




 



 

• Terrassa està situada 
entre la serralada 
Prelitoral al nord, i la 
serralada Transversal, 
d’oest a sud.  

• De la serralada Prelitoral 
destaca la serra de l’Obac 
i el massís de Sant Llorenç 
del Munt, situat entre les 
comarques catalanes del 
Vallès Occidental i el 
Bages. Els cims principals 
són el Montcau (1.056 m) 
i la Mola (1.104 m) 

Font:  
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• Terrassa està travessada 
per rieres seques gairebé 
tot l’any, però perilloses 
quan hi ha aiguats cap al 
final de l’estiu i inicis de 
la tardor. 

• La riera de les Arenes és 
la més important de 
totes. Neix al coll 
d’Estenalles, sota el 
Montcau i desguassa les 
seves aigües al riu 
Llobregat. 

Font:  
https://recordsdeterrassa.files.wordpress.com/2008/08/rier
es-i-masies-de-terrassa.jpg 



 

Font:  https://recordsdeterrassa.files.wordpress.com/2011/05/rieres-detall1.jpg 

La riera de les Arenes 
ha ocasionat 
nombroses riuades al 
llarg de la història de 
Terrassa i ha causat en 
moltes ocasions greus 
danys.                              
Al 1962 va arribar a un 
cabal de 700 metres 
cúbics per segon. A la 
Rambla es van assolir 
els dos metres d’alçada, 
de manera que una 
persona dreta podia 
quedar totalment 
coberta. 
 
 
 



 

Font:  Arxiu Municipal. Ajuntament de Terrassa 

Vista aèria de Terrassa gener de 1958 
Vista aèria de Terrassa  de l’any 2009 
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Destrosses Riuada de Terrassa al barri de Sant Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  https://socialsavedrunavall.files.wordpress.com/2012/09/santllorenc3a7.jpg 
 

La nit del 25 de 
setembre de 
1962 es 
produïren uns 
aiguats terribles. 
La xifra de morts 
fou molt elevada i 
les pèrdues 
materials, 
enormes. Una 
tragèdia de gran  
magnitud amb 
conseqüències 
devastadores per 
la població, 
especialment per 
als més 
desfavorits. 



 
 

Destrosses Riuada de Terrassa al barri de Sant Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  
https://lanittragica.files.wordpress.com/2012/06/nen.jpg 

Al llarg de la 
història de la 
ciutat, 
aquests 
fenòmens 
s’han anat 
repetint a 
causa de les 
característiqu
es 
hidrogràfique
s del terreny i 
al clima 
mediterrani, 
amb 
màximes de 
precipitacion
s a la 
primavera i a 
la tardor. 



 
 

Destrosses Riuada de Terrassa al barri de Sant Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  Arxiu Municipal de Terrassa. Fons Carles Duran i Torrens 
 

La causa principal 
dels efectes 
catastròfics 
d’aquella nit, cal 
buscar-los en 
l’ocupació 
irregular d’uns 
terrenys gens 
apropiats  per a 
habitatges. 
 
 



 
 

Destrosses Riuada de Terrassa al barri de 
Sant Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  Arxiu Municipal de Terrassa. Fons 
Carles Duran i Torrens 

 
 

La riera de les Arenes estava 
ocupada per desenes de cases 
modestes, fetes amb materials 
barats i en zones perilloses, 
susceptibles de ser negades. 
No havia una urbanització dels 
carrers i mancava una bona xarxa 
de clavegueram. 
Aquests fets van ser els causants 
del desastre succeït aquella nit. 



 
 

Destrosses Riuada de Terrassa al barri de Sant 
Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  Arxiu Municipal de Terrassa. Fons 
Carles Duran i Torrens 

Les autoritats de la ciutat  
i la seva administració van 
ser els responsables. 
L’alcalde Josep Clapés, 
deia que calia aturar les 
obres il·legals i advertir els 
propietaris dels terrenys a 
preus escandalosos a la 
riera de les Arenes.  
En realitat no van fer res 
per evitar-ho… 



 
 

Destrosses Riuada de Terrassa al barri 
de Sant Llorenç, setembre de 1962.                                                                                        
  Font:  Arxiu Municipal de Terrassa. 
Fons Carles Duran i Torrens 

 
 

Un greu problema 
urbanístic, la 
inexistència de 
planificació per part de 
les institucions i el 
deixar fer, amagaven tot 
un  plegat d’interessos 
econòmics i polítics 
d’una minoria social 
dominant  i governant. 



  
 

• Terrassa és una ciutat 
que de nord a sud-est 
té un gran desnivell.  

• Des dels terrenys 
situats al nord de la 
ciutat (350 metres 
d’altitud) fins a la 
barriada de les Fonts, 
al sud (180 metres 
d’altitud), hi ha 170 
metres de diferència. 

• Sant Llorenç del Munt 
és un dels barris amb 
més altitud.  

 

 



 
• La zona avui ocupada pels habitants de Sant Llorenç del 

Munt, al nord-est de la ciutat,  era terreny agrícola. 
Aquestes terres es trobaven entre les masies de can 
Palet i de can Montllor.  

• El 8 de juliol de 1955, els 40.950 m² dels terrenys de 
can Montllor, es van taxar en una mica més d’un milió 
de pessetes i es van vendre per poder fer habitatges. 

• Al 1956 s’inicià la construcció de la primera fase amb 
528 habitatges i 12 locals comercials.   

 

Font:  
https://eblancooliva.files.wordpress.com/20
16/04/terrassa-i-termes-masies-
1907.jpg?w=686&h=884 



 

• El barri de Sant Llorenç  es 
va començar a habitar l’any 
1957.  

• El 12 de juliol del 1957 
s’inauguraren els 1.070 
habitatges de la primera fase 
del pla de l’Obra Sindical del 
Hogar.  

• Més endavant s’iniciaria la 
construcció de la segona 
fase, cap a l’any  1961. 
Aquests habitatges eren una 
mica més grans (tenien 
entre els 50 i 72 m²). 

 
Font:  Tarrasa Información,  
13 de juliol de 1957 



 

•  L’Obra Sindical del Hogar era 
un organisme de l’època 
franquista  que treballava en 
col·laboració  amb l’Instituto 
Nacional de la Vivienda.  

• Aquest organisme tenia com 
a objectiu resoldre els 
problemes d’habitatge. 

Font:  Tarrasa Información,  
13 de juliol de 1957 



 
 

• Als terrenys on es va construir 
la tercera fase d’habitatges hi 
havia una caserna militar. 
Aquest sòl  va ser cedit per 
l’Ajuntament de Terrassa  a 
l’exèrcit, per fer un quarter 
destinat a un batalló 
antitancs. 

 
Els sis gratacels de Sant Llorenç. La imatge més 

característica del barri.     Font: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/025_Pisos_de_San
t_Lloren%C3%A7%2C_vora_la_carretera_de_Castellar_%28Terrassa%29.jpg/1200p
x-
025_Pisos_de_Sant_Lloren%C3%A7%2C_vora_la_carretera_de_Castellar_%28Terra
ssa%29.jpg 

Vista del barri abans de la construció de la tercera fase 
http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2017/02/el-barri-de-sant-llorenc-del-munt.html 



 

• Aquesta tercera fase va 
ser una solució 
d’urgència per 
aixoplugar els afectats 
de la riuada de 1962. 
Així, l’antiga caserna 
militar, es va 
transformar  en pisos 
barats per als 
damnificats de la 
catàstrofe que ho 
havien perdut tot 
aquell 25 de setembre 
de 1962. 

 Campament militar de Terrassa, gener de 1959                                   
Font: Arxiu Municipal de Terrassa. Ajuntament de Terrassa, 
Màrius Heras 



 

Campament militar de Terrassa, gener de 1959          
Font: Arxiu Municipal de Terrassa,    Màrius Heras. Ajuntament de Terrassa 



 

• Terrassa  històricament ha estat un 
important nucli tèxtil que exercia 
com a focus d’atracció migratori. 

• L’any 1940 la ciutat tenia 45.081 
habitants. Aquesta població es va 
doblar al 1960 amb 92.234 
habitants i el 1975 el creixement 
es dispararia fins als 161.670 
habitants. 

• No hi havien habitatges suficients   
i se n’havien de construir. El dèficit 
venia de lluny i havia provocat el 
fenomen del barraquisme a la 
ciutat.  

 

 

 

Barraca d’Úrsula a l’Avinguda Àngel Sallent (foto 
superior).Barraques a la Plaça Catalunya (foto inferior) 
Font: http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2016_06_05_archive.html  

“… gravísimo, y se 
acentúa cada vez más 
debido al aumento de 
población de nuestra 
ciudad, incrementada 
con la inmigración 
continua de familias 
de diversas regiones 
españolas…”   
 
Tarrasa Información, 
10-9-1966 



 

• El creixement urbanístic va ser 
desordenat, poc pensat i amb 
unes mínimes condicions de 
serveis i equipaments pels 
barris. 

• L’objectiu de la construcció era 
proporcionar habitatges a baix 
cost per als nouvinguts.  

• Els barris de Sant Llorenç i 
Montserrat van ser els primers 
polígons d’habitatges de 
Terrassa destinats als 
immigrants. 

Els primers pisos de Sant Llorenç 
Font: http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2017/02/el-barri-de-
sant-llorenc-del-munt.html 

Font:  http://omniamunt.blogspot.com.es/p/on-ens-trobem.html 



 

Font: Arxiu Municipal de Terrassa. Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragón 

Any 1957. Inauguració dels grups de habitatges de Sant Llorenç. A l'esquerra camí 
d'entrada al campament militar. 



 

• Durant  molts anys (entre 
20 i 50 anys) els ocupants 
dels blocs de pisos van 
acabar pagant sis vegades 
el preu del cost de cada 
habitatge… 

• En realitat el règim 
franquista, havia permès i 
tolerat  l’enriquiment 
d’uns quants en detriment 
dels més desfavorits. 

 
 

Entrega de les claus dels nous habitatges 
Font:  http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2017/02/el-barri-de-
sant-llorenc-del-munt.html 



 

• I és que, els responsables, 
no s’havien preocupat  per 
fer un pla d’ordenació 
urbanístic que evités les 
aglomeracions i el 
creixement desordenat i 
caòtic a la ciutat. 

•  Les pèssimes condicions  
dels pisos i la manca de 
serveis entre d’altres 
factors, van propiciar la 
mobilització dels veïns. 

Font: Arxiu Municipal de Terrassa.  Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragón 

Inauguració dels habitatges de Sant Llorenç del Munt 
per part de Felipe Acedo i Colunga, Governador Civil 
i l’alcalde Josep Clapés i Targarona. 12—7-1957 



 
• Les precàries condicions  dels 

habitatges  el van convertir en un 
dels barris més combatius, 
reivindicatius i temuts per les 
autoritats. 

• El veïnat  es va unir  i crearen 
l’Associació de Veïns de Sant 
Llorenç, una de les més actives de 
Terrassa.  

• Naixia amb l’objectiu de resoldre 
els problemes derivats de la manca 
d’equipaments adequats, situació 
realment caòtica pel que fa a les 
infraestructures i de la degradació 
dels habitatges. 

 

 

Plaça de la Font de la Pola 1971  
 
Font: http://joaquimverdaguer.blogspot.com.es/2017/02/el-barri-de-
sant-llorenc-del-munt.html 



Inauguració dels habitatges de Sant Llorenç del Munt per part de Felipe Acedo 
i Colunga, Governador Civil i l’alcalde Josep Clapés i Targarona. 12—7-1957 

Font: Arxiu Municipal de Terrassa.  Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragón 



Construcció habitatges Sant Llorenç del Munt, 1 de gener de 1964 

 Font: Arxiu Municipal de Terrassa.  Col·lecció fotogràfica Baltasar Ragón 



 

 
 

 

 

La majoria de veïns del barri 
de Sant Llorenç es manifesta 
amb espelmes i pancartes 
pels carrers del barri, com a 
protesta per la manca 
d’enllumenat. 
 
Font: Tarrasa Información,  
17 de maig de 1976 



 

 
 

 

 

Més de 300  
veïns del barri 
de Sant 
Llorenç es 
congreguen 
davant 
l’ajuntament 
per protestar 
per les 
precàries 
condicions 
d’habitabilitat
que ofereixen 
els pisos del. 
 
Font: Tarrasa 
Información,  
20 de febrer de 
1977 



• Entre el 1950 i 1970, la població a 
Terrassa va créixer molt per sobre  
de la mitjana catalana. La ciutat 
s’eixamplà amb milers de famílies 
que ocuparen espais mancats de 
qualsevol servei bàsic. 

• La diagnosi que va realitzar 
l’Ajuntament de Terrassa respecte a 
la provisió d’escoles a la ciutat, la 
xifrà en 4.000 infants  sense poder 
ser escolaritzats al 1955.  

• Davant de la gravetat d’aquestes 
dades a l’Administració no li 
quedava més remei que actuar.  

• S’habilitaren 2 aules, provisionals i 
exclusives per a nens, a Sant 
Llorenç del Munt en uns espais 
reservats per a locals comercials 
que s’inauguraren l’octubre del 
1957. 

“…con tal de que los hijos de los 
trabajadores tan dignos como el que 
más de recibir educación, no estén 
ociosos en espera de que se solucione 
el problema agobiante…”      
 
         Tarrasa Información, 26-10-1957 



• El 1962 l’Ajuntament acordà 
cedir uns terrenys a l’Obra 
Sindical del Hogar y de 
Arquitectura per poder-hi 
erigir un grup escolar contigu 
als blocs d’habitatges de Sant 
Llorenç. 

• El curs 1965-1966 un cens de 
totes les escoles públiques, fet 
per l’Ajuntament, posava de 
manifest l’agreujament de la 
situació: 7.706 nens i nenes 
sense escolaritzar, dèficit que 
representava el 31% de tota la 
població de tres a catorze 
anys. 

 

Inauguració nous centres escolars a la 
ciutat el  2 de març de 1968. 

Font: Arxiu Municipal de Terrassa 



• El dia 2 de març de 1968 el 
director general 
d’ensenyament primari va 
inaugurar oficialment el 
colegio nacional Sant 
Lorenzo del Munt. 

• Segons la informació del 
diari, Tarrasa Información, 
l’escola estava acabada i 
amb tota probabilitat a 
mitjan del mes de març es 
podrien iniciar les classes. 

Font:  Tarrasa Información, 2-3-1968 



Inauguració per part de l’alcalde Clapés i altres autoritats  dels nous centres escolars.   
 2 de març de 1968. 

Font: Arxiu Municipal de Terrassa 



Font: Arxiu Municipal de Terrassa 

La manca de docents 
professionals era una qüestió  
que afectava especialment els 
centres nacionals de nova 
creació.  
A partir de la segona meitat de 
la dècada del 1960 eren moltes 
les vacants que impedien 
l’obertura de les escoles. 



• El Grup de Sant Llorenç, el 16 
de setembre del 1968, no va 
poder iniciar les classes per 
manca de professorat. 

• El Sr. Fresnadillo (regidor de 
l’Ajuntament de Terrassa) va 
criticar a l’alcalde, que l’escola 
hagués estat inaugurada 
oficialment i en canvi, encara 
no funcionés. 

Font:  Tarrasa Información,  28-3-1968 

Llorenç Padró, Andreu Fresnadillo i Joan 
Barenys en el transcurs de l´escrutini 
electoral. Font:  
http://www.diarideterrassa.es/terrassa/2015/10/17/combat-pels-
ajuntaments-democratics/10128.html 

 



• El dia 1 d’abril de 1968 el 
diari Tarrasa Información 
publicava a l’article 
Presencia Sindical, la 
posada en funcionament 
de l’escola Sant Llorenç 
del Munt. 

 

Font:  Tarrasa Información,  1-4-1968 

Font:  Arxiu Municipal. Autor desconegut 

 



• El dia 8 de març de 
1993 l’escola Sant 
Llorenç del Munt 
celebrà el seu 25è 
aniversari amb 
diversos actes, el 
primer dels quals va 
ser una exposició 
sobre el barri amb 
fotografies de l’Arxiu 
Tobella. 

 

 Font:  Arxiu Municipal de Terrassa 



• El Diari de Terrassa publicava 
el 26 de març de 1993, la 
notícia del 25è aniversari de 
l’escola Sant Llorenç del Munt. 
No era l’únic centre que estava 
de celebració. També es van 
crear escoles al 1968 al barri 
de la Maurina. L’explosió 
demogràfica dels anys seixanta  
va obligar a les autoritats a 
construir centres educatius als 
barris perifèrics. 

 

 



Font:  Arxiu Municipal de Terrassa 



 

Font:  Arxiu Municipal de Terrassa 



 

Font:  Arxiu Municipal de Terrassa 



El curs 93-94 va comportar moltes 
novetats pel panorama escolar de la 
ciutat.                                                     
Els centres amb pocs alumnes es van 
veure afectats  amb una reducció de 
mestres (era el cas de l’escola 
Torrella). 
Al mes de setembre desapareixien  
tres escoles: Torrella, Magdalena 
Rosell i Pau Picasso.  Fou el curs en 
què l’escola Torrella es va fusionar 
amb el Sant Llorenç del Munt. 

Font:  Diari de Terrassa 
8-3-1993 i 15-9-1993 



• El 15 de 
setembre de 
1993 el col·legi 
Torrella  es 
fusionava amb 
el Sant Llorenç 
del Munt. 

Font:  Arxiu Municipal. Autor desconegut 

 



• L’escola Sant Llorenç 
del Munt havia estat 
fins aquell moment, 
l’escola pública de 
nenes del barri, i 
l’escola Torrella,  la 
dels nens. 

Font:  Arxiu Municipal. Autor desconegut 

 



 

 



 
 
13-2-2009 
Inauguració de la nova escola Sant 
Llorenç del Munt pel conseller 
d’educació de la Generalitat, el Sr. 
Ernest Maragall i Mira. 

Font: http://cotsiclaret.com/wp-
content/uploads/2016/09/ceip_terrassa_1-700x432.jpg 

Font: http://www.gencat.cat/big/img/750/BIG_750384113121411_02.jpg 



 


