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1.3

ORDENACIÓ
La ordenació de la CRV, és, sens dubte, un dels aspectes més singulars d’aquest projecte del GATCPAC. La singularitat de la
implantació recau, al nostre entendre, en la pretensió de plasmar físicament la seva pròpia contradicció interna de voler ésser ciutat
i parc alhora. Que el projecte vol ésser una ciutat ens ho diu el nom amb què els autors des de l’inici batejaren la proposta. Ciutat,
denota autonomia, ordre, govern, civilitat. Amb el projecte hi ha la pretensió de realitzar una agrupació urbana autosuficient. Que el
projecte vol ésser un parc ens ho demostra la qualificació urbanística que els mateixos autors li atorguen en el Pla Macià, utilitzant
la grafia de bosc i de zona d’esbarjo a tot el llarg de la platja del delta i no la d’àrea urbana com hom podria esperar (figura 1.121).
A més, l’àrea, com hem anat veient, s’hagué de nomenar “parc marítim” a partir la ponència d’enllaç celebrada el 1934, ja que el
caràcter públic que li atorgava aquesta expressió facilitava la redacció d’una llei d’expropiació amb la qual obtindre els terrenys163.
Un parc significa un espai natural, un espai no urbanitzat.
El GATCPAC era plenament conscient de la singularitat d’aquesta condició “contradictòria”. El recurs més utilitzat, però, per fer
evident el que havia de ser la CRV era expressar el que no havia de ser. En la Memòria del projecte de 1933 ja es feia explícit que
aquell espai no havia de convertir-se en una platja turística com les que eren conegudes en aquell temps: “No es tracta de crear
una platja de moda més. Hom prescindeix en absolut de casinos i hotels de luxe” 164. A la revista AC eren més explícits i mencionaven la “côte d’azur” com a exemple antitètic, o mostraven la imatge del casino San Sebastian de Barcelona (figura 1.122) acompanyant-la del següent comentari: “Edificio situado en una playa frente al Mediterráneo. Aunque de construcción reciente, no hay
manera de ligarlo con la indumentaria de las gentes que pueblan actualmente la playa. En el ambiente de aire libre y sol es un
cadáver arquitectónico. Caracteriza una época reciente, pero que conviene enterrar cuanto antes” (AC, n.7, 1932, 40).

figura 1.121: Plafó sobre la ordenació del Pla Macià presentat
pel GATCPAC al CIAM d’Atenes de 1933. Tota la platja està
marcada amb el símbol de bosc en la part interior i de zona
d’esbarjo a la part més costanera. Arxiu CIAM a Zurich (a
Pizza, 2008, 201).

Així doncs, l’arquitectura pròpia de les àrees de vacances construïdes fins aquell moment no interessava com a model a seguir.
Calia una arquitectura que estigués en sintonia amb “la indumentaria de las gentes que pueblan actualmente la playa”. Al mateix
número d’AC s’incidia en aquest punt, mostrant diferents imatges de gent força desvestida, riallera i aparentment feliç, passant
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En el capítol 1.1 hem parlat d’aquest assumpte. També al final de l’anterior capítol.
Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).

l’estona a la platja (figura 1.123). Quina és l’arquitectura que es mostrava harmònica amb aquest esperit? Sens dubte les imatges
transmetien sensació de llibertat. Però la llibertat com a sensació urbana no pot qualificar-se. I difícil és obtenir-la quan del que es
tracta és d’organitzar una activitat normalment col·lapsada, per mitjà d’un equipament que es preveu que tindrà, com hem vist, una
afluència massiva: uns 250.000 residents en hotels durant l’any i un milió i mig de banyistes durant els mesos de calor. És evident
que la necessitat de la pròpia activitat de les vacances obligaria a edificar i construir vials en el terreny i que això no facilitaria el
pretès sentiment de llibertat.
Malgrat aquesta obvietat, els autors trobaren en el manteniment del caràcter natural del lloc un desllorigador a aquest assumpte. El
propòsit que es busca és que la urbanització de la ciutat transmetés al visitant la sensació d’estar en un entorn natural, fet imprescindible per a activar el sentiment de llunyania de la vida urbana quotidiana, sentiment necessari per a aquell qui vol retirar-se en
un espai “reparador i sedant”165; “en una zona de repòs on el més interessant és sentir-se molt allunyat de la ciutat”166. La intenció
dels arquitectes era, per tant, que la intervenció no eradiqués d’aquells paratges la seva condició virginal. Calia mantenir, en la
mesura del possible, la mateixa condició física amb què el GATCPAC es trobà aquell paisatge l’any 1931.
Per a fer possible el propòsit l’àmbit de referència dels arquitectes no era cap ciutat167, ni cap configuració urbana suburbial. L’espai
físic de referència de la CRV era el parc natural:
El fet que sigui un parc natural té una importància molt gran en una organització de caràcter popular com la que proposem.
Els parcs artificials tenen en general un gros inconvenient per a les masses populars. En ells el públic es limita a passejarse pels camins, recreant tan sols la vista. En el nostre parc, el públic no solament el frueix amb la vista, sinó que el viu per
mitjà d’un contacte més íntim amb els encisos naturals que el parc presenta. Si l’amor dels ciutadans és ben patent per als
parcs que podríem dir “romàntics”, forçosament ha d’ésser molt i superior per als parcs on han viscut estones que no
s’esborren tan fàcilment de la Memòria com la simple visió 168.
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Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).
166
Ídem anterior.
167
Tot i que veurem a la segona part d’aquest treball les influències de l’estranger,
especialment les russes, que el projecte tingué.
168
Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).

figura 1.122 i 1.123: pàgines 40 i 41, AC n.7, 1932, on es
mostra, per una banda, una actitud “poc adequada” de prendre el sol a la platja, en relació amb el casino de Barcelona, i
per altra banda, es mostra una noia amb una vestimenta més
adequada, relacionant-la amb una piscina a Stuttgart de
Bonatz i Scholev i una altra a Leuna de Kurt Jahn.
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A diferència del parc urbà, el parc natural permet un contacte més lliure amb la naturalesa, permet no sols recrear la vista amb
bells paratges, sinó implicar-se amb ells, utilitzar-los com a suport per a les seves activitats. La no existència d’urbanització, de
camins pavimentats, d’espais construïts, fa que hom experimenti una veritable sensació de llibertat. Ara bé, quins recursos arquitectònics farien possible establir una ciutat en un parc natural?
Hem resumit en set els que ens semblen els principals recursos arquitectònics utilitzats per ordenar de la CRV i que farem evidents
al llarg d’aquest capítol. Aquests recursos són:
1234567-

El paisatge, la pauta. Disposar l’arquitectura segons l’ordre del paisatge preexistent.
Naturalesa genuïna i “funcional”. Mantenir al màxim la vegetació pròpia del territori.
Mínima edificació. Concentrar l’activitat en els mínims edificis possibles.
El “buit” com a matèria. Deixar grans espais lliures sense cap ús adscrit.
Mínima urbanització. No urbanitzar carrers, ni voreres, ni passeigs.
Mínima subdivisió. No parcel·lar ni posar tanques a l’entorn dels edificis.
Aïllament agrícola. Rodejar l’àrea de vacances amb un entorn agrícola.

És difícil d’imaginar el caràcter que tindria la ciutat. La presència de molt d’espai lliure, la col·locació alternada de camps d’esports
entre altres atraccions, la ubicació d’una zona separada i aïllada amb sanatoris... Potser certs càmpings, sobretot aquells que no
tenen parcel·lació ni construccions tipus bungalows fixades en el terreny, s’acostarien a la imatge que la CRV podria presentar. La
llunyania entre construccions és tan alta que la presència de quelcom que pugui relacionar-se amb una ciutat és pràcticament
impossible. Tot i així, l’alçària dels hotels i sanatoris la qual els fa emergir d’entre els pins, ens permet imaginar-los com a “teló de
fons” d’aquestes grans extensions buides, com fites que recorden la civilitat del que, en realitat, és una ciutat. La disposició alternada dels edificis també situa l’usuari en la CRV. Hi ha el perill que, en certes ocasions, un àmbit d’aquestes característiques
transmeti la sensació de desconsol, sobretot quan està buit, i hom pugui sentir-se “perdut”. L’edificació té també aquesta funció de
“recordatori”.
És evident, però també, que tant espai buit té una raó funcional. En la ment dels arquitectes estaven molt present les aglomeracions prototípiques de les vacances i la intenció era dissoldre tota aquesta gentada entre els pins i els ermots de les 1.200 hectàrees
que ocuparia la CRV. En el pla funcional, a més, tota aquesta quantitat d’espai sense ús, d’espai buit, també permet una implantació més o menys espontània de casetes desmuntables. Aquesta escampada de casetes de tot colors – els propietaris havien de

pintar-la amb colors “que den un aspecto de alegría y confort y que hagan simpática la construcción” (AC, n.7, 1932, 47) – és l’altre
dels atractius arquitectònics de la CRV.
Creiem, per tant, que la presència d’aquesta gran superfície d’espai lliure té un motiu intencionat en el propòsit de la ciutat. En
primer lloc, afavorir aquesta sensació d’estar en un espai obert, natural, sense manipulacions malgrat l’afluència massiva de banyistes i estiuejants. La gent, a part de la platja, també pot ubicar-se per la pineda, en el sotabosc, fet que allunya la sensació
d’aglomeració. La llibertat per creuar la pineda, els ermots, les grans illes de la CRV sense impediments és una condició indispensable per al propòsit de la CRV, i per fer possible aquesta ciutat “dins del parc”. Però aquesta llibertat és “controlada” per uns edificis que, en tant que fites, sobresurten de la pineda i recorden el caràcter “cívic” de l’equipament, la civilitat inherent a qualsevol
ciutat. Si la pineda simbolitza “el parc”, els hotels i sanatoris simbolitzen “la ciutat”.
Per fer més evident el caràcter que podria prendre la CRV hem elaborat una sèrie de fotomuntatges sobreposant les imatges de la
pineda que el propi grup féu retratar per explicar l’emplaçament, amb perspectives i alçats dels edificis que en ella havien d’ubicars’hi (figures 1.124–129). Tot i que ens dedicarem a analitzar els edificis projectats per la CRV en el següent capítol d’aquest treball,
ens semblava que avançar imatges que versessin sobre la seva implantació ajudaria a entendre la ordenació de la ciutat des de
dins de la pineda, un punt de vista, aquest, poc explotat pel grup. També hem tornat a dibuixar la planta general de la CRV incidint,
amb esquemes, colors, vectors, entre d’altes anotacions diverses, en els set recursos utilitzats per a la seva ordenació i que acabem d’enllistar.
A continuació, entrem a fer l’anàlisi de l’ordenació seguint els set recursos (hem convertit cada un d’ells en un subcapítol), explicant, prèviament, els aspectes generals d’implantació i les diferències entre el projecte de 1932/1933 i el de 1935.

Figura 1.124 i 1.125: Fotomuntatges de la pineda amb la
inserció de la caseta desmuntable. Versió B/N i versió color.
Elaboració pròpia segons documentació original.
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figura 1.126 i 1.127: Fotomuntatges de la platja amb la pineda
al fons, amb la inserció de diverses edificacions que es situarien a primera línia de costa i actuarien com a “teló de fons”.
Elaboració pròpia segons documentació original.

1.3.0

Aspectes generals sobre la ordenació de la CRV
La CRV és una ordenació de camins i canals que formen illes de grans dimensions – entre 400 metres direcció mar-muntanya i 600
metres en la direcció de la costa. Aquests camins donen accés a una sèrie d’edificis dispersos en el paisatge que romanen molt
separats entre ells. El perllongament de la Gran Via, arriba al punt central de la ciutat. Aquesta s’allarga seguint una composició
bàsicament horitzontal, en el sentit paral·lel a la costa. Té una extensió que comprèn entre 8.230 metres i mig de platja i un quilòmetre i mig de terra endins. A nivell esquemàtic diríem que tots els camins de la CRV pengen d’un vial situat al límit entre la ciutat i
la resta de la plana i que discorre paral·lel a la costa. Aquest vial servia per a la distribució de mercaderies provinent de la carretera
de les costes del Garraf. A l’est, el gruix principal de la ciutat consta d’un cos unitari, d’uns 5.700 metres de llargària. Aquest cos
unitari està format per una quadrícula no uniforme, generada per tres camins longitudinals, separats uns 400 metres (l’últim resta a
600 metres del vial de distribució) que recorren l’àrea de punta a punta paral·lels al mar, i nou travesseres sentit mar-muntanya,
separades uns 600 metres que uneixen el vial de distribució amb la platja. Les illes que formen la quadrícula tenen, si la demanda
programàtica ho requereix, alguna subdivisió realitzada amb un camí de menor amplària. Allà on el perllongament de la Gran Via
es troba amb la ciutat, les vies que comuniquen amb la platja es desdoblen per facilitar el trànsit. A l’oest, la zona destinada a la
cura de repòs consta de quatre illes de camins que es comuniquen amb un únic camí amb el vial de distribució. És com un “barri”
satèl·lit situat dins la CRV. La zona de repòs comprèn una llargària d’uns dos quilòmetres de platges.
El GATCPAC subdividia la ciutat segons usos169. Aquests eren:
1234-

169

Zona de banys
Zona de cap de setmana
Zona de residència
Zona de cura de repòs

L’explicació de la naturalesa de cadascuna d’aquestes zones l’hem detallada al
capítol 1.5 dedicat a la organització de la CRV.

Figures 1.128 i 129: Diversos fotomuntatges des de l’interior
de la pineda amb la inserció d’edificacions que es veurien en
aquest àmbit. Elaboració pròpia segons documentació original.
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Figura 1.130: Esquema de la quadrícula de camins de la CRV. En color més fort les principals vies de distribució i el perllongament de la Gran Via. En grana el cos principal de la CRV i en verd la zona de cura de repòs. Elaboració pròpia segons documentació original.

El projecte de 1932/1933 versus el projecte de 1935
Com hem comentat, la CRV té bàsicament dues versions. La del projecte publicat a AC número 7 i completat amb l’exposició de
1933 i la del projecte tècnic lliurat a la Generalitat el 1935, que conté les adaptacions necessàries per a complir tots els acords i
condicions administratives. D’aquestes dues versions, la versió de 1932/1933 és la que, al nostre entendre, fou projectada amb una
claredat de principis que fan de la seva ordenació quelcom singular i interessant a nivell arquitectònic. Hem basat tot l’anàlisi en
aquest model, incorporant-li aquells aspectes tècnics definits en el projecte de 1935 que ens semblaven que donaven encara més
valor a la ciutat, com, per exemple, el sistema de canals de drenatge. També hem centrat l’anàlisi en aquest model perquè, com es
pot observar en els documents gràfics que adjuntem a continuació, molts dels canvis efectuats a la última etapa del projecte desvirtuen els propis principis de la CRV. Els canvis més problemàtics introduïts al projecte de 1935 són (figura 1.132):
1- La ubicació d’un camp de golf prop de la platja, que obliga a talar força pins de l’arbreda i a canviar la distribució dels hotels.
Com hem vist en les teles de l’exposició de 1933, en el projecte de 1932/1933 es destinen unes àrees al joc del golf, però no es
defineix cap modificació del paisatge per a aquesta instal·lació. Al projecte de 1935 també s’incorporen parcel·les amb casetes
al voltant del camp de golf. Imaginem que aquestes parcel·les no anaven encerclades amb tanques, però l’afegit significa un incomprensiu canvi d’última hora al concepte residencial.
2- “Amputació” de bona part de la zona de repòs per a complir amb els límits que la ponència d’enllaç fixà. Això redueix l’atractiu
d’aquesta zona i el seu pes específic en el conjunt de la ciutat.
3- La incorporació de nous edificis que trenquen la claredat amb què fou concebut el primer projecte. La substitució dels restaurants de la platja de la zona de banys per hotels de cinc plantes n’és un exemple. Aquesta part de la CRV, on en un inici la pernoctació no hi tenia cabuda, mantenia un bon equilibri entre densitat d’edificacions per metre lineal de platja i dimensió
d’aquests; era la part de platja que contenia més construccions, però al ser totes de mida mitjana no suposaven un gran impacte. Tanmateix al canviar-se aquest fet incorporant edificis en alçada, l’equilibri entre densitat, separació i dimensió dels edificis, i
el qual estudiarem en el subcapítol 1.3.3, es trenca definitivament.
Al nostre entendre el projecte de 1932/1933 és el que ens pot aportar avui en dia més recursos d’utilitat. Creiem que en la seva
gestació participà el nucli més “creatiu” del GATCPAC, com són Josep Lluís Sert i Torres Clavé, mentre que a l’última etapa de la
CRV fou portada més aviat per persones avesades a les gestions, el que repercutí en la unitat i genuïnitat del projecte.
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Figura 1.131: Reproducció de la planta del projecte de 1932 / 1933 la CRV amb la inserció a mida real de les edificacions. Elaboració pròpia segons documentació original.

Figura 1.132: Reproducció de la planta del projecte de 1935 de la CRV amb la inserció a mida real de les edificacions. S’ha senyalat amb color gris allò que desapareix de la versió anterior i allò que s’introdueix en aquesta versió.
Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.3.1

El paisatge, la pauta
L’ordre del paisatge existent a la plana del delta del Llobregat, com hem anat veient al capítol anterior, estava format bàsicament
per franges paral·leles al mar. La diferència entre aquestes estava basada en la seva ecologia. Per una banda, la franja de platja
tenia en paral·lel una franja de límits indefinits de dunes i matolls que derivava en una gran pineda d’uns 300 o 400 metres
d’amplària. La pineda acabava erràticament i s’entrava en una àrea d’aiguamolls que hem definit com a “franja d’erms i aiguamolls”. A partir d’aquí s’estenia fins a les muntanyes dels entorns els camps, formats per terrenys dessecats a criteri dels propietaris que anaven guanyant espai al delta.
Aquestes franges també estan presents en el projecte de la CRV, si bé la part de terreny insalubre es dessecà amb canals per
evitar infeccions i es deixà com a erm. Les franges existents en la CRV les hem batejat amb el mateix nom de les preexistents.
Això és: 1) la franja de la platja, 2) la franja de la pineda, 3) la franja d’erms i aiguamolls i 4) zona agrícola. Les franges determinen
la col·locació dels tres carrers que discorren paral·lels al mar, i que, com hem dit anteriorment, estaven separats uns 400 metres, la
distància aproximada que hi ha entre franges paisatgístiques. Evidentment els arquitectes regularitzaren la seva geometria per
criteris de funcionament. La determinació de les franges també els serví per a ordenar la ubicació de les edificacions de la ciutat.
Una primera llei és que les edificacions residencials, les de més alçada, es situen als límits de la pineda i mai en el seu interior.
En quant a la ubicació de les edificacions, si les resseguim en direcció de mar a muntanya podem observar que en el límit entre
platja i pineda es situen edificis de dimensió variable com cabines de banys, restaurants i hotels. La pineda és la franja més respectada i es deixa buida amb només alguna instal·lació esportiva puntual. En el límit entre la franja de la pineda i la d’erms, s’hi tornen
a col·locar la resta d’edificis residencials de gran dimensió; els hotels, tant de residència com de temporada, que complementen els
situats a la platja. La última franja abans de la zona agrícola, la d’erms, és una franja que degut a no tenir arbres s’omple
d’instal·lacions esportives com l’estadi, els camps de beisbol, els frontons, així com les instal·lacions recreatives més grans com el
parc d’atraccions que ocupa tota una illa de camins. Finalment, situats ja en l’àrea agrícola, una àmplia àrea de 600 metres
d’amplària subdividida amb més de 2.700 horts de lloguer exerceix de transició entre la CRV i la resta del territori del delta.

Figura 1.133: Reproducció de la situació del tram de delta corresponent en el moment en què s’estava elaborant el projecte. En línia grana es marquen les quatre franges paisatgístiques característiques del delta. En gris
l’extensió aproximada de la zona conreada. Elaboració pròpia segons documentació original.
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Figura 1.134: Inserció de les franges paisatgístiques (en grana) sobre la planta de la CRV. Elaboració pròpia Elaboració pròpia segons documentació original.

Figura 1.135: La edificació de la CRV per alçades (grana: edificació alta, marró: edificació mitja, rosat: edificació baixa) en relació amb les franges paisatgístiques. Elaboració pròpia segons documentació origional.
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1.3.2

Naturalesa genuïna i “funcional”
La vegetació de les platges del Delta tenia en la pineda l’element més singular. Els arquitectes sabien que d’ella se’n podia extreure un gran profit arquitectònic en el sentit funcional i urbà. En quant a la funció, era vista com un enorme umbracle natural. En el
primer projecte de 1932/1933 es dibuixava la hipòtesi d’extensió de la pineda, que era “encaixada” entre els camins que circulaven
de punta a punta de la ciutat, segons l’ordenació per franges de la que parlàvem en el punt anterior. Posteriorment, cap a 1934,
amb la realització de les fotografies aèries170, aquesta pineda es dibuixà amb més precisió. Hi ha força coincidència entre la realitat
i la ficció inicial. En el projecte també veiem que els autors plantegen la plantació de més arbres. La majoria ubicats entre instal·lacions esportives i camins, col·locats a les vores sud per tal de donar ombra als passejants. A la Memòria es mencionen els
pins i el romaní com les principals espècies de la vegetació de la CRV171. La pineda, però, també té una visió urbana clau. Les
façanes de les edificacions, poques i separades, no defineixen la ciutat com ocorre en la ciutat tradicional on la seva separació
genera carrers o places. La buidor és una pretensió del projecte, com sabem. Tanmateix no és un buit descontrolat, sinó que està
omplert per la pineda. Així, a part d’una missió funcional, la pineda també té una missió estructuradora. Diríem que a nivell urbà les
funcions de la pineda són: 1) permetre que l’habitant es pugui situar, 2) establir barreres i filtres entre la platja i l’interior, definint un
davant – darrere, i 3) donar cos a l’estructura de camins (el retall de la pineda degut a la quadricula de camins estableix una metàfora urbana, com si les illes de la ciutat no fossin sòlides, sinó vegetals).
La voluntat de mantenir la pineda no només tenia aquestes motivacions funcional i ordenadora. Com hem explicat la intenció “oficial” del projecte era l’arranjament d’un parc natural. La imatge del parc natural, és la imatge del paisatge vernacular i la icona del
paisatge vernacular és la pineda. Els autors justifiquen que “el destinar aquesta zona a parc marítim ens permet la conservació de
tot l’arbrat que, d’altra manera, desapareixeria a ben segur en un espai de temps molt breu” 172. La CRV té, doncs, també una finalitat preservadora.

170

Veure el punt 1.1.6.
Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).
172
Idem anterior.
171

Figura 1.136: Extensió de la vegetació segons el projecte de 1932 / 1933 i en línia negra, extensió de la pineda segons estimació feta el 1934. Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.3.3

Mínima edificació
A tenor de la cita en què acabàvem el punt anterior, considerar la CRV un parc natural i, per tant, preservar la pineda, demana
construir molts pocs edificis. Perquè la ciutat transmeti una sensació “descansada”, la seva imatge ha de ser antitètica a la de la
ciutat tradicional. Com hem dit, una característica d’una ciutat com Barcelona és la d’estar “dibuixada” per les façanes dels seus
edificis, o sigui estar configurada pel continu construït que limita l’espai visual formant carrers o places. La CRV, pel contrari, evita
el continu construït i el modelat de l’espai a través del buit que aquest genera. Per entendre’ns, busca desdibuixar la ciutat, i això
s’aconsegueix mitjançant la separació dels edificis. Tanmateix, el paper de l’edificació com a definidor de la ciutat no desapareix del
tot. Els edificis de més alçada s’erigeixen com a fites, esdevenen el teló de fons de les àmplies àrees buides i situen l’usuari en la
ciutat.
En el plànol que adjuntem a continuació no hem ressaltat els camins, que com veurem tenen una configuració mínima, i només
hem fet aparèixer els edificis en colors segons l’alçada (figura 1.137). Es pot observar una relació directament proporcional entre la
distància entre volums i la seva dimensió. Els edificis de més dimensió – els edificis residencials, hotels de diversa índole que
detallarem més endavant – resten separats una mitjana de 300 metres. Els edificis mitjos, construccions d’unes dues plantes, com
dependències per a les piscines, pel bany a la platja, pel cinema a l’aire lliure, l’estació d’autobusos, poc abundants, resten separats entre 90 i 25 metres. I finalment, les construccions més baixes que tenen un color més suau a l’esquema – les instal·lacions
esportives (tanques, petites grades) i les casetes dels horts de lloguer, nombrosíssimes i que el GATCPAC mai arribà a dibuixar a
cap plànol general – resten més pròximes, a uns 25 metres.
Aquesta separació entre els edificis de major dimensió trenca al complet la imatge urbana, ja que és impossible que la configuració
de la ciutat estigui formada per les seves façanes. A continuació hem volgut calcular alguns dels paràmetres urbanístics de la CRV,
que avui en dia ens servirien per a la ordenació de la ciutat, per tal de demostrar com són de poc habituals els seus valors.

projecte
1932
1935

M2 CRV
12.126.605,00m2
11.293.091,00m2

M2 ocupació edificis
88.729,39m2
92.827,63m2

M2 sup. construïda
266.689,36m2
210.990,82m2

Ocupació
0,7%
0,8%

Edificabilitat
0,02m2 sostre/m2 sòl
0,018m2 sostre/m2 sòl

Nº de llits
12.370
10.810

Figura 1.137: Plànol de la CRV on se li ha extret el viari. En Grana les edificacions més altes, en marró les mitges i en rosat les baixes. Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.3.4

El “buit” com a matèria
Pel que hem vist fins ara, el buit és l’espai més abundant de la CRV. Aquesta característica té un vincle directe amb la imatge del
col·lapse. Es preveu que l’afluència a la CRV serà màxima degut a la mobilitat en temps de vacances que augmentava per la implantació de l’estat del benestar. Per aquest motiu la ciutat ha d’actuar com un “vas d’expansió” per evitar aglomeracions. Els usuaris han de poder desenvolupar les seves activitats amb suficient espai com perquè se sentin lliures, a propòsit del que dèiem en
començar aquest capítol. L’espai lliure de la CRV és realment lliure. O sigui, no se li ha adscrit cap ús. És espai obert, amb la vegetació pròpia de la zona que, suposem, es cuidaria amb un mínim manteniment. Aquests àmbits els entenem com a espais per a la
improvisació; es confia en el ciutadà perquè els utilitzi de la millor manera possible. La improvisació té una figura arquitectònica: la
caseta desmuntable (figura 1.138). Aquesta pot ser de la dimensió i color que vulgui el ciutadà. I la seva ubicació serà també escollida pel resident. La caseta desmuntable es combinaria amb l’acampada, una pràctica en augment aquells anys i que mantenia
una gran relació amb l’excursionisme. La possibilitat de l’acampada és acceptada pels arquitectes. A la Memòria del projecte, per
exemple, quan es parla de la zona de week-end es classifiquen els espais com a “espais per a casetes desmuntables”, “espais per
al «càmping»”, “espai per a pavellons pel week-end escolar i camps d’esports”173. Amb les anteriors dades de superfície a la mà,
podríem situar en 958m2 la superfície lliure per per cada llit de pernoctació en hotels. Aquesta superfície (que en total són 11,8
hectàrees174) és la disponible per a absorbir les onades d’estiuejants i per a instal·lar casetes desmuntables, acampar, etc.
Arquitectònicament aquesta “buidor” és gestionada com a “matèria” de projecte. Es controla per mitjà dels edificis que actuen com
a fites, o com a teló de fons (figura 1.139). Alhora la malla de camins recorda puntualment a l’usuari que “no està sol”.

173

Figura 1.139: GATCPAC. Caseta desmuntable muntada a
Castelldefels, 1934 (a Serra, 2008, 187). Figura 1.139:
L’edificació com a teló de fons. Elaboració pròpia segons
documentació original.

Parlarem d’aquestes figures arquitectòniques en un capítol posterior. La cita apareix a la Memòria de la CRV de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
C37/245).
174
Resultat de descomptar la ocupació dels edificis i la superfície destinada a camps
d’esports a la superfície total.

Figura 1.140: Extensió dels espais sense ús específic a la CRV. Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.3.5

Mínima urbanització
Organitzar la ciutat amb la mínima urbanització possible és clau per aconseguir el propòsit de la CRV de ser, perceptivament parlant, un parc natural. La urbanització projectada només té una missió: permetre el viari i el desguàs dels terrenys. Per aquest motiu
els únics elements projectats en el sí de la ciutat són set tipus de camins diferents, de 9 metres d’amplària (a excepció d’un que és
de 7 metres), la majoria dels quals van acompanyats de canals d’aigua i els ponts per a traspassar-los. El projecte no té voreres, ni
passejos. Una xarxa separativa resol el sanejament, tot i que no es dibuixa (les aigües fecals s’havien de depurar per a ser reutilitzades per regar els horts175) i a la resta de la ciutat es confia en el terreny sorrenc per a filtrar la pluja.
Per marcar distància amb tot el que fins aquell moment l’arquitectura de la costa i de les vacances havia generat, els arquitectes
ressalten que el que no es tracta és de realitzar una estructura de carrers amb un passeig marítim arran del mar. Precisament, es
vol evitar el passeig i en diversos escrits apunten que el camí que circularà paral·lel a la platja es distanciarà d’aquesta perquè els
banyistes estiguin envoltats d’un ambient natural:
La red general de caminos a trazar está formada por tres grandes ríos de comunicación en sentido longitudinal, unidos
estos por otros transversales. El camino longitudinal ó sea paralelo a la playa mas próximo a ella, creemos necesario
subrayar que debe estar por detrás de ella, suficientemente alejado para no llamar al público que quiere disfrutar de la
tranquilidad de la playa, la impaciencia y nerviosidad que el tránsito rodado ha de llevarles forzosamente a su imaginación,
siendo mas efectivo el abandono de la ciudad por la playa para un cambio de ambiente 176.

Els camins tindran un manteniment mínim “a base de un afirmado de tierras de buena calidad177. No es plantegen voreres.

175

Memòria de la CRV de 1933, apartat “sanejament”, Annex 6 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, C37/245).
176
Memòria del “Proyecto de desecación (...)” de 1935 recollida a l’Annex 6 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).
177
Ídem anterior.

També, la col·locació dels camins evita que la presència del cotxe afecti els estiuejants. La seva separació de 300-400 metres en
sentit nord-sud, i 600 metres en sentit paral·lel a la costa distancia la circulació de la platja, la pineda i la zona d’erms.
Toda la urbanización está hecha en forma de que sea fácil evitar que el tráfico pesado llegue hasta las proximidades de la
playa, circulando únicamente por las partes mas interiores de la urbanización.
El tráfico de mercaderías y abastecimiento circulará por la actual carretera de Viladecans, a la cual conducirá un camino
independiente178.

El projecte de “desecación, saneamiento y urbanización” de 1935 estructurava un sistema de canals, paral·lel als camins que servien per al drenatge de la CRV. El terreny pla del delta i les dunes arran de mar dificultaven l’evacuació de l’aigua. Per aquest
motiu es dissenyen bàsicament tres tipus de canals:
1. Els que són de laminació d’aigua, més profunds que el nivell freàtic. Bàsicament es situen a la zona més interior de la CRV en
contacte amb l’àrea d’horts. Desemboquen (fent un by-pass) tant al Remolà com a la Murtra. Seccions B i D de la figura 1.143.
2. Els de desguàs, amb el fons situat a la mateixa cota que el nivell del mar, i circulen en direcció mar-muntanya per evacuar les
aigües al mar o als canals de laminació. Seccions A i C.
3. Els canals secundaris situats als carrers del centre de la CRV. Serveixen per conduir l’aigua cap als de desguàs. Secció E de la
figura 1.143.
Els canals de laminació són els únics que tindrien aigua tot l’any. Tenen 8 i 10 metres d’ample, el que permetria, segons els arquitectes, la circulació de petites embarcacions179. La resta de camins que no tenen canals poden ser de 7 o 9 metres.
Aquesta aportació de l’últim projecte de la CRV creiem que marca significativament l’arquitectura de la CRV. Per aquest motiu hem
redibuixat l’estructura de camins de la ciutat de 1932/1933 integrant-li (interpretant com podria ésser implantat) l’estructura de
canals de 1935. En un primer esquema hem ressaltat els aspectes vinculats a la circulació de vehicles i en un segon hem indicat la
secció que tindria cada carrer, fent referència als documents gràfics apareguts a l’últim projecte i al Pla Macià (figura 1.142-1.144).
En aquest segon esquema hem senyalat les cruïlles on es fa necessari construir ponts, que no són poques. Els ponts estan sostinguts per una mínima estructura metàl·lica.
178
179

Ídem anterior.
Ídem anterior.
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Figura 1.141: Esquemes del viari de la CRV. A dalt el viari segons el trànsit rodat. A línia discontínua els recorreguts del transport públic. A baix els canals del projecte de 1935 inserits al projecte de 1932/1933, indicant la secció
corresponent de les figures 1.142 i 1.143. Elaboració pròpia segons documentació original.

Figura 1.142: Part superior esquerra. Planta i seccions del
pont tipus que travessa els canals (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101G/2/24). Figura 1.43: A la dreta, seccions dels
diferents camins de la CRV acompanyats dels canals. Pertanyent als plànols del projecte de 1935 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, Ídem). Figura 1.144: part inferior. Secció del vial
de connexió amb la ciutat de Barcelona (perllongament de la
Gran Via) segons els panells del Pla Macià mostrats al IV
CIAM d’Atenes, 1933 (a Pizza, 2008, 187).
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1.3.6

Mínima subdivisió
Evitar una parcel·lació en múltiples propietats privades és un altre factor que incideix en l’ordre visual de la CRV. Per aquest motiu
fou tant important la persuasió de les institucions per tal que adquirissin la titularitat dels terrenys que no eren públics, fet que generà una frenètica tasca administrativa i de gestió al GATCPAC, com hem vist al capítol 1.1. L’ordre en la parcel·lació urbana ja fou el
tema de la primera exposició que el grup organitzà als baixos de la plaça Catalunya, aprofitant la reunió del CIRPAC a Barcelona
l’any 1932180, i titulada “parcel·lació racional”. En la CRV la partició parcel·lària hagués malmès la imatge de parc. La tanca es vol
evitar. Només apareixen tanques allí on són necessàries per motius de seguretat com és vora els camps d’esports.
No deixa de ser paradoxal, malgrat tot, i un punt contradictori, l’extensa àrea d’horts de lloguer. Aquesta àrea tenia parcel·les petites, de 50x20 metres, i closes amb tanques. La seva estructura i imatge sembla contradir el que el grup teoritzava. Tanmateix si
hom observa la seva formalització (al capítol 1.4 detallem aquesta construcció), s’adona que totes les tanques són vegetals. Conscients que la seva missió és de barrera, creiem que la proposta d’una tanca de mínima alçada i vegetal fou creada a propòsit per
tal d’emfatitzar la sensació d’aïllament i obertura de la part central de la CRV i per evitar, a llarg termini, que la taca urbana envaeixi
la pròpia CRV, propòsit que argumentarem en el pròxim punt.
Hem redibuixat el projecte senyalant aquells àmbits on apareixerien tanques que limitarien la percepció d’obertura. Potser la part
closa amb tanques més significativa seria la del parc d’atraccions (no hem pogut determinar si realment es creia que seria necessari). Així mateix, hem marcat amb una línia verda les tanques de la zona d’horts per indicar aquesta composició vegetal.

180

L’exposició que acompanyava aquesta reunió, de la qual hem parlat també en el
primer capítol, havia estat anteriorment muntada en d’altres capitals europees.

Figura 1.145: Les parts “tancades” de la CRV. En grana les tanques de mallat i altres. En verd els murs vegetals dels horts de lloguer. Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.3.7

Aïllament agrícola
Una de les pitjors coses que li pot passar a una àrea de vacances com la que el GATCPAC imagina amb el projecte de la CRV és
que estigui en contacte amb la ciutat compacta. A l’arribar a la zona de repòs, el ciutadà ha d’haver experimentat una sensació
d’allunyament que només els camps i els boscos poden garantir. No es tracta, per tant, de projectar la zona de repòs oberta i plena
de vegetació, com hem anat dient, sinó que també cal establir una àmplia àrea d’aïllament que envolti el seu nucli. Aquesta àrea té
una doble finalitat: en primera instància fer de barrera visual i, en segona instància, evitar que a llarg termini la CRV sigui engolida
pel creixement de Barcelona. La costum de molts ciutadans de tenir una petita parcel·la amb un hort, és doncs aprofitada amb una
finalitat arquitectònica i urbanística concreta:
En la Ciutat de Repòs, nosaltres no hem pogut desatendre aquesta aspiració i hem dedicat una zona de parcel·les per a
conreu, d’una extensió bastant important, la qual, ademés de l’objecte que acabem d’esmentar en té un altre de força
interessant. Es el de tenir una garantia d’aillament de la zona de repòs, amb la resta de la ciutat, ja que tal volta en data
molt propera les edificacions de Barcelona, tindrien tendència a posar-se en contacte immediat amb aquest parc marítim 181.

L’element de planejament, però, que garanteix l’aïllament de la CRV no és únicament la seva àrea de 2.700 horts. Observant
l’anàlisi de la Ciutat Funcional sobre Barcelona (figura 1.122) presentat al CIAM d’Atenes i adjuntat sota el títol “zona d’influència” a
l’exposició de la Nova Barcelona de 1934, ens ha sorprès la qualificació que prenia tota l’àrea que envolta el riu Llobregat com a
una àrea d’horts i no com a futura àrea urbana (figura, 1.146). Només prop de la desembocadura el GATCPAC preveia que la
ciutat traspassaria aquest límit geogràfic amb la construcció de noves indústries. Creiem que aquesta mesura contradiu les veus
que senyalaven el Pla Macià com un pla de creixement il·limitat (per exemple a Masjuan 2000). Aquest és un tema complex a què
dedicarem la tercera part d’aquest treball.

181

Memòria de la CRV de 1933, apartat de la “zona de conreu”, Annex 6 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).

Figura 1.146: Àrees d’aïllament de la CRV. Elaboració pròpia segons documentació original.
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1.4

EDIFICACIÓ
L’edificació de la CRV no comparteix en intenció i originalitat el nivell de la ordenació. En general els edificis de la CRV són construccions funcionals que semblen sorgides de l’estricta aplicació d’un programa. Podríem definir-les com arquitectures autònomes
en si mateixes, no vinculades a cap sistema de carrers, ni de circulació específic (algunes van variant la posició en diferents versions del projecte), que es superposen en el territori segons l’ordre marcat pel paisatge. A la segona part del nostre treball les hem
anomenat “infraestructures”.
Tanmateix, és a través de l’edificació on la CRV se’ns mostra més sincera. Amb la observació de les seves arquitectures edificatòries podem fer-nos una idea de quin és el detall de la proposta, tant visualment com socialment. Podríem parlar que a través dels
edificis es trasllueix una certa innocència vinculada a la idea que els autors tenien del progrés, la qual va més enllà de la simple
col·lectivització dels serveis. Dóna la sensació que, per als autors, la societat que sorgirà de la implantació de les polítiques progressistes tindrà els costums i aficions de la burgesia. Per exemple, si ens referim a l’esport, qualsevol jugarà a golf, qualsevol
jugarà a tennis, qualsevol jugarà a baseball... Alhora, observant els programes de certs edificis veiem una CRV menys proletària.
Sorprèn, en aquest sentit, algunes de les cases de lloguer que tenien habitació per al servei, el cinema amb llotges o la ubicació
d’una zona “preferent” a les grades de la piscina de campionats.
Els plànols de les edificacions ens permeten percebre, també, que la proposta planteja en major nombre espais destinats a
l’exercici físic que al lleure cultural. Només els dos cinemes a l’aire lliure donarien resposta a aquest requeriment programàtic. Si
comparem la proposta amb altres models de referència i que detallarem a la segona i quarta part del nostre treball, trobem a faltar
teatres o clubs socials. En quant a l’oci, el parc d’atraccions és l’equipament més extens. Tanmateix no en roman cap documentació. Apareix dibuixat esquemàticament a les plantes i a alguns fotomuntatges, però no s’especifica la seva arquitectura. Suposem
que es confiava en subcontractar-ho a una empresa especialitzada que portaria la seva construcció i explotació.
Unes altres característiques que es deixen veure a través dels plànols de les edificacions són els sistemes constructius i estructurals emprats. Cal dir que les edificacions de la CRV segueixen l’evolució que el propi GATCPAC visqué en les propostes arquitectòniques de la seva curta existència. Així a les edificacions dibuixades en l’etapa inicial es denota un acostament a la modernitat

constructiva centreeuropea, amb la utilització d’estructures d’entramats de pilars i lloses de formigó o metàl·liques. La caseta de
banys, l’hotel cabina o l’hotel sanatori són alguns exemples d’aquesta primera època. Tanmateix, l’evolució que el propi grup segueix cap a un major realisme constructiu i el convenciment de la idoneïtat de les solucions vernaculars de la mediterrània pel
desenvolupament de l’arquitectura moderna, els porta a utilitzar, en certa manera, estètiques i tècniques constructives més pròpies.
Així, la majoria d’edificis projectats durant la última època presenten parets de càrrega i minimitzen les grans superfícies vidriades.
Per exemple, la clínica d’urgència, les residències del personal mèdic, o, el cas més notable, l’hotel de temporada, tots ells dissenyats en una etapa posterior, són edificis amb un cert “regust” mediterrani.
Podríem classificar les edificacions de la CRV segons si són altes, mitges o de petita dimensió. Les edificacions altes són blocs
d’entre quatre i deu plantes, destinades a hotels, on les terrasses i finestres marquen una dominant component horitzontal. Les
plantes baixes, molt transparents, són configurades pels peus drets entremig dels quals s’hi situen restaurants, serveis comuns i
aparcaments. Les estructures d’aquestes edificacions són d’entramat de pilars i lloses de formigó. En general, sorprèn la generositat dels espais comuns, desproporcionats en relació al nombre de llits servits. Els sanatoris, per exemple, tenen un tapis roulant en
el passadís; tot un luxe per l’època.
Les edificacions mitges, de planta baixa i una o dos plantes, són bàsicament serveis i instal·lacions esportives. L’edifici més notable
d’aquest grup és el restaurant de la zona de banys de la versió de 1932/1933, del qual només se’n conserva una perspectiva, un
edifici de línies clares, rectangular, foradat interiorment i exteriorment per grans buits (figura 1.151). Inexplicablement desaparegué
en el tram final del projecte. Altres serveis – com la clínica d’urgència, l’administració, etc – són petits edificis d’estructura murària i
volumetria simple, sense porxos i voladissos. En canvi, les instal·lacions esportives, com les piscines, o els equipaments culturals,
com el cinema a l’aire lliure (figures 1.150 i 1.158), són arquitectures dedicades a encerclar una activitat, podríem dir que són part
d’una tanca, i els límits entre allò que és exterior i allò que és interior es dilueixen entre porxos i voladissos. També les grades de
l’estadi o de la piscina de campionats podrien considerar-se edificacions mitges ja que, per la seva dimensió, assoleixen les dues
plantes d’alçada. A l’interior s’hi situen vestuaris, serveis, bars... Una excepció d’aquest grup és l’hotel de temporada de la versió
de 1934-35. És excepcional perquè té un ús més pròxim al de les construccions altes i perquè és dels pocs edificis que resta vinculat amb el terreny i que es “desplega” cap a l’exterior formant un podi/terrassa i una ala de serveis (figures 1.154, 1.155).
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Un altre grup d’edificacions mitges són les cases mínimes. Desenvolupades en paral·lel al projecte de la CRV (la tipus A fou realitzada per Sert182, la tipus C i D es desenvoluparen bàsicament en el projecte de Barcelona Playa S.A.183) són arquitectures de línia
molt pura conformades per murs. Generalment presenten dues cares molt tancades, les façanes nord i oest, i dues cares més
obertes – la façana est s’obre de forma continguda i la façana sud s’obre del tot amb porxos o terrasses. El tipus A i B són de només una planta, mentre que les del tipus C i D són de dues. Aquests dos últims models, en un sorprenent intent de diversificar el
paisatge construït, podien ésser configurades diferentment si, a partir d’un patró volumètric, se’ls hi canviaven els filtres solars de la
façana sud que tant podien ser porxos com tendals de lona (figures 1.162-170).
En un tercer ordre hi ha les construccions de petita dimensió. Destaquem aquí les botigues o les casetes pels horts de lloguer,
edificacions de no més de deu metres quadrats on la coberta pren un gran protagonisme i que s’agrupen en línia o en petits conjunts per conformar sistemes més grans. Les botigues, que podien adherir-se una al costat de l’altra, ocupaven tota la cara d’una
illa de camins. Les casetes dels horts, en canvi, s’agrupaven de quatre en quatre. De les quatre, dos compartien un mateix pou.
També disposaven d’un generós porxo que permetia feinejar a l’exterior i a resguard de la pluja (figura 1.180). Del grup de construccions petites cal finalment destacar les grades baixes pels camps d’esports, conjunts de formigó prefabricat assentats sobre la
terra i que es camuflaven entre les dunes com un ressalt topogràfic més.
A continuació mostrarem una per una les edificacions de la CRV. Hem elaborat una fitxa per cada una d’elles, on, a part d’una breu
descripció, s’hi detalla en quina franja paisatgística estan ubicades, en quina zona programàtica pertanyen (zona de banys, zona
de cap de setmana, zona de residència o zona de cura de repòs) i en quina versió del projecte apareixen. Les hem ordenat per
franges, partint de la platja i acabant a la zona agrícola. Per redibuixar les edificacions ens hem basat majoritàriament amb el projecte de 1935 al ser aquest el projecte més definit. Les arquitectures que no pertanyen a aquesta versió les hem dibuixat a partir
d’altres documents dipositats al fons GATCPAC (AHDBCOAC). Cal dir, però, que els dibuixos realitzats pel GATCPAC en la última
etapa de la CRV són molt deficients. A part de ser molt mínims (en molts casos tan sols es defineix una planta i una façana i secció), presenten sovint incoherències entre plantes i alçats. S’obvia informació, com la projecció de voladissos o algunes portes
interiors. Hem traslladat aquesta informació al lector, tal qual els autors la van elaborar i només hem completat mínimament aquells
documents on la deficient presentació significava una molèstia per a la comprensió del treball. També hem afegit a l’Annex 6 les
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Aparegué al número 8 de la revista AC com a projecte de Josep Lluís Sert.
Alguns documents sobre aquestes cases estan signats amb la nominació “Prat”
(fons GATCPAC, AHDBCOAC).
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memòries redactades pel grup i els pressupostos de cadascuna de les edificacions, per si es vol complementar la informació que
aquí es dóna.
Índex d’edificacions:
FRANJA

ÚS

ZONA

EDIFICI

PLATJA

LLEURE

BANYS
BANYS
BANYS
BANYS
CAP DE SETMANA
RESIDÈNCIA
RESIDÈNCIA
CURA DE REPÒS
BANYS
BANYS
BANYS
BANYS
RESIDÈNCIA
RESIDÈNCIA
RESIDÈNCIA
RESIDÈNCIA
BANYS
BANYS
CAP DE SETMANA
CAP DE SETMANA
RESIDÈNCIA
CURA DE REPÒS
CURA DE REPÒS
BANYS
BANYS
-

Cabines de banys
Piscina
Restaurant de platja
Hotel de platja
Hotel cabina
Hotel de temporada
Estatges familiars
Hotel sanatori
Cinema a l’aire lliure
Piscina de campionats
Camp de futbol
Camp de tennis
Casa mínima tipus A
Casa mínima tipus B
Casa tipus C
Casa tipus D
Tenda
Estadi
Frontons
Camp de baseball
Camp de golf
Clínica d’urgència
Pavellons mèdics
Garatge i estació d’autobusos
Dependències tècniques i administratives
Hort de lloguer

RESIDENCIAL

PINEDA

LLEURE

RESIDENCIAL

ERMS

COMERCIAL
LLEURE

SANITARI
ZONA AGRÍCOLA

TRANSPORT
SERVEIS
AGRÍCOLA
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Cabines de banys
Figura 1.147: Perspectiva utilitzada per la revista AC n. 7,
1932, pels projectes Barcelona Playa S.A., a l’exposició de
1933 i al projecte de 1935 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H101G/2/3/1). Figura 1.148: Esquerra, perspectiva constructiva no utilitzada per a cap document públic (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, H101G/2/67).

Cabines de banys
Construcció lleugera, de peus drets metàl·lics i forjats de
formigó. Consta de cinc volums rectangulars separats per
patis, units inferiorment per una plataforma pavimentada
aixecada de la sorra. Per la part superior els volums també
queden units per una passarel·la que els enllaça. La coberta
s’utilitza com a solàrium. Es situa entre dunes, a la platja. Als
patis s’hi col·loca un “encanyissat” per donar ombra. Els
volums edificats estan formats per un rengle de cabines de
petita dimensió (1x1 metre) que ocupen les façanes llargues i
encerclen un espai central on s’hi situa un guardarroba. El
banyista un cop canviat truca un timbre i el personal situat al
centre li recull la roba i la guarda.
Figura 1.149: Plantes, secció i alçat de la cabina de banys.
Elaboració pròpia segons documentació original.
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Piscina
Edificació allargada, situada a la cara nord d’una piscina. Està
formada per un cos principal de planta baixa més un pis, al
que se li afegeix perpendicularment un porxo format per una
llosa finalitzada en semicercle i peus drets. Al cos principal
s’hi situen els vestuaris, serveis de cuina, entre d’altres, i al
porxo, que pot tancar-se amb vidre a l’hivern (vidriera desmuntable), s’hi situa el bar. L’altell de la planta superior i la
terrassa s’utilitzaven com a solàrium i gimnàs, tot i que no se’n
detalla la planta. El conjunt es situa a la platja entre les cabines de banys.
Figura 1.150: Planta, alçat i secció de la piscina. Elaboració
pròpia segons documentació original.

Restaurant de platja
Edifici rectangular de planta baixa i un pis, de línies molt
senzilles. Conté grans forats, tant interiorment com exteriorment que comuniquen visualment la planta baixa amb la
planta pis. Davant del cos construït, té una plataforma elevada
on s’hi situa la terrassa d’un bar. No coneixem les plantes del
projecte, però guarda molta similitud amb el projecte pel
casino de l’empresa Barcelona Playa S.A. (veure capítol 1.1,
figura 1.49), pel qual intuïm que la versió de 1932 deuria ser
molt similar a la d’aquesta edificació.
Figura 1.151: Detall del fotomuntatge del restaurant de platja.
Elaborat per a l’exposició sobre el Pla Macià 1934 (arxiu
fotogràfic GATCPAC, AHDBCOAC, C15/86.3).
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Hotel de platja
Edifici que substituí el restaurant a la platja en el projecte de
1935. Està format per una barra de cinc plantes d’habitacions
damunt una planta baixa aixecada per pilars, de la qual la
meitat conté serveis i espais comuns. Les plantes tenen un
passadís central i habitacions a banda i banda. A la façana de
platja les habitacions disposen de balcó i servei complet. A la
façana posterior les habitacions no tenen w.c. i s’intercalen
amb espais pels serveis comuns, escales i ascensors.
Aquests hotels servien per allotjar persones que no fossin
sòcies de la CRV, o sigui, turistes de fora de Barcelona. Es
preveia que aquesta modalitat d’usuaris augmentaria amb el
temps, per mitjà de persones provinents del centre de la
península (per això s’afegeix tardanament al projecte).
Figura 1.152: Plantes i alçat de l’hotel de platja. Elaboració
pròpia segons documentació original.

Hotel cabina
També anomenat hotel de cap de setmana. És l’edifici més
llarg de la CRV. Està format per un bloc zigzaguejant de cinc
plantes d’habitacions, aixecat per pilars. Les plantes
d’habitacions tenen un passadís a la part nord que dóna a un
seguit de cabines tipus tren, amb lliteres abatibles i sense
w.c., agrupades dos a dos. Els serveis, les escales i ascensors estan situats al final dels passadissos coincidint amb els
retranquejos del bloc. La planta baixa resta oberta per permetre el pas i facilitar aparcaments. En el terrat s’hi situen menjadors i terrasses. El conjunt d’hotels de cap de setmana es
col·loquen seguint dos límits paisatgístics, el límit de platja i el
límit interior de la pineda, bo i distribuint-se a portell entre ells,
per no interferir les vistes sobre el mar.
Figura 1.153: Plantes, alçat i detall de l’habitació de l’hotel
cabina. Elaboració pròpia segons documentació original.
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Hotel de temporada
Potser l’edifici més interessant de la última versió de la CRV.
Consta d’una barra de tres plantes d’alçada que per un extrem “desplega” cap a la platja una terrassa, a mode de
basament massís, i, cap a la part posterior, una ala de servei
a la qual es connecta amb un pont que serveix, també,
d’aixopluc per a l’entrada principal. La barra no està aixecada
(és l’única modalitat d’hotel que no presenta una construcció
de peus drets) i té un pas obert en planta baixa, situat aproximadament a la meitat, que actua com de “porta” de la platja.
Les habitacions, amb terrassa, miren totes a mar i cada dues
comparteixen un w.c. Al final del passadís una escala comunica directament amb la platja. L’edifici s’ubica a la zona de
dunes i a l’interior.
El desenvolupament d’aquest projecte es féu, possiblement, a
banda de la CRV. Josep M. Rovira en l’obra completa de J.
LL. Sert (Rovira, 2000, 236) fa constar que es tracta d’un
alberg per a Eivissa de 1933.
Figura 1.154: Plantes, alçats i detall de les habitacions de
l’hotel de temporada. Elaboració pròpia segons documentació
original.

Figura 1.155: Perspectiva de l’hotel de temporada elaborada
pel projecte de 1934, (fons GATCPAC AHDBCOAC,
H101E/1/66).
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Estatges familiars
Senzill edifici format per una barra amb habitatges dúplex de
tres habitacions als que s’hi accedeix per mitjà d’un passadís
que transcorre cada dues plantes per la façana posterior.
Dues caixes d’escales amb ascensors, el volum de les quals
sobresurt per la cara nord, comuniquen verticalment l’edifici.
La planta baixa resta aixecada amb pilars, però no
s’especifica quin us tindrà. Els habitatges s’encavalquen dos a
dos, ocupant tres pòrtics. El pòrtic central té un balcó a cada
planta al qual un habitatge hi accedeix pel nivell inferior i l’altre
pel nivell superior. Els habitatges també tenen un espai amb
doble alçada que coincideix amb la sala d’estar. Els edificis en
el projecte de 1932 es situaven a banda i banda de la pineda i
eren enllaçats per camins estrets (7m).
Figura 1.156: Plantes esquemàtiques, alçats, secció i detall de
l’apartament dels estatges familiars. Elaboració pròpia segons
documentació original.

Hotel sanatori
Edifici de gran llargària, format per una barra dividida en tres
parts. Entre cada part un cos de comunicacions verticals i
serveis comuns trenca la linealitat del conjunt. La barra està
formada per un seguit d’habitacions d’entre quatre i dos llits,
amb banys compartits, que es situen entremig d’un passadís
interior i una terrassa correguda comunitària. La intenció de la
terrassa és permetre el bany de sol dels residents, bo i traient
els llits a l’exterior. Per aquest motiu la seva amplària és molt
generosa (tres metres). La planta baixa és ocupada en la part
central amb serveis comunitaris i vestíbuls i alliberada pels
extrems (per no impedir vistes) on s’hi pot aparcar. A la part
central de l’última planta s’hi col·loquen els menjadors que es
comuniquen amb unes grans terrasses.
Figura 1.157: Plantes esquemàtiques, alçat i detall de les
habitacions de l’hotel sanatori. Elaboració pròpia segons
documentació original.
151

Cinema a l’aire lliure
L’espai des d’on gaudir del cinema s’ha concebut com un pati
a l’aire lliure de dimensions quasi quadrades, uns 20 per 22
metres. L’edificació es col·loca rodejant aquest espai, fent
funció de tanca. L’accés al recinte es fa pel mig d’un lateral
construït que cobreix un vestíbul i un bar. La pantalla està
situada en un volum cobert, a mode d’escenari, de set metres
d’alçària. El costat oposat a la pantalla hi ha les llotges i la
cabina de reproducció. L’altre lateral, és tancat per una tàpia
massissa. L’equipament podia utilitzar-se també per altres
espectacles com “varietés” o festes. El pati de butaques
podria contenir algun arbre, sempre que no entorpís la visió.
Figura 1.158: Planta, alçat i secció del cinema a l’aire lliure.
Elaboració pròpia segons documentació original.

Piscina de campionats
Piscina de 50 metres de llargària, que té, en un lateral, una
grada de dues plantes. Sota la grada se situen: a planta baixa
els vestuaris, les taquilles i altres serveis comuns, i a la planta
primera bars i lavabos públics. L’accés s’efectua pel mig de la
grada, on una obertura permet el pas cap a la piscina i unes
escales a les localitats. Al primer nivell hi ha unes llotges (hall
de preferència). No s’especifica com queden tancats els altres
tres costats de la piscina.
Figura 1.159: Planta, alçat i secció de la piscina de campionats. Elaboració pròpia segons documentació original.
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Camp de futbol
Camp de futbol rodejat per una tanca de peus drets i malla
metàl·lica. En un dels laterals s’hi situa una grada baixa, que
s’assenta damunt del terreny compactat.
Figura 1.160: Planta i detalls de les grades i la tanca del camp
de futbol. Elaboració pròpia segons documentació original.

Pista de tennis
Conjunt de quatre pistes de tennis, rodejades per una tanca
de peus drets i malla metàl·lica.
Figura 1.161: Planta i detalls de la tanca del camp de tennis.
Elaboració pròpia segons documentació original.
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Casa mínima tipus A
Casa d’una sola planta. Formada per tres façanes molt tancades – cares est, nord i oest – i una façana sud oberta per un
gran porxo que discorre de punta a punta amb un puntal de
formigó central que suporta la coberta. L’accés s’efectua per
la façana oest, on, a banda i banda d’un passadís, hi trobem
el lavabo i la cuina. El menjador ocupa la part central de la
casa en contacte directe amb el porxo, que s’eixampla per fer
possible la ubicació d’una taula, i en contacte també amb tres
habitacions situades una al costat de l’altra a la banda nord de
la casa. La posició central del menjador evita haver d’utilitzar
passadissos.
Figura 1.162: Planta, alçats i secció de la caseta tipus A.
Elaboració pròpia segons documentació original.

Figura 1.163: Perspectiva de la caseta per a Platja, projecte
de Josep Lluís Sert (a AC, n.8, 1932). Figura 1.164: Perspectiva de la casa tipus A apareguda als projectes de 1934 i 1935
(fons GATCPAC AHDBCOAC, H101E/1/56).
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Casa mínima tipus B
Casa d’una sola planta amb una estructura molt similar a la
tipus A, tot i que té menys superfície. El menjador també
ocupa la part central i dóna tant a la façana sud com a la nord,
tot i que, inexplicablement, a aquesta última no hi obre cap
finestra (el que permetria una eficaç ventilació natural). La
casa té dues habitacions que estan de costat donant a la cara
est. L’accés i la disposició del bany i la cuina és la mateixa
que la del tipus A.
Figura 1.165: Planta, alçats i secció de la caseta tipus B.
Elaboració pròpia segons documentació original.

Figura 1.166: Perspectiva de la casa tipus B apareguda als
projectes de 1934 i 1935 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H101E/1/57).
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Casa tipus C
Casa de dues plantes que disposa de porxo i terrassa a la
façana sud. L’accés es fa per la cara nord. Interiorment està
partit per una paret central que divideix estances a est i a oest
– la cuina i el menjador a la planta baixa i dues habitacions a
la planta superior. Aquestes plantes estan connectades per
una escala d’un sol tram que discorre per la cara nord.
L’habitatge té un sanitari i un bany situats un a sobre l’altre a
la cantonada nord-est. A través del projecte Barcelona Playa
S.A. (veure capítol 1.1) hem pogut comprovar com els autors
estaven interessats en diversificar la presència d’aquestes
cases projectant diferents variables de filtres solars per la cara
sud.
Figura 1.167: Plantes i alçats de la caseta tipus C. Elaboració
pròpia segons documentació original.

Figura 1.168: Perspectives amb variables de la façana de la
casa tipus C. Suposadament elaborades pel projecte “Barcelona Playa S.A.” (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101D/34).
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Casa tipus D
Casa de dues plantes en forma de L. L’ala de més dimensió té
la planta baixa pràcticament buida per permetre l’aparcament
de vehicles. El porxo resultant té dos peus drets de formigó
armat que subjecten el pis superior. Al fons del porxo s’hi situa
l’entrada de la casa que comunica amb l’escala d’accés. Al
costat de l’escala hi havia, una cuina i una habitació de servei.
A dalt, el menjador, altre cop situat al bell mig de la planta,
permet accedir sense passadissos a tres habitacions (dues a
la façana est i una altra sobre l’habitació de servei de la planta
baixa). El bany i la cuina es situen un a sobre de l’altra al punt
d’unió entre les dues ales de la L. Aquesta casa estava destinada a famílies nombroses.
Figura 1.169: Plantes i alçats de la caseta tipus D. Elaboració
pròpia segons documentació original.

Figura 1.170: Perspectiva de la casa tipus D apareguda als
projectes de 1934 i 1935 (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H101E/1/59).
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Tendes de lloguer
Petita construcció d’una sola planta de peus drets de formigó i
coberta de llosa inclinada. Té una cara frontal on hi ha el
mostrador de venda i una cara posterior on s’hi situa un accés
i un magatzem amb prestatges que no arriben al sostre. Es
col·locaven una al costat de l’altra formant un rengle en el
camí entre l’estació i la platja. Estan destinades a la venda de
productes de primera necessitat i d’elements pel bany i
l’esport (banyadors, samarretes, pilotes, raquetes, etc).
Figura 1.171: Planta, alçat i secció de la tenda. Elaboració
pròpia segons documentació original.

Estadi
Equipament de grans dimensions format per una pista
d’atletisme, els corresponents camps per jocs i una grada
corba de dues plantes situada a la banda oest del conjunt. Es
preveuen ampliacions successives de la grada fins acabar de
donar la volta a la pista. A l’interior, la grada té vestuaris,
serveis, bars, etc. Sembla per les indicacions en línia discontínua dels documents consultats, que es podria preveure per
una altra fase el tancament de la grada per mitjà d’un mur
cortina de vidre i la col·locació d’una marquesina que la
protegís de la pluja. Està ubicat prop de l’entrada de la CRV, a
tocar de l’autopista i envoltat d’aparcaments. Així, s’evita que
les aglomeracions dels diferents esdeveniments entorpeixin la
calma a l’interior de la ciutat.
Figura 1.172: Plantes i secció de l’estadi. Elaboració pròpia
segons documentació original.
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Frontón
S’agrupen quatre camps de pilota basca que comparteixen
una paret central. A la banda oposada a la de la paret es
situen petites grades de formigó assentades sobre el terreny.

Camp de baseball
En quant al camp de baseball, una petita grada en forma de L,
es col·loca a la cantonada on pica el bategador. Aquesta és
també de formigó i està sobre el terreny.
Figura 1.173: Planta i seccions dels frontons. Elaboració
pròpia segons documentació original. Figura 1.174: Planta i
detall de la grada del camp de baseball. Elaboració pròpia
segons documentació original.

Camp de golf
El camp de golf de 1932 es situava a la zona ratllada (veure
esquema a la dreta), més oberta i més idònia, al nostre entendre, ja que no tenia pins. Aquesta versió de camp de golf
era molt lliure, no es dibuixaven els forats. Ens l’imaginem
com un conjunt de prats on poder anar a “tirar boles”. Tanmateix això canvià amb el projecte de 1935 en el que es dibuixa
un camp de golf de reglament, amb cases i hotels pel voltant.
Això ens sembla que desvirtua com hem dit anteriorment, la
filosofia de la CRV, ja que impediria el passeig lliure per
aquests entorns. A banda, la seva col·locació arran de mar
demanaria talar la pineda, element paisatgístic que el propi
GATCPAC es proposava preservar. Tampoc s’acaba
d’entendre la parcel·lació “d’habitacions” que l’encercla.
Figura 1.175: Planta del camp de golf. Elaboració pròpia
segons documentació original.
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Clínica d’urgència
Construcció desenvolupada bàsicament en planta baixa amb
un cos de planta baixa més un, situat a la cara est. El conjunt
es presenta molt màssic, formant volums clars amb finestres i
algun balcó. A la planta baixa es desenvolupa un programa
sanitari, amb sales de cures i operacions més un garatge per
a ambulàncies, i a la planta primera hi ha un habitatge per a
un conserge.
Figura 1.176: Plantes i alçats de la clínica d’urgència. Elaboració pròpia segons documentació original.

Pavellons mèdics
Edifici de quatre plantes. Pensat com a residència del personal sanitari que treballa a la clínica i als hotels – sanatori així
com alguns serveis pels residents. La planta baixa és de gran
dimensió i està dividida en dues parts. En una hi ha un garatge. A l’altre hi ha despatxos, administració sanitària així com
un servei de raig X, farmàcia i un dipòsit de cadàvers. Damunt
d’aquesta part s’hi situen la resta de plantes, més privades,
destinades a la residència del personal sanitari. El conjunt
podia ampliar-se construint una altra barra de quatre plantes a
l’altra banda del garatge. En la documentació elaborada pel
GATCPAC hi manca coherència: l’alçat no es correspon amb
la planta i els envans se situen davant d’algunes finestres.
Figura 1.177: Plantes, alçats i secció esquemàtica del pavelló
mèdic. Elaboració pròpia segons documentació original.
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Garatge i estació d’autobusos
Conjunt format per un cos de gran dimensió que correspon al
garatge d’autobusos el qual té adherides per una de les cares
les tres marquesines de les andanes. La circulació està
pensada perquè un cop l’autobús deixi els viatgers, entri al
garatge i al sortir torni a carregar. Tanmateix ens sorprèn que
el gir de la circulació és de sentit invers al normal, a l’anglesa.
El cos del garatge està tancat per una volta de formigó de 33
metres de llum. D’aquest cos principal en surt un petit volum
en corba envidriat, que es col·loca per davall les marquesines,
corresponent a les oficines i serveis pels xofers. Les marquesines són de formigó i estan subjectades per peus drets
rodons, també de formigó.
Figura 1.178: Planta i secció de l’estació d’autobusos. Elaboració pròpia segons documentació original.

Dependències tècniques i administratives
Petit edifici format per un cos lineal encavalcat perpendicularment amb una sala semicircular destinat a l’administració
de la CRV. A la façana oposada a la del cos semicircular, i al
centre, s’hi practica l’accés al qual s’hi arriba bo i pujant
quatre esglaons. Al cos lineal s’hi col·loquen despatxos, la
residència del conserge i lavabos. Al cos semicircular les
oficines que envolten un espai d’espera. La il·luminació de les
oficines i l’espai d’espera es fa per mitjà d’una gran finestra en
corba que segueix el mur en corba que tanca l’espai semicircular.
Figura 1.179: Planta, alçat i secció dels serveis administratius.
Elaboració pròpia segons documentació original.
171

Hort de lloguer
Les parcel·les dels horts són rectangulars i s’agrupen formant
llargues rengles connectades per camins interiors. La parcel·la de 20x50 metres té a la cara curta i descentrat un accés
que comunica en línia recta amb una petita caseta situada
arran de la tanca interior. Les casetes s’agrupen de quatre en
quatre, compartint així dues de les parets i una mateixa llosa
de coberta. Dins la caseta s’hi situa un llit, un taulell per
feinejar o cuinar i el que sembla un espai per una placa turca.
El porxo és quasi tan gran com la part interior. A continuació
de la caseta s’hi ubica un pou que és compartit per l’hort
contigu. Les tanques són vegetals per evitar una partió construïda i per garantir un conjunt més harmònic. Els arbres
fruiters situats prop del camí actuen de filtre.
Figura 1.180: Planta i secció de l’hort de lloguer. Elaboració
pròpia segons documentació original.

1.4.1

La caseta desmuntable
Al capítol 1.1 ja hem explicat que, paral·lelament al desenvolupament del projecte de la CRV, el GATCPAC portava endavant la
construcció i venda de les casetes desmuntables. L’experiència tingué un inici a la Fira del Dibuix de l’agost de 1932 i coincidí, en
pocs mesos de diferència, amb el sorgiment del número 7 de la revista AC, on la ciutat i la caseta eren mostrades com a dues
solucions a un mateix problema184.
Hi ha pocs antecedents a Catalunya d’arquitectura en sec i desmuntable anteriors a la caseta. Només algunes barraques agrícoles
utilitzaven sistemes constructius basats en la fusta. Tampoc el grup fa explícit un model de referència. Coneixem algun exemple
curiós d’arquitectura catalana pròxim a la caseta del GATCPAC, en el sentit que fa de la mobilitat un motiu de projecte. Un prototipus de caseta d’hort mòbil, desenvolupat pel mestre d’obres Eduardo Fontseré a principi de segle resta dipositat als arxius de
l’Ajuntament de Barcelona (figura 1.181). Tanmateix, no creiem que aquest projecte fos conegut pel GATCPAC. En canvi, si que és
conegut l’interès del grup per certes experiències sobre construcció estandarditzada de l’avantguarda arquitectònica europea dels
anys vint, i que analitzarem a la segona part del nostre treball.
La caseta desmuntable i la CRV
El GATCPAC no clarifica les àrees on podrien anar les casetes desmuntables. Tant en el número 7 d’AC com en l’exposició de
1933 es mostren els plànols de la caseta juntament a la resta d’informació sobre la ciutat. Igualment, com ja hem comentat al capítol 1.1, se’n muntaren alguns exemplars a Castelldefels, ja sigui com a reclam propagandístic o com a espai d’us personal pels
membres del grup. A les memòries apareixen contradiccions: així si a la del projecte de 1933 se la situa a l’apartat “zona per al fi de
setmana”, a la de 1935 se la cita al parlar dels entorns dels Hotels de platja a la “zona de baños”. Sembla, en tot cas, que la caseta
podria ubicar-se en plena llibertat, per davall la pineda i en els ermots i que es combinaria amb d’altres construccions efímeres com
les tendes de campanya185.
184

En el subcapítol 1.1.1 parlàvem que la caseta significava una solució de petita
escala al problema de les vacances, mentre que la CRV era la solució de gran escala.
185
Memòria de 1933, Annex 6 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C37/245).

Figura 1.181: E. Fontseré. Caseta mòbil dissenyada per
Eduardo Fonseré a principi de segle (a Torres, 1985, f.34109).
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Figura 1.182: GATCPAC. Caseta desmuntable. El que suposem que fou el quadríptic elaborat pel prototip de 1932. No té cap foto de la caseta en construcció i la informació que hi apareix és la mateixa que apareix al cap de poc a
AC, n.7. La caseta s’acompanya amb imatges de Blanes, Santa Cristina, S’Agaró i una cala de la Costa Brava (sense especificar) (fons Torres Clavé, AHDBCOAC, C1877/2.5).

Figura 1.183: GATCPAC. Caseta desmuntable. Catàleg de la caseta quan es posà a la venda. Incorporava preus. Les plantes són més elaborades i apareixen els cinc tipus de caseta a escollir: A, A’, B, B’ i C.
També s’adjunta una perspectiva i diverses imatges de la caseta construïda a la Plaça Ramón Berenguer el 1932 (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C34/224).
Preus:
tipus
En 3 terminis A terminis durant un any
Pagament al signa el Pagament de les 11
contracte
mensualitats
a’ 2 lliteres
1440 ptes.
480 ptes.
102 ptes.
b’ 4 lliteres
1650 ptes.
545 ptes.
116 ptes.
a 2 lliteres
3700 ptes.
1230 ptes.
261 ptes.
b 4 lliteres
5700 ptes.
1890 ptes.
400 ptes.
c 6 lliteres
7000 ptes.
2310 ptes.
490 ptes.
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El “subgrup” de la caseta desmuntable
L’empresa que el GATCPAC creà per a la construcció i venda de casetes desmuntables es formalitzà en societat a l’octubre de
1932 gràcies a les gestions de Francesc Fàbregas186. El projecte de la caseta, però, fou desenvolupat arquitectònicament des de
l’inici per Germán Rodríguez Arias187 i la direcció de la seva construcció era signada normalment per Cristòfol Alzamora188. Aquests
tres membres, juntament amb Sixte Illescas i Francesc Perales (als inicis hi participava algun membre més), eren els encarregats
de gestionar tot allò referent als projectes “desmuntables” d’aquest subgrup189 que incloïa les casetes, però també altres construccions que els arquitectes realitzaren, com unes instal·lacions aeroportuàries, una biblioteca o un jardí d’infància.
La propaganda sobre el prototip es feia per mitjà de fulletons on s’especificaven preus, dimensions i distribucions (figures 1.182184). Aquests es repartien a la seu del GATCPAC o allí on la caseta quedava instal·lada per fins divulgatius, com en el muntatge
de l’agost de 1932 a la Fira del Dibuix, en el prototip instal·lat a Castelldefels a finals d’estiu de 1933, o a l’instal·lat al Saló de Turisme el juny de 1934. També es repartiren fulletons en les exposicions de la CRV als baixos de la Plaça Catalunya del març de
1933 i del febrer de 1934, o quan aquesta exposició s’instal·là a la fira de mostres l’estiu de 1933. Hi ha constància, igualment, de
propaganda realitzada a través de Ràdio Associació190. Per mitjà dels fulletons i de la propaganda en general, s’aconseguí vendre i
construir alguns exemplars. No sabem del cert quants, tot i que creiem que no molts a tenor del que s’anotava a les actes del
GATCPAC. Malgrat el poc èxit de vendes, la correspondència del grup ens dóna compte del gran nombre de cartes rebudes interessant-se pel prototip la majoria de les quals foren respostes – entre l’estiu de 1932 i l’estiu de 1934 es reberen unes 40 cartes
demanant informació. També que s’executà un model a Madrid (d’aquí la polèmica amb el membre Subirana, de la qual n’hem fet
cinc cèntims al subcapítol 1.1.5), que dos compradors van fer gestions que no sabem si acabaren amb èxit – Ángel Biurrún l’abril
de 1932 i José Ferrer Vidal el juny de 1934. Igualment hi ha constància de gran quantitat de pressupostos fets calcular als diferents
industrials. Els períodes de més moviment de pressupostos foren el novembre de 1933, el febrer de 1934, l’abril i el juny de 1934.
186

Figura 1.184: Full per a sol·licitar una caseta. Al dors hi havia
les plantes a escollir i una casella on demanaves que s’hi
adjuntessin mobles, o no (fons GATCPAC AHDBCOAC,
C37/223).

Acta de la junta del GATCPAC de 1 de setembre de 1932 i de 6 d’octubre de 1932
(AHDBCOAC).
187
Segons es desprèn de les mateixes actes de les juntes de l’estiu de 1932 (AHDBCOAC).
188
Les factures i rebuts recopilats al fons GATCPAC són signats per Cristòfol Alzamora (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C34/220 i C34/214).
189
Acta de la junta de 22 de setembre de 1932 (AHDBCOAC).
190
Acta de la junta del GATCPAC de 23 de febrer de 1933 (AHDBCOAC).

El “subgrup” de la caseta desmuntable s’encarregava de coordinar els diferents industrials que intervenien en les casetes i vehiculaven tots els cobraments, dels quals se’n quedaven un percentatge en forma de beneficis. D’aquests una part anava a parar als
membres que havien intervingut en les gestions i la resta s’ingressava a la caixa de GATCPAC. El subgrup servia els materials
(fusta, suro, fibrociment, lona, zenc, etc), coordinava la construcció i les instal·lacions a través de l’empresa José Vallés, Taller de
carpintería mecánica, i, si es requeria, servia també el mobiliari191.
L’any 2002, en motiu de l’exposició “Arquitecturas ausentes”192, un grup format per l’arquitecte Josep Llinàs, en col·laboració amb
F451 ARQUITECTURA, reconstruí un model de caseta (figures 1.185 i 1.186). L’experiència fou recollida en un llibre193, el material
del qual (els plànols redibuixats de la caseta, per exemple) ens han sigut de gran ajuda pel nostre treball.
Ara fem un repàs dels aspectes més destacables de la caseta. Igualment adjuntem a l’Annex 1 d’aquest treball el número 7 de la
revista AC on surt explicada en tot detall.
L’arquitectura de la caseta
La caseta desmuntable era una construcció pensada per ser instal·lada enmig de la naturalesa en paisatges tant de mar com de
muntanya. Es recomanava orientar-la cap a l’est, bo i escollint terrenys amb pendent per evitar que l’aigua s’hi embassés al voltant.
Pel propòsit que es plantejava el GATCPAC, la seva construcció havia de ser senzilla. Idealment, l’hauria de poder muntar el propi
usuari194. Havia d’incorporar, per tant, sistemes constructius coneguts pels ciutadans. A nivell distributiu havia de ser diàfana, fàcil
de netejar. Tots els elements del seu interior, cortines, mobles, etc, havien ser els mínims i havien de poder-se recollir amb facilitat
pels llargs períodes en què la caseta no era usada. El programa havia de garantir uns mínims d’habitabilitat, això és cuinar, netejarse, descansar i dormir. Igualment, però, l’usuari havia de ser conscient de quin producte tenia entre mans. Per usar la caseta hom
havia de tenir la predisposició de viure en harmonia amb la naturalesa, acceptant-ne també les seves molèsties. Segons el GATC191

Factures de la secció “caseta desmuntable” (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
C24/220).
192
Exposició organitzada pel Ministerio de la Vivienda, el Colegio Oficial de Arquitectos de España i el COAC.
193
Llibre: LLINÀS, Josep, Ciudad del Reposo y las Vacaciones y la caseta desmontable, Ministerio de la Vivienda y COAC, Madrid 2002.
194
Tot i que a la pràctica, totes foren muntades per especialistes segons els arxius
consultats.

Figura 1.185 i 1.186: Imatges de la construcció d’una caseta
desmuntable l’any 2002, a la plaça Catedral de Barcelona. La
caseta havia estat prèviament muntada a la Galería Nuevos
Ministerios de Madrid en una exposició anomenada “Arquitecturas Ausentes”. Fotos pròpies.
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PAC, la caseta no era “una vivienda urbana transportada en el campo, ni un chalet de pequeñas dimensiones” (AC, n.7, 1932, 18).
El ciutadà havia de poder-se sentir lliure a la caseta i no quedar-se limitat pels modals de la vida urbana. Aquesta era una construcció que es podia pintar de qualsevol color, es podia manipular, es podia fer créixer si es volia, comprant les respectives ampliacions modulars. Tanmateix, una actitud errònia d’aquest ciutadà seria “enmascarar la estructura imitando formas naturales o “utilizando formas típicas i sentimentales”. En paraules dels autors:
La caseta desmontable no tiene este significado. Sus habitantes pretenden vivir en ella armónicamente con el paisaje, con
la naturaleza y en contacto amistoso con la misma. Una estructura que exprese este deseo de íntima relación del hombre
con los elementos naturales, ha de resultar algo tan espontáneo como las carreteras o los puentes (AC, n.7, 1932, 47).

L’arquitectura de la caseta, doncs, mostra volgudament aquesta sinceritat pròpia d’una infraestructura viària. Tots els elements que
la conformen, estructura, tancaments, es veuen des de l’exterior per llegir, com llegiríem en un pont, el seu funcionament. Aquests
requeriments difícilment poden trobar-se en la construcció tradicional. Diríem que la caseta usa un sistema “en sec” i lleuger. Consta d’uns peus drets de fusta que sostenen un cos tancat amb façana de fibrociment que resta aixecat uns 50 centímetres del terra i
una coberta sobreelevada que el protegeix. Els peus drets estan situats per fora la façana, visibles des de l’exterior. La coberta, a
una sola aigua, es manté separada del sostre de la casa i presenta grans voladissos en tot el perímetre per protegir la façana de la
pluja. El fet que tant cel ras com el paviment es mantinguin separats de la coberta i del terra, respectivament, dóna al conjunt una
imatge de lleugeresa, quasi de fragilitat. La casa “flota”. Tots els models de caseta tenen una terrassa coberta a la cara sud, que es
comunica amb l’interior per mitjà d’una gran obertura, mentre que la resta de façanes són molt més tancades.

Figura 1.187: GATCPAC. Caseta desmuntable. Croquis
inicials de la caseta. Suposadament anteriors al model finalment utilitzat. El croquis superior apunta cap una estructura
tubular, similar al utilitzat finalment, mentre que el croquis
inferior és més ampli i implicaria situar pilars dins l’habitatge.
Ambdós models tenen un segon accés per la dutxa del bany
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, C34/213).

Tots els esbossos que hem pogut trobar de la caseta comparteixen la mateixa constant distributiva: un espai central que s’usa de
menjador, que té una gran (comparat amb la dimensió de la casa) terrassa a l’est i que pel nord i per l’oest s’envolta de petites
estances com una cuina un bany i unes habitacions reduïdes al màxim (figures 1.187-190). En molts casos les habitacions estan
simplement tancades per cortines. De tal manera que, durant el dia, la obertura d’aquestes permet que l’espai dels llits s’incorpori
al menjador, convertint-lo en quelcom més gran. No trobem models en què es proposin habitacions amb llit de matrimoni. Les
lliteres optimitzaven l’espai del son. Es comenta que aquestes també poden esdevenir “divans” durant el dia (AC, n.7, 1932, 20).
També els esbossos comparteixen una mateixa llei dimensional basada en una estructura de pòrtics de dos pilars, situats per
l’exterior, que modulen la casa i permeten la seva pròpia ampliació.

Figura 1.188: GATCPAC. Caseta desmuntable.
Croquis d’una caseta “no elevada, transportable
fàcilment i desmuntable. Presenta una planta força
diferent a l’escollida. El lavabo és un volum annexat a
la casa, prop de l’accés (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C34/213). Figures 1.189 i 1.190: GATCPAC.
Caseta desmuntable. Diferents croquis de models de
caseta en què la terrassa és més àmplia que el cos
de la casa. En ells ja s’hi dibuixa l’estructura de
pòrtics situada a l’exterior. L’escala que puja a la
terrassa és tangencial a la façana. Tots els casos
també presenten un segon accés per la dutxa del
bany (fons GATCPAC, AHDBCOAC, C34/213).
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El GATCPAC dibuixa diversos models de casa. Per exemple en el número 7 de la revista AC en publica tres possibles distribucions, dues d’elles dibuixades a mode d’esquema (figura 1.194). El model que es construí durant la Fira del Dibuix de 1932, que
també apareix a AC, però més detallat, és de dues lliteres (capacitat quatre persones) dividides en dues mini habitacions. Una
d’elles es tanca amb una porta i l’altra amb una cortina. Segons s’especifica, la de la porta està pensada pels convidats, en cas que
n’hi haguessin (AC, n.7, 1932, 19). Pel nord, la casa té un bany i una cuina. Tots els models publicats a la revista AC tenen dues
entrades. Una per la terrassa i l’altra per la façana oposada. Aquest accés posterior coincideix amb la dutxa de la casa; mecanisme
enginyós, ja que facilita treure’s la sal i la sorra només entrar a casa si hom arriba de la platja (figura 1.191). Tots els accessos es
practiquen bo i pujant alguns esglaons, ja que la casa resta, com hem dit, aixecada del terra. Les terrasses sempre tenen una
dimensió que permet inserir-hi una taula amb cadires per menjar a l’exterior. Les obertures responen a l’espai que donen servei.
Així la obertura del menjador cap a la terrassa situada, teòricament, a l’est, és de grans dimensions. També és gran la obertura de
la part de menjador que dóna cap el sud. Tanmateix les obertures del bany i la cuina i les de les habitacions són reduïdes. Les dels
serveis són obertures horitzontals situades arran de sostre per permetre un major aprofitament de les parets (figura 1.192). En
canvi, les dels dormitoris són ulls de bou, col·locats un a sobre l’altre i coincidents amb l’alçada de les lliteres per permetre
il·luminar un llibre, en cas de lectura, i perquè la ventilació es situï prop de la cara (figura 1.193).

Figura 1.191: GATCPAC. Caseta desmuntable. Construcció
de la “graella” de la dutxa, espai que coincideix amb el segon
accés a la caseta. Prototip de la fira del dibuix de 1932 (fons
GATCPAC, AHDBCOAC, C28/171.1). Figures 1.192 i 1.193:
GATCPAC. Caseta desmuntable. Finestres de la cuina i de
les lliteres (fons ídem anterior).

La llei constructiva que ordena la distribució i creixement de la caseta es basa en un modulat. Així, el mòdul base és el que marca
la subestructura interior de les parets del cos de l’habitatge, de 0,83 metres d’ample per 2,5 d’alt. Cada tres mòduls base es
col·loca un pòrtic de l’estructura mare i que és visible des de l’exterior (això és cada 2,50 metres). Amb aquesta estructura modular,
ja utilitzada per la caseta de 1932, s’estructuraren els exemplars comercialitzats i que podem trobar dibuixats en els fulletons de
propaganda que el grup féu editar. En el fulletó més recent hi apareixien cinc modalitats de casetes (figura 1.195) agrupades en
tres famílies, la A, la B i la C, en funció de si tenien una llitera, dos lliteres o tres lliteres respectivament. Les modalitats A i B tenien
dos submodels, A’ i B’, als quals els mancava el bany i el segon accés per la part posterior. La cuina d’aquests models “prima” era,
simplement, un moble mínim situat al menjador. A nivell dimensional els models tenien més o menys pòrtics, en funció de la seva
demanda d’espai. Així el més petit era el A’ que només necessitava de dos pòrtics. Els models A i B’ necessitaven tres pòrtics, el B
quatre i el C cinc.

Figura 1.194: GATCPAC. Caseta desmuntable. Plantes i
perspectiva sobre la caseta aparegudes a la pàgina 22 del
número 7 d’AC. La casa que es va construir el 1932 correspon a la planta de l’esquerra. A la dreta apareixen dos esquemes d’altres models possibles. També aquests presenten
doble accés, per façanes oposades.
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Figura 1.195: GATCPAC. Caseta desmuntable. Possibles
variables posades a la venda. La dimensió dels models ve
donada per la repetició d’un mateix mòdul de 83 centímetres.
Respecte els models inicials d’AC 7. Només dos tipus (B i C)
incorporen un segon accés. Aquest no és per la façana oposada a la de la terrassa, sinó per un lateral. Tanmateix, mantenen la coincidència amb la dutxa. Elaboració pròpia a partir
de la informació dels fulletons de la caseta.

Amb aquest sistema modulat de pòrtics de fusta es projectaren altres construccions lleugeres. D’algunes d’elles n’hem trobat imatges o plànols. Els models desmuntables coneguts del GATCPAC són un pavelló de dibuixos fet amb materials de rebuig de 1932,
un museu de Josep Lluís Sert de 1933 (figura 1.196) – que no segueix, però el sistema de pòrtics exteriors –, una biblioteca de
1934, un jardí d’infància de 1934 (figura 1.197), el pavelló per al Club de Futbol Júnior de 1935 (Rovira a Llinàs, 2004, 41). També
hem trobat al fons GATCPAC un plànol d’un pavelló per a un camp d’aviació de 1934, únic document dels projectes desmuntables
visat, (figura 1.198) o un croquis d’una agrupació desmuntable de cinc casetes que quedaven unides per mitjà d’una passarel·la,
una demostració més de les capacitats arquitectòniques del sistema aconseguit (figura 1.199).

Figura 1.196: A l’esquerra, J. L. Sert. Museu Desmuntable (a
Llinàs, 2004, 40). Figura 1.197: Damunt, GATCPAC. Jardí
d’infància desmuntable (a Llinàs, 2004, 43).
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Figura 1.198: A la dreta, GATCPAC. Pavelló per a un aeroport
(fons GATCPAC, AHDBCOAC, H101I/19/8). Figura 1.199:
Agregació de 5 casetes desmuntables. Una passarel·la enllaça les cinc casetes formades per tres mòduls estructurals dels
quals el del mig és una terrassa coberta que s’utilitza de sala
d’estar (ampliat a la part superior dreta) (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, C34/213).

L’estructura
Com hem vist, l’estructura de peus drets de fusta que conformen pòrtics és la base dimensional de la caseta. Els peus drets sostenen uns elements horitzontals que són: les bigues de la coberta, les bigues del cel ras i les bigues del sostre sanitari. Cada pòrtic té
una alçada diferent per donar pendent a la coberta (figura 1.200).
Podríem jerarquitzar els elements estructurals de la següent manera:
1- Peus drets. De diferent alçada per donar pendent a la coberta. Col·locats cada 2,5 metres aproximadament.
2- Elements horitzontals que tanquen els portics.
2.1- Bigues del sostre sanitari.
2.2- Bigues del cel ras.
2.3- Bigues de la coberta.
3- Travesseres horitzontals. Separades uns 83 centímetres.
3.1- Del sostre sanitari
3.2- Del cel ras
4- Travesseres de la coberta. Inclinades. Serveixen per subjectar les plaques de fibrociment.
5- Subestructura de les parets. 83 centímetres de separació (coincidents amb les travesseres del sostre). Tres mòduls de subestructura conformen un pòrtic.
Unions:
No s’especifica la fonamentació. Les unions dels peus drets amb els travessers de la coberta és a base d’un encaix de fusta. La
resta d’unions entre les bigues i els travessers és a base de frontisses de porta; un element conegut per l’usuari, que es pot aconseguir en ferreteries, i de fàcil encaix (figura 1.201). Malgrat la unió amb frontissa sigui una articulació, el fet d’usar plaques rígides
de fibrociment a les façanes i taulons de fusta al paviment garanteix, en certa mesura, l’estabilitat horitzontal del conjunt.

Figura 1.200: GATCPAC. Creixement de l’estructura de la
caseta (a Llinàs, 2004, 101). Material elaborat per F451
ARQUITECTURA.
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Figura 1.201: GATCPAC. Caseta desmuntable. Plànol de l’estructura de la caseta desmuntable. Al mig el detall de la unió amb frontissa, la més generalitzada (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H103I/19/5).

La construcció
Per damunt de l’estructura, el sostre sanitari de la caseta es tanca amb un entramat de fusta amb taulons. L’acabat és un recobriment de linòleum. El sostre de la caseta té unes plaques de suro que garanteixen l’aïllament i que se subjecten inferiorment per
uns taulers de fusta collats a l’estructura i rematats amb llistonets, els quals conformen el cel ras. També l’interior de les façanes
tenen cinc centímetres de suro. Aquest queda col·locat formant un sandvitx entremig de la subestructura de fusta dels mòduls de
83 centímetres (figura 1.202-204). Per l’exterior, la subestructura subjecta unes plaques encavalcades de fibrociment (figura 1.204).
Per l’interior la paret es tanca amb tauler de fusta. La coberta està formada per plaques de fibrociment que es collen per mitjà de
“palometes” als travessers inclinats de fusta. Al romandre aixecada uns 50 – 80 centímetres respecte el cel ras, la coberta està
ventilada permanentment el que evita el sobreescalfament de l’interior per culpa de la radiació solar. Les fusteries són també de
fusta (menys els ulls de bou que són d’acer) i els acabats entre la fusteria i les plaques de fibrociment de la façana es fan amb zenc
(figura 1.205). Cada muntant de la subestructura té una secció diferent per a poder adaptar-se a les diferents fusteries (figura
1.206).

Figura 1.202: A la part superior, GATCPAC. Muntatge de la
caseta a la Gran Via, abans que l’Ajuntament de Barcelona
els demanés de traslladar-la a la plaça Ramón Berenguer
(1932, veure capítol 1.1.1). Pot apreciar-se la subestructura
de fusta reomplerta de suro (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
C28/171.1). Figura 1.203: GATCPAC. Els quatre mòduls
utilitzats per a la caseta muntada l’any 2002. Material elaborat
per F451 ARQUITECTURA (a Llinàs, 2004, 98).
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Figura 1.204: Secció detallada de la façana de la caseta realitzada per a la reproducció de 2002. Material elaborat per F451 ARQUITECTUR (a Llinàs 2004, 97). Figura 1.205: Plànol de les trobades de la subestructura amb
la fusteria i la utilització de peces de zenc (fons GATCPAC, AHDBCOAC, H103I/19/3).

Els serveis
Segurament el punt flac de la caseta és l’abastiment de serveis al situar-se lluny de qualsevol connexió a la xarxa pública d’aigua o
electricitat. En quant a l’aigua, es diu que la necessitat bàsica és de 225 litres diaris que s’hauran d’anar a buscar a fonts potables
pròximes (el qual condicionarà també la ubicació de la caseta) i mantenir en dipòsits des d’on, per mitjà de bombes, per arribar a
les aixetes. L’energia a usar pels llums i la cuina serà la gasolina. En quant a residus es recomana construir una fossa on les aigües fecals puguin abocar-s’hi. Però s’han de mantenir certes precaucions per no contaminar els rius, ni, evidentment, el punt des
d’on s’extreu l’aigua potable. Tampoc s’ha d’abocar l’aigua a l’exterior ja que això atrau insectes. En quant a l’inodor, si no es disposa d’aigua abundant s’aconsella situar-lo lluny de la casa. Per les escombraries es proposa la incineració (AC, n.7, 1932, 21).

Figura 1.206: Diferents muntants de la subestructura de la
caseta. Presenten seccions diferents per a adaptar-se a les
fusteries, cantonades i plaques de fibrociment de la façana.
Detall d’un plànol de la caseta (fons GATCPAC, AHDBCOAC,
H103I/19/1).
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1.5

ORGANITZACIÓ
El GATCPAC tenia força pensat com es podria posar en funcionament la CRV. Degut, però, a la incertesa dels primers moments,
la inexperiència dels autors i els canvis en l’enfocament legal del projecte, els documents corresponents a la organització cauen
sovint en contradiccions i incoherències. Tanmateix hem pogut estructurar mínimament aquestes intencions organitzatives.
Hem separat en quatre blocs temàtics la organització de la ciutat. Els blocs són: programa, construcció, economia i administració.

Organització del programa
Hem vist a les teles de l’exposició del març de 1933 que la ciutat tenia una divisió programàtica. Aquesta es mantingué tot el llarg
del projecte. La divisió es féu en funció del tipus d’ús que els ciutadans havien de fer de la CRV mirant d’allunyar les zones
d’estada més perllongada de l’àrea central de la ciutat, el punt més transitat:
Por esta Gran Vía acudirán líneas de Metro y autobuses en abundancia y también coches particulares, los cuales a cortos
intervalos aportaran gran cantidad de público, produciendo la afluencia máxima en el punto central de la urbanización. Por
este motivo y por considerar que dentro de la misma urbanización tiene que haber trozos con distinta intensidad de circulación (clasificación indispensable si se tiene en cuenta que no sería propio que la zona de sanatorios y de week-end escolar, fuera perturbada por un exceso de bullicio), hemos dispuesto la parte que debe recibir las máximas aglomeraciones, en
esta parte central, en donde también se dispondrán los servicios adecuados a ellas y que tienen gran relación con la
afluencia intermitente de los días festivos y fines de semana.
Hacia la derecha de la urbanización se dispondrán servicios de fin de semana y periodos largos, como vacaciones, etc. y
hacia la izquierda, hoteles de reposo.

Consecuentemente con este criterio, la urbanización se ha provisto en forma que en la parte central tenga los servicios de
llegada y salida, así pues tendrá espacios adecuados para dar cabida en ellas, a la estación de Metro y estación de autobuses punto, este muy importante, pues a este parque deben concurrir de todas direcciones de Cataluña195.

Tenint present aquesta estratègia de separació dels espais de tranquil·litat del centre, el GATCPAC dividia la CRV en les següents
quatre àrees temàtiques (veure figura 1.28 i 1.131):
1- Zona de banys
Situada al centre de la ciutat. Pensada per les persones que vulguin anar un dia a la platja, o a veure un esdeveniment esportiu, etc, sense pernoctar. S’imagina com l’espai més massificat de la CRV, per tant gaudeix d’àmbits espaiosos per “dissoldre”
els visitants entre els erms i els pins. Conté en primera instància els equipaments dedicats al transport, estació autobusos i parada de ferrocarril, que es connecten amb les línies d’autobús que circulen per la CRV (veure subcapítol 1.3.5). Juntament amb
les estacions també hi ha l’edifici dels serveis tècnics i l’administració. A nivell d’equipaments esportius, en aquesta zona es situen els que tindran més afluència com són l’estadi i la piscina per a campionats i els camps amateurs de futbol i de tennis. A
nivell recreatiu, en l’espai situat entre les estacions i la platja s’hi col·loquen les botigues (al llarg d’un camí), el parc d’atraccions
i un cinema a l’aire lliure. A la platja s’hi troben les cabines de banys, piscines públiques i restaurants. A la versió de 1935, com
ja hem comentat en diverses ocasions, es substitueixen els restaurants per hotels de platja, pensats pel “turisme” estranger
(concepte, aquest, no esmentat encara a la Memòria de 1933), i es comenta la possibilitat d’establir-hi casetes desmuntables.
2- Zona de cap de setmana
Situada a l’est de la zona de banys, està pensada per usuaris que passin una o poques nits, a la CRV. Les estades poden ser
de cap de setmana o també colònies escolars196. Els edificis que més abunden en aquesta part són els hotels cabina, ubicats a
la platja o més a l’interior. En quant a equipaments esportius hi ha camps de frontó, de baseball i de futbol, així com una zona
oberta per a practicar-hi atletisme. A nivell recreatiu, en aquesta zona hi ha un segon cinema a l’aire lliure. Segons s’esmenta a
la Memòria de 1933, en aquesta àrea hi havia prevista la ubicació de casetes desmuntables.
195

Extret de la Memòria de 1935, apartat “urbanización”, Annex 6 (fons GATCPAC,
AHDBCOAC, C37/245).
196
Com es pot comprovar a la Memòria del projecte de 1935 i que hem adjuntat a
l’Annex 6 d’aquest treball, el GATCPAC tenia molt clar que la CRV tenia també una
vessant escolar, que generaria ocupació entre setmana.
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3- Zona de residència
Està situada l’extrem est de la CRV. És l’àrea ocupada per la gent que anirà de vacances. Per tant els edificis residencials són
blocs d’apartaments o cases aïllades. Els blocs es situen, com passava a la zona de cap de setmana, a primera línia de mar o
al límit interior de la pineda. Les cases aïllades del tipus A, B, C o D es situen al voltant de l’estany de la Murtra. A nivell esportiu, entre els blocs de residències i entre els pins hi ha una piscina i a la zona d’erms de l’interior, una àmplia àrea oberta per a
jugar a golf. Com hem comentat al subcapítol 1.3.0, aquesta és l’àrea que més canvis sofrí entre el projecte de 1932/1933 i el
del 1935. A nivell residencial els blocs, de deu plantes d’alçada i amb habitatges dúplex i de tres habitacions per a famílies o
grups, es canviaren pels hotels de platja, de tres plantes d’alçada i amb habitacions dobles. En la última versió del projecte només restà un bloc d’apartaments situat a la zona més oriental. A més, els hotels se situaren al voltant del camp de golf, que tingué una configuració de camp reglamentari i ocupà la zona de la pineda.
4- Zona per a la cura de repòs
Pensada com una àrea bàsicament “sanitària”. Degut al tipus d’usuari, persones amb problemes de salut que necessiten aïllament, l’àrea es situa a l’extrem occidental de la CRV i no manté cap vinculació amb la trama de camins de les tres zones restants. Podríem dir que està pensada com una “península” que s’enllaça per mitjà d’un únic camí amb el vial de trànsit pesant situat al límit interior de la ciutat. A nivell d’edificació disposa dels sanatoris, situats tots a la platja, i dels pavellons sanitaris i la
clínica d’urgència ubicats a la part interior de la “península”. Rere els sanatoris, hi ha una àmplia àrea mig pineda mig ermot,
buida i sense cap ús adscrit.
Organització de la construcció
La primera intenció del GATCPAC era realitzar un creixement consistent en l’ampliació progressiva de la urbanització i l’edificació
en quatre fases successives al llarg del anys. O sigui, un creixement en taca d’oli. Així s’explicava en les teles de l’exposició del
1933 (figura 1.33). Les fases de creixement s’iniciaven a la part central, la zona de banys, i acabaven amb la construcció de la zona
de cura del repòs, la de menys prioritat (figura 1.207). Les etapes d’aquest procés eren:
a- Primera fase. Considerada la més urgent, representa la construcció del passeig d’enllaç entre la desembocadura del perllongament de la Gran Via i la platja i de les cabines de banys i restaurants situats en ella. Inclou un únic hotel cabina. A l’interior,
preveu la construcció d’una quarta part dels horts de lloguer.

b- Segona fase. Fase més important a nivell de construcció d’edificis. Acaba de completar els equipaments de la platja de la zona
de banys. Es construeixen tots els camps d’esports incloent-hi l’estadi i la piscina per a campionats. Acaba de completar la zona de cap de setmana i els horts de lloguer corresponents a aquesta àrea. També es preveu construir tres blocs d’apartaments
i les cases aïllades de la zona de residència.
c- Tercera fase. Basada en complementar la part interior de la zona de banys − amb la construcció del parc d’atraccions i més
horts de lloguer − i de la zona de residència − la part interior i un tram més de platja -. Igualment es preveu la construcció d’un
sanatori, però no del viari que l’uneix amb la resta d’aquesta zona, pel que entenem que demanaria la construcció d’un camí
provisional.
d- Última fase. Fase molt àmplia en extensió, és gairebé tan àmplia com la suma de les tres fases anteriors. Complementa la zona
de residència amb la construcció de sis blocs més i la resta de la zona de cura de repòs construint cinc sanatoris i tots els equipaments sanitaris.
Aquestes fases de creixement, que parteixen d’una lògica constructiva i territorial toparen amb la lògica econòmica i de la enginyeria civil. De l’estudi de viabilitat del projecte de 1935 en sorgí l’evidència que pel finançament de la ciutat els equipaments més
rendibles eren els hotels i, per tant, eren els que s’havien de construir primer. Així mateix, la necessitat de dessecar els terrenys de
la CRV per a declarar-los d’utilitat pública requeria d’una infraestructura de canals que abastava els vuit quilòmetres de platja. Com
hem vist els canals anaven acompanyats de camins, per tant el més lògic fou considerar que tota la trama viària havia de quedar
resolta des d’un primer moment. Tot i que pel projecte de 1935 no es dibuixa cap plànol de fases, l’estudi econòmic declara les
edificacions com a preferents per a la primera fase, preferents per a una segona fase i no preferents (ho detallem quan parlem
d’organització econòmica). Del que deduïm que el creixement previst en el projecte de 1935 partia d’una primera fase on es construïa la trama de camins i canals, un edifici de cadascun dels diferents tipus d’hotels per diversificar al màxim l’oferta, més 30 mòduls de cabines de banys i les botigues (en definitiva, tot allò que donés rendiment econòmic). La resta d’edificacions (un únic
exemplar de cada) es deixava per a una segona fase. Les declarades menys prioritàries − les cases aïllades, el camp de golf,
l’estació d’autobusos −, es deixaven per a una fase posterior. Imaginem que si l’economia ho acabés permetent, s’anirien afegint
progressivament tota la resta de construccions. Hem mirat de reproduir aquestes fases en la figura 2.208.
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Figura 1.207: GATCPAC. Fases de creixement de la CRV
segons les teles de l’exposició de març de 1933 (elaboració
pròpia segons documentació original).

Figura 1.208: Fases de creixement de la CRV deduït d’allò
descrit en l’estudi de viabilitat econòmica del projecte presentat el 1935 (elaboració pròpia segons estudi econòmic de
1935).
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Organització econòmica
Economia de la cooperativa
L’economia de la Societat Cooperativa la Ciutat de Repòs i Vacances s’alimentava, en un grau important, de les aportacions dels
socis que invertiren una quantitat de diners. De socis n’hi havia de tres tipus, els corporatius, entitats o institucions que compraven
un títol de la societat (acció), els directes o individuals, particulars que a part de comprar el títol pagaven una quota anual amb dret
a un descompte del 50% pels serveis de la CRV, i els socis indirectes, afiliats de les corporacions adherides a la Cooperativa, que
només pagaven la quota anual i tenien dret a un descompte del 25%. Els títols es pagaven quan es formalitzava la inscripció com a
soci. La quota, en canvi, s’havia de començar a ingressar quan la CRV es posés en marxa. Per tant, l’economia de la Cooperativa
depenia en gran mesura dels socis (també s’esperava aconseguir subvencions públiques) i la intenció era incorporar-ne el màxim.
Els càlculs que havien fet els membres del GATCPAC en relació a la quantitat de socis que podrien arribar a incorporar al projecte
foren força desmesurats: estimaven arribar, pel cap baix, als 50.000 socis directes, que havien de contribuir amb un títol de 100
pessetes i una quota anual de 3 pessetes. En quant als socis corporatius, havien de contribuir com a mínim amb un títol de 100
pessetes i els membres d’aquestes associacions, els socis indirectes, havien de pagar una quota anual de 3 pessetes (d’aquests
dos últims no se’n calcula la xifra necessària).
Tanmateix, els números de registre indiquen una realitat força diferent. En total, pogueren inscriure 63 socis entre directes i corporatius i només 98 socis indirectes. Els primers socis es donaren d’alta el gener de 1934, just després de l’aprovació dels estatuts, i
començaren a fer efectives les quotes per pagar el títol de la Cooperativa aquell mateix mes. Els socis directes que es donaren
d’alta els primers dies de gener foren els membres del GATCPAC, com és lògic: Fàbregas, Torres Clavé, Sert, Alzamora, Rodríguez Arias, Subiño, González Esplugas, Ribas, Churruca, Illescas (en ordre). En quant a socis corporatius, quinze foren les entitats
que ingressaren el 1934, anomenades “fundadores”. Les que primer s’inscrigueren foren el propi GATEPAC, la Federació de Cooperatives de Catalunya, la Unió Catalana de Federacions Esportives (UCFE), l’Ateneu Enciclopèdic Popular i el Sindicats de Metges. En quant als 98 socis indirectes aquests corresponien als membres de l’Associació de Funcionaris i van pagar tots ells una
sola quota de 3 pessetes. A banda, el GATCPAC donava a conèixer que les entitats adherides sumaven 800.000197 afiliats, però en
cap cas aquests es consideraren socis. La inscripció de socis durà fins el 1936. Les entitats que arribaren més tardanament foren
la Ràdio Associació i l’Associació de Funcionaris.
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Per exemple al fulletó promocional editat el 1934.

Tots els socis, tant directes com corporatius, acabaren contribuint amb una quantitat de 100 pessetes per a l’adquisició del títol, si
bé els primers dividits en quotes i els segons, normalment, amb un sol pagament. Aquests diners es feren servir per a exposicions,
material administratiu, convocatòries, despeses notarials i legals (llicències). En molts casos, Fàbregas, Alzamora i el GATCPAC
hagueren d’avançar diners per fer quadrar la caixa. Torres també avançà diners quan la CRV es publicà al número 7 d’AC, el 1932,
però en aquells moments la societat no estava donada d’alta i per tant ho compensà la caixa del GATCPAC. Alguns membres
corporatius també contribuïren amb aportacions extraordinàries, talment la UCFE, el Club Natació de Barcelona i l’Ateneu Polytechnicum. A banda de les aportacions dels socis, la caixa de la cooperativa també es nodria d’alguna subvenció pública,
d’aportacions extraordinàries de tercers i de la venda d’alguns prospectes i estatuts del projecte.
En el Fons GATCPAC dipositat al COAC, només hi ha registre de l’economia de la Cooperativa des de setembre de 1933 fins a
octubre de 1936198. Les dades de 1933 són parcials, mostren els globals de les despeses, sense especificar les fonts d’ingressos.
El 1934 s’inicià un registre comptable seriós, amb ingressos i despeses que durà fins el setembre de 1936. A l’octubre van aparèixer anotacions esporàdiques i ja no és fins el 1938 que tornaren a anotar-se ingressos i despeses poc sistemàtiques, amb les quals
la caixa es tancà.
A nivell econòmic, el volum de diners que mogué la Cooperativa de la CRV fou:
1933
Ingressos
Despeses
95,75
95,75

1934
Ingressos
Despeses
3220,40
3172,55

1935
Ingressos Despeses
1830,60
1785,80

1936
Ingressos
Despeses
5910,55
5910,55

1933-1936
Ingressos
11.056,90

Despeses
10.964,65

A la següent pàgina hem inserit un llistat amb tots els socis de la CRV, o sigui, els que van aportar diners199. Hem especificat el
número de soci que tenien, la data d’ingrés i la seva professió. Com es pot comprovar hi havia un predomini de les professions
liberals. També es pot comprovar com alguns familiars dels membres del GATCPAC s’enrolaren a la cooperativa. També el pes
significatiu dels socis indirectes, que, de tirar endavant el projecte, haguessin engruixit les llistes de socis.
198

Fons GATCPAC, AHDBCOAC, C35/236 i C36/237-238.
En vermell hem senyalat dues entitats que en el llistat de socis que elaborà el
GATCPAC estan mig esborrades, però que per lògica numèrica i perquè sabem que
van pagar títol de soci, intuïm que ocupaven aquesta posició.
199
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Economia de realització i de funcionament de la ciutat
La construcció de la CRV s’havia de finançar amb una aportació de l’Estat, que cobriria l’adquisició dels terrenys i una part de les
despeses d’urbanització, i amb un crèdit que havia de demanar la Societat Cooperativa i que havia de ser retornat amb els beneficis de l’explotació de la ciutat.
El GATCPAC efectuà un primer estudi econòmic en el projecte del 1932/1933200 però es basava en un precàlcul de despeses i
ingressos molt genèric. Hem preferit centrar el nostre anàlisi en l’estudi resultant del pressupost del “Proyecto de desecación, saneamiento y urbanización de 1.200 hectáreas de terreno pantanoso, situado en términos municipales de Viladecans, Gavá y Castelldefels”201, on les despeses i els ingressos es detallen amb més precisió. Per dissenyar un creixement progressiu (la construcció
de tota la ciutat en una sola fase era impossible de finançar) s’avaluà el cost de la construcció dels edificis un per un i del rendiment
que de cadascun d’ells se’n podria treure. Així, la intenció era que en els inicis la ciutat funcionés amb uns mínims edificis que
donessin un màxim rendiment. A mesura que els beneficis augmentessin la ciutat s’aniria ampliant.
En el càlcul del valor dels edificis i del seu rendiment s’establiren unes preferències. Així, com comentàvem en la organització de la
construcció, es dividiren els edificis en els preferents per a una primera fase, els preferents per a una segona fase i els no preferents. Els elements considerats prioritaris foren els hotels. El rendiment que d’ells se n’extreia aconsellava construir-los en primera
instància. Se’n construiria un de cada tipus, el que suposava una oferta de 2.270 llits. L’hotel cabina donaria una oferta de 100.000
pernoctacions a l’any a una pesseta la nit, que considerant que té 1.240 llits voldria dir ocupar-lo al complet 80 dies l’any. Dels
altres hotels no se’n detalla el preu de la pernoctació, però extrapolant els valors de l’hotel cabina veiem que el cost de la nit augmentaria en funció del tipus d’hotel, essent l’hotel de temporada el més car amb unes 2,5/3 pessetes la nit. També les cabines de
banys foren considerades preferents; els trenta mòduls construïts a la primera fase havien de ser usats per 1.500.000 banyistes.
En l’estudi econòmic hi ha contradiccions. Per exemple, es valora la despesa de construir les tendes de lloguer en la primera fase,
però se’n comptabilitzen els ingressos del seu rendiment en la segona. Pel contrari, es traspassa la construcció d’horts en una fase
no preferent, però el seu lloguer és tingut en compte en els ingressos de la segona fase, dels quals n’és la partida més substanciosa. Aquests errors se sumen en molts d’altres que hem anat trobant i que malgrat no corregir-los en l’annex 6, estimem que farien
augmentar el valor de la construcció de la CRV en un 20%.
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Adjuntat a l’annex 6 d’aquest treball.
Adjuntat a l’annex 6 d’aquest treball.
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Hem realitzat una taula on especifiquem les despeses de la construcció de la CRV, separant els valors en funció de si foren considerades preferents per a una primera fase, preferents per a una segona o diferides.

PREFERENTS
Fase 1
X
X
X
X

Adquisició de terrenys (1200 ha)
Sanejament i dessecació
Urbanització
Hotels Sanatoris
Clínica d’urgències
Pavelló admin. i vivenda mèdica
Cabines banys
Pistes tennis
Estació autobusos
Piscina pública
Cine a l’aire lliure
Oficines administració
Stadi
Piscina Campionats
Hotels Week-end
Base-ball
Camp Foot-Ball
Frontó
Hotels platja (residència)
Casa mínima –A−

DIFER.
Fase 2

X
X
30 unitats
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

id. –B−
id. –C−
id. –D−
Horts de llogues
Camp de golf
Hotels platja
Tendes
TOTALS per fases

X
50 unitats
16.556.871,39

2.543.375,36

Valor
7.200.000,00
2.007.468,97
1.996.417,04
963.416,71
59.150,70
89.715,41
46.696,59
38.947,93
332.748,54
383.703,16
71.447,25
58.892,23
1.136.309,35
312.258,41
1.460.426,94
87.098,32
85.541,17
46.957,38
415.360,28
17.709,48
14.872,70
17.313,71
42.147,33
7.481,00
289.975,62
1.038.883,55
4.996,01

pessetes
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
.

Ingressos 2ª fase preferent

Ingressos 1ª fase preferent

A la següent taula especifiquem els ingressos que la CRV tindria en cada fase:

Concepte i quantitat
1.500.000 banys
100.000 estances Hoteles Week-end
62.500 banys en piscina pública
− Hotel platja
− Hotel repòs
− Hotel temporada
150,000 serveis Restaurant
Arrendaments serveis Bar
Atraccions
Estances cotxes
Concessió anuncis
Festes populars
Arrendament banyadores, tovalloles, etc.
Transportes
Piscina campionats
50 botigues
Tennis
Base-ball
Foot-ball
Frontons
5.000 horts cultiu
Atraccions (augment probable)
Concessió anuncis (augment probable)
Festes populars (id.)
Stadi

Preu unitari
0,25
1
0,25

1,000pts./any

10ptes/mes

Parcial
375.000 pessetes
100.000
“
537.500
“
100.000
“
80.000
“
55.000
“
37.500
“
30.000
“
40.000
“
12.000
“
50.000
“
250.000
“
30.000
“
110.000
“
10.000
“
50.000
“
6.000
“
5.000
“
15.000
“
8.000
“
660.000
“
120.000
“
60.000
“
150.000
“
50.000
“

Total

1.332.000

pessetes

1.134.000

pessetes

Per rebaixar les despeses pressupostades, com comentàvem a l’inici d’aquest punt, el GATCPAC comptava amb la cessió per part
de l’estat d’una part dels terrenys (1.440.000 pessetes), de la subvenció del 50% de les obres de dessecació i sanejament
(1.033.736,48), pel que el pressupost necessari a cobrir per a la realització de les dues fases preferents ascendia a 16.626.511,27
pessetes. En base al càlcul del 8% d’amortització anual, això significava que la Cooperativa havia de garantir 1.330.129,90 pesse201

tes durant aproximadament 15 anys. En els primers pressupostos calculats en el projecte de 1932/1933 aquesta amortització era
del 6% anual i el crèdit es retornava en 25 anys. A banda dels ingressos obtinguts per l’explotació de la ciutat, que, com hem vist,
superaven aquesta xifra, per a tranquil·litzar els inversors el GATCPAC també esmenava la potencial revalorització que els terrenys
de la CRV tindrien una vegada dessecats i urbanitzats, tenint en compte la seva ubicació i bona comunicació amb Barcelona.
Els estudis econòmics no consideraven com a ingrés l’aportació de les quotes dels socis de la Cooperativa. Ja hem comentat al
punt anterior que el GATCPAC manejava les optimistes xifres de 50.000 socis (30.000 dels quals a la primera fase), que pagarien
una quota de 6 pessetes anuals a més d’un títol de 100 pessetes. Això els donava uns ingressos d’aproximadament 3.180.000
pessetes en la primera fase, arribant a un total de 5.300.000 pessetes en les restants. Alhora, s’hi havia d’incloure les quotes dels
socis indirectes, és a dir, dels membres de les entitats adherides de la Cooperativa, a mode de 3 pessetes anuals. Suposem que
aquestes quantitats pensaven ésser destinades al funcionament de la pròpia ciutat: contractació, manteniment, etc. Però això tampoc queda detallat als estudis.
Per a tenir en compte què significaria avui en dia tirar endavant el propòsit de la CRV hem elaborat un quadre comparatiu del preu
de diferents productes o jornals per tal de poder establir una “inflació acumulada” que ens permeti llegir amb més realisme les
xifres.
PRODUCTE
PREU DEL PA barra 1kg
PREU COTXE
SALARI OFICIAL ALBANYIL

PREU ANY 1933
0,70 pessetes
7.350 – 13.075 pessetes
1,85 pessetes hora

augment aproximat
590X
350X
2.600X
MITJANA: 1.170X

PREU ANY 2011
415 pessetes
2.500.000 – 5.000.000 pessetes
4.822 pessetes

Organització administrativa
En el capítol 1.1 explicàvem que el GATCPAC considerà diferents figures jurídiques i estructures de poder per a organitzar la CRV.
En el recorregut el grup partí d’un organigrama en què el poder públic tenia un gran control sobre les decisions i la gestió de la
ciutat fins arribar a un organigrama en què la Cooperativa, formada bàsicament per la societat civil, gestionava la ciutat i les institucions exercien un arbitratge en temes d’interès públic com propietat dels terrenys, serveis, comunicacions. En el següent quadre
exposem les dues figures jurídiques principals que es van arribar a considerar i en detallem els aspectes més rellevants.

Consorci (Junta) CRV - 1933

Cooperativa CRV – 1933-35

Status legal

Estatus inclosos a la primera Memòria lliurada a la Generalitat l’any 1933, però no aprovats.

Estatuts aprovats pel Ministeri de Treball i Previsió Social, 22/12/1933, Nº registre: 1397
Estatuts aprovats pel Dpt. Economia i Agricultura de la Generalitat, 19/06/1935,
Nº registre: 203

Naturalesa

Mixta (política, econòmica i social)

Apolítica (cooperativa de consum)

Membres

Representants polítics: President Generalitat, Consellers Obres Públiques, Treball,
Sanitat i Cultura; Tinent d’alcalde de les comissions de Foment, Governació i Cultura de
l’Ajt. de Barcelona i dos regidors pels Ajts. Gavà, Viladecans, Prat de Llobregat i Castelldefels
Representants d’associacions: Fed. Turisme Cat. i Balears, Conf. Esportiva de Cat. etc.
Representants de sindicats: 3
Representants d’entitats industrials i professionals: 1 per entitat
Secretaria-Tècnica (membres del GATCPAC)

Socis individuals directes
Socis corporatius col·laboradors (associacions)

Òrgans de Govern

Junta en Ple
Comitè Executiu (ple reduït)
Secretaria Tècnica

Assemblea primària (socis individuals)
Assemblea de segon grau (delegats individuals i representats corporatius)
Consell de Direcció
Comissions tècniques de control
a) Construcció i urbanització b) Jurídica c) Administrativa d) Serveis auxiliars i e) ordre interior.
Revisors de comptes

Vinculació amb la CRV

Unitària−lineal, immediata

Funcional, mediata (Ponència d’enllaç amb la Generalitat i els Ajuntaments per a tractar temes
d’interès públic).

Funcions generals

Executives: Construcció i explotació CRV

Funcions generals: Promoció de la organització racional del repòs

Funcions específiques

Processos legals d’adquisició de terrenys
Concursos i contractes
Gestió econòmica de construcció i explotació

Promoció cultura del repòs
Protecció dels terrenys del repòs
Execució de l’espai adequat per al repòs (CRV)
Exploració econòmica sostenible de la CRV
Administració de la cooperativa

Redactors/ Signataris

No especificat

Fed. Coop. Cat. (Josep Farré), GATCPAC (Josep Lluís Sert), Fed. Turisme (F. Maspons), Fed.
Societats Socors Mutus de Cat. (Antoni Vilardebó), Ateneu Polytechnicum (Isidre Palmada),
Ateneu Enciclopèdic Popular (Abelard Tona), Unió Cat. Fed. Esportives (Pompeu Fabra), G.A.A
(Antoni Vila)
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Hem sintetitzat l’estructura de poder que governaria la CRV en cadascuna de les situacions en dos esquemes. El primer fa referència a la Junta dissenyada pel GATCPAC en la Memòria de 1933:

El segon esquema fa referència a l’organigrama que finalment s’aprovà. Com pot comprovar-se és d’una major complexitat i la
presència pública és minoritària:

Amb els estatuts aprovats es realitzaren algunes assemblees i reunions de les diferents comissions. També es reuní la ponència
d’enllaç amb les institucions públiques. Com hem explicat al capítol 1.1 i 1.2, els representants a la ponència es trobaren l’onze de
maig de 1934 per a debatre quins terrenys podien ésser finalment utilitzats per a la CRV i en ella es fixà la posició exacte de la
franja marítima terrestre i la franja d’utilitat pública, amb les quals el GATCPAC basà el seu projecte de 1935.
Dels documents dipositats al Fons GATCPAC hem pogut trobar els noms i cognoms dels qui prengueren algun càrrec en la Junta
de la CRV. La primera junta es reuní el 29 de setembre de 1933 per constituir-se i aprovar els estatus que s’enviarien al Govern
espanyol202. Els diferents càrrecs foren ostentats per:
Francesc Maspons Anglasell, jurista i president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, i que venia delegat per la
Federació de Turisme de Catalunya i Balears, com a president de la junta i president de la comissió jurídica, Francesc Fàbregas
Vehil, com a secretari, Cristòfol Alzamora i Abreu com a president de la comissió de construcció i urbanització, Antoni Vila Mayans
com a president de la comissió administrativa i Josep Marquès Ventura com a president de serveis auxiliars i Joan Coloma Chalmeta com a president de la comissió d’ordre interior. La presidència de l’entitat, però, passà en mans de Francesc Fàbregues el
1934.
En el següent quadre enllistem els delegats que cada entitat fundadora envià a les reunions de l’assemblea de la CRV. Aquests
foren:
ENTITATS FUNDADORES
Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana

MEMBRE DELEGAT 1933/34
Albert Bastardas Sampere (4/10/1933)

Ateneu Enciclopèdic Popular

Abelard Tona Nadalmai (20/11/1933)
Josep Rovira Canals (21/06/1934)
Isidre P. Palmada (16/11/1933)
Jaume Valls Mullet (16/12/1933)

Ateneu Polytechnicum
C.A.D.C.I. (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i

MEMBRE DELEGAT 1937/38
Miquel Gil Pallejà – comissió d’ordre interior (18/11/1937)
Guillem Torra Riambau (2/11/1937)
Àngel Cases (28/12/1937)

la Indústria)

Club Natació Barcelona

Antoni Vila Mayans (12/12/1933)

Ferran Sans Buigas – comissió jurídica – Pere
Massanella Figueras – comissió d’ordre interior –
(25/10/1937)
Pere Codina Ramon – comissió d’ordre interior –
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Acta de constitució de la Junta de la Ciutat de Repòs (fons GATCPAC AHDBCOAC, C35/228).
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(27/1/1938)
Federació de Mutualitats de Catalunya
Federació de Turisme de Catalunya i Balears
Federació de Cooperatives de Catalunya

F.E.T. Federació d’Empleats Tècnics
G.A.T.C.P.A.C.
Palestra

Pere Guillarde Tubau (30/8/1933)

Josep Viladomat Morales – comissió d’ordre
interior (16/11/1937)

Joan Coloma Chalmeta (18/8/1933)
Domenec Torres Bergés (18/8/1933)

Jaume Pujol (28/9/37)
Francesc Gimenez (28/9/1937)
Domenec Torres Bergés – comissió administrativa (22/10/1937)

Estanislau Ruiz Ponseti (31/8/1933)
Ramon Ràfols Camí (15/9/1933)
Cristòfol Alzamora (junta de 28/12/1933)
Antoni Fisas Planas (6/9/1933)
Francesc Perales (6/9/1933)

Quinta de Salut “l’Aliança”
Sindicat de Metges de Catalunya
Unió Catalana de Federacions Esportives

Baldomer Cardona Sauque (20/8/1936) en substitució de Juli Soler de Trinxeria i Vicens Comadran
Antoni Alzina (25/10/1937)
Josep Masriera Guardiola (16/10/1933)
Eduard Condeminas Oliveras (16/10/1933)
Pompeu Fabra (no enviaren carta – surt als
primers estatuts)

ENTITATS ADHERIDES
Ass. de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya
Escola d’Aviació de Barcelona
Ràdio Associació de Barcelona
G.I.R.C.E.
Sindicat d’Arquitectes de Catalunya
ALTRES ENTITATS
Grup d’aficionats a l’agricultura

J. Rosés (16/9/1933)

Francesc Ferre Malet (21/9/1937)

Anton Vila (19/8/1933) i Joaquim Mora
(29/8/1933)

* Hem fet constar els noms tal i com constaven en els arxius.

Els delegats i la junta es reuniren poques vegades. Bàsicament hi hagué reunions entre el setembre i el desembre de 1933, quan
s’aprovaren els estatuts i es constituí la junta de la Cooperativa, i l’any 1937 quan el projecte tingué llicència d’obres. En aquells

moments, degut a la Guerra Civil, moltes entitats estaven intervingudes pels sindicats, però això no evità que enviessin delegats a
les reunions de la CRV.
Les reunions que es realitzaren i de les quals tenim coneixement foren:
12 de setembre de 1933
29 de setembre de 1933 – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA I APROVACIÓ DELS ESTATUTS – ASSEMBLEA PRIMÀRIA
21 de setembre de 1937 – ASSEMBLEA DE SEGON GRAU
20 de desembre de 1937 – JUNTA DIRECTIVA
9 de desembre de 1937 – COMISSIÓ JURIDICA
9 de desembre de 1937 – COMISSIÓ ORDRE INTERIOR
21 de gener de 1938 – COMISSIÓ ORDRE INTERIOR

A partir d’aquestes dates no hi ha constància de cap més reunió ni tampoc de cap més gestió referent a la CRV.
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