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1877, petició d’utilitat pública 
Pocs ho sabran, però no cal esperar que es col·loqui la primera pedra perquè es produeixi la 

primera topada. En aquest cas es tracta de la petició feta al Consistori per Josep M. Bocabella, 

promotor del temple, perquè l’edifici previst fos considerat d’utilitat pública. La resposta va ser 

afirmativa, però, de forma educada, que demanat que primer entreguessin uns documents 

que no disposaven i complissin els formalismes necessaris, cosa que no va passar mai. Cal tenir 

en compte que d’haver-se concedit, hauria implicat l’aplicació de la llei d’expropiacions 

forçoses. Realment, per uns motius o per uns altres, en aquest projecte sempre ha anat escàs 

del compliment de la legalitat vigent.  

 

 

És curiós perquè el mateix arquitecte municipal anima la construcció de l’església, perquè 

això animaria l’edificació d’habitatges al voltant. No hi ha dubte que l’arquitecte anava 

encertat. 

23 maig 1877. Petició d’utilitat pública per a la Sagrada Família. 
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1880, sol·licitud de permuta 
La recerca d’un terreny on construir el temple no aconsegueix el resultat esperat. Hi ha 

diverses opcions que no es concreten per manca de diners. Una d’elles arriba des de la 

noblesa; és la duquessa d’Almera Alta qui ofereix un terreny a l’illa dels carrers Consell de 

Cent, Sardenya, Diputació i Sicília.  

Un camí veïnal anomenat de l’Àngel creuava aquell espai i una petició signada per Josep M. 

Bocabella arriba al Consistori de Sant Martí dels Provençals; demana la permuta del camí per 

alguns dels carrers que envoltaven l’illa. 

 

 

  

L’Ajuntament va donar la seva conformitat, però, finalment, va ser refusada a causa de les 

al·legacions dels veïns afectats. 

 

  

14 octubre 1880. Petició de permuta de terreny i illa a la que es referia dins de la trama actual. 
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1881-1882, compra del terreny i inici de les obres sense llicència 
Doncs sí, tenen raó els detractors: les obres de la Sagrada Família es van iniciar sense 

disposar de llicència d'obres corresponent. No es pot dir el contrari. 

Bocabella en nom de l'Associació de Sant Josep va comprar el terreny que avui correspon a 

l'illa de Marina-Provença-Sardenya-Mallorca a finals de 1881. 

 

La col·locació de la primera pedra es va realitzar el 19 de març de l’any següent. Les obres 

no van començar de forma immediata, ja que encara no es disposava dels planells definitius ni 

dels diners necessaris per iniciar la construcció. El solar es va mantenir en silenci durant uns 

quants mesos amb una solitària pedra contemplant com passava el temps. 

En aquest planell de 1851 s’observa la ubicació del temple en mig d’una zona de conreus no habitada. 
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1883, primera petició de la llicència d’obres 
Les obres van començar buidant l’espai que avui ocupa la cripta. Va ser any i mig més tard 

de l’acte de col·locació de la primera pedra quan el promotor Josep M. Bocabella sol·licita a 

l’autoritat el permís per continuar amb les obres que s’estaven realitzant. És aquesta la 

primera sol·licitud formal del permís d’obres. 

 

 

En aquesta sol·licitud de juliol de 1883, el mateix promotor reconeix que ja estan treballant, 

que els treballs es limiten als fonaments de la cripta i que no ha fet l’oportuna sol·licitud al 

tractar-se d’obres interiors i que l’arquitecte es trobava malalt i encara no havia entregat els 

planells definitius de l’església. Haig de dir que l’excusa seria millorable i, en qualsevol cas, 

espero que l’arquitecte es recuperés totalment de la indisposició després d’any i mig. 

Per cert, cap resposta va rebre Bocabella des de l’Ajuntament de Sant Martí dels 

Provençals. Què podem pensar? Possiblement van fer els ulls grossos a unes obres que es feien 

a mig d’un descampat sense molestar ningú i que en qualsevol cas beneficiaven al municipi. 

 

 

 

  

20 juliol 1883. Sol·licitud de permís per a la continuació de les obres. 
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1883, petició pel tancament del solar 
És 12 d’octubre de 1883, tres mesos després de la sol·licitud de la llicència d’obres, quan 

Bocabella es dirigeix novament a l’autoritat demanant els concedeixi el permís per tancar el 

solar.  

  

 

En aquell moment l’arquitecte encara era Del Villar, li quedava un mes al càrrec abans que 

unes discrepàncies internes l’obliguessin a dimitir per donar pas a un jove arquitecte de nom 

Gaudí que pocs coneixien.  

D’aquest acte administratiu criden l’atenció dos punts: 

 Novament, no va obtenir resposta de l’Ajuntament. 

 Analitzant el redactat fa la sensació que Bocabella dona per fet que es troba dins de 

la legalitat, com si el fet que no tingués resposta sobre la petició de la llicència 

d’obres demanada poc abans, estigués dins de la normalitat. Però el mateix podem 

dir pel que fa a l’Ajuntament, que tramita la sol·licitud amb tota normalitat, com si 

donés per fet que es tractava d’unes obres fetes amb tota legalitat. 

L’acomiadament de l’arquitecte va impedir que la tanca, amb llicència o sense, es realitzés. 

12 octubre 1883. Sol·licitud de permís pel tancament del solar en obres. 
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1885, segona petició de la llicència d’obres 
Va passar any i mig quan Bocabella es va dirigir novament a l'Ajuntament de Sant Martí 

dels Provençals per a sol·licitar de nou la llicència d’obres corresponent. Els fets que coneixem 

són els següents: 

 20 abril 1885: Bocabella presenta la petició de llicència d'obres. 

 Maig 1885: la petició es complementa amb la primera planta general del temple 

signada per Gaudí. 

 9 maig 1885: el Ple Municipal acorda passar la instància a informe i dictamen de 

l'Arquitecte Municipal i Comissió. L'Arquitecte Municipal de Sant Martí era Pere 

Falqués, l’autor dels fanals del passeig de Gràcia. La petició no va arribar mai a la 

Comissió d'Obres i no es va tramitar. 

   

 

 

No consta l'aprovació final ni la denegació de la sol·licitud pel Ple Municipal, en el que 

comença a semblar una tradició del Consistori de Sant Martí dels Provençals. 

Mai sabrem per quin motiu no es va tramitar l'expedient, si 

conseqüència d'una errada administrativa o per una qüestió 

personal. Chi lo sa? La realitat és que ja era la tercera vegada 

que succeïa el mateix en el que sembla una curiosa tradició. El 

fet és que tampoc es pot parlar de silenci administratiu, ja que 

es tracta d'una figura posterior. El que sí que tinc clar és que si 

algú ha de donar explicacions ha de ser l'Ajuntament de Sant 

Martí fins al 1897 i el de Barcelona posteriorment. 

 

 
Pere Falqués, propietari d'un interessant mostatxo, hauria d'explicar la seva versió del que va succeir a 

l'Ajuntament de Sant Martí dels Provençals en aquell llunyà 1885. 

20 abril 1885. Sol·licitud de permís d’obres. 

En la planta dibuixada per Gaudí es pot observar que l’església prevista es limitava a l’illa comprada per Bocabella, 

sense superar els límits. Gaudí recula la façana del carrer Mallorca per donar espai a una escalinata de cinc metres 

d’alçada. 
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I unes obres que van continuar a la vista de tothom sense que l'administració reclamés les 

taxes corresponents. És interessant comentar que en aquells moments també s’estava 

construint la catedral de l’Almudena a Madrid. En aquest cas sí que van rebre la corresponent 

llicència d’obres; va ser el capellà Manuel Calderón Sánchez qui va pagar 235.000 pessetes per 

disposar del paper. Encara que és fàcil comparar ambdues construccions, hauríem de recordar 

que Patrimoni Nacional, o sigui, vostè i jo, va entregar gratuïtament els terrenys per construir 

la catedral al bell mig de Madrid, mentre que Bocabella es va tornar boig per trobar el terreny i 

els diners necessaris per comprar-ho.  

Efectivament, les coses funcionen diferent a una ciutat i a l’altra. 
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1894, pl{nol d’alineacions de Sant Martí 

Passen els anys sense més novetats; una misteriosa dama entrega una fortuna per la 

construcció de les obres i el promotor Bocabella mor poc després, res a veure un fet amb 

l’altre) i es crea la Junta d’Obres en allò que va recordar una batalla fins ara desconeguda fins 

ara i que s’explica detalladament en aquest informe. 

Al plànol d’alineacions del municipi de Sant Martí de 1894, el perímetre de la Sagrada 

Família ja ha crescut just fins al límit del carrer Mallorca. 

 

 

https://jbretos.com/arxiu/
https://jbretos.com/creacionjuntaobras/


145 anys de desencerts Página 10 
 

1899, proposta de Ricard Alsina  
Sant Martí dels Provençals ha estat fagocitada per Barcelona i tots els tràmits 

administratius també han canviat de seu, però ningú no decideix aturar la construcció de la 

Sagrada Família, la qual cosa fa pensar que es donava per bones les obres i que estaven en 

regla, encara que sense pagar les taxes corresponents 

Ricard Alsina, anomenat l’arquitecte pastisser, perquè a part d’arquitecte feia de pastisser, 

va fer la que probablement fou primera proposta d’unificació del Pla a la ciutat de Barcelona, 

poc després d’annexionar les ciutats que l’envoltaven. Es pot considerar que aquest pla va 

avançar-se al concurs municipal de 1903. 

La proposta d’Alsina deixa davant de la façana de la Glòria tota una illa de l’Eixample 

destinada com a parc. 
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1904, pla Jaussely 
 En aquells moments, el pla Cerdà s'anava 

desenvolupant, però no contemplava la connexió de 

l'Eixample amb les ciutats que envoltaven Barcelona ni 

tampoc l'orografia de la ciutat. Fou el 1903 quan 

l'Ajuntament va convocar un concurs internacional 

urbanístic que va guanyar l’urbanista francès Léon 

Jaussely. 

 

 

 

Van ser diferents arquitectes i urbanistes que 

es van presentar al concurs. Aquesta va ser la 

proposta de Ferran Romeu, que presentava 

avingudes radials al voltant de la Sagrada Família. 

Això demostra la importància que en aquell 

moment se li donava al temple. També és 

interessant constatar que decideix donar 

amplitud a la vorera mar de Mallorca. 

 

 

 

Però va ser Jaussely el guanyador del concurs. 

El francès va presentar una primera solució el 

1904. Pel que fa a la Sagrada Família, només 

proposa retallar lleugerament l’edificabilitat a 

l'illa enfront de la façana de la Glòria, que 

apareix edificada en gairebé la seva totalitat. 
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Fins a aquell moment, l'única planta existent de la Sagrada Família era la de 1885, limitada 

a construir dins l'illa comprada per Bocabella, encara que Gaudí ja tenia al cap la solució 

definitiva amb una entrada principal que s'estenia més enllà del carrer Mallorca. 

Durant el període 

d'al·legacions, Gaudí va proposar 

dues solucions conegudes com 

de quatre estrelles (1905) i vuit 

estrelles (1906). En totes elles 

deixava un ample espai destinat 

a l'entrada de l’església i a una 

visió completa de l'edifici. 

 

 

Coincidint amb propostes i al·legacions, Joan Rubió va presentar en societat el projecte amb 

què Gaudí estava treballant en aquell moment. Ho va fer publicant l’esbós el 20 de gener de 

1906 a 'La Veu de Catalunya', amb una església que poc tenia a veure amb la del projecte 

anterior, amb una escala que envaïa l'illa adjacent en un terreny que no pertanyia a la Junta 

d'Obres. 

 

 

 

  

Article a 'La Veu' on es presenta el nou disseny. El dibuix el va fer Joan Rubió i Bellver, col·laborador de 

Gaudí. Hi ha qui posa en dubte l'autoria de Gaudí pel fet que no va signar ell el dibuix, sinó un col·laborador. 

Dubto molt que els planells que entreguen Calatrava o Foster els facin ells mateixos en lloc d'altres 

col·laboradors i becaris, sense que ningú posi en qüestió la seva autoria. 
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Sabent ara quina era la idea que tenia Gaudí entre mans, on s'endevinen les famoses 

escales de la polèmica ens podríem preguntar per quin motiu la Junta no va comprar aquest 

solar. 

Probablement, va ser per dues raons: primer perquè la deixa que havia deixat aquella 

misteriosa dama ja s'havia esgotat i estaven escorats econòmicament i, segon, perquè és 

possible que la Junta (o sigui, la Diòcesi) esperava que fos l'Ajuntament de l'època qui es fes 

càrrec de la construcció i urbanització de l’exterior del temple. 

I és en aquest punt, 1907, 

quan Jaussely presenta una 

darrera versió del seu pla 

urbanístic on defineix un ample 

espai al voltant del temple, 

incloses les escalinates de la 

discòrdia. 

Veient aquest esbós fa la 

sensació que l'Ajuntament va 

assumir com a propi el projecte 

de Gaudí, deixant lliure un espai 

on l'església tindria la seva 

entrada principal, encara que 

no li pertanyés el terreny. Segur 

que al món hi ha un munt 

d’exemples d'edificis privats on 

l'administració es fa càrrec de la 

construcció de l'entorn. Casos 

on un edifici privat té interès 

públic. 
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1909, pla general d’Ubaldo Iranzo 
Léon Jaussely es va instal·lar a Barcelona per desenvolupar el seu pla en col·laboració amb 

Ferran Romeu. Ja vam veure que l’any 1907, Jaussely posa l'entorn de la Sagrada Família al 

servei d'unes visuals que permetien la contemplació del temple incorporant l'escalinata de la 

Glòria. 

Ja fa trenta anys que les obres avancen en una situació curiosa: amb una petició de permís 

d'obres entregada però no resposta, però, és clar, amb la construcció perfectament visible, 

amb la visita de bisbes i Reis, amb les obres conegudes per l'Ajuntament que l'incloïa en els 

plans urbanístics. Es diria que des del Consistori es considerava la construcció d’aquest edifici 

amb naturalitat, deixant fer, coneixedors de les limitacions econòmiques que embargava a la 

Junta d'Obres. 

El pla Jaussely no es 

va executar de forma 

immediata i va donar 

pas a plans parcials. 

Aquest és d'Ubaldo 

Iranzo, arquitecte que 

formava part de la 

Comissió Tècnica de 

l'Eixample. El pla 

presenta unes 

alineacions en forma 

d'estrella similar a la 

proposada per Gaudí.  
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1914, pla Romeu-Porcel 
El 1914 Barcelona és una ciutat que edifica més de pressa que planifica. Ja sense Jaussely, el 

pla urbanístic que a poc a poc s’executa és una barreja de Pla General d'Urbanització (Iranzo) i 

Pla d'enllaços (Jaussely). Mentrestant, les construccions al voltant la Sagrada Familia avancen 

sense més planejament que la trama Cerdà. 

Fou el 1916 quan Ferran 

Romeu, Ezequiel Porcel i Pere 

Falqués (l’autor dels fanals del 

passeig de Gràcia i qui no va 

tramitar la llicència d'obres de la 

Sagrada Família), redacten un nou 

pla que arriba amb les illes que 

envolten el temple ja 

consolidades. La proposta manté 

un espai on hauria d'anar 

l'escalinata d'entrada, però 

renunciant a les visuals que deu 

anys abans havia proposat el 

mateix Ferran Romeu. 

 

Tal com va passar anys enrere, la 

Junta d’Obres presenta al·legacions a 

una proposta de Romeu-Porcel que no 

deixava prou espai al voltant per 

contemplar l'església; les visuals li diuen. 

És en aquest moment quan apareix per 

primera vegada la paraula 'expropiació'. 

És curiós, perquè la proposta que 

presenta de Gaudí representava una 

menor afectació, 20548 m² una mentre 

l'Ajuntament ocupava 21305. Però per 

quin motiu rectificar si es poden fer les 

coses malament? 

 

 

Però és ara quan s’esdevé una d’aquelles situacions difícils d’explicar si no fos perquè els 

diners ho poden explicar tot. Mentre a una porta de la regidoria d’urbanisme es trobaven els 

tècnics dibuixant la Barcelona del futur, a la porta del costat de la mateixa regidoria es 

trobaven uns polítics que assestaven una punyalada mortal als plans dels seus companys, 

demostrant que els plans urbanístics tenen el valor que la sorra al desert. En plena tramitació 



145 anys de desencerts Página 16 
 

del pla Romeu-Porcel, el Consistori concedeix una llicència per edificar sense restriccions al 

carrer Mallorca, just on el pla preveia una avinguda de 40 metres d'ample. 

Amb dues webs! 

De les set naus que van néixer aquell dia, dues encara sobreviuen avui. 

 

 

 

 

 

Vista aèria amb els set magatzems ja construïts on hauria d’haver-hi l’escalinata de la Sagrada Família. 
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1953, pla Comarcal 
Fou l'hivern de 1928 quan comencen els treballs d'acondicionament de l'actual plaça de la 

Sagrada Família. Un terreny comprat per l'Ajuntament als seus propietaris i del que avui en 

gaudim. A la mateixa època neix l'actual avinguda Gaudí, convertint en asfalt allò que primer 

va dibuixar Jaussely el 1907, que Romeu-Porcel va recollir el 1917 i que es va projectar poc 

després. Novament, uns diners aportats pel Consistori per les expropiacions. 

Després del Pla d'Enllaços de 1903 i del pla General de 1917, arriba el Pla Comarcal de 

1953, que dibuixa el que avui és la plaça Gaudí, ocupada en aquell moment per magatzems i 

indústries, però que manté les edificacions que ja existien davant de la futura façana de la 

Glòria. 

Aquest pla es va mantenir vigent fins al 1976, i va ser sota ell que es va construir els grans 

edificis que es troben al carrer Mallorca, entre ells el famós edifici de Núñez y Navarro. 
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1976, pla General Metropolità 
Les converses entre la Junta d’Obres i el controvertit alcalde Porcioles van ser positives, fins 

el punt de fer aparèixer una ampla franja verda que connecta la façana de la Glòria fins a la 

Diagonal en el redactat del nou Pla General Metropolità. En realitat aquest és el pla vigent avui 

dia, amb una bona quantitat d’edificis que ocupen el que hauria de ser una franja verda. 

 

Però novament apareix en escena a la regidoria d'Urbanisme la teoria de la doble porta, i 

mentre els tècnics acaben de redactar el nou pla, a la porta del costat els polítics no descansen 

i maniobren per aconseguir uns calerons; allà és es concedeixen les llicències d'obres. 
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1975, llicència d’obres a Núñez y Navarro 
Encara està vigent el Pla Comarcal de 1953 que permet l’edificabilitat sense limitació al 

carrer Mallorca, però les converses els anys anteriors entre la Junta d’Obres i el controvertit 

alcalde Porcioles van ser positives, amb la promesa d’alliberar en el futur Pla General 

Metropolità que s’estava redactant una ampla franja verda que connectaria la façana de la 

Glòria fins a la Diagonal. 

Però és ara quan torna a treure cap la teoria de la doble porta a la regidoria d’Urbanisme i 

és a inicis de 1975 quan l’Ajuntament de l’alcalde Massó concedeix a Núñez y Navarro una 

llicència d’obres en aquell indret. Josep Lluís Núñez, aquell loquaç president del Barça amb qui 

patíem cada vegada que obria la boca. 

Un treballador del temple explicava des de l'anonimat que quan la Junta va voler comprar 

un dilluns el solar, els hi van dir que divendres s'havia avançat la constructora; informació 

privilegiada se li diu a això. Sembla que l’espavilat constructor va aconseguir de l'alcalde Massó 

una inexplicable llicència d'obres quan no faltava gaire per aprovar un PGM que convertiria tot 

el solar en zona verda, només explicable amb un bon 'feix de raons'. Tampoc es tractava d’una 

situació única. Un conegut responsable de l’Associació de Veïns em va confessar que, poc 

abans de l’aprovació del nou pla urbanístic, els maletins viatjaven entre els despatxos i que hi 

ha més exemples de llicències d’obres concedides poc abans que sonés la campana. 

 

 

Quan la immobiliària anuncia la nova promoció d'habitatges, la Junta d'Obres presenta 

al·legacions per impedir la construcció; van ser desestimades. Jordi Bonet, membre de la Junta 

i futur arquitecte director del temple, explicava en un reportatge que l'alcalde Viola li va 

En aquest indret on havien enderrocat els magatzems, hauria d’haver unes escales, però en el seu 

lloc va aparèixer un edifici. 
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confessar que era incapaç de controlar els funcionaris, i tot fent l’inconfusible gest de l’egipci. 

Vegin el vídeo al minut 36:50. 

 

 

 

 

El tema arriba a la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de Educación, 

a Madrid, on no sé si va ser per les pressions que van rebre, pels maletins que van viatjar fins 

allà o pel seu grau etílic, van emetre un informe que li treia a Gaudí l'autoria de les escales. 

Sempre podran dir que aquell planell de 1916 amb les al·legacions que Gaudí va fer al pla 

Romeu-Porcel, on apareixien unes escales tan grans com les del monument a Vittorio 

Emmanuele a Roma, era desconegut en aquell moment, perquè va aparèixer anys més tard, 

però aquells funcionaris van menystenir i ignorar els dibuixos que apareixien als àlbums del 

temple, publicació oficial, pel fet que no estiguessin rubricats per l'arquitecte. 

Aquesta és la proposta que Jordi Bonet i Isidre Puig Boada van presentar a l’al·legació. Una mica exagerada, 

es diria que ambdós arquitectes eren més papistes que el papa. 

 

https://www.ccma.cat/.../sagrada-familia.../video/5674059/
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Un informe al qual els afectats per les obres s'agafen com ferro roent; un argument sòlid 

com tela d'aranya. Serà el 2018 quan l'Ajuntament restituirà formalment en un nou informe 

l'autoria del projecte al barbut arquitecte. 
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1976, Pla General Metropolità 
El 1976 s’aprova el PGM, un pla director urbanístic que comprèn els municipis de l’Entitat 

Municipal Metropolitana. Pel que fa a la Sagrada Família, determina una ampla franja verda 

que travessa dues illes des del temple fins al carrer Aragó i Diagonal. 

Cal dir que el PGM establia una doble codificació amb la qualificació actual i la futura, però 

sense determinar quan s’hauria de fer la transició. Aquell pla va ser una manera de guanyar 

espais lliures i equipaments sobre el paper, encara que falsos, amb l’avantatge que el 

Consistori no estava obligat a expropiar immediatament el terreny, cosa inviable 

econòmicament. En conseqüència, que els edificis afectats poden mantenir el seu ús de forma 

legal, com a mínim fins el dia que siguin tan vells que amenacin ruïna, d’aquí a tres o quatre 

generacions. 

Però, és clar, el mal ja estava fet: el futur vial verd que dona a la façana de la Glòria estava 

sent ocupats per uns edificis amb la llicència concedida pel mateix Consistori. És a dir, la 

solució per dignificar la Sagrada Família queda redactada en un pla que avui dia és vigent, però 

que és impossible a la pràctica. 
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2012, proposta Massip-Bosch 
És 1994 quan la diòcesi fa seva la propietat del solar i de l'església que construïa i que 

encara es trobava al limbo, sorprenentment escripturada a nom de Bocabella. 

L’edifici del carrer Mallorca fa trenta anys que es va construir. És interessant constatar que 

el 2012, l'Ajuntament va encarregar un informe a Massip-Bosch Arquitectes per recuperar 

l'escalinata amb el mínim d'afectacions possible. Només es tractava d'una proposta, sense més 

ni més, sense aprovar, dibuixant unes escales que res tenen a veure amb el projecte de Gaudí, 

però que sí que posen en evidència la mala consciència de l'Ajuntament, que s'adona que 

alguna cosa ha fet malament i que algun dia l’haurà de resoldre. 

 

. 
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2016, mona de Pasqua i  denúncia per invasió de l’espai públic 
La relació de l’Ajuntament amb la Sagrada Família continua amb la tònica històrica de 

menysteniment. El setembre de 2016 és Daniel Mòdol, regidor d'Arquitectura, qui qualifica el 

temple de pseudoobra i mona de Pasqua en una demostració de sensibilitat malentesa. 

Per altra banda, la Junta d’Obres també dona mostres d’una preocupant demostració de 

manca de reflexos, erigint les primeres columnes de la futura façana de la Glòria un pam i mig 

més enllà del terreny que li pertany. Sembla que la llei admet sortints que no superin els 

quinze centímetres. És l’Associació de Veïns qui aprofita aquesta invasió per presentar una 

denúncia contra la Junta. Una demostració d’intransigència d’uns i de supèrbia dels altres. 

 
Les columnes de la façana de la Glòria que sobresurten un pam del terreny propietat de la diòcesi. 

 

https://twitter.com/btvnoticies/status/781843270779465728
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2018, el carrer Provença i la capella de l’Assumpta 
Arriba novembre de 2018 i s’accelera l’activitat als despatxos de l’Ajuntament, que vol 

aconseguir en pocs mesos el que no ha fet durant un segle. A saber: 

 Octubre 2018: acord entre la Junta d’Obres i l’Ajuntament per aportar 36 milions en 

deu anys en millores a l'entorn i s’expressa la necessitat de regularitzar la llicència 

d'obres. 

 Febrer 2019: es modifica el PGM per ajustar les qualificacions al carrer Provença i 

poder construir la capella de l’Assumpta. 

S'aprova el PEUI per poder regularitzar les obres. 

 Juny 2019: es regularitza la llicència d'obres i s'ajorna al setembre l'estudi de les 

obres al carrer Mallorca. 

Efectivament, el Consistori redacta el 2018 un pla amb el pretensiós nom de Pla Especial 

Urbanístic Integral del Temple de la Sagrada Família, que s'aprova el 22 de febrer següent. 

Aquest pla regularitza el perímetre de les obres al carrer Provença, un intercanvi d'usos de 155 

m² que permet a la Junta d’Obres que continuï amb la construcció del claustre (sense la petita 

inflexió fora de la parcel·la que hi havia a l’antic projecte de Gaudí) i construir la capella de 

l'Assumpta que sobresurt un metre a la vorera. Un acord semblant hauria d’haver fet la Junta 

tres anys abans quan es van construir les columnes que envaïen la vorera. 

En aquest pla especial, els polítics poc van gosar de concretar res sobre el futur de 

l'escalinata, experts en deixar de banda les patates calentes que no convenen electoralment. 

Però sí que es constata un fet transcendent: l'Ajuntament dona oficialment a Gaudí l'autoria 

de les escalinates, deixant en paper mullat aquella incomprensible resolució madrilenya de 

1976. 
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És el 7 de juny de 2019, setmana i mitja després de les eleccions municipals, no sigui dit que 

el partit a l'Ajuntament ajuda l'Església, quan es concedeix la llicència d'obres sol·licitada fa 

137 anys; ja se sap que les coses de palau, van despau. El permís s'obté pel mòdic preu de 4,6 

milions d'euros. 

 

 

 

 

La Plataforma d’Afectats, 

recentment creada, encara esgrimia 

l’informe del Ministerio quan 

l’Ajuntament l’havia desmentit. Poc 

després va presentar un recurs 

contra la Generalitat pel l’execució 

del nou informe. 

 

La Plataforma d’Afectats no va acceptar el 

nou informe sobre l’autoria de les escales i 

ha presentat un recurs que està pendent de 

resolució. El responsable de la Plataforma 

encara dona per vàlid l’informe de 1976. 
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2019, el comodí dels tribunals 
Imagino els veïns del carrer Mallorca aixecant-se al matí sentint el soroll de serradores, 

trepants, grues, motoserres i martells pneumàtics, sabent que la Junta ja ha aconseguit la 

llicència d’obres per continuar les obres al carrer Provença i sospitant que ells són la següent 

fitxa que es mourà al taulell. Així ho va dir la regidora d'Urbanisme quan va ajornar per 

setembre de 2019 l'estudi de la continuïtat de les obres al carrer Mallorca. 

A inicis d'aquell 2019 s'havia constituït l'Associació d'Afectats, no confondre amb la de 

Veïns. Totes dues es van unir per demanar el comodí dels Tribunals. A saber: 

 Recurs contra l’Ajuntament contra la modificació del PGM del carrer Provença que 

permet la construcció de la capella de l'Assumpta. 

 Recurs contra la Conselleria de Cultura per l'informe que va possibilitar l'aprovació 

del Pla Especial (PEUI) aprovat mesos enrere. 

 Recurs contra l’Ajuntament per la concessió de la llicència d'obres. 

Trio de contres. 

Algun d'aquests recursos serà resolt a finals del 2023, encara que, de segur, la partida 

continuarà al Suprem si ningú li sap posar remei. 

 

 
La Plataforma d'Afectats organitza periòdicament accions de protesta amb una participació llunyana a les 

expectatives 

https://www.facebook.com/groups/1352817461435164/user/100008666435770/?__cft__%5b0%5d=AZVVRcA5tAJ2g1wkf-IcL2nBWaBpxWe4F511IOEODkGILW8PRiFtk524J2uomcLy3gsSI5okvQyqeGotGoC_4IjzSWGZ6oVs0Bd33Kdg5ljSPRuuoWDxYEqA1kfWwLtM39soaTvUEzErAZpQ5iqsoab5&__tn__=-%5dK-R


145 anys de desencerts Página 28 
 

AVV i Plataforma d’Afectats, companys de viatge però en llits separats 
No serà aquí on reveli algunes converses privades, però el cert és que la relació entre 

l'Associació de Veïns i la Plataforma d'Afectats no és especialment fluida. Una demostració és 

la presentació de l'AVV i de la Federació d'AVV de Barcelona d'una proposta que semblava un 

torpede a la línia de flotació dels afectats. 

 

 

 

La requalificació de terrenys és un dels procediments més complicats al que es pot trobar 

un Ajuntament, doncs les zones verdes i equipaments ni es creen ni desapareixen, sinó que es 

mouen. És per això que l’aparició d’uns edificis a l’actual solar d’Aigües es compensa 

requalificant el edifici de la Damm. 

Arribats a aquest punt, estic convençut que els objectius de l’AVV és dispar de la Plataforma 

d’Afectats, és la meva opinió. I és que la desaparició d’uns enormes edificis i la creació d’una 

ampla avinguda, podria ser la solució al problema de moviment de tants turistes i la possibilitat 

de construir un pàrquing on aparcar els autobusos. I segur que l’Ajuntament també es posaria 

bé. 

En qualsevol cas, semblaria que les relacions entre ambdues associacions ha millorat en els 

darrers temps. 

 

Aquesta és una de les dues propostes presentada per l’Associació de Veïns. En ella recupera part de l’avinguda 

verda eliminant els pisos més conflictius dels afectats per les obres.  

Vist des de fora, el barri es beneficiaria d’aquest vial verd i és possible que els objectius d’ambdues associacions 

no ha de coincidir. 
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2019, compra solar d’Aigües 
Una maniobra de la Junta d’Obres canvia la posició de les fitxes al tauler el 14 de novembre 

de 2019: la Sagrada Família compra un solar proper que pertanyia a la Societat General 

d’Aigües de Barcelona. Ningú diu ni ase ni bèstia, l’Ajuntament diu que no sap res de la compra 

ni de quins són els motius, i encara diu menys la Junta, experta en mantenir la discreció. 

 

 

Ningú ho diu, però tothom ho sospita: la Junta d’Obres ha adquirit aquest terreny per 

negociar l’expropiació dels edificis que impedeixen la finalització de la Sagrada Família i 

continuar amb les obres. Podria ser així, però només el temps ens ho dirà. 

  

Aquest és l’enorme solar de 5500 m2, possiblement la solució a l’entrellat. 
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NO ES PODIA FER PITJOR 
No és fàcil dominar el secular art de la 

demagògia, però no té secrets pels protagonistes 
d’aquesta història; uns per vici, els altres per 
convicció divina i els últims per necessitat. 

Comencem amb una Junta d’Obres que no va 
saber comprar el terreny que necessitava quan 
podia fer-ho, que no ha guanyat cap batalla legal 
a l’Ajuntament, ni tan sols quan jugava a les 
seves files el jugador més determinant del seu 
equip, Gaudí, i que fa la sensació que juga amb 
les cartes marcades, que blandant 
demagògicament el nom de l’arquitecte ja se sap 
guanyador sense necessitat de seure a negociar. 

I què dir d’un Consistori que ha menystingut 
durant un segle l’edifici que presta la seva 
imatge a la ciutat, que ha aprovat plans 
urbanístics d’esquena al temple, que va concedir 
insòlites llicències d’obres el 1917 i el 1975, 
només explicables amb les raons dels diners que 
recaptaven i que juga al populisme demagògic 
sense prendre unes decisions que els hi 
incomoden.  

I no, no m’oblido de la plataforma d’afectats, 
que fan de la demagògia una forma de vida, que 
juguen a la confusió, propietaris que amb el 
xantatge emocional busquen apujar el preu 
d’expropiació (així m’ho va confessar un dels 
afectats) i que saben que són la baula més feble 
d’aquesta llarga cadena de despropòsits.   

Tots ells ho han fet tan malament com han 
sabut, però es destaca a gran distància 
l’Ajuntament, desencertat en totes les decisions 
que ha pres; la més sonada el 1975, permetent 
la construcció de l’edifici que impedeix acabar el 
temple. Però com aquells nens que se saben 
culpables i acoten el cap, el Consistori que poc 
abans va donar la llicència d’obres, va decidir 
afectar un espai desmesurat, un passeig de 
seixanta metres d’ample travessant dues illes, un 
excés superior al que va plantejar el mateix 
Gaudí i que no acontentarà ningú, que no servirà 
per encabir l’escala ni aclareix el futur d’uns 
veïns que quan van comprar els pisos ja sabien 
que alguna cosa no rutllava. 

Ningú sap quina serà la decisió del Consistori. 
Expropiar uns pisos no és nou: Via Laietana, 
Allada-Vermell, Vil·la Olímpica, Plaça Espanya, 
Fòrum o les mateixes places Gaudí i de la 
Sagrada Família. Sí que sabem que per expropiar 
un habitatge cal adduir una causa d’utilitat 
pública i els afectats negaran que assegurar la 
visió completa del temple, que dignificar la 
cirereta del pastís del nostre turisme, el 12% del 
PIB, o que alimentar la millor postal que disposa 
la ciutat, ho sigui. Al contrari, els detractors 
insistiran que engrandir el reclam dels turistes al 
barri o enriquir una diòcesi en un país que 
s’enorgulleix del seu laïcisme, no és de llei, i 
malament si són els jutges qui han de decidir a 
un país on els magistrats xalen quan jugar a ser 
legisladors. 

Arribats a aquest punt, cal trobar una solució. 
És a l’Ajuntament a qui correspon aplicar el PGM 
que ell mateix va aprovar i decidir en què queda 
l’afectació que penja com una espada de 
Dàmocles des de fa quaranta-cinc anys. De fet, 
no ens enganyem, els que millor veurien 
l’obertura d’una via verda que espongi el barri i 
solucioni els problemes de mobilitat serien els 
veïns no afectats directament. 

I qui paga? Sempre ho fa l’Administració i 
més quan és qui ha comès les errades. Però és 
ben cert que seria difícil de justificar en aquest 
cas tenint una gallina plena d’ous daurats 
anomenada Sagrada Família. Obligar que sigui la 
Junta d’Obres, o sigui, la diòcesi, qui es faci 
càrrec dels costos d’expropiació no sembla just, 
però sí que sembla la forma més realista 
d’afrontar el tema. Ara ja no ve de cinc anys 
acabar el temple i a alguns ja els hi va bé que la 
cosa s’allargui. 

La compra del solar d’Aigües per part de la 
Junta podria ser un encert, qui sap si la solució, 
però dependrà de la capacitat del Consistori per 
requalificar la zona i dels volums que autoritzi  a 
construir. Només quedaria que els afectats 
s’adonessin que aquest seria la millor oferta que 
n’obtindran. 

Una darrera jugada on tothom podria 
dissimular tants anys de desencert. 

Julià Bretos 


