A/A Sr. Miquel Àngel Valdueza, gerent del Districte de Sant Andreu

Sol·licitem que incloguin
al Catàleg de Patrimoni de Barcelona
el conjunt arquitectònic
del C/ Malats números 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80 i 80B

AVV Sant Andreu de Palomar

Motiu: L’objectiu d’aquest escrit és demanar al Sr. Miquel Àngel Valdueza, com a gerent
del Districte de Sant Andreu, que faci arribar a l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de
Barcelona la nostra voluntat que el conjunt arquitectònic format per les nou finques del
carrer Malats, del núm 62 al 80, sigui protegit com a bé d’interès per a la ciutat. Com a
Associació de Veïns voldríem que l’àrea de Patrimoni faci un estudi d’aquest conjunt
arquitectònic per tal que es valori la possibilitat d’incloure’l al Catàleg de Patrimoni de
Barcelona.
Descripció: El sector d’habitatges que configuren els passatges articulats pel carrer Malats,
la parcel·lació i la construcció dels quals són l’objecte de la nostra petició de protecció,
mostren de manera clara la morfologia que prenia l’expansió de la ciutat en un moment que
de seguida es va veure truncat per l’arribada de la Guerra Civil.
La baixa densitat de casetes adossades amb un jardí o un hortet (vegeu figura 1), conjuntament
amb la seva localització perifèrica, el seu caire popular i la seva perfecta integració en el
territori dibuixen un exemple ideal per veure de quina manera concreta prenia forma la
urbanització perifèrica de la ciutat les primeres dècades del segle XX i reflecteixen les idees
urbanístiques que, des dels inicis del segle XX, s’estaven debatent en fòrums internacionals
d’aquesta matèria.
Aquest conjunt de nou cases és una mostra de l’urbanisme que es practicava les primeres
dècades del segle XX, el noucentisme, que contenia un ideal de civilitat, de civilització, tot
un projecte de regeneració moral que buscava el punt de connexió entre modernitat i
tradició, així, en el camp de l’arquitectura el noucentisme reclamà ordre, racionalitat i
classicisme.
Aquest tipus d’edificació entre mitgeres no només té un valor en si mateixa com a testimoni
d’un esquema constructiu sinó que alhora representa un valor per a la ciutat i el seu entorn
més immediat. El fet de mantenir la zona de jardí com a espai compartit visualment entre la
casa i el carrer dona un valor afegit als dos espais
Així doncs entenem que no només és d’interès protegir l’edificació en si mateixa sinó
garantir que la zona enjardinada es mantindrà com a tal.
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