi ha un carrer que 
perpetua aquesta denominació medieval. Cap topònim ens recorda, per contra, 
els desapareguts Jardins del General, on passejaven els barcelonins del segle 
XIX. És una llàstima. Oblidarem també el Bogatell, el Somorrostro, la Perona o 
el Camp de la Bota? Si ho féssim, demà ens costarà d'entendre'ns a nosaltres 
mateixos. La Comissió per a la Memòria dels Barris de Barraques de Barcelona 
lluita per evitar-ho i se n'està sortint. «Qui perd els orígens, perd identitat», 
cantava Raimon. Amb raó.” 
 
 

Una selecció de textos en suport de la petició d’entitats i 
persones que s’hi han adherit 
 
Francesc Caballé, historiador: “El nom de Somorrostro també es 
patrimoni” 
     “Els barris es formen, es transformen i, alguns, fins i tot poden desaparèixer.  
Al barri de barraques del Somorrostro -aixecat a un tros de la franja de platja de 
Barcelona- li va passar això. Es va enderrocar, i era inevitable que així fos. 
Però una cosa és la desaparició física de tot un barri on al llarg de la seva curta 
història hi van viure (amb tot el ple significat d‟aquesta paraula) milers de 
barcelonins, i una altra de ben diferent és tapar i/o esborrar el record d‟aquest 
barri. De ben segur que la millor manera d‟eliminar la memòria és perdre‟n el 
nom. Si no hi ha nom, mai no va existir. Molts topònims han esdevingut 



precisament això, la fossilització en el llenguatge d‟un fet, una característica, un 
paisatge sovint desfigurat o ja desaparegut que ens parlen d‟un passat del qual 
la gent pot haver-ne perdut la memòria. Fixar el topònim del Somorrostro és 
garantia que generacions futures de barcelonins puguin saber que aquell 
estrany nom amb ressonàncies basques d‟una platja de la ciutat és l‟únic 
testimoni que queda d‟un antic barri de barraques.  Per què hem d‟amagar i 
silenciar aquesta realitat? 
     Els topònims, com ho poden ser les restes arqueològiques, també formen 
part del patrimoni cultural de la ciutat i tenim el deure de defensar-los i intentar 
que no caiguin en l‟oblit. A banda de senyalitzacions més o menys grans i millor 
o pitjor situades, oficialitzar el topònim de “Somorrostro” seria la millor garantia 
per a preservar la seva memòria.” 
 
Francesc Muñoz, geògraf; director del Màster en Gestió i Intervenció del 
paisatge UAB: “El nom del lloc, el lloc del nom” 
     “Una de les raons per les quals existeix la toponímia es per ancorar la 
cartografia als llocs. Sense ella, els mapes esdevindrien homònims i muts, a la 
manera d‟aquells exercicis de geografia escolar on es demanava a l‟estudiant 
col·locar al seu lloc correcte els noms corresponents a rius, muntanyes o 
capitals. 
     El mateix passa amb les ciutats. Sense nom, sense noms referits als seus 
llocs, aquestes esdevenen mudes, amputades en un dels signes que, de 
manera mes evident, ens fan entendre que arribem a un lloc o marxem d‟un 
altre de diferent. Sense noms, per tant, la nostra capacitat per sentir-nos en la 
pell de la ciutat, per sentir-nos ciutadans d‟un lloc i no d‟un altre, queda reduïda 
i assimilada a l‟experiència de trobar la terminal correcta a un aeroport o la 
sortida concreta que més ens interessa a qualsevol autopista.  
     A aeroports i autopistes no ens preocupa saber on som per que l‟objectiu del 
nostre viatge prima sobre qualsevol altre interès: entrar i sortir correctament on 
pertoca i tornar a assaborir la contínua victòria sobre la fricció de la distancia. 
     Però les ciutats no son aeroports ni autopistes, i en elles no només ens 
preocupa acomplir amb els imperatius de la logística o la mobilitat. A les ciutats 
hi vivim i construïm la nostra identitat com individus i com a membres d‟un 
col·lectiu que comparteix, no sense conflicte, tot allò que es recull als noms: 
història, identitat, sentit del lloc. 
     És a dir, no hi ha sentiment del lloc sense el nom que ens ajuda a acotar 
aquell fragment de territori en unes coordenades de temps, espai, percepció i 
sentiments. En altres paraules, sense noms, no hi ha preguntes a fer-se ni 
sobre la ciutat ni sobre aquells que l‟habiten. I les ciutats, per sobre d‟altres 
atributs, son llocs que, contínuament, ens plantegen preguntes sobre nosaltres, 
sobre la nostra identitat, sobre el conflicte, sobre el passat i el futur. 
Segurament, és per això que continuem vivint-hi, malgrat tot. Quan Francis 
Fukuyama teoritzava sobre el final de la historia molt probablement 
s‟imaginava, entre altres coses, un futur urbà de ciutats sense noms.  
     No volem però viure en ciutats sense història i, per això, és important la 
consciència dels noms dels llocs, la certesa del lloc que els noms ocupen en la 
fesomia, vella i renovada, dels barris i carrers que fan la ciutat. 
     No volem, per tant, el confort de les respostes donades, ans al contrari i més 
que mai, volem fer-nos preguntes.  



     És això el que ens proposa amb la seva presencia el nom de Somorrostro, 
una pregunta sobre el passat i el futur de Barcelona; una pregunta sobre el fet 
col·lectiu d‟un territori que s‟ha transformat intensament i ha canviat 
segurament de forma definitiva durant els últims anys; una pregunta, per tant, 
sobre nosaltres, habitants d‟una ciutat que volem única i pròpia. El nom del 
Somorrostro ens recorda aquest desig que no és un altre que el dret del ciutadà 
que coneix els noms i els llocs. Sembla poca cosa però, en realitat, és el que 
ens fa viure la ciutat sense necessitat de targes d‟embarcament ni tiquets de 
peatge.” 
 
Jordi Giró, president de l’A.V. Vila Olímpica i vicepresident de la FAVB  
     “No tinc cap dubte, jo també soc del Somorrostro i aquesta expressió la dic 
amb tot el respecte i reconeixement cap a totes les persones que hi han tingut 
las seves vivències en temps difícils i també amb molt dures condicions de 
vida. Ara penso que és hora de fer Justícia i un exercici de ciutadania, tenim la 
sort de comptar amb els testimonis en primera persona plens de força, duresa i 
record però també amb ganes d‟explicar i compartir el que forma part de la 
nostra història, i la dels nostres Barris. Per tant cal fer-ho visible físicament en 
l‟espai públic i a mes explicar-ho als nostres Veïnats, tant sols així podrem ser 
més que habitants d‟una Ciutat i ser Veïns i Veïnes amb una historia i vivències 
irrenunciables i alhora plenes de sentit i lluita.” 
 
Jordi Viader, periodista i escriptor: “El Somorrostro en el record” 
     “El Somorrostro, com tantes altres coses desaparegudes de la Barcelona 
d‟abans, és una realitat viva en el meu record, com si el seu paisatge gris fos 
encara possible. 
     El Somorrostro era el límit, el més enllà, allò que comença on tot s‟acaba, 
del meu propi barri al Parc de la Ciutadella.  
      Baixant Francisco Aranda avall, més enllà del Neurològic, més enllà de la 
Parròquia, més enllà de la gossera, més enllà de les casernes, travessant 
carrers ruïnosos plens de tallers i magatzems i vies de tren, s‟arribava al més 
amagat dels barris de barraques de la Barcelona dels seixanta.  
     Sant Fèlix l‟Africà, la parròquia del barri -que encara no s‟havia distingit pels 
seus pintorescos funerals en sufragi de l‟ànima de Hitler- era aleshores també 
la parròquia dels habitants del “Zomo”, que quan sortien del seu barri per anar 
a la ciutat, sovint ho feien a través del meu.  
     La construcció del passeig Marítim va obrir al mar una porció, certament 
petita, de la façana marítima de la ciutat. Era tota una novetat, i en aquells 
primers anys del passeig sobre la sorra, molts barcelonins hi anaven sovint a 
passejar. 
     Però el passeig s‟acabava bruscament, allà on es percebia l‟inici del 
Somorrostro. Fet que el convertia en un balcó de dobles intencions: balcó sobre 
el mar, potser poètic, i balcó sobre la vergonya de la misèria urbana, que 
sempre és la més lletja de les misèries. 
     La Barcelona postolímpica ha intentat esborrar la memòria del Somorrostro: 
res no ens parla ja d‟un barri on la gent també naixia, moria i s‟esforçava per fer 
front a la tristor d‟aquells anys.  
     Per respecte, per vergonya, per justícia... Cal esmenar-ho.” 
 
 



Teresa San Román Espinosa, catedràtica d’Antropologia Social UAB, 
“Barracas de Barcelona” 
     “El momento actual es quizá el más urgente para recuperar los nombres de 
los barrios de Barcelona en el que se asentaban los “poblados de barracas” 
como Somorrostro, Can Tunis, Camp de la Bota, La Perona y tantos otros. Sin 
duda siempre ha habido sólidos motivos para que esos nombres nunca 
desaparecieran de la memoria colectiva, que no quedaran arrinconados en las 
páginas de los estudiosos, que fueran un recordatorio perpetuo para toda la 
cuidad de lo que la marginación puede llegar a hacer a las personas, a esas 
familias de las que tanto se habla y que parece que solo precisan protección 
cuando son de clase media y nucleares. Se llama a esas familias las 
“tradicionales” sin recordar el sufrimiento, la desarticulación y degradación a la 
que han sido conducidas muchas de las familias de todo tipo por la desidia, la 
avaricia, la ausencia de interés político, el clasismo, el racismo: han sido tan 
tradicionales como las otras y en muchos casos, más reales. 
     Decía que esos barrios tienen ahora razones de peso para que sea urgente 
su recuerdo y su homenaje. La pura justicia, el reconocimiento leal a su historia 
y a la Historia, la declaración simbólica pero pública de una solidaridad que se 
les negó y del desprecio al que se les condenó, todo eso, son razones 
permanentes a las que hoy hay que añadir otras. En primer lugar, la garra de la 
escasez atenaza, como siempre, a los recién llegados a una relativa calidad de 
vida, a los que suben y bajan el peldaño de la marginación y la integración al 
ritmo que marca la economía, que ensancha o contrae las dimensiones de los 
pozos sociales de exclusión, por mucho que la crisis afecte en mayor o menor 
medida a la mayoría. 
     En segundo lugar, porque a los que habitan hoy nuevas (y no tan nuevas) 
barracas se les está discutiendo todos los días y en voz alta el derecho a las 
prestaciones sociales tal como actualmente están establecidas, porque se 
argumenta sobre sus cabezas la forma de atenuar la crisis y el desempleo 
sobre la base de recortar los salva-vidas de la miseria, que son más necesarios 
que nunca y que son prioritarios sobre los de cualquier otro de nosotros, los 
que tenemos la suerte de estar al otro lado de esa franja social que dirime en 
cada momento quién y cómo cae en la exclusión o se salva de ella. 
     En tercer lugar, porque muchísimos de nuestros conciudadanos y amigos 
prefieren olvidar que un día fueron ellos los que ocuparon las barracas. Y eso 
es saludable, porque no se podría vivir con esa carga y con las cicatrices de las 
heridas vitales de ese tiempo. Pero es insano si se hace a costa de olvidar que 
existen otros que pueden vivir en barracas de nuevo, como ellos vivieron; y  a 
veces el pasado propio se olvida. El mantener el recuerdo honrándolo es el 
cimiento de la solidaridad hacia los que nos recuerdan a nosotros mismos en 
las peores condiciones de nosotros mismos. 
     En cuarto lugar, a mi manera de ver, es una acción más eficaz que 
desmontar a Franco de todos los caballos de la geografía española. Porque no 
es un rechazo simbólico del dictador sino algo mucho más fundamental: tener 
presente lo que ocurrió antes, con y  después del franquismo, aunque se hizo 
horriblemente denso durante su etapa. Es una forma de anticiparnos a 
cualquier veleidad política o simplemente racista y clasista que permita volver 
una vez más a esas prácticas sociales, es recordar que siempre debemos estar 
vigilantes para que las exclusas de la marginación no vuelvan a llenarse una 
vez más, por autoritarismo ni por discriminación, ni por indiferencia. 



     En quinto lugar, nos encontramos hoy no solo con un nuevo rebrote brutal 
del barraquismo, por mucho que casi nadie se haya dado cuenta. Brutal por lo 
que implica para quien lo está padeciendo y para quienes miramos para otro 
lado, unos como norma de vida y otros para poder dormir. Es cierto que 
Barcelona no padece una situación comparable con la que conocí en el 67 y los 
años que siguieron, pero existe y, además, crece cada día. La situación en 
otras ciudades es realmente peor. Los nuevos chabolistas recogen el testigo de 
los anteriores. También son, sobre todo, inmigrantes, aunque éstos no vienen 
de otras zonas del Estado sino de otros países. Y algunos son todavía gitanos 
españoles, un pequeño número comparado con el que fue, pero personas a los 
que no alcanzaron  los años de bonanza o que lo hicieron sobre la mayor de 
las debilidades educativas, económicas, de uso inevitable de estrategias de 
supervivencia que eran las únicas que habían tenido y que después, en 
tiempos de bonanza, jugaron en su contra porque eran más inadaptativas que 
nunca.  
     Sé que vivir junto a un poblado de barracas es generalmente difícil. Pero 
también sé que mucho más difícil es vivir en él. Y la solución no está en las 
deportaciones ni en los ataques, porque es poner puertas al campo, como lo 
fue en su día. Las soluciones son políticas sociales inteligentes y requieren 
esfuerzos económicos, no retirar los que ya hay. Las soluciones pasan por 
saber que, una vez establecidas, las barracas pueden destruirse, pero renacen 
aquí mismo o allí; se mudan. 
     Y, sobre todo, las soluciones pasan por un ambiente en el que el racismo y 
el clasismo no se paseen con impunidad moral ni legal pero, sobre todo, moral. 
Y eso no quiere decir tolerancia ante lo intolerable, sino una visión más 
solidaria y menos etnocéntrica de lo que se puede tolerar y lo que no. 
     Para eso, por todo ello, borrar de la memoria los antiguos barrios de 
barracas de Barcelona es hacer un flaco favor a la memoria, que para algunos 
será parte de la propia vida y para la mayoría de su desidia, muchas veces 
perfectamente inconsciente y algunas veces interesada. Cae fuera de mi 
comprensión que se borre la propia memoria de la existencia de estos barrios, 
históricos, nuestros a nuestro pesar. Sería muy conveniente, sería higiene 
política y también social, recordarlos, pero también honrarlos como 
reconocimiento a los que los habitaron y como vigías ante nuestro 
empecinamiento en repetir lo peor de la Historia.”     (Octubre de 2010) 
 
Manel Risques, historiador: “La memòria del barraquisme” 
     “La memòria del barraquisme és una memòria viva a la ciutat, que cal 
preservar. Ens informa de com ha estat el creixement de Barcelona, ens 
explica la seva configuració actual, ens il·lustra sobre una realitat social que 
empelta el nostre present. I ens ensenya a afrontar els nous reptes de la 
immigració i la marginalitat. És una memòria viva present a molts barris, tal com 
han palesat les jornades sobre el Camp de la Bota, celebrades el dies 3 i 4 de 
novembre a la Biblioteca Font de La Mina en las que, entre d‟altres coses, la 
nombrosa presència de veïns del barri va posar sobre la taula el que havia 
suposat un indret que aplegà unes 4000 persones i que quedà interferit i 
marcat pels afusellaments de la postguerra. I en que la solidaritat esdevingué 
norma de subsistència i eina de vertebració social d‟un territori que la pobresa 
havia allunyat de la ciutat.” 
 



 
Rafael Hinojosa, ex diputat al  Congrés de Diputats i al Parlament de 
Catalunya 
     “Tots els barris de barraques de Barcelona, mereixen ser recordats, però el 
cas del SOMORROSTRO, crec que es mereix molt especialment, ser recordat; 
primer perquè  va ser un dels nuclis més importants de barraques, és a dir 
d'acollida dels milers d'immigrants de tot l'estat que van arribar als anys 50/60, 
desprès perquè les condicions de vida van ser tremendament dures; sense 
aigua corrent, sense wàters, sense sanitat, sense escoles, i amb l‟amenaça de 
les onades del mar que feia caure les barraques. D'aquell suburbi, va sortir la 
Carmen Amaya i altres persones que han treballat per la societat com jo mateix 
que he estat 10 anys diputat de les Corts Espanyoles; sis anys diputat al  
Parlament de Catalunya i Primer President del Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya. Estic totalment d'acord en demanar que d'alguna manera 
es  faci constar en el nomenclàtor de la ciutat, el lloc on va estar assentat el 
"barri del Somorrostro". La petició de la Julia es molt correcta i m'afegeixo a la 
seva petició. Crec que és un barri que mereix ser recordat en el futur.”  
 
Rafel Usero, mestre 
     “Somorrostro és el nom del barri, vora el mar d'una gent sense casa que 
lluitava per una vivenda digna. 
Somorrostro és la història d'uns treballadors i treballadores de la Barcelona de 
la postguerra que van participar en la recuperació econòmica de la seva ciutat. 
Somorrostro és un tros de ciutat a fregar de la platja, oblidat per les autoritats 
d'aquella època. 
Somorrostro és la vivència d'una gent que, malgrat l'abandó, va anar integrant-
se a la resta de la ciutat i han esdevingut barcelonins i catalans. 
Somorrostro és el nom dels seus records i d'una part de llurs vides. I no han de 
perdre els orígens. No s'ha de perdre el nom de SOMORROSTRO.” 
 
Josep Cruanyes, advocat i historiador 
     “Crec que la ciutat és un cos viu perquè és el que són els seus ciutadans i 
ciutadanes. Una ciutat democràtica dona veu a tothom i no oblida ningú ni cap 
patiment de la col·lectivitat. La personalitat de la ciutat és la suma dels afanys, 
glòries i patiments dels col·lectius que en formen part.    
     La nostra ciutat no pot oblidar ni renunciar a deixar constància dels llocs on 
hi van haver-hi aquests barris de barraques. A la nostra costa ha de quedar 
memòria del Somorrostro i del barri de Pequin, la Perona o el Camp de la Bota. 
De la mateix a manera que s'amaga el Camp de la Bota com el lloc on es va 
afusellar centeners de persones per la repressió, també s'oblida el barri de 
barraques que hi va haver allí. Això no és una ciutat amarada de principis 
democràtics. Com vosaltres volem una ciutat amb memòria democràtica.” 
 
Mª Dolors Renau, psicòloga i pedagoga, ex diputada al Congrés de 
Diputats 
     “Escric per manifestar-vos tot el meu suport a la vostra proposta del treball 
sobre el barraquisme a  Barcelona i especialment al Somorrostro. És important 
recuperar la memòria de com era la Barcelona d'aquells anys quan  milers de 
persones de fora vivien en barraques en unes condicions  que  vaig conèixer 
directament. Mentre jo estudiava els meus primers anys a la Universitat, 



visitàvem ben regularment el Somorrostro i Can Tunis en un intent 
d'apropament amb finalitats polítiques. Allà vaig començar a conèixer de forma 
directa com es podia viure en condicions de misèria. Crec que es fonamental 
que no oblidem la història i l'aportació de la gent que varen contribuir, entre 
tantes dificultats, a construir i reivindicar una Barcelona millor.” 
 
Mònica Terribas, directora Televisió de Catalunya  
     “La iniciativa que plantegen els autors del documental "Barraques. La ciutat 
oblidada" crec que és positiva per a la memòria històrica d'una època: una 
placa al Somorrostro. Com a directora de TVC, hi dono tot el suport i espero 
que sigui a satisfacció de la ciutadania que afortunadament avui gaudeix d'una 
ciutat diferent, i que ha de recordar els temps durs que molts conciutadans i 
conciutadanes van viure.” 
 
Anna Monjo, Icaria Editorial  
      “Em sembla imprescindible que s'indiqui clarament on va existir el barri del 
Somorrostro i que es conegui com van viure durant anys la gent immigrada 
d'altres llocs d'Espanya a Barcelona en condicions difícils, com ara les dels 
immigrants del món globalitzat a casa nostra. L'exemple i el testimoni dels que 
van intervenir al documental, la força de la seva anàlisi, de les condicions en 
les que van viure i la seva projecció actual són d'una solidesa impressionant, 
comuniquen una gran emoció en un moment present tant necessitat d'aquest 
exemples.” 
 
Carles Prieto, ex president de la Federació d'Associacions de Veïns de 
Barcelona  
     “Envio la meva adhesió a la iniciativa de que es posi el nom de Somorrostro 
en un lloc visible on hi havia el barri. Em sembla una molt bona idea i que a 
més que és "de justícia", és també una manera d'anar fent una Barcelona més 
entranyable.” 
 
Josep Maria Montaner i Zaida Muxí, arquitectes 
     “Estem totalment d'acord en signar aquesta petició tan justa per recordar la 
situació de les barraques del Somorrostro, en relació a la memòria popular de 
Barcelona.” 
 
Florian Porsche, restaurador  
     “Cal fer justícia ciutadana, i el que demana la senyora Júlia, que és recordi 
públicament que en aquestes platges, tan boniques ara, hi van malviure milers 
de persones. És de justícia retornar el nom de Somorrostro a la platja. I el més 
important, quan algú de fora o aliè a la ciutat com jo llegeixi el nom d'aquesta 
platja i es pregunti pel seu significat, un barceloní li pugui respondre amb la 
veritable història d'un passat molt recent d'aquesta ciutat.” 
 
Nicolás Durán, al Blog “Relatando desde el Bajo Llobregat” 
     “Estoy de acuerdo y apoyo a la señora que pide un reconocimiento oficial al 
barrio del Somorrostro (que hoy ya no existe) en la Barceloneta y un homenaje 
a todos los barraquistas tan olvidados por todos sus esfuerzos, sacrificios, 
represión y sufrimientos, y que fueron un puntal en la creación de riqueza en 
nuestro país y en el movimiento asociativo.” 



Júlia Costa (escriptora): “Crec que és imprescindible recordar amb algun tipus 
de monument, plaques, informacions, els llocs on hi va haver barraques i que 
en algun lloc hi hagi una exposició permanent sobre el tema. Ja està bé 
d'oblidar!!!” 
 
Pedro Jiménez, secretari de l’Associació del Memorial Democràtic dels 
treballadors de SEAT: “Recuerdos de Somorrostro” 
     “A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, y a la edad de 4 años, 
vivía con mis padres y hermanos en una de las barracas del poblado llamado 
“Somorrostro”, situado en plena playa de Barcelona donde hoy  se encuentra  
el Port Olímpic.  
     En este lugar los niños vivíamos en intensa  e inconsciente convivencia; 
aunque  precariamente escolarizados  y como cabe imaginar en deficientes 
condiciones higiénicas, a pesar de los grandes esfuerzos  que realizaban las 
mujeres del poblado. 
     Los niños disfrutamos de los personajes propios y populares que recorrían 
las calles del poblado buscándose el sustento, como “el medallas”; de las 
fiestas flamencas dominicales, las películas de Charlot, el domingo por la tarde 
después del catecismo en el Sr. Cendra, o de la recogida de los excedentes del 
mercado del Borne, plátanos etc., que eran arrojados en las inmediaciones del 
poblado. 
     Y también sufrimos de los miedos a personajes ficticios y colectivos como el 
“hombre del saco” o tan reales que hasta entre nuestros  mayores sembraba el 
pánico como el célebre “Grabao”, Cabo de la guardia municipal de Barcelona, 
que destruía las viviendas de las gentes. 
     Todos los recuerdos en el célebre barrio del “Somorrostro”  acabaron 
cuando una “bendita” noche de tormenta el mar quiso ocupar la zona de las  
barracas y obligó a mi familia a recoger lo imprescindible, descolgar el número 
de placa de la barraca y subir al camión que nos llevaría comenzar una nueva 
andanza, esta  vez más alejados del mar y de la ciudad  pero con mejores 
vistas, la también olímpica montaña de Montjuïc.” 
 
Rosa Domènech (presidenta de Impuls a l‟Acció Social):  
     “Crec que és lògic que als indrets de la ciutat de Barcelona que durant la 
dictadura franquista es crearen nuclis de població que habitaven en fràgils 
habitacles, s‟expliqui perquè aquell episodi és part de la història. Així mateix, en 
l‟explicació cal que es digui que la gent que hi vivia eren treballadors, mancats 
de recursos suficients per accedit a un habitatge normal. No eren marginals, 
foren marginats per les condicions de vida de l‟època i, malgrat tot, també cal 
que es digui, crearen barris on hi bategava la solidaritat entre ells, lluitaren per 
superar les dificultats i s‟esforçaren en progressar personalment, en família i en 
la comunitat que formaven.” 
 
Manel Ollé Garcia, president de l’Associació de la Imatgeria Festiva del 
Poble Nou 
     “Sóc del Poblenou, de Barcelona, però jo vaig néixer i créixer en un lloc que 
ja no existeix, us puc assegurar que és una sensació molt estranya no poder dir 
als teus fills mira aquí jugava jo de petit, o aquí l'avi feia la migdiada..., almenys 
hem aconseguit guardar-ne els noms. No sé qui va dir "la pàtria de les 
persones és la seva infància", no sé qui era però, tenia molta raó. Per tots 



aquells que van néixer i jugar, créixer i estimar... als barris de barraques cal 
recuperar almenys els seus noms: Pequin, Camp de la Bota, Les Bateries de 
La Mar Bella, Somorrostro, La Perona...” 
 
José Luis Vergara, sociòleg 
     “Os felicito por vuestra iniciativa, la desmemoria social es un Alzheimer de la 
peor gravedad. En esta ciudad donde somos mezcla y en la que muchos de los 
que la han hecho así, han arrastrado mucha miseria y sufrimiento, a veces 
parece que no solo ha cambiado el urbanismo, a bien en general, sino también 
la memoria ha cambiado y posiblemente no a tan bien. A veces uno piensa que 
somos un poco más ricos pero bastante menos sensibles.” 
 
Maria Eugenia Ibáñez, periodista 
     “Doy mi adhesión a la recuperación de la memoria histórica de los barrios de 
barracas de Barcelona y de sus gentes. Todos ellos también forman parte de la 
historia de esta ciudad.” 
 
José Molina (advocat):  
     “Nací en La Perona en el 49, allí vivimos hasta el 54, recuerdo a mi madre ir 
a coger agua a la fuente al otro lado del puente del trabajo, junto a los 
bomberos y la acequia Rec Comtal. Y cuando bajaba a coger carbón a las vías 
del tren para cocinar, y el polvo negro de la calle. Creo necesario recordar con 
algunas placas los lugares donde existieron barracas en honor aquellas 
personas, entre ellos mis padres que tuvieron la osadía de salir de la miseria en 
un tiempo de silencios.” 
 
Rafel Usero (mestre):  
     “A les barraques de Montjuïc no els queda cap vestigi de la seva existència. 
Zones com Can Valero, El Pagès, Las Banderas i d'altres, queden esborrats de 
la muntanya i de la memòria. Si hom defensa la memòria històrica, per què 
s'oblida el barri-poble i la seva gent? Barcelona està en deute amb ells. Perquè 
també van col·laborar a que la ciutat fos més rica i més gran. No es podrien, si 
més no, posar unes fites assenyalant on estaven enclavats aquests llocs?” 
 
 

Textos d’entitats en suport a la petició 
 
Associació Cultural La Fraternitat-Barceloneta 
     "La nostra adhesió a la petició de senyalitzar on van estar els principals 
barris de barraques de Barcelona com el Somorrostro, s'emmarca clarament 
dins l‟objectiu de la nostra associació de  recuperar la memòria històrica del 
barri. 
     En aquesta línia, l‟any 2009 varem exposar una sèrie de fotografies 
històriques relatives a l'evolució del litoral de la Barceloneta, que més 
recentment han estat exposades a la Biblioteca Barcelonta-La Fraternitat, al 
Centre Cívic i el passat mes de setembre al Museu d'Història de Catalunya. En 
aquesta exposició fotogràfica, s'incorporen diverses fotografies del barri del 
Somorrostro i de la construcció del Passeig Marítim als anys 1957, primer tram, 
i 1964, construcció que va donar pas a la desaparició de les barraques. 



      A nivell més personal, som molts els veïns que tenim el record de les 
baralles de carrer entre els vailets d'un i altre indret, de la capacitat de 
sobreviure dels habitants d‟unes barraques incapaces de suportar els efectes 
dels forts temporals que obligaven a construir-les de nou. També en el record, 
les relacions socials que ens aplegaven a les escoles, al mercat, als comerços, 
als carrers i bars, als tramvies, etc. 
     Gent que, en general, va aconseguir progressar a partir d'uns inicis molt 
durs i que mereixen siguin reconeguts els seus orígens tot senyalitzant allà on 
van començar a viure a Barcelona. La ciutat  els hi deu això i molt més.” 
 
Assemblea de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona: 
“Resolució sobre barraquisme” 
     “L‟Assemblea de la FAVB acorda adherir-se a la proposta de posar plaques 
en els llocs on van estar situats els principals nuclis de barraquisme de la ciutat. 
On es doni informació dels anys que van durar i la magnitud que van assolir 
aquests assentaments. Que serveixi per honorar els milers de persones que 
van haver de viure en aquelles condicions i constitueixi un avís d‟una realitat 
que mai s‟ha de repetir perquè tothom ha de tenir dret a un habitatge digne.” 
 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) 
     “Des de la Confederació d‟Associacions Veïnals de Catalunya recolzem 
aquesta iniciativa de senyalitzar i commemorar els barris de barraques de 
Barcelona. Pensem que els veïns i veïnes que varen viure en aquests recintes, 
de misèria però també de calor humana i solidaritat, s‟ho mereixen. Gent  
lluitadora que després va escampar les llavors de la lluita per la dignificació 
humana a través del moviment veïnal.  Recolzem totalment la iniciativa a més 
de mostrar el nostre gran afecte a aquelles persones per les quals aquests 
indrets estan plens de records.  Qui oblida els seus orígens, oblida la seva 
identitat.” 
 
Revista “Carrer” “Recolzament al treball de recuperació de la memòria 
dels barris de barraques” 
     “La revista 'Carrer' va publicar en el seu número 106 (maig de 2008), un 
dossier titulat “Memòria del barraquisme”. El número es va esgotar i els 
responsables de la revista vam quedar sorpresos per la repercussió que va 
tenir la seva publicació. Vam rebre escrits i trucades d'agraïment i nombrosos 
veïns i veïnes van passar per la FAVB a recollir un exemplar. Eren antics 
barraquistes o els seus descendents, que ens manifestaven la seva alegria 
perquè consideraven important recuperar la història d'aquests barris, que van 
suposar unes duríssimes condicions d'existència per als seus habitants però 
que no van impedir que s'hi desenvolupessin activitats socials i culturals que 
van ser veritables escoles de ciutadania. 
     El barraquisme és una part important de la història de la nostra ciutat, i és 
fonamental recuperar sense cap tipus de prejudicis la seva memòria en els 
llocs on van estar ubicats els nuclis de barraquistes. A més, és un acte de 
justícia vers els veïns i veïnes que els van habitar. En el pròxim número de la 
revista 'Carrer' dedicarem un article a explicar aquesta reivindicació. 
     Per tot això, la Comissió per a la recuperació de la memòria dels barris de 
barraques de Barcelona té tot el nostre recolzament i el reconeixement per la 
feina que està realitzant. Esperem que l'actual Consistori accepti sense 



objeccions les seves peticions, que són també les nostres, com ara la restitució 
del nom de la platja del Somorrostro i la col·locació de plaques 
commemoratives en els llocs on hi havia els principals barris de barraques de la 
ciutat.” 
     Andrés Naya i Marc Andreu, Codirectors de la revista “Carrer”   
 
Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)  
     “L‟Agrupació d‟Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), que pertany al 
Col.legi d‟Arquitectes de Catalunya (COAC) té entre els seus fins el de 
“desenvolupar la informació, la sensibilitat i l‟esperit de participació dels 
Arquitectes en els temes urbanístics” i és per aquesta raó que creiem oportú, 
en coherència amb el que estableixen els nostres estatuts, donar el suport a la 
iniciativa respecte a la recuperació de la memòria dels barris de barraques a la 
ciutat de Barcelona. 
     La ciutat de Barcelona, que tantes bones lliçons ha donat al món de 
l‟urbanisme, no pot oblidar que entre tantes llums en la seva història més 
recent, hi ha alguna ombra en el seu passat. Moments i maneres de fer ciutat, 
que no poden ser oblidades i que afectaren a territoris concrets, uns barris, uns 
ciutadans i ciutadanes, protagonistes de la construcció de la ciutat, que no 
poden quedar en l‟oblit i que mereixen el reconeixement necessari perquè ells 
també son història de la nostra ciutat. Aquest reconeixement, no ha de ser altra 
cosa que posar encara més valor a la transformació realitzada i que avui és un 
model  per altres ciutats del món. 
     És per aquesta raó que, com a agrupació pública interessada en el debat i 
l‟exercici del bon urbanisme en general i de l‟ordenació de la ciutat en 
particular, que tenim a bé oferir-vos el nostre suport en aquesta iniciativa que 
esteu portant endavant.” 
     Sebastià Jornet, President de l‟Agrupació d‟Arquitectes Urbanistes de 
Catalunya 
 
Grup Pas a Pas - Equip d’estudi barraques de Barcelona (Recerca i anàlisi 
El Barraquisme a la ciutat de Barcelona al segle XX, becat per l‟ IPEC-Inventari 
del Patrimoni Etnològic de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya 2004-2008 / Comissaris de l‟exposició “Barraques. La ciutat 
informal”, MUHBA-Museu d‟Història de la Ciutat de Barcelona, 2008-2009) 
     “El record dels barris de barraques a la ciutat de Barcelona sovint ha quedat 
oblidat per part dels ens governamentals i la seva empremta ha estat esborrada 
pels projectes urbanístics que van forçar la seva eradicació. Els barris de 
barraques es van formar al llarg de tot el segle XX espontàniament i de manera 
informal amb l‟objectiu de resoldre les mancances d‟habitatge assequible. Les 
veus dels barraquistes –ciutadans sense història (oficial)–, la seva memòria, les 
seves vivències i la seva aportació a la construcció de la ciutat són elements 
vius que han romàs en l‟imaginari col·lectiu i són part indissociable de la 
història de Barcelona.   
     D‟ençà que el grup de recerca Pas a Pas va iniciar el seu estudi l‟any 2004 
s‟ha pogut observar una transformació en la pròpia percepció de les persones 
que van viure als barris de barraques. Aquesta percepció, que majoritàriament 
partia des de l‟estigma, ha anat evolucionant cap a l‟orgull o bé cap a la 
voluntat de fer visible aquella història que els situa com a ciutadans que van 
contribuir, amb el seu esforç, a fer ciutat. Aquest estat d‟ànim entre els 



mateixos barraquistes molt probablement ha evolucionat gràcies al debat que 
s‟ha generat en els darrers anys a partir del treball de diversos professionals de 
les ciències socials, de la producció de documentals i del renovat interès dels 
mitjans de comunicació. Però no hauria estat possible sense la feina encetada, 
en un primer moment, per l‟Església i, posteriorment, per treballadors socials, 
periodistes i d‟altres professionals que a finals de la dècada dels anys seixanta 
es van acostar als barris de barraques per tal de fer visible allò que les 
autoritats volien amagar.  
     En l‟actualitat, gran part de la ciutadania identifica la contribució dels 
barraquistes, però el seu llegat resta pendent del reconeixement per part del 
conjunt de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, volem sumar el nostre 
esforç a la feina que ha iniciat la Comissió per a la memòria dels barris de 
barraques de Barcelona i treballar per aconseguir el reconeixement que es 
mereix aquesta part negada de la historia de la ciutat.  
     Xavier Camino Vallhonrat, antropòleg, Òscar Casasayas Garbí, historiador, 
Pilar Díaz Giner, antropòloga, Maximiliano Díaz Molinaro, historiador 

 
 
Textos sobre el Somorrostro 
 
Josep Maria Huertas Claveria, “Memòria del Somorrostro”, a Els barris de 
Barcelona, vol. I, 1999 (fragment) 
      “El Somorrostro és un d‟aquests noms que han quedat en la memòria 
popular més enllà de la voluntat manifesta d‟esborrar-ho que sempre han tingut 
els qui manen, obsessionats pel fet de suprimir tot allò que recordi la lletjor i la 
pobresa. Al llarg de prop d‟un segle, el Somorrostro va ser un barri marítim de 
barraques situat entre la Barceloneta, el mar, les tanques de l‟Hospital 
d‟Infecciosos –ara del Mar–, els murs de la fàbrica del gas de l‟Arenal i el 
Bogatell. Va existir entre una data incerta del darrer quart del segle XIX i el 
dissabte 25 de juny de 1966, dia en què va ser enderrocat no per una 
deferència social envers els que hi vivien en condicions infrahumanes, sinó 
perquè el dictador Francisco Franco havia de presidir unes maniobres militars a 
la platja i no era tolerable la presència de la misèria com a  teló de fons.” 
 
Jaume Fabre, historiador i periodista,  “El nom de Somorrostro” 
     “El nom de Somorrostro, aplicat a un barri de barraques de Barcelona, es 
troba esmentat des del 1879, data de la referència escrita més antiga que s‟ha 
trobat fins ara, un permís d‟obres industrials. 
     Aquest topònim barceloní té un origen que no s‟ha pogut confirmar mai fins 
ara. Francesc Carreras Candi no hi fa cap referència en el seu llibre fonamental 
sobre Barcelona, publicat el 1911 quan el barri ja existia. Josep Maria Huertas 
havia trobat un testimoni que creia que el nom prové de la presència d‟una 
caserna de carrabiners originaris de la vall biscaïna de Somorrostro. 
     Personalment crec que, entre les moltes versions possibles, n‟hi ha dues 
força plausibles, de les quals la segona és la que es pot ajustar més a la 
realitat: 
     1) Que d‟alguna manera el nom estigui relacionat amb algun fet ocorregut 
amb la zona minera de la marge esquerre del Nervión, propera a Bilbao, 
coneguda com la vall de Somorrostro. Potser alguna cosa va passar a la platja 
de la Barceloneta a la mateixa època que Somorrostro esdevenia un nom 



conegut a Catalunya pels fets de les guerres carlines (les batalles del 1874 que 
van permetre als liberals recuperar Bilbao o la proclama de 1876 que va 
suposar la fi del foralisme basc.) I la coincidència en el temps va fer que la gent 
relacionés els dos noms. Es un procés que es troba en l‟origen de molts 
topònims. 
     2) Que la veu popular relacionés les restes de carbó que deixava en aquella 
platja la fàbrica de gas aixecada allà el 1842, la primera de Barcelona. La gent 
associava el nom de Somorrostro amb la mineria del carbó (la vall bilbaïna de 
Somorrostro és una rica regió minera) i la presència d‟abundants restes 
resultants de la destil·lació d‟hulla a la platja de la Barceloneta podia portar a la 
creació irònica del topònim a Barcelona, o a que algú procedent de 
Somorrostro (potser els carrabiners que esmentava Josep Maria Huertas) hi 
trobés una semblança i traslladés aquí el topònim. El carbó residual acumulat a 
prop de la platja va ser tant, que va formar una mena de turó artificial, el que 
podria haver reforçat el caràcter irònic del nom, ja que en llatí summum rostrum 
significa "el tossal més gran" i es troba en l‟origen de diversos topònims, com 
ara l‟elevació de terreny, anomenada Somorrostro, que va donar origen a la 
ciutat de Santander. Precisament l‟existència d‟aquelles restes de carbó del 
que s‟havia tret el gas però que eren encara aprofitables com a font d‟energia, 
van ser les que van atraure una població marginal a aixecar barraques en 
aquell indret, ja que podien obtenir combustible gratuït. Potser algun dia es 
trobarà el full imprès (diari, auca, llibre...) on algú amb enginy va inventar el 
topònim barceloní a partir d‟aquesta comparació carbonífera. 
 
     “El barraquisme va ser el resultat d'una manca absoluta de previsió i 
planificació i la poca consideració en que el franquisme tenia la dignitat dels 
treballadors. Per manca d'habitatges, la mà d'obra necessària a la ciutat va 
haver-se d'allotjar en condicions penoses en sectors marginals. I quan el 
govern va afrontar l'eliminació del barraquisme, sobretot per motius estètics, ho 
va fer sobre la base d'una especulació salvatge que va donar lloc a barris 
mancats de tot. Els que van haver de passar per tot aquell cúmul d'injustícies 
es mereixen sobradament l'homenatge del record.” 
 
 

Entitats i persones que s’han adherit a la petició ciutadana 
per a la memòria dels barris de barraques de Barcelona 
 

ENTITATS  

Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Confederació 

d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), AV Poblenou, AV Vila 

Olímpica, AV Barceloneta, AV l'Òstia, Plataforma d'Afectats en  Defensa de la 

Barceloneta, AV Carmel, AV Can Baró, Coordinadora AV i Entitats Nou Barris, 

AV La Prosperitat, AV Trinitat Nova, AV Guineueta, AV Can Peguera, Centre 

Social de Sants, AV Sant Martí de Provençals, AV per la Revitalització del Casc 

Antic, Unió d’Associacions de Veïns de Sants-Montjuïc, Coordinadora d'entitats 

del Poble-sec, Associació de Comerciants i Veïns de les Hortes de Sant Bertran, AV 

La Satalia, AV Can Clos, Plataforma Entitats i Veïns La Mina, AV La Mina, 

Associació per la Promoció de Dones del Barri de la Mina (les "Adrianes"), 



Associació de Dones Iris, AV San Cosme y San Damián del Prat de Llobregat, AV 

barri de Sant Roc de Badalona 

UGT Catalunya, CCOO Catalunya, Fundació Cipriano García, Secció Sindical de 

CCOO de TVC, Càritas Diocesana de Barcelona, Organització de Consumidors i 

Usuaris de Catalunya (OCUC), Impuls a l'Acció Social, Fundació Privada Artesà 

per la Integració Sociolaboral, Parròquia de Sant Pere Claver, Parròquia de Santa 

Madrona, Parròquia de Sant Salvador d’Horta, Parròquia de Mare de Deu de 

Lurdes, Sant Pere Claver –Fundació Sanitària, Obra Social Santa Lluïsa de 

Marillac, Observatori de Drets Socials (DESC), Sostrecívic, un nou model d'accés 

a l'habitatge, Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta 

Institut Català d’Antropologia, Departament d’Antropologia Social i Cultural de 

la UAB, “L’Avenç”, Comissió de la Dignitat, Agrupació dels Arquitectes 

Urbanistes de Catalunya (COAC), Arquitectes sense Fronteres, Jornet Llop Pastor 

arquitectes, Estanislau Roca Arquitecte & Associats, Fundació Ciència en Societat, 

Arxiu Històric del Poblenou, Arxiu Històric i Centre de Documentació de la Mina, 

Associació Cultural Pas a Pas, Centre d’Estudis de Montjuïc, Centre de Recerca 

Històrica del Poble-sec (CERHISEC), ARHID (Associació de Recerca Històrica i 

Documentació de la Guerra Civil i del Poble-sec), IES Bosc de Montjuïc, Societat 

Coral la Joia de Montjuïc, Fundació Paco Candel, Associació Cultural La 

Fraternitat-Barceloneta, SOS Monuments, Orfeó Sarrianenc, Centre Cultural 

Sant Vicenç de Sarrià, Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià, Centre d’Estudis 

Sant Martí de Provençals, Associació de Comerciants i Serveis del Poble-sec, 

Foment Excursionista de Barcelona, Associació Bidó-Gestora de l'Ateneu Popular 

Nou Barris, Grup de Teatre Més Enllà del Paral·lel, Associació Artix, Bisaucii: 

Col·lectiu Urbà de la Ribera del Besòs, Films de l'Orient SL, Usquam3 SL, Club de 

Futbol Barceloneta  

ESCRIPTORS, MÓN EDITORIAL  

Juan Marsé Carbó, escriptor, Joan Margarit Consarnau, poeta, Xavier Moret Ros, 

escriptor, Jordi Puntí Garriga, escriptor, Javier Cercas Mena, escriptor, Maruja 

Torres Manzanera, escriptora i periodista, Rosa Regàs Pagès, escriptora, David 

Castillo Buils, poeta, Joan de Segarra Devesa, escriptor i periodista, Màrius Serra i 

Roig, escriptor, Pius Alibek Hermez Elias, escriptor i restaurador, Ponç Puigdevall 

Aragonès, escriptor, Francisco González Ledesma, escriptor, Gloria Montero Wall, 

escriptora, Carles Camps Mundó, poeta i lingüista, Ferran Toutain Gibert, traductor 

i escriptor, professor Universitat Ramon Llull, Júlia Costa i Coderch, escriptora, 

mestra jubilada, Anna Monjo Omedes, Icaria Editorial, María Mercedes Gomis 

Bertrand, traductora  

HISTORIADORS  

Mercè Tatjer Mir, historiadora i geògrafa, catedràtica de Didàctica de les Ciències 

Socials UB, Antoni Segura i Mas, catedràtic d’Història Contemporània i director del 

Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la UB, Rafael Aracil Martí, catedràtic 

d’Història Contemporània UB, Manel Risques Corbella, professor d'Història 

Contemporània UB, Ricard Vinyes Ribas, professor d’Història Contemporània UB, 

Pere Ysàs Solanes, catedràtic d'Història Contemporània UAB, Joan B. Culla i Clarà, 



professor d'Història Contemporània UAB, Jaume Botey Vallès, professor d'Història a 

la UAB i veí del Camp de la Bota 1968-1970, Carme Molinero Ruiz, professora 

d'Història Contemporània UAB, Maria Dolors Molas Font, professora d'Història 

Antiga UB, J. Oriol Granados Garcia, historiador, Lluís M. Bou Roura, historiador, 

Francesc Caballé Esteve, historiador, Eva Gimeno Cases, historiadora, Òscar 

Casasayas Garbí, historiador, comissari de l'Exposició "Barraques. La ciutat informal", 

Maximiliano Díaz Molinaro, historiador, comissari de l'Exposició "Barraques. La 

ciutat informal", Montserrat Rivero Matas, historiadora i jardinera. Daniel Cortijo 

Astudillo, historiador, Francesc Prieto Rius, historiador, Enric Garcia Domingo, 

historiador 

GEÒGRAFS  

Jaume Busquets Fàbregas, geògraf paisatgista, Maria Àngels Alió Torres, 

Departament de Geografia Humana UB, Montserrat Mercadé Marimon, geògraf, 

Xavier Boneta Lorente, cap de l'Observatori Territorial de la Diputació de Barcelona, 

Maria Herrero Canela, geògrafa, Àlex Tarroja i Coscuela, geògraf, Nicholas John 

Lloyd, geògraf, Leo Carbó Ariño, geògraf, Júlia Rubert i Tayà, paisatgista, tècnica 

de la Dir. Gen. Arquitectura i Paisatge 

ANTROPOLOGIA 

Aurelio Díaz Fernández, director del Dept. d’Antropologia Social i Cultural UAB, 

Verena Martínez Alier Stolcke, catedràtica emèrita Dept. d’Antropologia Social i 

Cultural UAB, Teresa San Román Espinosa, catedràtica d’Antropologia Social UAB, 

Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada, Manuel Delgado Ruiz, 

professor Antropologia UB, Dolors Comas d’Argemir i Cendra, catedràtica 

d’Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, Xavi Camino Vallhonrat, 

antropòleg, comissari de l'exposició "Barraques. La ciutat informal", Pilar Díaz i 

Giner, antropòloga, comissària de l'exposició "Barraques. La ciutat informal", Paco 

Marín, antropòleg, Pablo Romero Noguera, investigador en Antropologia Social, 

Maria Carballo López, antropòloga, Ana Montoro Romero, antropòloga, Roberto 

Alexis Rodríguez Suárez, antropòleg  

ARXIVERS, RESPONSABLES DE MUSEUS, BIBLIOTEQUES I CENTRES 

CULTURALS 

Joaquim Borràs Gómez, arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat 

Beltran Morales, directora Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, Maria-Fèlix 

Roncero Escudero, historiadora i arxivera del Patronat Municipal de l'Habitatge de 

Barcelona, Amèlia Poves Ruiz-Navarro, Arxiu dels Districtes de Gràcia i Sarrià-Sant 

Gervasi, Nieves López-Menchero Martínez, cap de la Secció de Documentació i 

Publicacions del Institut Valencià de Cinema Ricardo Muñoz Suay, Francesc 

Casanovas i Aldrufeu, s.j. director Arxiu Històric Companyia de Jesús de Catalunya, 

Elisabet Goula Sardà, coordinadora Arxiu CCCB, Josep Maria Monferrer Celades, 

professor jubilat i president de l'Arxiu Històric i Centre de Documentació de la Mina, 

Julio Baños Soria, arxiver i tresorer Fundació Paco Candel, Mª Ángeles Toribio 

Santisteban, auxiliar d’arxiu a l'Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona, Imma 

Boj Labiós, directora Museu d'història de la immigració de Catalunya, Núria Altarriba 

Vigatà, cap del Servei d'Accés i Obtenció de Documents, Biblioteca de Catalunya, Lola 



Harana, coordinadora Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Pavelló de la 

República, UB, Anna Maria Adroer Tassis, exdirectora Museu d’Història de la Ciutat, 

Mercè Costa Paretas, directora Arxiu Corona d’Aragó 1984-1988, Àngels Migueles 

Sarri, directora Biblioteca Francesc Candel, Maria Josep Fontova Rami, bibliotecària, 

Maria Mena Maiques, tècnic sala de consultes Arxiu Fotogràfic Barcelona,  Mariona 

Teruel Samsó, historiadora de l'Art, Montserrat Ruiz i Anglès, tècnic d'arxius, Jordi 

Vilalta Areñas, museòleg, Carme Prats Joaniquet, museòloga, Flor Miscopein, 

treballadora del Museu Dalí de Figueres, Belén Lapardina Bernús, documentalista 

(Biblioteca/Centre Documentació AMB), Inés Nieto Márquez, historiadora i 

documentalista, Esperança Manera Roca, bibliotecària, Carles Ferrer González, 

tècnic de biblioteca   

ARQUEOLOGIA 

Carme Miró i Alaix, arqueòloga, responsable del Pla d'Arqueologia Urbana del 

MUHBA, Jordi Ramos Ruiz, arqueòleg, Núria Miró i Alaix, arqueòloga, Marta 

Fàbregas Espadaler, arqueòloga, Antoni Caballé i Crivillés, arqueòleg, Gemma 

Hernández Herrero, arqueòloga, Mikel Soberón Rodríguez, arqueòleg, Olga 

Espadalé Valenzuela, llicenciada en Geografia i Història, especialitat Arqueologia  

SOCIOLOGIA 

Salvador Carrasco Calvo, catedràtic de Sociologia UB, Mònica Nadal Anmella, 

sociòloga, codirectora de l'informe “L'estat de la immigració a Catalunya. Anuari”, 

Óscar Rebollo Izquierdo, professor de Sociologia de la UAB, Anna Garcia Masiá, 

sociòloga urbana, Juan F. Vergara, sociòleg i escriptor, va viure en una barraca de la 

Trinitat Vella 1955-1970, Laia Pineda Ruegg, sociòloga/cap de projecte a la Fundació 

Jaume Bofill, Nadia Hakin Fernández, sociòloga 

EXPERTS EN URBANISME  

Francesc Muñoz Ramírez, geògraf, director Màster en Gestió i Intervenció del 

Paisatge, UAB, Jordi Borja i Sebastià, geògraf i urbanista, José Luis Oyón Bañales, 

catedràtic Urbanisme UPC, Joaquim Sabaté Bel, catedràtic Urbanisme UPC, 

Estanislau Roca Blanch, professor titular Urbanisme ETSAB-UPC, Martha Pelayo 

Villegas, urbanista  

ALTRES PROFESSORS UNIVERSITARIS  

Vicenç Navarro López, catedràtic de Polítiques Públiques de la UPF i professor de 

Polítiques Públiques a la Johns Hopkins University (Baltimore, EUA); va ser metge al 

Somorrostro 1960-1962, Albert Recio, professor d'Economia de la UAB, Teresa-M. 

Sala i Garcia, professora titular d'Història de l'Art UB, Daniel Cid Moragas, 

historiador de l'art, cocomissari de Barraca Barcelona, Albert Sierra i Reguera, 

historiador de l'Art, Rocío da Riva Muñoz, assiriòloga, professora de Universitat UB, 

Jacqueline Hurtley, catedràtica Departament de Filologia Anglesa i Alemanya UB, 

Kathleen Firth Marsden, professora titular UB, Àngels Carabí Ribera, professora 

Titular UB, Susan Penelope Ballyn Jenney, professora UB, Doireann MacDermott 

Goodridge, catedràtica de Filologia Anglesa UB jubilada, María Luisa Rodríguez 

Moreno, catedràtica Orientació Professional UB, Assumpció Estivill Rius, professora 



universitària, Cristina Aguiriano López de Armentia, docent a la UAB, Josep M. 

Fulquet Vidal, professor universitari i traductor, Dídac Queralt Jiménez, doctorand a 

la New York University  

 

 

ARQUITECTURA  

Amador Ferrer i Aixalà, arquitecte; autor “Els polígons de Barcelona”, Joan Ganyet i 

Solé, arquitecte, Sebastià Jornet i Forner, arquitecte, Salvador Tarragó i Cid, 

vicepresident SOS Monuments, Rafael de Cáceres Zurita, arquitecte, Antoni 

Vilanova Omedas, arquitecte, Josep Maria Montaner Martorell, doctor arquitecte i 

catedràtic de Composició Arquitectònica ETSAB-UPC, Zaida Muxí Martínez, doctora 

arquitecta i professora titular d'Urbanisme i Ordenació del Territori, ETSAB-UPV, Beth 

Galí Camprubí, arquitecte, Carles Llop Torné, arquitecte, Josep Bohigas Arnau, 

arquitecte, cocomissari de Barraca Barcelona 2003, Jordi Fossas Bonjoch, arquitecte, 

Juan José Lahuerta Alsina, arquitecte, Núria Piè i Josa, arquitecta, Eva Serra de la 

Figuera, arquitecte, Marina Cervera Alonso de Medina, arquitecta i paisatgista, 

Xavier Casas Galofré, arquitecte, Juan E. Pastor Fernández, arquitecte, Antoni 

Ramon Graells, arquitecte i professor UPC, Carmen Rodríguez Pedret, historiadora 

de l'Art i de l'Arquitectura, Maria Camila Acosta Amador, arquitecte, Bernat Bover 

Amorós, arquitecte, Luca Mirandola, arquitecte, Mònica Beguer Jornet, arquitecte, 

Núria Garcia Soto, arquitecta, Gabriel Jubete Andreu, arquitecte, Lorena Rius 

Verdaguer, arquitecta, Arnau Bujons i Tomàs, arquitecte, María Ríos Carballeira, 

arquitecta, Jesús de La Torre Monmany, arquitecte, Xavier Matilla Ayala, arquitecte, 

Miriam Germeno, arquitecte, Paula Sirvent Raga, arquitecte, Josep Cullell Maynou, 

arquitecte, Anna E. Pastor Fernández, arquitecte, Albert Batiste Triadó, arquitecte 

urbanista, Joan Falgueras Font, arquitecte, Elisabet Tayà Durà, arquitecta, Oriol 

Hostench, arquitecte, Lara Trujillo Jiménez, arquitecte tècnic, Mercè Ribera Polo, 

arquitecte tècnic, Tomàs Moreno Llorca, arquitecte tècnic-project manager, Anna 

Bofill Levi, arquitecte i compositora, Tomás Millán Mata, arquitecte, Ferran Torrent 

Echevarría, arquitecte, Miguel Ángel Fuente Díaz, arquitecte, Jaume Freixa i 

Janariz, arquitecte; president de la Fundació Joan Miró, Mariano Velasco Betes, 

aparellador i fotògraf, Marcela Caldas, estudiant arquitectura, Albert Mampel Cava, 

estudiant arquitectura, Elia Hernando Navarro, estudiant, Maria Teresa Luengo 

López, secretària, Isabel Lacasa Til, secretària  

CRONISTES LOCALS  

Ramon Anglès i González, cronista local dels barris de la Marina, Desideri Díez 

Quijano, investigador i cronista d’Horta  

CIÈNCIES 

Ramon Folch i Guillèn, doctor en Biologia, socioecòleg, Josep Lascurain i 

Golferichs, biòleg, Ció Rigau Girbau, biòleg, Jordi Flos Bassols, biòleg, Pere Sala i 

Martí, ambientòleg, Jordi Morató Farreras, Càtedra Unesco de Sostenibilitat UPC, 

Marta Ricart i Vilella, tècnica en planificació ambiental del territori, Esther Anaya 



Boig, llicenciada en Ciències Ambientals i Teoria de la Literatura, Santiago Gorostiza 

Langa, llicenciat en ciències ambientals, Cristina Junyent Rodríguez, biòloga  

CINEASTES  

Lorenzo Soler de los Mártires, Jordi Bayona Url, Carles Barba Masagué, Francesc 

Betriu Cabeceran, Josep Maria Forn, Carles Balagué Mazón, Rosa Vergés Coma, 

Sílvia Munt Quevedo, Carles Bosch Arisó, David Fulton, Ramon Font Segura, cap 

de Programació Filmoteca de Catalunya, M. Encarnació Soler i Alomà, doctora en 

Història de l'Art; presidenta de Cinema Rescat, Núria Vidal Villa, crític de cinema, 

Guillem Huertas Aiguaviva, ajudant de càmera de cinema 

FOTÒGRAFS I FOTOPERIODISTES 

Pilar Aymerich Puig, Colita (Isabel Steva Hernández), Pepe Encinas Fernández, 

Joan Colom Altemir, Ignasi Marroyo Rodriguez, Anna Turbau Puig, Faustí Llucià 

Figueras, Esteve Lucerón Navarro (va fotografiar el barri de la Perona 1980-1989), 

Juana María Furió Sancho, Consuelo Bautista Riveros, Xavier Ribas Sorolla, 

Albert Olivé Corbella, Kim Manresa Mirabet, Toni Garriga Plana, Marcel·lí 

Sáenz Martínez, Jordi Calafell Garrigosa, José Manuel Moreno Martínez, Ricard 

Martínez Teruel, fotògraf i investigador 

MÚSICA, TEATRE I PRODUCCIÓ CULTURAL 

Joan Manuel Serrat Teresa, cantautor, Maurici Villavecchia Obregón, músic, 

compositor, Ana Menéndez Martínez de Bartolomé, pianista, José Javier Junquera 

Varela, violinista, Josep Seguí Mata, músic, Joan Ollé Freixas, director teatral, 

Manel Barceló Serrano, actor, Carmen Álvarez Carrasco, producció, Eva Alonso 

Ortega, escenògrafa, Gloria Corrons Sánchez, pianista, dissenyadora, escriptora i 

professora d’anglès, Alba Treig Escalé, gestora cultural, Agnès Fortuny Morera, 

producció cultural, Pau Senra Petit, consultor cultural, Alexandre Lara Alfaro, gestor 

tècnic   

ARTISTES 

Joan Pere Viladecans, pintor, Ferran Soriano i Rivero, escultor i pintor, Victòria 

Tubau Sala, il·lustradora, artista plàstic, Lali Canosa de Puig, artista visual, Miquel 

Ferreres Duran, dibuixant de premsa, Elena Maria Soria Miranda (Mariel), 

dibuixant, Bàrbara Gual de Torrella Arbex, artista plàstica, Antonio Tartas Oroz, 

artista pintor, Elena Carbonell Navarro, dissenyadora, Alba Teixidor i Feu, 

dissenyadora 

JURISTES, ADVOCATS, MÓN SINDICAL I POLÍTIC 

Pep Cruanyes i Tor, advocat i historiador, Carlos Jiménez Villarejo, jurista, Silvia 

Ventura Mas, jutge, Joan J. Queralt, catedràtic de Dret Penal UB, Marc Carrillo, 

catedràtic de Dret Constitucional UPF i conseller del Consell de Garanties Estatutàries, 

Mª Dolors Renau i Manen, psicòleg i pedagoga, ex diputada al Congrés, Joan 

Coscubiela Conesa, president Fundació Cipriano García, CCOO, Rafael Hinojosa, 

exdiputat i primer president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; va 



viure al Somorrostro, Pedro Jiménez Muñoz, secretari Memorial Democràtic dels 

Treballadors de SEAT; va viure al Somorrostro, José Luis López Bulla, ex diputat al 

Parlament de Catalunya, Javier Tébar, Arxiu CCOO, Vicenç Tarrats i Masó, 

sindicalista CCOO,  Josep Molina Ayala, advocat, Eduard Moreno Ibáñez, advocat, 

Susana Morcillo Guillán, advocada, Antonio Martín Martín, advocat, Carles 

Basteiro-Bertolí, advocat, David Caimary Calatayud, advocat, Marta Vilalta Beltri, 

advocada, Jordi Pujol Moix, advocat, Marion Hohn Abad, advocada, Ferran 

Armengol Ferrer, advocat, Ramón Soriano Güemez, advocat, Graciela Chaia 

Santiago, advocada, Estrella Pineda Menor, tècnica de formació de CCOO, Rosa 

Maria Gámez González, administrativa CCOO, Antonio Córcoles Gallo, gerent 

Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto CCOO  

MÓN VEÏNAL I SOCIAL  

Eva Fernández Lamelas, presidenta FAVB i antropòloga, Custodia Moreno Rivero, 

expresidenta Associació de Veïns del Carmel; va viure a les barraques de Raimon 

Caselles, Paco González Díaz, expresident AV Carmel; va viure a les barraques del 

Turó de la Rovira, Fernando González Santiago, vicepresident AV Carmel; va viure a 

les barraques de Francesc Alegre, Manel Andreu Tarragó, president de la FAVB de 

1998 al 2004; vocal de la junta de l’AV Poblenou, Diosdado Rebollo Calleja, president 

de l'Associació de Veïns de Trinitat Nova, Andrés Naya Cabrero, revista “Carrer”, 

Maruja Ruiz Martos, presidenta Casal Gent Gran Prosperitat; va viure a les barraques 

de Santa Gemma, Manuel Martínez Martínez, president AV Sant Martí de 

Provençals; va viure a la Perona, Maria Mas Canals, presidenta AV Casc Antic, Joan 

Manuel Muscat Martínez, vicepresident AV Barceloneta, Rafael Perona Cortés, 

president del Centre Cultural Gitano de la Mina, Jaume P. Sayrach Fatjó dels 

Xiprers, president de Fòrum-Grama (Santa Coloma de Gramenet), Salvador Clarós i 

Ferret, membre AV del Poblenou, José Miguel Benítez Casteleiro, Xarxa 9 Barris 

Acull, Arcadi Oliveres Boadella, economista; president de Justícia i Pau, Ada Colau, 

activista pel dret a l'habitatge, Carles Prieto Caballé, expresident FAVB, Enric 

Francès Gaspar, activista associatiu, Eudosio Gutiérrez García, president Associació 

de Comerciants del Poble-sec, Manel Ollé Garcia, president de l’Associació de la 

Imatgeria Festival del Poblenou   

TREBALL SOCIAL 

Rosa Domènech i Ferrer, treballadora social, presidenta de l'entitat sense afany de 

lucre Impuls a l'Acció Social, Montserrat Colomer i Salmons, assistent social del barri 

de la Mina (jubilada), Carme Garriga Boadella, sociòloga i treballadora social, Rosa 

Romeu Tarragona, diplomada en treball social, M. Pilar Massana Llorens, 

diplomada en treball social; presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet; membre de 

la Plataforma Aturem la Guerra, Ruben Sapinya Grau, tècnic en Integració Social, 

Montse Milà Estrada, treballadora social, Agnès Rovira i Jarque, educadora social 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Àngels Rosell Simplicio, educadora infantil, va 

treballar al Camp de la Bota, Raye Ruiz, treballadora social, Marta Blanch Mussons, 

treballadora social, Jordi Foix Robert, educador social 

ENSENYAMENT 



Montserrat Morera Isern, catedràtica d’institut, Javier Moreno Rico, catedràtic 

d’institut, Alicia García Romero, directora IES Bosc de Montjuïc, José Miguel 

Hernández López,  professor d´Història, Josep Fabra Llahí, professor d'institut, M. 

Rosa Camps Morales, mestra, Sergi Salgado i Formatger, mestre d’adults, Eulàlia 

Llobet Gómez, mestra, Joan Gascueña Velasco, professor tècnic Escola del Treball, 

Jordi Goñi Morales, mestre, Joaquim Miquel Rodríguez, professor, Lourdes Pedra 

Serrano, mestra educació especial, Roser Garcia López, mestra de primària, Elena 

Ribé Barberán, mestra,  Montserrat Casellas Fabregat, mestra  

 

SANITAT  

José Muñoz Gómez, metge, Iñaki Mingalena Ibarzábal, metge, Josep Maria 

Armengou i Iglesias, metge, Agnès Pujol i Domínguez, diplomada Universitària en 

Infermeria, Carme Miralles de Imperial Llobet, infermera, Maria Cardús Moya, 

infermera, Maria Montserrat Ubach i Nuet, puericultora i auxiliar d’Infermeria; va 

treballar al Camp de la Bota, Irene Molins Tarencini, fisioterapeuta, Neus Garcia 

Calvet, osteòpata 

FUNCIÓ PÚBLICA 

Graziella Costa Paretas, coordinadora Serveis Ajuntament Barcelona 1978-1985 

Marta Gibert Casanovas, secretària general del Consell Comarcal del Barcelonès  

Joaquim Aloy i Bosch, tècnic de Cultura Diputació de Barcelona, Javier Pérez Ribó, 

tècnic mitjà de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Reñé Garaboa, tècnic de 

participació, Manel de Losada, informàtic Institut Municipal d'Informàtica de 

Barcelona, Artur Lluís Comas d’Argemir i Cendra, administratiu, Ana Pozo Díaz-

Alejo, administrativa, Pere Antoni Terol Garrido, administratiu, Lluís Gimó 

Clausells, administratiu, José Luis Arbosa Echegaray, administratiu, Susana 

Martínez Verchili, administrativa Universitat Barcelona, Maria Roser Alsina Espasa, 

administrativa, Imma Calí Palou, administrativa, Antonio Fernández Serralvo, 

administratiu, Ricard Julià Capdevila, tècnic de l'administració, Juan Giménez 

Dualde, administratiu, Jordi Faura i Ortiz, administratiu, Josep Maria Guillén i 

Pujol, funcionari, Àngela Andrés Cañadell, funcionària jubilada, Maria Isabel Craus 

Pérez, administrativa, Manel Antolín Galindo, empleat públic, Mª José Conejeros 

Chisbert, administrativa, Olga Terrés Perez, informàtica 

ESGLÉSIA 

Francesc Foraster Ruiz, prevere i rector de la Parròquia de Sant Salvador d’Horta del 

Poble-sec, que va atendre els barris de barraques del Poble-sec i Montjuïc 

PERIODISTES  

Jaume Fabre Fornaguera, historiador i periodista, Lluís Permanyer, periodista i 

escriptor, José Martí Gómez, escriptor i periodista, Eugeni Madueño Palma, 

periodista, Manuel Campo Vidal, periodista i sociòleg, Joaquim Roglan Llop, 

periodista, Maria Eugenia Ibáñez Calle, periodista, Maria Favà Compta, periodista, 



Rafael Pradas Camps, periodista, Jaume Vallès Aroca, periodista, Pedro Molina 

Rodríguez-Navas, professor Departament Periodisme UAB 

Mònica Terribas Sala, periodista i directora de TV de Catalunya, Rosa Marqueta 

Gago, cap d’Informatius TV3, Joan Salvat Saladrigas, cap Àrea de Documentals de 

TV3, Eduard Sanjuán Alonso, director "30 Minuts", Manuel Raya, director del canal 

3/24, Albert Closas Solà, redactor en cap Economia TV3, Miquel Garcia Horcajo, 

periodista, Montserrat Armengou Martín, directora Documentals Històrics, Josep 

Mulet Ferriol, periodista, Montserrat Besses Méndez, periodista, Ricard Pellejà 

Marco, cap de Redacció TV3, Joan Carles Peris Farrés, editor “Telenotícies Cap de 

Setmana” de TV3, Agnès Marquès Pujolar, periodista, conductora “Telenotícies Cap 

de Setmana” de TV3, Raquel Sans Duran, periodista, conductora “Telenotícies 

Vespre” de TV3, Maria Lourdes Cortés Braña, periodista, Siscu Baiges Planas, 

subdirector “Tots x tots” (Com Ràdio), Marc Andreu Acebal, periodista i historiador 

Sara Grimal Moreno, periodista, Alonso Carnicer MacDermott, periodista, Magda 

Valls Pla, periodista, Maria Gorgues Capdevila, periodista, Olga Miró Barreda, 

periodista, Carolina Tubau Molina, periodista, Toni Puntí Bazán, periodista, Susana 

Morcillo Ardanuy, periodista, Ramon Espuny Solé, periodista, Regina Farré 

Ballarín, periodista, Isabel Adell Peidró, periodista, Jordi Muixí Rosset, periodista, 

Jordi Vilardell Gómez, periodista, Mònica Zapico Fondevila, periodista, Jordi 

Viader Riera, periodista, José Joaquín Blasco Gil, periodista, Eduard Querol Boira, 

periodista, Roser Barnich Giménez, periodista, Glòria Boquizo Pla, periodista, 

Blanca Urgell Casajoanes, periodista, Montse Mora Busquets, periodista, Berta 

Solanas Ibáñez, periodista, Anna Batlle Gasch, periodista, Mònica Bertran i 

Brancós, periodista, Mònica Muñoz Monsalve, periodista, Josep M. Domènech 

Graells, reporter, Rosa Talamàs Tapiolas, periodista, Marta Arrufat Trigàs, 

periodista, Sònia Poll i Martínez, periodista, Laura Gimeno Vielsa, periodista, 

Montse Castany Fulla, periodista, Begoña Grigelmo Miquel, periodista, Roser 

Oliver Olivella, periodista, Joan Roura Villalmanzo, periodista, Sílvia Heras 

Armengol, periodista, Helena Rodríguez Bosch, periodista, Mercè Llimona Puig, 

periodista, Laura Núñez Millón, periodista, Xavier Duran Escribà, periodista 

científic, Xavier Oller Joan, periodista, Manel Mateu Evangelista, periodista, Mireia 

Segú Soliva, periodista, Cristian Trepat Ribera, periodista, Carmen Amorós 

Valldaura, periodista, Lluïsa Blasco Pérez, periodista, Arantza Díez Garcia, 

periodista, Yolanda Viñals Verdes, periodista, Carla Herrero Nebot, periodista, 

Jordi Barrachina Sala periodista 

REALITZADORS TV 

Ricard Belis Garcia, realitzador de documentals, Olívia Rueda Guisado, realitzadora, 

Mireia Pigrau Serrallach, realitzadora, Lourdes Guiteras Oliva, periodista i 

realitzadora, Lluís Rius Estrada, realitzador  

DOCUMENTALISTES TV 

Alicia Conesa Santamaria, cap de documentació TV3, Montserrat Bailac 

Puigdellívol, documentalista, Miracle Tous Jerez, documentalista, Teresa Ibars 

Buira, documentalista, Monsterrat Llobet Sales, documentalista, Roser Mercadé 

Tondo, documentalista, Laura Larrégola Martínez, documentalista, Núria Roca 



Maragall, documentalista, Agnès Lucena Santacreu, documentalista, Montse Fortino 

Segura, documentalista, Cristina Borràs Puig, documentalista, Marta Torras i 

Crexells, documentalista, Judith Aranich Pedreño, auxiliar documentació, Lídia 

Sotés Rius, auxiliar documentació, Elisabet Díaz Fajula, documentalista, Mònica 

Batlle Jordà, documentalista, Mònica Bechini Tristany, documentalista, Joan Brull 

Vaqué, documentalista i fotògraf, Mercè Bofill Surís, historiadora i documentalista, 

Jordi López Santín, documentalista, Maria Penyarroja Cruells, documentalista, 

Àngels Font Coll, documentalista, Mònica Ceide Amorós, documentalista  

 

 

PRODUCTORS  

Muntsa Tarrés Fernández, productora executiva Àrea Documentals, Alba Casals 

Potrony, productora TV3, Sandra Rierola Pardo, productora, Jordi Muñoz Solà, 

productor TV i periodista, Sílvia Pairó Vila, productora, Carles Blanco de la Fuente, 

productor TVC Roser Costa Serrano, productora, Tona Julià Sirvent, productora, 

Elisabet Subirós Bosch, productora d’Informatius, Iñaki Garrido González, 

productor d'Informatius, Ruth Bollinger Santamaria, productora d'Informatius, Belen 

Samper Martínez, productora, Gisela Perraut Ormo, productora, Beatriu Solivellas 

Aguiló, productora, Eduard Gil Baquero, director financer Parallel 40, Helena 

Alabart Sentís, ajudant de producció  

ALTRES TV3 

Marta Millà i Bruch, muntadora musical, Agustí Poch Viñes, muntador, Enrique 

Miró Sastre, càmera, Robert González Pérez, operador càmera, Natàlia Gummà 

Serra, operadora d’imatge, Josep M. Porta Palau, càmera, Carlos Díaz Lloret, 

operador de càmera, Nunci Biscós Ezpeleta, Atribucions, Barbara Valenti Zangrilli, 

traductora, Teresa Maria Castanyer i Bachs, assessora lingüística, Anna Vila 

Subiranas, assessora lingüística, Roger Caubet Arnau, treballador, Neus Ballbé i 

Miró, actriu “Pati Pla” del Club Super3, Tomás Cerezo González, administratiu  

ANTICS HABITANTS DE LES BARRAQUES PROTAGONISTES DEL 

DOCUMENTAL “BARRAQUES. LA CIUTAT OBLIDADA” 

Julia Aceituno Galán, confeccionista (Somorrostro), Esperanza García Hernández, 

hosteleria (Els Canons-Turó de la Rovira), Maravillas González Morote, treballadora 

de la neteja (Els Canons-Turó de la Rovira), Rafel Usero Sánchez, mestre (Cal Pagès, 

Montjuïc), Francesc Banús Bonet, tècnic de manteniment escolar (Can Valero, 

Montjuïc), Tomás Jiménez Jarque, analista (Les Banderes), Agustín Mataró 

Armengol, manipulador de peix (Somorrostro i Camp de la Bota), Francisco Rojas 

Bolaños, transportista (El Molí, Montjuïc), Marcelina Villena Cáceres (Cal Pagès, 

Montjuïc), José Martínez Toledano, president AV Can Clos 2005-2010 (Sarasate, 

Diagonal), Juan Ortiz Pérez, vocal urbanisme AV Can Clos (Santa Gemma)  

ANTICS HABITANTS DE LES BARRAQUES DEL CARMEL I ELS SEUS 

FAMILIARS I VEÏNS 



Antonio González Pérez (nucli Francesc Alegre), Juan José Maurel Quiñones (nucli 

Francesc Alegre), Pilar Bueno Santos (Francesc Alegre), Juan Valdelvira Nicolás, 

(Francesc Alegre), Ramona Rodríguez Ruiz (Francesc Alegre), Diego Crespo 

Macías, jardiner, Félix Hernández Peñalver (Francesc Alegre), Rosa Garcia Boada, 

Ana María Zaragoza Bas, Encarna Cuesta González, Alicia Roig Salas, Carles 

Carbonell López, Fernando Pindado Sánchez, Fermín Valerio Rescalbo (Francesc 

Alegre), Pedro Gambín Izcaba, cambrer (Francesc Alegre), Tania Peñalver Fabregat 

(Francesc Alegre), Ricardo Ibáñez Palacios (Raimon Casellas), Vicente Colomer 

Segura, Iván Martínez Crespo, Oriol Panadell Ferreres, Yolanda Navarro Cerezo, 

Beatriz Casas García (Francesc Alegre), Teresa Gutiérrez Rich, Jordi Benages 

García, José Antonio Padilla Padilla (Raimon Casellas), Silvia Barragán Gómez 

(Raimon Casellas), Dolores Torres Casado, David Barragán Gómez, Patricia 

Barragán Gómez, Francisca Gimeno Gascón, Isabel Rodríguez Ruiz, José Miguel 

Pérez Díaz, Georgina Serrano Rodríguez, Juan Francisco Valderrábano Castro, 

Alba Batlle Monje, Ivon Galera Clemente, David Romero Córdoba, Jordi Oller 

Funet (Francesc Alegre), Jesús Cuesta Rodríguez (Francesc Alegre), Jesús Sánchez 

Moreno, Daniel Rodrigo López, Sergio Cortés Sánchez, Pedro Jiménez Moreno 

Diego Carmona Garrido, Antonio Duce Murciano, sastre (Francesc Alegre), Teresa 

Suárez Yáñez (Francesc Alegre), Ana Mª Fernández Padilla, (Teixonera), José 

Castro Casino, (Francesc Alegre), Montse Crespo Macias (Francesc Alegre),  

Pilar Lázaro Agea, pensionista (Raimon Casellas), Manuel Santos Torrebla 

(Francesc Alegre), Dámaris Castro Juárez, Inés Millan Ortega, neteja (Francesc 

Alegre), Miguel Ángel Ródenas Sanz (Francesc Alegre), Tania Bellido Crespo,  

Josep M. Rodríguez López, Ángeles Rivero de la Osa (Raimon Casellas)  

Adoración Zaragoza Olid (Francesc Alegre), Encarnación Macias Amor (Francesc 

Alegre), Marcos Hernández Martínez, Diego Crespo Macias (Francesc Alegre),  

Jordi Verdugo Ortega, Carlos Rodríguez Rodríguez, Isabel Casino Monterde 

(Francesc Alegre), Youssef Bakkali, Jordi del Val Santaló, Julio Gallego Quintana, 

Susana Casas Viudez, David Motos Jiménez, José Macias Amor, Montse Casas 

García (Francesc Alegre), Nuria Macias Casaus (Francesc Alegre), Raquel Sánchez 

Robles, Silvia Ródenas Sanz (Francesc Alegre), Pilar Macias Casaus, José Lozano 

Cuevas, Juan José Mateo Mechano (Francesc Alegre), Encarna Poyatos Romero 

(Raimon Casellas), Ramon Espinosa López (Francesc Alegre), Manuel Haro Recio 

(Francesc Alegre), Mª José Crespo Belzunces  

ANTICS HABITANTS DE LES BARRAQUES DEL SOMORROSTRO I ELS 

SEUS DESCENDENTS i VEÏNS 

Francisco Hidalgo Aceituno, expenedor, Lorenzo Hidalgo Aceituno, encofrador, 

Maribel Torres Cortés, empleada neteja, Julia Hidalgo Aceituno, mestressa de casa, 

José Montes Ribas (Somorrostro), cap d’equip caldereria naval, Antonio Miguel 

Montes Montes, parat, Encarnación López Rubí (Somorrostro), carnissera, Rosario 

Muñoz Muñoz (Somorrostro), mestressa de casa, Dolores Marruecos Linares, aux. de 

geriatria, Victoria Fábrega Gallego, modista, Julia Aceituno Baró, empleada neteja, 

Félix Sainz Aceituno, paleta, José Mª Martínez García, electricista, Pedro Domingo 

Piñataro, cambrer, Eugenio López Cervera (Somorrostro), jubilat, Antonio Ribota 

Rueda, pensionista, Santiago Asensio Porquera, tapisser, José Luis Ruiz Sanz, 

conductor, Gil Hidalgo Aceituno, cambrer, Benito Santiago Espejo, jubilat José 

Maria de Moya Fernández, repartidor, Juan de Diego Díaz, cambrer, Sebastián 

Acosta González, jubilat, Maria Montiagut Ramon, mestressa de casa, Diego 



Hernández Sánchez (Somorrostro), paleta, Miguel Angel Domingo Piñataro, 

cambrer, José Francisco Domínguez (Somorrostro), paleta, Nicolás Gómez Angel 

(Somorrostro), jubilat, Enrique Martínez González, instal.lador, Angel Gómez 

Fernández, peó d’obra, Manuel Gil de Mula, Charo Marco Miralles, cambrera, José 

Manuel Ramos Godoy (Somorrostro), jubilat, Mª José Parejo Vilaplana, cambrera, 

José Rodríguez Sánchez, pintor, Rafael Valenzuela Carrilero, aturat, Francisco 

Ortega Avellán, pensionista, Fabián Llamas Iglesias, jubilat, José Carrasco Romero, 

aturat, Tomás Vidal Céspedes, jubilat, José Cruz Caldenas, fuster, Gabriel 

Hernández Martínez, aturat, Fermín Domingo Piñataro, jubilat, Jordi González 

Rodríguez, manteniment, Leandro García Martín, pensionista, Manuel Cuadros 

García, jubilat, Ramón Rubio Requejo, cambrer, Saturnino Piqueras Naranjo, 

pensionista, María Valverde García, dependenta, Joana Aznar Guerrero, 

comerciant, Agustín González Estarán, dependent, Àngela Terra Gil, comerciant, 

Isabel Seral Serra, dependenta, José Mercader Sánchez, jubilat, Carme Pérez Pérez, 

dependenta, Mónica Pérez Pérez, dependenta, Rosa Camps Poch, dependenta, 

Rosario Herrerias Mora, mestressa de casa  

ANTICS HABITANTS DE LES BARRAQUES DE MONTJUÏC I ELS SEUS 

FAMILIARS I AMICS 

Francisco Martín Valencia, auxiliar tècnic d’obra jubilat, expresident AV San Cosme 

y San Damián (Les Banderes), María Pedrosa (Can Tunis i Camp de la Bota), Manuel 

Vega Quijada, industrial (Tres Pins), Dolors Gómez Pachón, dependenta (Poble-sec 

Escola del Bosc), Pilar Sánchez Montero, administrativa (El Molino, Montjuïc), 

Margarita Pes Castany, administrativa, Luis Matías Redondo Saiz, litògraf, Mª 

Ángeles García Escudero, administrativa, M. Dolors González Colomer, secretària, 

Marina Guarro Pujadas, administrativa, Josep Usero Pes, estudiant, Irene Usero 

Pes, caixera / estudiant, Alba Homs-Ramírez de la P., estudiant, Josep María Canas 

Bozzo, jubilat, Salvador Fenollar Zaragoza, jubilat, Encarna Adelantado Puerto, 

pensionista, Lupe Moratalla Mínguez, jubilada Marcos Rodríguez Grau, arqueòleg, 

Joan Morató Francisco, estudiant Guadalupe Sales Portilla, jubilada, Marta 

Turiella Piñol, estudiant, Mar Ibáñez Salinas, estudiant, Marta Bolinches Chordá, 

estudiant, Marc Cugota Juncosa, estudiant Anna Sánchez Pérez, estudiant Laura 

Camps Escribano, tècnica cultural, Pol Castellanos Mayos, estudiant, Susana 

Gallego Mira, mestra, Josefa Usero Sánchez, funcionària, Valentín Pantaleón 

Calderón, jubilat, Rosa M. Lladó Font, llevadora, Francesc Gallart Gallego, geòleg, 

Rafel Lladó Verger, jubilat, Concepció Font Sariols, mestressa de casa, Joan Banús 

Cosp, mecànic, Sergi Banús Cosp, mecànic, Carme Cosp Monclús, administrativa, 

José Guzman Ortin, jubilat, Lourdes Martin Barceló, jubilada, Valdemar García 

Silverio, autònom, Mª Carmen Contreras Pascual, Pablo Guzmán Ortin, jubilat, 

Elias De la Rica Prieto, jubilat, Magdalena Botifoll Botifoll, jubilada, Mariló 

Campos Garcia, graduada social, Aurelia Gavilán López, mestressa de casa, Jordi 

Jover Buesa, jubilat, Lourdes Rodríguez Rodríguez, jubilada, Antonio López 

Gallego, calefactor  

ANTICS HABITANTS D’ALTRES BARRIS DE BARRAQUES I FAMILIARS 

María Castillo La Rosa (Santa Gemma), Argentina Fernández López, perruquera 

(La Perona), Mª Mercedes Vicente Lloria, mestressa de casa (Santa Gemma) 



PERSONES QUE VAN PARTICIPAR EN L’OBRA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL 

DE LA CATEQUESI DE SANT JOAN BOSCO AL SOMORROSTRO I ELS 

SEUS FAMILIARS 

Xavier Vallory Subirà, tècnic de televisió, Núria Subirà Rocamora, viuda de 

Vallory, mestra; va participar en l’obra d’assistència social de la catequesi de Sant Joan 

Bosco al Somorrostro, Montse Vallory Subirà, professora de cuina, Eduard Vallory 

Subirà, gestor universitari, Neus Vallory Catà, mestra d' Educació Infantil, Pep 

Vallory i Catà, tècnic de sistemes, Toni Vallory Subirà, empresari, Montse Ollé Puy, 

empresària, Neus Catà Roca, mestressa de casa, Josep Vallory March, mariner, 

Amadeu Isbert i Arnau, mestre vitraller, Aurora Altisent i Balmas, pintora-

dibuixant, Josefina Font i Sauró, secretària, Francesca Remiro i Caminal, mestressa 

de casa, Maria Lluïsa Bernadas i Bujons, mestra al Somorrostro, Carme Catà i Roca, 

mestressa de casa, va participar en l’obra d’assistència social al Somorrostro, Albert 

Colomer i Casadejús, advocat (obra d’assistència social de la catequesi de Sant Joan 

Bosco al Somorrostro, Immaculada Pont i Gener, mestressa de casa, Pilar Bonfill i 

Alterhoff, mestressa de casa (obra d’assistència social de la catequesi de Sant Joan 

Bosco al Somorrostro), Guillem Masana i Moliner, químic (obra d’assistència social 

de la catequesi de Sant Joan Bosco al Somorrostro, Montserrat Serra i Subirà, 

mestressa de casa (obra d’assistència social de la catequesi de Sant Joan Bosco al 

Somorrostro), Roser Serra i Subirà, mestressa de casa, Carme Adelantado i Pérez, 

mestra, Jordi Subirà i Rocamora, cerer, Manel Subirà i Rocamora, farmacèutic, 

Teresa Claramunt i Tió, mestressa de casa, Núria Subirà i Rocamora, mestra, (obra 

d’assistència social de la catequesi de Sant Joan Bosco al Somorrostro), Marta Vallory 

i Subirà, terapeuta, Violeta Bretones i Vallory, estudiant, Aris Rubio i Hidalgo, 

dissenyador industrial, Josep Moixenc i Torres, empresari, Anna Maspons i 

Jonqueres, mestressa de casa (obra d’assistència social de la catequesi de Sant Joan 

Bosco al Somorrostro), Joan Subirà i Rocamora, periodista i capellà, Enric Mateo i 

Baron, comerç, Montse Busquets Vivas, psicòloga, Núria Vallory i Subirà, mestra, 

Xavi Pozo i Tamarit, controlador, Montse Robert Balvey, mestressa de casa, Mercè 

Calvó Cervelló, mestressa de casa, Berta Bas Calvó, mestressa de casa, Carles Bas 

Pereid, cientific, Roser Vives Rodríguez de Hinojosa, escultora i pintora, Carme 

Vallés Oliveró, arts gràfiques, Mª Dolors Vives Rodríguez de Hinojosa, empresària  

ALTRES ADHESIONS 
 

Xavier Muñoz Pujol, empresari, Dolors Puiggròs Modolell, filòloga, Xavier Roselló i 

Molinari, enginyer industrial, Juan Miguel Espinosa López de Davalillo, enginyer 

tècnic agrícola, Jordi Diaz Callejo, enginyer tècnic agricola, màster en gestió del 

patrimoni cultural, Miquel Teixidor i Lázaro, enginyer, Maria Carme Feu i Closas, 

filòloga, Joan Subirà i Virgili, enginyer industrial jubilat, Ignacio Bosque Moreno, 

enginyer, Conrad Casadellà Rubiés, enginyer, Ana Teresa Herrera Alonso, assistent 

de direcció en el Port de Barcelona, Juan Zamora Terrés, capità de la marina mercant, 

advocat i periodista, Albert Ferris Pellicer, consultor, Lluís Canela i Ribas, 

economista, Inés Gomis Bertrand, economista, Enric Arazo Peña, economista, 

Florian Porsche, empresari i restaurador, Verònica Grimal Moreno, empresària i 

restauradora, Lluís Rubert de Ventós, empresari, Francisco Javier García García, 

cap de recepció Hotel Avenida Palace, Josep Torres Nicolau, químic, Montserrat 

Maín Olmeda, jardinera, Francisco Jover Garre, modista jubilat, Ana Moreno 

Hernández, jubilada i estudiant Història de l’Art UB, Josep Guzmán Vila, comptable - 



fiscalista, Xavier Olivella Esteller, tècnic de vídeo, Antonio Jodar Martinez, 

teleoperador, Lluís Sarri Cardona, telecomunicacions, M. Teresa Miralles de 

Imperial Llobet, mestressa de casa, Jordi Valls Guinovart, Agustí Ortuño Gumbau, 

Xavier Oms Llahis, empresari, Alfons Santos Rodríguez, gerent, Jose Antonio 

Gomis Bertrand, comerç de matèries primeres, Francisco Camarasa Yáñez, llibreter, 

Llibreria Negra i Criminal, Eusebi Solà i Gomfaus, director d'Operacions Zona 

Catalunya, Bovis Lend Lease SA, Alejandro Moya Laguia, estudiant, Francesc 

Gendre Martí, comercial, Carles Miguel Solá, comptable, Carlos Fernández, jubilat, 

Laura Morató i Vázquez, ciutadana de Barcelona, Pilar Cugat i Coral, jubilada, 

Jordi Valls Guinovart, Cristina Carrasco Chaler, Maria López Quiroga, jubilada, 

Manuel López Quiroga, conductor, Gabriel Sánchez Sendia, M. Àngels Garcia Día, 

M. Teresa Durà Casa, mestressa de casa, Lluís Serra i Sancho, comptable jubilat, 

Senén Mases Alseda, jubilat, José Luis Vergara Blanco, assessor en comunicació, 

Josep Mª Ferré Sarmiento, jubilat, Solange Ubanell Ribera, secretària de direcció   

 


