
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 
D-uppsats i kulturgeografi, 10 poäng 
Vårterminen 2006 
 
 
 

Osynliga gränser i 
det urbana rummet; 

 
 

 
 

 
En fallstudie över de två barriosen Poble-

Sec och El Raval i Barcelona 
 

 
 

Handledare: Thomas Lundén 
Författare: Ida Grundel 

 

 
 



 2

Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar ett urbant gränsområde i Barcelona. Studien syftar till att visa att det 
även i det urbana rummet finns gränser. Gränser som inte är tydligt utstakade, men skapade i 
tidsrummet och formade av olika processer som lett fram till dagens situation. De utvalda 
områdena för studien är barriosen Poble Sec och El Raval i stadens distrikt Sants Montjuïc 
respektive Ciutat Vella. De båda barriosen/kvarteren angränsar till varandra, men skiljs ändå 
åt av den stora avenyn Paral·lel. För att kunna visa på de skillnader och likheter som finns 
mellan de båda barriosen har en historisk översikt getts. Det har också fokuserats på hur den 
territoriella uppdelningen av staden ser ut i fråga om domäner som kan skapa administrativa 
gränser, hur planeringen ser ut i de båda områdena, om det finns en rumslig uppdelning av 
olika grupper i fråga om etnisk tillhörighet eller liknande och om det finns några andra viktiga 
skillnader mellan de båda områdena. 
 
Studien visar att de båda barriosen har präglats av deras historiska bakgrund. Detta visar 
också att det är svårt att förändra äldre strukturer om det inte finns starka grupper i samhället 
som trycker på för förändring. Raval har ett förflutet som arbetarkvarter med stor fattigdom. 
Befolkningstätheten har alltid varit hög och under vissa tider har människor till och med bott 
på gatan. Prostitutionen har alltid varit utbredd, vilket den trots åtgärder, ännu är i området. 
Under 1970- och 1980-talet var narkotikahandeln utbredd och en stor del av stadens miss-
brukare och drogtrafikanter vistades i barriot. Under 1980-talet förekom det också gängkrig 
mellan de olika drogtrafikanterna. Det var under dessa årtionden farligt att vistas i barriot. 
Även Poble Sec har en historia som arbetarkvarter och var under början av 1900-talet känt för 
att vara Barcelonas nöjeskvarter, men idag finns endast ett fåtal av de teatrar och nöjesställen 
som fanns under det föregående seklet kvar. Till skillnad från Raval har prostitution, drog-
handeln eller kriminaliteten aldrig varit lika utbredd som i Raval.  
 
De båda områdena är också offer för den tidigare planeringen som lett till tätt stående bygg-
nader och smala gator, med få öppna ytor såsom parker och torg. Poble Sec har dock fördelen 
av närheten till parken Montjuïc. I Raval har problemen framförallt varit dålig ventilation. 
Idag riktas planeringen mot att skapa fler öppna ytor i fråga om parker och torg. Det satsas 
också på att skapa bättre ventilation genom att riva vissa byggnader som inte går att rädda, 
medan andra som har ett större kulturellt värde restaureras. I Poble Sec har det också skett en 
satsning på att renovera byggnader och skapa fler öppna ytor. Totalt sett har det skett en större 
satsning i Raval, men detta område har också haft äldre strukturer som är svårare att förändra.  
 
Det som har påverkat gränsen i störst utsträckning är den territoriella uppdelningen som trots 
mindre förändringar har stått sig genom århundradena. Detta har historiskt format och modi-
fierat barriosen så att olika strukturer skapats. En av de allra största skillnaderna idag, mellan 
de båda barriosen ligger i den befolkningsförändring som ägt rum från slutet av 1980-talet. 
Båda områden har en hög befolkningstäthet, men i Poble Sec utgörs den största gruppen av 
katalaner och spanjorer. I Raval utgör invånare födda utomlands hälften av befolkningen i 
barriot. Den allra största av dessa grupper utgörs av Pakistanier. Detta har också satt en stor 
prägel på barriot genom att det finns många utländska charkuterier, restauranger och butiker.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Staden är ett rum i ständig förändring. Den är ett komplext system med stora skillnader i 
socioekonomisk och etnisk sammansättning. Det finns olika typer av gränser i samhället där 
de mest tydliga är politiska överenskommelser i fråga om gränser mellan länder och andra 
territoriella gränser, i Sverige som län och kommun. Andra typer av gränser kan handla om 
äganderätter där ägandet markeras på kartan och innebär att ett ägande övergår i ett annat, 
t.ex. tomtgränser. Det finns också mindre tydliga gränser i samhället som inte utgörs av terri-
toriella överenskommelser utan som handlar om socialt skapade gränser som inte är lika lätta 
att uppfatta. Dessa gränser kan synas genom en rumslig socioekonomisk eller etnisk segre-
gation.  I Barcelona finns ett antal gränser i rummet som står för skillnader i fråga om etnisk 
och socioekonomisk tillhörighet som framförallt kan ses tydligt i fråga om att en viss grupp 
bor i ett område i staden, men också i fråga om en uppdelning av staden i olika distrikt eller 
domäner. Dessa domäner har fått en speciell prägel som skapats av olika faktorer såsom olika 
bakgrund och historik som lett till att områdena utvecklats till vad de är idag. Det kan handla 
om olika politiska beslut och planeringsformer som styrt utvecklingen i en viss riktning. 
Dessa processer har skapat olika strukturer i samhället som i sin tur kan ha lett till skapandet 
av osynliga gränser i rummet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att visa att det finns tydliga men osynliga gränser i staden. För att kunna 
undersöka detta har de två angränsande distrikten Ciutat Vella och Sants-Montjuïc och där-
ifrån de två barriosen Raval och Pobl Sec valts ut. (Ordet barrio kan översättas till mot-
svarande stadsdel eller kvarter på svenska.) Detta har gjorts för att kunna studera och jämföra 
skillnader mellan olika områden i det urbana rummet. Utifrån detta har sedan slutsatser dra-
gits om huruvida det egentligen finns någon osynlig gräns mellan de båda barriosen för att 
kunna förklara vilka som är orsakerna till gränsen. Studien har därför även tittat på den histo-
riska bakgrunden i tiden och rummet för att se hur de båda områdena har skapats. Den har 
också tittat på de olika planerings- och policytaganden som har skett och i sin tur påverkat de 
båda områdena i någon riktning.  Studien ska alltså syfta till att peka på vad som har gett upp-
hov till en möjlig rumslig segregation samt varför och hur den har skapats. Den ska visa vad 
som kännetecknar de olika områdena och som därigenom skiljer dem åt. De frågeställningar 
som kommer att tas upp i uppsatsen är;  
 

• Hur ser den territoriella uppdelningen ut i staden? Finns det en tydlig uppdelning i do-
mäner? 

• Hur ser planering och policytagande ut i de båda områdena och då framförallt den po-
litik som bidrar till gränsen mellan de båda områdena?  

• Vari består gränsen mellan Raval och Poble Sec? Vilka är skillnaderna mellan de två 
områdena? 

• Finns det en rumslig uppdelning av olika grupper, i fråga om t.ex. etnisk samman-
sättning och socioekonomisk status som utmärks av den osynliga gränsdragningen? 

• Vilka andra skillnader finns det mellan de olika områdena såsom bostadsstandard, 
boendeform, ålder på byggnader?  
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1.3 Avgränsning 
Det finns flera möjliga gränser i Barcelona som går att studera. Det kommer dock att vara en 
omöjlighet att i denna uppsats behandla dem alla och därför har jag att inriktat mig på en tänkt 
gräns. Denna gräns sammanfaller med uppdelningen av de olika distrikten i staden, men det är 
framförallt två mindre områden inom två av dessa distrikt fokus ligger på. De områden som är 
utvalda heter Raval och Poble Sec och ligger i distrikten Ciutat Vella och Sants-Montjuïc.  

1.4 Metoder och källor 
Studien är både kvalitativ och kvantitativ genom att intervjuer med olika personer gjorts på 
plats för att kunna hjälpa till att skapa en bild av de båda områdena i fråga, därefter har även 
en stor del statistik använts. Detta har gjorts för att kunna skapa en bild av t.ex. hur många 
människor tillhörande en viss grupp som bor i det ena området, men det har inte genomförts 
någon egen statistisk undersökning. Det är också en komparativ studie genom att den har 
identifierat de skillnader som finns mellan de två olika områdena och visat hur detta bidrar till 
upprätthållandet av gränsen. I övrigt har också relevant litteratur i form av böcker och annat 
material såsom kartor över de båda stadsdelarna använts.  

1.4 Källkritik 
Det finns relativt mycket information om de båda områdena, men mest om distriktet Ciutat 
Vella och Raval, vilket skulle kunna leda till att det blir en större tyngdpunkt på just den 
delen. Jag har dock försökt att identifiera samma faktorer och titta på samma information över 
de båda områdena.  
 

2. Teorier och begrepp 
 
Det finns ett flertal olika teoretiska bakgrunder som studerar den rumsliga uppdelningen av 
staden. En av de allra första var den studie Friedrich Engels gjorde då han kartlade arbetar-
klassens bostadssituation i Manchester och andra städer i England. Slutsatserna var att det är 
den kapitalistiska marknaden som styr människors bosättningsmönster utifrån marknadspriser 
på hyres- och bostadsrätter. Därefter växte humanekologin fram genom Chicagoskolans ar-
beten som beskrev det sociorumsliga mönstret i ett flertal amerikanska städer. Human-
ekologin utgick från darwinismen som bygger på den bäst anpassade i naturen och appli-
cerade sedan detta på människan och staden. Chicagoskolans idéer byggde på mark-
användningen och det markvärde som uppstod utifrån detta. Ernest W. Burgess skapade den 
koncentriska modellen som utgick från att markvärdet var som störst i stadens kärna för att 
sedan avta utåt i cirklar mot periferin. Homer Hoyt ändrade cirkelmodellen till sektormodellen 
som istället utgick från att markvärdet sjönk från centrum i sektorer ut mot periferin. Chauncy 
Harris och Edward Ullman bidrog med en multikärnmodell som istället för att utgå från en 
enda stadskärna visade att det när staden expanderade växte fram förorter vilket skapade nya 
centrumdistrikt i staden.  
 
Sociorumsliga ojämlikheter har förklarats på en mängd olika sätt. Först och främst har staden 
setts som en arena där klasskonflikt och rumslig uppdelning sker. Strictu sensu betyder att den 
klass som äger produktionsmedlen speglas i villaområden i staden. Genom detta marxistiska 
synsätt så kräver det kapitalistiska produktionssättet en reproduktion av social olikhet som då 
måste förstärkas rumsligt för att upprätthålla sociala klassers interna kultur och typiska sociala 
relationer. Sedan andra världskriget gynnades urbanisering och rumsliga skillnader av for-
dismen med dess fokus på en generell standardisering och massproduktion. Oljekrisen under 
1970-talet innebar ett slut för fordismen och en ny era i form av postfordismen eller post-
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industriell produktion. För att kunna anpassas till en anmärkningsvärt ökande form av kapi-
talism förändrades relationen mellan ägarna till produktionsmedlen och arbetarklassen. Till-
sammans med en kraftig avindustrialisering mot ett informationssamhälle har sociala skill-
nader jämnats ut i höginkomsttagarländer. Samtidigt måste kapitalismen ta itu med en ny 
fysisk struktur som fanns i de fordistiska regionala metropolerna. Detta har resulterat i vad 
Edward Soja kallar postmetropoler.1 Alla dessa teorier har bidragit med mycket för studierna 
av staden, men precis som Edward Sayer säger så kan det vara nödvändigt att studera flera 
orsaker till varför ett fenomen har uppstått, i det här fallet en sociorumslig uppdelning som 
har lett till en imaginär gräns mellan två områden. Sayer talar om vikten av att se förhållandet 
mellan strukturer och orsaksverkan, med vilket han menar att olika fenomen resulterar i olika 
resultat och att det därför är viktigt att inte generalisera. Slutsatser som dragits från en studie 
kan inte nödvändigtvis användas i en annan. Det gäller att se de specifika fenomen som skapat 
just en specifik struktur.2 

2.1 Vad är en stad? 
Städer definieras olika i olika länder beroende på befolkningsmängd och storlek. Thomas 
Lundéns definition av staden är en fast bebyggelse- och människoanhopning med en rumslig 
och social differentiering av markanvändning och funktioner där människorna spelar olika 
roller. De utför tjänster åt varandra eller åt boende utanför staden, antingen mot betalning eller 
under tvång. Staden kan sedan vara uppdelad i olika delar utifrån specificering inom olika 
tjänstesektorer.3 Jan Nyström tar upp ett antal begrepp för att beskriva staden. Den är enligt 
honom oftast ett politiskt territorium, vilket innebär att staden är avgränsad genom en stads-
gräns till omgivningen. Det finns därefter en politisk församling som ska se till att stadens 
invånares intressen tillgodoses. Staden kan också ses som en ort med ett utbud av varor och 
tjänster och en tätort genom att den uppfyller kravet på minsta invånarantal. Ytterligare en 
definition av staden är att den bildar en funktionell yta genom att den kan delas upp i olika 
områden som särskiljer sig från andra i vissa aspekter. Ett exempel på denna uppdelning 
skulle kunna vara att staden kan delas upp i innerstad, ytterstad och förorter samt beskriva hur 
olika delar av staden växt fram. Enligt detta synsätt växer städer fram på olika sätt utifrån 
olika teorier och gemensamt är att staden vuxit fram både ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv.4 Staden har olika innebörd för alla människor, och för att kunna definiera staden 
och förstå dess problem måste vi se den i en social och politisk kontext.5 

2.2 Tidsrummet 
Enligt Lundén finns det inget egentligt slut på rummet och tiden utan de existerar i oändlighet. 
Däremot kan de båda avgränsas i varandra i den betydelsen att de kan delas upp i domäner för 
ett specifikt syfte. Det kan t.ex. handla om olika maktfaktorer som styrt över rummet i form 
av domäner vid olika tidpunkter. Rummet är därigenom geometriskt genom att varje före-
teelse och föremål har begränsningar och olika förutsättningar att röra sig. Tiden är 
asymmetrisk genom att olika händelser kräver planering och förberedelse för att kunna äga 
rum, och också kommer att kräva en viss plats i tidsrummet. Vissa händelser passar bättre 
ihop i tidsrummet, medan andra krockar med varandra och därför kan vara svåra att genom-
föra då den tilltänkta markanvändningen kanske kräver mer tid och rum än vad som finns 
tillgängligt. Det kan leda till att en ökad planering skapar en konkurrens om plats i tidsrummet 
som då inte räcker till. Ibland kan det vara svårt att visa vad som kommer att hända i tids-
                                                
1 Gentile, (2004), s. 22-23 
2 Sayer, (1992), s. 85-117 
3 Lundén, (1999), s. 11 
4 Nyström, (1999), s. 28-30 
5 Bourne, (1971), s. 11 
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rummet vid olika tidpunkter och det kan därför vara svårt att sia om planeringsprocessens 
utkomst. I staden är dock de flesta planeringsprojekt förutsägbara, men det finns trots detta 
alltid glapp i stadens tidsrum i fråga om tomma tomter och lokaler. Andra glapp som kan upp-
stå kan vara konflikter om markanvändning, trafikstockning eller andra tidsrumskollisioner. 
Staden är ett resultat av människors planer och verksamhet, men reglerna för vad och vem är 
avgörande för hur staden ser ut och fungerar.6  
  
Tidsrummet påverkas också av faktorer såsom natur, teknik, ekonomi, regleringar, kultur och 
kommunikation. Staden är uppdelad i olika domäner genom att olika funktioner, områden och 
tidsavsnitt är planlagda på det viset.  Människan skapar snäva tidsgränser genom sina behov, 
där olika verksamheter får anpassa sig efter dennes dygnsrytm. Restauranger bör vara öppna 
vid de tidpunkter som människor blir hungriga, infrastruktur påverkas av att det på morgonen 
och eftermiddagen reser mer människor till och från arbetet än under resten av dagen. Utan ett 
väl fungerande transportsystem skulle stadslivet inte fungera.7 Här bör också betydelsen av 
val av bostad i förhållande till arbete och ekonomi samt förmåga och möjligheter att välja 
komma in.  

2.3 Faktorer som påverkar stadens utformning 

2.3.1 Natur 
Naturen är en faktor som kan påverka stadens expansion och innebär de områden som är opå-
verkade av människan. Politiska beslut i olika frågor kan påverkas av naturen som kan spela 
en roll för utstakning av territorier där gränser kan uppstå i och med naturliga barriärer såsom 
en sjö eller ett berg.8 Detta kan också bli viktigt i staden i och med ett det kan innebära att 
staden inte längre kan expandera i någon eller flera riktningar. Det styr också lokaliseringen 
av olika industrier i staden som lokaliseras utifrån bästa möjliga läge för att minska dess 
kostnader. Även boendet följer samma mönster och faktorer som kan påverka en bostads 
prisläge kan handla om bostadens läge, utsikt, områdets sociala status och lägenhetens ut-
rustning.9 Det är dock också viktigt att visa på att auktoritativa beslut i sin tur har en stor in-
verkan på naturen. Samhället kan ha önskningar om att förbättra olika missförhållanden i den 
fysiska omgivningen och ofta har dessa framförallt människans behov i åtanke och inte 
naturens.10 

2.3.2 Teknik 
En annan faktor är teknik som handlar om kunskapen och möjligheten att arrangera föremål 
och händelser i tiden och rummet så att de kan uppnå vissa planlagda mål. Det kan t.ex. 
handla om att skapa likformighet inom ett visst område såsom att järnvägar bör ha samma 
spårbredd och samma eluttag. Det kan också handla om att ha vissa regelbundna kontroller så 
att olyckor inte ska inträffa. Politisk styrning i fråga om teknik handlar framförallt om att 
skapa teknisk utveckling för att skapa bättre infrastruktur för stadens invånare. Tekniken kan 
inom samhällsplanering innebära både problem och förutsättningar till modernisering av 
staden. Nackdelen kan vara att en plan istället för att lyckas blir ett tvång och inte genomförs 
med flexibilitet.11 Ett exempel på ett tekniskt genombrott som skapade stora förändringar i 

                                                
6 Lundén, (1999), s. 22-27 
7 Ibid, s. 106-110 
8 Lundén, (1997), s. 96-97 
9 Lundén, (1999), s. 48-49 
10 Lundén, (1997), s. 99 
11 Ibid, s. 106-108 
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samhällsstrukturen var TV:n som ledde till att människor försvann från gatorna och in i 
hemmen.12  

2.3.3 Ekonomi 
Nästa faktor är ekonomin vilken spelar en stor roll i staden genom att utöver varor och tjänster 
så har även yta, läge och tid ett ekonomiskt värde. Lundén menar att det är stadens kärna som 
utgör det dyraste läget genom affärsdistriktet, CBD, Central Business District. Värdet av 
lägen i stadskärnan är högt, med stor konkurrens och höga markvärden. Detta beror också på 
närheten för många företag till kunder, leverantörer, konkurrenter, tjänster och kontakter.13 
Värdet av rummet är beroende av dess innehåll, precis som en vara, beroende på läge och 
förhållande till utbud och efterfrågan. När olika städer växte fram styrdes också dessas mark-
värde av olika marknadskrafter. Markvärdet i städernas närhet ökade då det beräknades att 
även denna mark skulle komma att behövas i framtiden.14  

2.3.4 Kultur och kommunikation 
Andra viktiga faktorer i stadens utformning är kultur och kommunikation. Kultur innebär 
mönster av beteenden och attityder som överförs från en generation till en annan. Den är till 
viss del bunden till olika symboler som står för kännetecken för olika grupper i fråga om 
flagga och nationalsång i nationer, men även andra symboler såsom seder, traditioner, 
beteendet och värderingar.15 Kommunikation i sin tur utgör ett utbyte och/eller spridning av 
information, men kan också innebära stadens infrastruktur i fråga om att förflytta människor 
eller föremål på ett eller annat sätt. Det är svårt att mäta kultur eftersom den ofta tas för given. 
Det finns heller inga absoluta kulturer i och med att de flesta går in i varandra, samtidigt som 
det existerar subkulturer som baseras på yrke, socialgrupp, kön, ålder, etniskt ursprung och 
omgivning. Staden i sig står för en speciell kultur i fråga om det specifika levnadssätt som 
kännetecknar den. Även varje tidsepok präglas av specifika kulturella mönster och ibland sker 
vissa kulturkrockar i form av krockar mellan olika sociala grupper såsom åldersgrupper, men 
det som idag är det mest utmärkande för stadens misslyckande kommunikation är etniska 
relationer. Det är lika svårt att definiera begreppet etnisk som det är att definiera begreppet 
kultur. En etnisk grupp kan dock ses som en samling människor som genom sin kultur och 
gruppens ursprung avviker från andra grupper. Ibland uppstår det nya former av kulturer 
genom att det när invandrare kommer till ett nytt land sker en integrering in i den nya kulturen 
samtidigt som den tidigare kulturen alltid kommer att vara en del av deras liv. Detta gör ofta 
att den kultur som uppstår i det nya landet blir någon slags mellanting mellan det gamla och 
det nya livet och att det i vissa homogena bostadsområden uppstår en speciell lokalkultur. 
Däremot innebär staden en blandning av olika kulturer där invånarna kan röra sig mellan dem. 
I vissa fall bevarar lokalsamhället invandrarnas utanförskap, genom att de inte får någon 
chans att integreras.16  
 
Kommunikation är en förutsättning för att staden ska kunna fungera. Det handlar om ett in-
formationsutbyte i fråga om tal och skrift genom språket. Städernas invånare bildar ett över-
lappande kommunikationsnätverk. Nätverk bildas när människor möts i och mellan olika 
organisationer. Det kan finnas skärningspunkter mellan olika kulturer i staden genom vissa 
platser där de olika grupperna möts. I stort sett alla människor påverkar stadens användning 
och struktur, men själva påverkan är ojämnt fördelad genom att vi utifrån uppfostran, ut-
                                                
12 Lundén, (1999), s. 37 
13 Ibid, s. 44-45 
14 Lundén, (1997), s. 111-112 
15 Ibid, s. 139-141 
16 Lundén, (1999), s. 90-95 
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bildning och kultur har olika förmåga att fatta beslut som leder till de resultat vi vill uppnå. En 
kommunikation mellan individ och samhälle är egentligen en förutsättning för en fungerande 
samhällsplanering, men också en av de svåraste delarna i den demokratiska processen. Detta 
beror på att olika grupper engagerar sig för olika områden i en beslutsprocess. Grannar en-
gagerar sig mer i frågor som rör sitt bostadsområde än avlägset boende. Påverkan av 
planeringsprocessen kan även försvåras av inre motsättningar. De mest aktiva är yngre in-
tellektuella, människor som är vana vid kommunikation, att tala offentligt och att ta strid. 
Genom sin inställning kan de lätt skrämma svagare grupper, äldre, lågutbildade och vissa 
pensionärer eller invandrare som de kanske egentligen vill hjälpa. Det är svårt när det gäller 
planeringsfrågor att besluta om vem som har rätten på sin sida, individen som kanske strider 
för sitt boendeområde eller planerarna som kanske har ett policymål att uppfylla och det är 
egentligen omöjligt att inte påverka boendeområdet i fråga.17  
 
I Europa har det de senaste åren skett en invandring från andra länder utanför Europa. Det 
handlar om människor som flytt från krig, svält och fattigdom i hoppet om att hitta en bättre 
framtid inom Europas gränser. Denna invandring har inneburit en stor del nya kulturer och 
etniska grupper för samhällena i Europa. Problemet med dessa grupper är att Europas sam-
hällen inte vetat hur de borde ha handskats med situationen och det har i våra städer idag upp-
stått en stark segregation mellan invandrare och den inhemska befolkningen. I vissa städer 
såsom i Sverige är det ingen tydlig uppdelning mellan invandrargrupper men i Spanien i t.ex. 
Barcelona ses en tydlig uppdelning efter etniskt tillhörighet. Detta gäller dock också den in-
hemska befolkningen i fråga om spanjorer och katalaner.  

2.3.5 Domäner och reglering 
Den sista faktorn som är av vikt för stadens utformning är reglering vilket innebär utfärdandet 
av auktoritativa, bindande beslut och bestämmelser av olika slag. Reglering av en yttre 
differentiering handlar om att ta beslut i frågor om olika fysiska och geografiska krafter som 
förändrat och i vissa fall fördröjt olika processer. Dessa kan vara topografi, stadsplaner, 
byggnadsbestämmelser och bebyggelse, trafikanläggningar samt äganderättsliga förhållanden. 
Regleringar har alltid en territoriell avgränsning i fråga om en gällandeyta, vilket då innebär 
det område regleringen gäller inom och att den ska åtföljas av de individer som där är bosatta. 
Hela världen är uppdelad i sådana beslutsområden eller domäner. Det går att dela upp världen 
från stora områden såsom ett land eller en kommun, men också till mindre områden som ett 
företag eller en familjs hus. De flesta domäner är delar av varandra och kan också utgöra nät-
verk som är bundna till varandra. En stad består då av ett antal överlappande domäner från 
olika distrikt till olika hushåll.  Av olika domäner så är det staten som står högst i hierarkin, 
till provinser, kommuner och till sist de allra möjliga minsta domänerna.18 Politisk reglering 
innebär den politiska maktens auktoritet.19 Domäner kan också utgöras av andra grupper än 
den som begränsas av den politiska auktoriteten. Det kan t.ex. handla om ungdomsgäng som 
innehar �makten� över olika territorier i staden.20 
 
Regleringarna kan skapa skarpa gränser och ibland kan de tydligt markera skillnader i livs-
villkor. Den allra tydligaste gränsen i det här fallet blir då nationella gränser, där statsgränsen 
kan betyda domängränser med stora skillnader i politiska system och alltså i fråga om 
regleringar. Detta kan dock också vara fallet i staden, även om det inte syns lika tydligt.21 Den 

                                                
17 Lundén, (1999) s. 95-105 
18 Ibid, s. 53-55 
19 Lundén, (1997), s. 16 
20 Ibid, s. 16-17 
21 Lundén, (1999), s. 55 
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viktigaste av de olika domäntyperna är markägan som ofta är en tillåtelse från den över-
ordnade myndigheten att nyttja marken som dock begränsas av restriktioner. Det existerar 
sällan en total frihet för ägaren att nyttja marken som denne vill. Själva ägandet av marken 
kan utgöra stor påverkan på fördelning av företeelser och föremål över jordytan, genom att 
den rumsliga strukturen bevaras trots att innehållet kanske förändras. Ett exempel på detta är 
att äldre strukturer såsom tomtgränser från äldre tider finns kvar trots att nyttjandet av marken 
har förändrats.22 Ägaren innehar rätt att använda marken för eget bruk men med vissa be-
gränsningar såsom att betala skatt, hänsyn till grannar, vårda byggnader och att ta hänsyn till 
kultur och naturmiljön. Äganderätten innehas av enskilda intressen som privatpersoner och 
företag. Dess motsats är allmänna intressen som innebär rätten för allmänheten att utnyttja 
vissa platser såsom gator, torg, parker samt olika typer av rekreations- och frilufts-
anläggningar.23  
 
En av de allra viktigaste regleringarna av stadens struktur utgör den fysiska planeringen, som 
är ett sätt att försöka påverka ett område så att olika förhållanden som man vill ska råda 
kommer att inträffa på rätt tid och plats. Det är ett sätt att planera för den fysiska strukturen av 
staden i fråga om framförallt vägar, hus och andra byggnader av olika slag.24 Planering blir en 
del av politisk geografi om den genom olika maktmedel såsom lagar, bestämmelser eller våld 
genomför åtgärder som ska förändra rummet. Det finns olika grupper i samhället som kan 
försöka påverka beslutstagarna. Det kan handla om medströmslobbying vilket innebär att 
grupper använder sig av det existerande regelsystemet såsom t.ex. en intresseförening som 
försöker påverka lokalpolitiker i att fatta ett beslut. Därefter finns också begreppet mot-
strömslobbying som ska förändra regelverket för egna syften och mål. Samhällsplaneringen är 
ett spel mellan olika aktörer där de allra viktigaste är politiker som ska ta beslut, tjänstemän 
som är rådgivare och allmänheten som bildar opinion i olika sakfrågor.25 Det finns enligt Ny-
ström flera möjliga aktörer som kan påverka markens användning i samhället, men det är 
precis som Lundén visar framförallt ägandet till mark och kapital som är de viktigaste 
faktorerna. Det finns vissa trögheter i förändringarna såsom hur mycket kapital som har 
investerats i nuvarande anläggningar men också beroende av vilken verksamhet som 
bedrivs.26 
 
Samhällsplanering innebär att ett initiativ till policytagande har tagits. Därefter sker diverse 
utredningar om vad som bör göras för att det till slut skapas en plan såsom ett stadsbyggnads-
projekt vilket ursprungligen kan ha uppstått som klagomål från allmänheten, förändrade 
markägoförhållanden, eller som ett resultat av tidigare beslut som nu måste åtgärdas. Lundén 
menar att det inte finns någon skarp gräns mellan fysisk samhällsplanering och annan 
planering. Oavsett om det är ett projekt som ska genomföras av privat eller statlig intressen så 
måste det alltid finnas en handlingsplan. Ofta är det markägarstrukturen som styr mark-
användningen men staten har relativt mycket att säga till om i fråga om regleringar och be-
gränsningar i markanvändandet.27 Behovet av planeringen uppkommer för att det inte ska 
uppstå konflikter i frågor som handlar om att samordna olika markanvändningsbehov.28 
 

                                                
22 Lundén, (1997), s. 78-79 
23 Nyström, (1999), s. 13 
24 Lundén, (1999), s. 71 
25 Lundén, (1997), s. 144-145 
26 Nyström, (1999), s. 16 
27 Lundén, (1997), s. 145 
28 Nyström, (1999), s. 11 
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Det finns olika typer av planering där en sektoriell planering innebär att föremål som är av 
samma sort sorteras i en grupp oberoende av dess lokalisering. En territoriell uppdelning 
innebär istället att föremålen sorteras efter sin lokalisering. Den sektoriella planeringen 
handlar framförallt om att det behövs kunskap för att kunna samordna frågor av en viss typ, 
såsom t.ex. en utbyggnad av vägnätet i staden. Den territoriella planeringen samordnar frågor 
som rör ett geografiskt område. De båda typerna av planering går in i varandra och på vissa 
nivåer kan det ibland skapas konflikter. Det handlar ofta om var planeringen ska börja, om 
den ska utgå från lokala eller statliga intressen.29  

2.4 Struktur 
Enligt Lundén är det svårt att förändra äldre bostadsområdens struktur om det inte sker starka 
påtryckningar utifrån i form av politisk eller ekonomisk makt. Andra stabila strukturer i 
staden är gat- och järnvägsnät. Den mänskliga strukturen lämnar spår i staden genom en för-
delning av befolkningen i olika kategorier såsom yrken, ålder, inkomst etc. Inga städer har en 
jämn fördelning av människor med olika egenskaper, ekonomi och inflytande. Det finns ett 
finns ett antal viktiga punkter som påverkar befolkningens bostadsval. Den första handlar om 
önskemål om bostadstyp i och med att vissa grupper i större utsträckning prioriterar att bo i 
villa framför lägenhet inne i staden nära arbetsplatsen. Nästa punkt visar att önskemålen om 
det sociala grannskapet kan variera, vissa människor vill leva ostört medan andra vill ha nära 
och täta kontakter med sina grannar. Den sista punkten handlar om att oavsett vad hushållens 
önskemål är så begränsas de i slutändan av olika möjligheter både i fråga om ekonomi och 
andra resurser såsom kunskap, vänner, och säkerhet, vilka i sin tur kan ge vissa människor 
mer frihet i sina val.30   
 
Det är en intressant synpunkt Lundén lägger fram att om alla bostäder och områden i en stad 
är av olika typ, kvalitet och pris så skulle endast en statistiskt slumpmässig och ofta åter-
kommande omflyttning av samtliga hushåll kunna skapa en ickesegregerad stad. Idag är dock 
viktigare faktorer politiska beslut genom tillträdesregler, bostadsområdenas typ och kostnader 
mer avgörande. Segregation är ett svårt dilemma för statsplaneraren genom att det är svårt att 
avgöra vilka villkor som ska råda, ska t.ex. stadsborna ges total frihet att välja  
 
bostadsområde vilket i sin tur kommer att leda till att de som har det bättre från början 
kommer att kunna välja fritt.31 När människor flyttar in i ett område så är det framförallt upp-
låtelseformen och försäljningsrätten som är det avgörande, däremot är det svårt att styra ut-
flyttningen genom politiska beslut. Tidsrumsfaktorn kan också spela en stor roll genom att 
ekonomiska konjunkturer spelar en roll inom bostadssektorn.32  
 
Anledningar till att ett slumområde uppstår kan ses som tekniska, materiella och/eller sociala 
förändringar i ett bostadsområde. Oftast inträffar dessa skeenden i tidsrummet tillsammans, 
men det viktiga är vad som utgör den utlösande faktorn. Det skulle kunna vara en möjlighet 
att ägaren misskött bostadsområdet, vilket sedan även kan leda till en försämring av omkring-
liggande områden. Andra faktorer som kan påverka kan vara en näraliggande negativ faktor, 
miljö eller sociala störningar. När det sker en teknisk förslumning kan detta vara ett resultat 
av att områdets framtid varit osäker och att det därför inte sker någon upprustning. När ett 
områdes osäkerhet är stor eller börjar förslummas finns det en risk att detta leder till ökad 
kriminalitet och en stor rörlighet i fråga om migration och immigration. Denna osäkerhet och 
                                                
29 Lundén, (1999), s. 78-80 
30 Ibid, s. 111-112 
31 Ibid, s. 13 
32 Ibid, s. 117 
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instabilitet kan motarbetas genom långsiktiga och entydiga beslut och planeringspolicys, men 
detta förutsätter en viss politisk stabilitet.33  
  
Områden som inte rustas upp och som börjar bli nedgångna blir inget givet val för den som 
har en möjlighet att välja något bättre. Resultatet av detta blir att de som flyttar ut ur ett ned-
gånget område har högre social status än de som flyttar in och de som stannar kvar. Därför att 
dessa grupper har små valmöjligheter. Detta leder till att bostadsstandarden i området oftast 
sjunker ytterligare om inga åtgärder sätts in. Om värderingarna av området sjunker under 
estetiska och tekniska värden så kan utomstående köpa in sig, rusta upp och vända den nega-
tiva trenden samtidigt som de kan göra en ekonomisk vinst. Detta kallas på engelska för 
�gentrification�.34  
 
Frågan om människors jämställdhet är nära sammankopplad med demokratibegreppet och det 
är därmed statens uppgift att skapa förhållanden där det ska råda jämställdhet i samhället. I 
och med västs mera liberala synsätt fungerar dagens stater i Västeuropa som reglerare av en 
rättvis marknad och framförallt ska de värna om individens frihet. Samtidigt finns det kritiker 
mot detta synsätt som menar att verksamheter som kan få människor att komma till skada bör 
förbjudas. I områden där det finns en ojämn resursfördelning till olika grupper och dessa inte 
är jämnt spridda över ytan blir ojämlikheten tydlig. Även i samhällen där skillnader mellan 
olika grupper inte är lika stora finns det skillnader, dessa är dock inte lika lätt urskiljbara.35 

2.5 Gränser 
Gränser går att förknippa med det domänbegrepp som tidigare diskuterats i texten. Domäner i 
den bemärkelsen handlar dock framförallt om den yta eller det territorium som domänen 
utgör. Gränser är istället de skiljelinjer i rummet som skiljer två eller flera domäner åt. 
Lundén definierar en gräns på ett liknande sätt �den linje som utgör en avgränsning från en 
domän till en annan�. När det talas om gränser handlar det framförallt om olika nationsgränser 
som är en del av en överenskommelse om vart den andres territorium slutar, ofta i form av 
naturliga gränser såsom en bergskedja, en flod eller en sjö. Problemet med detta är dock att 
naturliga gränser ofta förändras med tiden.36 Gränseffekter finns inte enbart vid 
statsterritoriernas gränser mot omvärlden utan kan orsakas av flera olika förhållanden. I vissa 
fall förekommer det begränsad permeabilitet, framförallt vid statsgränser, men också mellan 
delstater och kommuner i auktoritära regimer eller som straff för kriminella och flyktingar. 
Ibland kan också motsatsen gälla genom att vissa människor inte får komma in. Detta är dock 
svårt att mäta genom att genomsläppligheten kan skilja sig mycket mellan olika människor, 
varor och informationer. En gräns fysiska markeringar kan variera mycket från att i stort sett 
inte vara någonting till att vara en gräns som är starkt markerad av militär eller helt vara av-
spärrad.37 
 
En gräns utgörs inte endast av en enkel linje i rummet såsom på kartor där de utgörs av en 
enkel linje. Joel S. Migdal beskriver gränser som den punkt där ett rum övergår i ett annat, hur 
saker görs förändras, det är den punkt där vi blir till de och där vissa regler och värderingar 
övergår i andra. Gränser utgör olika symboliska och sociala dimensioner som kan associeras 
med olika sidor i en gränsdragning. Som nämnts är dessa gränser som tydligast när ett land 
övergår i ett annat, men dessa gränser finns också i samhället utan att utgöras av nations-

                                                
33 Lundén, (1999), s. 114 
34 Ibid, s. 114 
35 Lundén, (1997), s. 93-94 
36 Ibid, s. 61-63 
37 Ibid, s. 64-65 
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gränser. Gränser är sociala konstruktioner som skapats av olika maktrelationer och strukturer i 
samhället. Alla slags utövanden både självklara och mer otydliga fungerar som sociala 
barriärer och berättar vem som hör hemma var. Detta kan ske genom att en kategorisering och 
ett förstärkande av rummet sker genom olika planeringsprocesser. Mentala kartor skapar en 
uppdelning av rummet genom att personer själva skapar en bild av vem som hör hemma var. 
Detta kan handla om den rumsliga uppfattningen, lojaliteter mot den egna gruppen, känslor 
som en grupp kan röra upp. Detta bidrar till en uppdelning av människor. Sociala grupper 
skapar egna gränser som sätts upp utåt mot andra grupper. När det handlar om människors 
mentala kartor har de ofta en uppfattning om hur �de andra� på andra sidan av gränsen är, 
framförallt när det handlar om nationsgränser. Detta kan dock även appliceras på samhället 
där olika grupper skapar uppfattningar om andra grupper.38  
 
Begreppet etnicitet har olika innebörder, men den grundläggande betydelsen kan enligt Erik 
Olsson ses i en uppdelning av �vi� och �dem�, baserade på olika livsvillkor i fråga om kultur 
och ibland också ursprung. Detta kan skapa en konstruerad gränsdragning både av gruppen 
själv och utomstående. Detta innebär därmed att etnisk tillhörighet handlar om en historisk 
konstruktion av gruppen och dess medlemmar.39 Under de senaste femtio åren så har männi-
skors etniska tillhörighet kommit att spela en allt större roll både lokalt och globalt. Idag lever 
mer än hundra miljoner människor i andra länder än sina födelseländer, som en följd av stora 
migrationsströmmar. Dessa grupper har inte genast assimilerats in i värdländerna. Ofta är 
etniciteten sammanbunden med t.ex. religion, nationella, ekonomiska och koloniala processer 
och kan enligt Olsson därför inte ensam förklara etniska gemenskaper. För att kunna förstå 
sociokulturella relationer så är det viktigt att kunna beskriva den sociala förändring, den 
mångfald och de sociala villkor under vilka de existerar.40  
 
Ofta stöter migranter och deras barn på fientlighet, diskriminering och uteslutning i sina 
värdländer. Det finns olika typer av processer som leder till marginalisering av dem som anses  
vara främmande. Det är lätt att det under sådana förutsättningar skapas etniska tillhörigheter 
och generationer av före detta invandrare växer upp i etniska gemenskaper eller nationer vars 
hemland de egentligen aldrig sett.  Detta skapar nya typer av tillhörighet och gemenskap.41  
 

3. Barcelona  
 
Staden Barcelona består av en stor mängd möjliga tidsrum och domäner och bygger på många 
olika komplexa strukturer. Staden har en relativt gammal historia och dess centrala delar är de 
som en gång utgjorde den gamla stadskärnan, när staden grundades. Den administrativa upp-
delningen av Barcelona är i tio distrikt och 60 barrios. (se bil.1) De administrativa gränserna 
har förändrats ofta i tidsrummet för att slutligen bilda de barrios och distrikt som staden idag 
består av. Detta har varit en följd av förändringar i stadens rumsliga expansion genom år-
hundradena samt förändringar av de olika områdenas verksamheter och syften.  
 
Enligt J. Mestri i Campi är de administrativa gränserna abstrakta och inte särskilt utmärkande, 
inte heller för stadens invånare. Han menar dock att vissa gränser kan vara tydligare än andra 

                                                
38 Migdal, (2004), s. 5-8 
39 Olsson, (2000), s. 7 
40 Ibid, s. 11-13 
41 Ibid, s. 14 
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genom att vissa områden har en längre gemensam historia, rent fysiska gränser såsom en å 
eller ett berg eller genom rent kulturella eller etniska skillnader.42  
 
Det första förekommande bosättningarna i Barcelona existerade redan innan år noll genom att 
det fanns olika bosättningar kring olika delar utmed havet. Staden började dock inte utvecklas 
till vad den är idag förrän i början av första och andra århundradet när romarna konstruerade 
de nuvarande äldsta delarna i staden. Distriktet Ciutat Vella är stadens äldsta distrikt. Dess 
ursprungliga namn var Bàrcino som romarna gav den under det första århundradet när staden 
var en del av romarriket. I slutet av det andra århundradet utgjorde staden en viktig del i det 
romerska riket genom dess position vid Medelhavet.43 Under 400-talet skapade romarna Plaça 
Sant Jaume och de två huvudgatorna decumanus och cardo maximus, idag Carrer del Call och 
Carrer de la Llibreteria, som då utgjorde stadens mest centrala delar.44 Staden omgärdades av 
en stadsmur, vars rester idag kan ses vid Via Laietana och katedralen. Under 1100-talet bör-
jade staden växa och i mitten av 1200-talet hade staden expanderat utanför de gamla stads-
murarna vilket hade lett till att en stor del av befolkningen bodde utanför murarna. Murarna 
byggdes därför om i mitten av 1300-talet för att även innefatta de nya områdena såsom Raval. 
Vid Plaça Sant Jaume inrättades de politiskadministrativa centren såsom La Generalitat (Kata-
loniens regeringsbyggnad), la Diputació del General (generalrådet) och casa de la vila (då-
tidens kommersiella center).45 
 
Skillnaderna mellan den romerska staden Bàrcino och den medeltida staden Barcelona är tyd-
liga, i synnerhet när det handlar om förändringar i staden. Under medeltiden förändrades det 
tidigare romerska välplanerade gatunätet med raka och linjära gator till att bli oreguljära och 
spontana. Den tidigare kvartersuppdelningen kvarstod fram till 1700-talet och år 1769, då 
staden förändrades i och med en snabb urbanisering och industrialisering till att bli ett center 
med stor kommers.46 Under 1700-talet genomgick Barcelona stora förändringar och 
uppehållandet av den medeltida stadsmuren innebar en stor nedgång för hela den inre staden. 
Raval fortsatte att vara ett semiurbant område. Under 1700-talet växte populationen kraftigt 
från ca 40 000 invånare 1720 till 112 000 år 1790. Detta ledde till konstruktionen av barriot 
Barceloneta som skulle skapa nya bostäder. Ett annat resultat var också en snabb urbanisering 
av Raval som tidigare varit ett relativt agrart område med få bostadshus och många trädgårdar 
och odlingar som försörjde staden. De tidigare bostadshusen byggdes på uppåt samtidigt som 
trädgårdar försvann och det istället skapades fler hus.47  
 
År 1769 förändrades stadens tidigare politiskadministrativa gränser och den delades upp i fem 
kvarter och varje kvarter i åtta barrios, vilket gav staden totalt 40 barrios. (Se bil. 2) Det första 
kvarteret eller Palau som det också kallades var hamnområdet och den nya stadsdelen Barce-
loneta. Kvarter två, Sant Pere låg i nordost och innehade en stor del av textilindustrin. Stadens 
centrala delar, kvarter tre och kvarter fyra, la Reial Audiència och Casa de la Ciutat bestod 
huvudsakligen av bostäder. Det sista kvarteret, nr 5 utgjordes av Raval. Denna uppdelning 
stod sig sedan i över ett sekel med mindre förändringar. Den fick också stor betydelse när det 
gällde det politiska livet i staden såsom val, men även för den befolkningsökning som skedde. 
Under 1800-talet skedde urbaniseringen av Ciutat Vella. I Raval växte fabriker fram samtidigt 
som det på andra sidan La Rambla i det dåvarande distriktet Casa de la Ciutat byggdes 
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luxuösa bostäder. Det fanns vid den här tiden stora kontraster i staden genom de fattigkvarter 
som fanns vid kvarteren Portaferrissa och de la Unió.48 I slutet av 1800-talet var bostads-
bristen stor i Barcelona, trots att det byggdes ett flertal bostadshus i l�Eixample. Detta märktes 
framförallt tydligt i de fattigare arbetarkvarteren såsom el Casc Antic.49  
 
En av de tidigare planerna som ledde till en förändring av strukturen i de centrala delarna av 
Barcelona var framförallt ett resultat av en nödvändighet att förändra stadens struktur som en 
följd av bl.a. sanitära olägenheter och hälsoförhållanden, bättre närhet till aktiviteter i de cen-
trala delarna samt en renässans för symboler och monument som var typiska för staden. Detta 
ledde också till att den tidiga stadsmuren försvann för att integrera övriga stadsdelar in i den 
�gamla staden�. Fortsättningen av detta kom genom Cerdà planen som infördes 1860 och som 
skulle råda bot på Barcelonas dåvarande hälsoproblem. Ciutat Vella skulle integreras ytter-
ligare in i den �nya staden�, genom att vissa gator som var delar av den nya staden skulle för-
längas in i den gamla delen. De tidigare gatorna var ca 20 meter breda men breddades till 30 
meter i dess ändar och förlängdes så att de omgärdade den gamla stadsdelen och på det sättet 
integrerade den delen av staden i �den nya staden�. Vissa nya gator som var 50 meter anlades 
också rakt igenom de olika delarna såsom Gran Via och Passeig de Sant Joan. Urgell och 
Paral·lel utgör de två gator som skulle integrera Ciutat Vella och Raval med Poble Sec. En 
annan tanke med Cerdà planen var att de ekonomiska resurser som skulle skapas i de nya de-
larna av staden som bl.a. utgjorde stadens industriella områden skulle gå till att restaurera de 
äldre delarna, något som dock aldrig inträffade.50  
 
År 1878 skedde det åter en ny administrativ uppdelning av staden i och med att den åter ex-
panderat utanför den medeltida muren. (Se bil.3) Denna gång skedde uppdelningen i tio 
distrikt och 53 barrios; la Barceloneta, Parc de la Ciutadella, Llotja, Drassanes, Hospital, 
Audiència, Institut, Universitat, Hostafrancs och Concepció. Denna var enligt Mestre i Campi 
den första moderna uppdelningen i administrativa distrikt. De olika distrikten fick sina namn 
efter typiska kännetecken i områdena såsom Universitat � universitet och Hospital � sjukhus. 
Utöver den politiskadministrativa uppdelningen av staden fanns också en uppdelning av 
församlingar där de äldsta var belägna i de äldre delarna av staden.51 Mellan åren 1880 och 
1890 byggdes den första spårvägen som också kopplade ihop stadens olika områden med var-
andra.52  Efter 1897 började stadens administrativa gränser sakta förändras till de som finns 
idag. Samma år lades även distrikten Sants, les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant 
Andreu de Palomar och Sant Martí de Provençals till staden, för att sedan 1904 efterföljas av 
Horta, 1921 av Zona Franca och Collblanc de l�Hospitalet.53 Under de fösta årtiondena av 
1900-talet utvecklades staden tack vare en snabb ekonomisk tillväxt. Det anlades ett flertal 
större grönområden och parker, de flesta i stadens utkanter. Spårvagnsbolagen samlades under 
ett enda företag och 1921 kom de första bussarna som innebar en mindre revolution för 
stadens transportsystem. Den snabba industriella tillväxten ledde till en ökad urbanisering och 
framväxandet av ytterligare förorter. Staden klarade trots att den växte till ytan inte av den 
snabba immigrationen, och distrikt såsom det femte (Raval), hade år 1930 en befolknings-
täthet på 1025 personer per hektar, (en person/9m2). I början av 1930-talet startade genom-
förandet av Macià planen som genomfördes av Le Corbusier och GATCPAC. Denna plan 
skulle skapa en mer rättvis stad. I juli 1936 skedde därför en kollektivisering av byggindustrin 
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samtidigt som all privat egendom skulle ges till staden. Projektet skulle få bort de sanitära 
problemen från det femte distriktet samt bygga nya hus för arbetarklassen och skapa ut-
bildning för alla barn. Denna process ledde till en demokratisering av staden som dock av-
bröts hastigt 1939 i och med att Franco tagit över makten i Spanien. De tidigare ägarna till de 
egendomar som hade getts till staden fick tillbaka dem. Den tidigare expansionen och urbani-
seringen i staden stannade av och bostadsbristen blev allvarligare än tidigare, i synnerhet i de 
inre distrikten i staden. Detta resulterade i billigt byggande med låg bostadsstandard.54 År 
1933 hade det gjorts en ny uppdelning av staden, även denna gång i tio distrikt men med vissa 
förändringar, som skapade mer likhet med dagens politiskadministrativa uppdelning. (Se 
bil.4) Den sista uppdelningen innan den nuvarande skedde 1949 och är även den som bäst 
stämmer överens med dagens uppdelning i tio distrikt, trots att denna uppdelning bestod av 
tolv stycken, genom att två nya distrikt lades till; les Corts � Pedralbes och Sagrada Familia 
till Vall d�Hebron. (se bil.5)55 
 
Mellan åren 1939 och 1960 hade staden dålig ekonomi och därmed dåliga resurser för att göra 
något åt den dåliga bostadsstandarden och befolkningstätheten. I början av 1960-talet skedde 
dock en förändring och staden fick tillstånd att använda sig av skattepengar, vilket innebar en 
inkomstökning. Staden var dock underutvecklad och det var svårt att komma ikapp. Flera 
försök att införa generalplaner för förändringar av staden infördes av de styrande, men dessa 
genomfördes inte och det finns flera halvfärdiga projekt runtom i staden som en följd av olika 
maktskiften. Efter en lång tid av ekonomisk stagnation stannade också immigrations- och 
populationsströmmarna upp. I och med maktskiftet till den socialistiska regeringen 1979 för-
ändrades även stadsplaneringen. Det skedde åter en satsning på nya grönområden samtidigt 
som allmänna serviceinrättningar infördes såsom medborgarcenter i de olika distrikten.56 Så 
småningom började de tidigare distrikten att kritiseras för att inte överensstämma med den 
politiska administrationen. Det som idag utgör distriktet Ciutat Vella var då uppdelat över tre 
andra distrikt likaså distriktet l�Eixample över två. Distrikten stämde inte överens med kvar-
teren/grannskapen. Detta ledde till att distriktsuppdelningen i slutet av 1970-talet sågs över 
och distrikten ett, fyra, fem och sex slogs samman, samtidigt som distrikt nio skulle delas upp 
i två. Detta fungerade ett tag men utredningen kring den administrativa uppdelningen av 
staden fortsatte. År 1983 bestämdes det att den nya uppdelningen av distrikt skulle grundas på 
följande kriterier;57 
 

• Att skapa relativt stora distrikt med ett invånarantal på ca 150 000 till 200 000 in-
vånare i varje.  

• Det skulle tas hänsyn till den historiska identiteten och morfologin för att skapa en 
bra sociokulturell miljö. 

• De administrativa gränserna skulle inte skära rakt igenom några �barrios� eller stads-
delar och det skulle göras försök till att skapas klara och tydliga gränser mellan de 
olika distrikten.  

• Att ta hänsyn till varje områdes arv, samt att skapa bra möjligheter för urban ut-
veckling i alla områden.  

 
Som ett resultat av ett beslut om decentralisering av stadens beslutandeorgan 197958 och efter 
diverse utredningar skedde så uppdelningen åter i tio distrikt 1984; les Corts, Sants � 
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Montjuïc, Sarrià � Sant Gervasi, Gràcia, l�Eixample, Ciutat Vella, d�Horta � Guinardó, Nou 
Barris, Sant Andreu och Sant Martí. (Se bil. 1) De olika distrikten är relativt decentraliserade 
genom att det har egna distriktskontor med egna ordföranden och beslutsorgan. Det svåra i 
och med omfördelningen av distrikten var att fördela de organ som inte tillhörde staden Bar-
celona såsom postkontor, polisväsen etc. Distrikten skulle också fungera som initiativtagare 
till nya projekt, ekonomisk och social utveckling, urban säkerhet samt ha ett nära samarbete 
med grannskapsorganisationer och ungdomsgårdar m.m. De ska också bidra till att stärka di-
striktet och dess olika barrios kulturellt genom att anordna fester, skapa ett historiskt arkiv, 
monument etc. Det ska finnas ett distriktskontor med information för stadens invånare i varje 
distrikt, informationsblad samt information i den lokala televisionen. Det har också varit 
viktigt att skapa öppenhet gentemot invånarna i staden varför alla distriktsmöten är öppna för 
allmänheten samt alla dokument tillgängliga. Den politiska kulturen är därför relativt hög i de 
olika distrikten genom att invånarna allt eftersom allt mer engagerat sig i förändringar och 
aktiviteter som rör just deras barrios.59 De tio distrikten har autonomi och kapacitet att fatta 
egna beslut i framförallt ekonomiska frågor. Distrikten verkar under ett stadsråd för varje di-
strikt som sköter administration och service för de boende i distriktet. De olika stadsråden 
utgör representationen för distriktet och består av 15 medlemmar som nominerats av borg-
mästaren grundat på utgången av politiska val och de politiska partiernas fördelning av röster. 
Regeringskommissionen representeras av de olika ordförandena i distrikten och är det exe-
kutiva organet som ser till att olika beslut efterlevs och genomförs.60 
 
I mitten av 1980-talet kom stadsrådet och la Generalitat överens om att viktiga platser, bygg-
nader och monument skulle restaureras för att bevaras. I och med de olympiska spelen 1992 
sågs evenemanget också som ett sätt att modernisera staden genom att skapa och restaurera 
byggnader, rusta upp olika områden samt skapa nya. De mest framträdande av dessa är den 
olympiska byn, Vila Olímpica de Barcelona samt det olympiska området. Spelen påverkade 
dock också staden i övrigt, strandremsan vid Barceloneta förändrades och de tidigare indu-
strierna som legat i området förflyttades till utkanterna av den gamla stadskärnan. En av de 
negativa aspekterna av denna omförflyttning och restaurering av områden ledde till att 
markpriserna steg. Det skedde också en förbättring av infrastrukturen i och kring staden i och 
med att nya ringleder byggdes och motorvägarna till och från staden förbättrades och byggdes 
ut. Det hade också konstruerats ett tunnelbanesystem, trots att nummer två av de fem linjerna 
inte var klar förrän i slutet av 1990-talet.61  
 

4. Uppdelningen av staden i distrikt och barrios 
 
Barcelona är som tidigare nämnts uppdelat i tio distrikt och 60 barrios. Distrikten är den 
största administrativa uppdelningen av staden och sedan kommer de mindre domänerna i form 
av barrios. På svenska skulle ett barrio kunna översättas till grannskap. Beslutanderätten 
ligger hos distrikten som barriosen är en del av. Det är intressant att det i varje grannskap, 
�barrio� finns grannskapsföreningar som Jaume Fabre och Josep M. Huertas diskuterar i sin 
bok �Tots els barris de Barcelona�. De menar att för att kunna betraktas som ett grannskap så 
är det viktigt att det finns en grannsamverkan, vilket det också finns i de flesta barrios genom 
de s.k. Els Associacions de veïns samt ett flertal andra organisationer. Dessa föreningar verkar 
för de områden de finns i, men Fabre och Huertas menar att det även finns ett fåtal sådana 
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som inte helt stämmer överens med de �barrios� som finns enligt stadsuppdelningen. För att 
det ska finnas något slags grannskapskapssamverkan menar de att det är viktigt att de som bor 
i området tar ett ansvar för att skapa en gemenskap. De menar att vissa av områdena i Bar-
celona har en rikare grannskapshistoria genom år av samverkan som har skapat en viss iden-
titet hos dem som bor i området. De präglas av en specifik historia och morfologi.62   

4.1 Ciutat Vella och Raval 
Ciutat Vella utgör det äldsta området i staden. Dess gränser överensstämmer idag med hur den 
medeltida stadsmuren ramade in den dåvarande staden. När murarna revs 1854 tillät detta en 
fortsatt expansion av staden av de dåvarande yttre gränserna, trots att staden redan börjat växa 
utanför dem. (Se bil.6) Ciutat Vella är uppdelat i barriona: Barri Gòtic, el barri de la Mercè, 
Sant Pere och Santa Caterina, La Ribera, la Barceloneta och el Raval. (Se bil.7)63  
 
Ciutat Vella hade år 2002 en hög populationsdensitet med ett invånarantal på 320 invånare 
per hektar, vilket innebär en två gånger så stor populationsdensitet jämfört med övriga stads-
delar.64 Genomsnittet för distriktet Ciutat Vella är 3,36 m2 bebyggelse per kvadratmeter land. 
Med tanke på att Ciutat Vella utgör själva stadskärnan så är det inte så konstigt att 355 av 381 
kvarter utgörs av någon form av ekonomisk aktivitet. Detta innebär ca 96 procent.65  
 
Trots att områdena i Ciutat Vella är relativt förfallna, spelar distriktet ännu en viktig roll som 
stadens kärna. En stor del av affärsdistriktet finns i Barrí Gòtic, där även turismen är utbredd, 
i och med att området utgör stadens äldsta delar. De flesta hotellen är framförallt belägna 
kring La Rambla och Carrer Pelai. De viktigaste äldre byggnaderna återfinns i Barri Gòtic 
runt plaça Jaume. Distrikten L�Eixample och Ciutat Vella, utgör det centrala affärsdistriktet i 
Barcelona med många kontor och affärer. I Ciutat Vella är dessa framförallt belägna runt  
 
Plaça Catalunya. Distriktets markanvändning för kontor utgörs av 0,271 m2 av Barcelonas 
totala markanvändning för ändamålet som är 0,097 m2.66  

4.1.2 Raval 
Det var inte förrän år 1389 när murarna till den tidigare staden byggdes ut som området Raval 
hade befolkats, tidigare hade det framförallt varit ett område för odlingar och sjukhus. Detta 
skapade territoriellt sett det som idag utgör Raval. Detta skapade under den tiden den gamla 
och den nya staden, där Raval utgjorde den nya staden. De allra första husen som byggdes 
bestod framförallt av en eller tvåvåningshus där den nedre botten utgjorde en del av den verk-
samhet familjen i fråga bedrev medan den andra våningen utgjorde bostaden. Under medel-
tiden installerades en stor del olika religiösa samfund i området som en följd av den stora ytan 
som den nya delen av staden utgjorde.67 Den egentliga urbaniseringen av Raval började inte 
förrän under 1800-talet i och med stadens snabba befolkningstillväxt. Barriot Raval är således 
en av Barcelonas äldre delar, och är beläget i de centrala delarna av staden i distriktet Ciutat 
Vella. Området inrutas av de större gatorna La Rambla i nordost, Carrer de Pelai och Ronda 
de Sant Antoni i väster, Ronda de Sant Pau och Avinguda del Paral·lel i sydost och Passeig de 
Colom i öster. (Se bil.8)68  
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Mercè Tatjer menar att Raval alltid varit ett offer av sin omgivning. Mellan 1693 och 1859 
var området ruralt och outvecklat och ett område som låg i den övriga stadens utkanter, trots 
att det då innefattades av den inre stadens stadsmur. Populationen fördubblades och bo-
städerna var små och hade dålig ventilation. En skildring av hur bostäderna var 1903 be-
skriver att bostäderna var små, det kom inte in någon luft eller ljus samtidigt som bygg-
naderna stod så pass tätt att det skapades sanitära olägenheter i området. I området var också 
ett flertal sjukdomar vanligt förekommande såsom tuberkulos och tyfus.69 Många omkom som 
ett resultat av de dåliga boendeförhållandena.  

4.1.3 Barrio �Xino�  
Trots att namnet Raval tidigare hade existerat kallades barriot fram till 1960-talet framförallt 
för �districte cinquè�, distrikt fem. Den nedre delen från Carrer de l�Hospital till slutet av 
Drassanes var också känt som �Barri Xino�, �de kinesiska kvarteren�. Detta kommer sig av 
att journalisten Francisco Villar hade skrivit en rad artiklar om området och han valde att kalla 
det för de kinesiska kvarteren i och med dess rika nöjesliv och den utbredda prostitutionen, 
det hade inget att göra med att området skulle ha en stor kinesisk befolkningsgrupp.70 Det har 
enligt Tatjer sociologiskt sett alltid funnits två Raval. En nordlig del som under en tid till-
hörde distrikt sex och en sydlig del som tillhörde distrikt fem, avskilda av gatan l�Hospital. 
Den norra delen har egentligen alltid varit bättre planerad, modernare och med bredare gator. 
Den södra delen har i sin tur varit mer nedgången och många delar har haft hög prostitution 
och brottslighet.71 Uppdelningen av Raval varade inte under någon längre period och den 
norra delen kom senare att integreras i distrikt fem. Namnet Barri Xino var länge populärt för 
hela distriktet. Ett distrikt som egentligen aldrig haft något bra rykte i den övriga staden.  
Raval sågs länge som en förort till resten av Ciutat Vella och började inte växa förrän under 
1700-talet. Ravals historiska namn kommer från arabiskan och ordet rabad som betyder för-
ort. Detta har sedan levt kvar i diverse poesi och i en stor del folklore som har skrivits om 
området. Namnet togs åter i bruk i och med den nya administrativa uppdelningen av staden år 
1984 när hela den gamla staden hamnade under beteckningen distrikt 1 och Ciutat Vella.72 
Ordet Rabad betyder just utanför murarna.73  
 
Efter att distriktet L�Eixample hade börjat utvecklas och planeras försvann en stor del av den 
tidigare överklassen som funnits i Raval, trots att området framförallt dominerats av arbetar-
klassen. Det hade också tidigare utvecklats till ett område med många barer, teatrar och kaba-
réer. Av detta hade det också växt fram en hel del prostitution. Under 1800-talet försvann 
också en stor del av de tidigare stora industrier som funnits och istället fanns det kvar en stor 
del mindre industrier och verkstäder samt en del hantverkarverksamheter. När Paral·lel an-
lades så skapades en tydlig avgränsning till omkringliggande områden som en följd av att 
höga bostadshus hade byggts istället för den tidigare stadsmuren som då hade rivits. Denna 
nya �mur� avgränsade då ett nedgånget och smutsigt Raval i de inre delarna av staden. Olika 
tavernor, caféer, restauranger och dansställen kom alltmer att ta över de äldre fabrikslokalerna 
och verkstäderna. Raval kom med åren att göra sig känt för att vara ett område med stort, far-
ligt och egentligen förbjudet nöjesliv.74  
 

                                                
69 Tatjer, (1999), s. 223-225, Vol. I 
70 Ibid, s. 222 
71 Ibid, s. 231 
72 Ibid, s. 222 
73 Rodri, & Catalan, (2004), s. 14 
74 Villar, (1996), s. 25-26 



 21

Det var framförallt området i Raval från Carrer d�Hospital och nedåt mot Drassanes som gjort 
sig känt för det rika nöjeslivet. Som en följd av bostadsbristen bodde många människor i detta 
område i början av 1900-talet på gatan. I många lägenheter trängdes flera familjer och många 
mindre utrymmen såsom enbart en säng eller liknande hyrdes ut. Lönerna var låga och 
hyrorna var höga. Den allra största verksamheten som bedrevs i området var prostitutionen 
under kvälls- och nattetid, medan det under dagtid var stor ruljans i form av omkringstrykande 
försäljare som sålde det de hade att tillgå.75  
 
Det stora antalet barer och prostitutionen förstärkte det femte distriktets redan dåliga rykte. 
Det sades om Barrio Xino att det var ett område som var annorlunda på dagen genom att det 
då var ett riktigt arbetarklassområde med olika affärer och serviceinrättningar som stödde det 
vardagliga livet, medan det på natten var ett kännetecken för �det osunda levernet�. Något 
som också levde kvar ända till slutet av 1960-talet.76  
 
År 1936 markerade det egentliga slutet för de kinesiska kvarteren. Det fanns då inget kvar av 
de tidigare åren då det första världskriget hade fört med sig en lyxigare form av prostitution 
där kvinnorna inte gick på gatan utan det sköttes på ett �finare� sätt på bordeller och kabaréer. 
Kvinnorna som då verkade var en aning av stjärnor. I och med det spanska inbördeskrigets 
utbrott förändrades detta till att gå mot ytterligare fattigdom och området blev ännu mer ned-
gånget och de prostituerade gick åter på gatan. De kinesiska kvarteren blev vid krigets slut 
isolerat då det på andra ställen i staden växt fram finare klubbar och uteställen, framförallt 
kring Plaça Catalunya. Många skribenter vid tiden ansåg att Barrìo Xino hade dött. Under 
efterkrigstiden blev området offer för en stor immigration och fattigdom och med detta följde 
en stor dekadens av barriot. Många var sjuka och svälten var stor. Under 1940-talet var många 
prostituerade minderåriga, en del endast mellan femton och sexton år och ibland inte mer än 
tolv. Det fanns också en stor del manliga prostituerade.77  Innan mitten av 1950-talet hade det 
funnits tre bordeller enbart på Calle Robador, (en av de gator som ännu anses vara en av de 
gator där det förekommer prostitution och hög kriminalitet). Priset på en prostituerad var 
18,25 pesetas vilket var ett av de högsta priserna, då det på andra ställen �endast� kostade tio 
pesetas. Dessa bordeller försvann officiellt sett 1956, 98 stycken stängdes på bara ett par 
dagar. Detta fick dock inte bort prostitutionen utan flyttade den bara till andra typer av in-
rättningar såsom pensionat och olika källarlokaler. I början av 1960-talet var oron stor över 
det höga antal människor som levde av prostitution i området. En siffra som uppgick till 5000 
personer. När grannskapsorganisationen L�Associació de Veïns del Districte Cinquè 
grundades 1974 var ett av deras mål att försöka få bort prostitutionen från området. Kort där-
efter infördes också en kampanj mot droger eftersom det också hade blivit ett stort problem.78  
 
Efter det spanska inbördeskriget var stora delar av det femte distriktet förstört och bombat. 
Många hus var i dåligt skick och det tog flera årtionden innan dessa hus åter restaurerades. I 
slutet av 1960-talet hade förbättringar börjat ske i området, men dessa var inte tillräckliga och 
L�Associació de Veïns gjorde en lista över de förändringar som de ansåg vara direkt akuta. De 
viktigaste av de problem som fanns i området ansågs vara den höga befolkningstätheten i om-
rådet, en stor osäkerhet att vistas i området genom hög kriminalitet framförallt i fråga om rån, 
bristen på grönområden (vid tidpunkten uppgick den del grönområden som fanns till 20 
cm2/person), brist på allmänna skolor (det fanns 3 690 platser men 6 700 barn i området) samt 
prostitutionen. Byggnader och bostäder i området var i enormt dåligt skick, endast fem pro-
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cent var byggda efter 1940. Ett resultat av detta var också att en stor del av de människor som 
bodde i området flyttade, av 73 146 invånare år 1970 hade 48 326 personer flyttat år 1980.79  
 
Mellan åren 1975 och 1992 genomgick Raval en av de allvarligaste perioderna i barriots hi-
storia. Området var hårt marginaliserat och brottsligheten hög. Detta var också ett resultat av 
den ekonomiska kris som drabbade Spanien 1973. Arbetslösheten var hög samtidigt som lan-
det genomgick en politisk och social transformation som ett resultat av Francos död och in-
förandet av demokrati under 1980-talet. Krisen hade också lett till att det hade skett en stor 
okontrollerad immigration till Spanien varav många av dessa invandrare hamnade i de mer 
nedgångna områdena i Barcelona. Marknaden för droger expanderade ytterligare, i synnerhet 
för heroin. Detta påverkade inte bara Raval utan också övriga delar av den inre staden såsom 
Barrí Gòtic, Casc Antic, La Rambla och Barceloneta. Drogerna blev en stor del av nedgången 
för dessa områden genom ett stort antal narkotikatrafikanter och missbrukare. Detta ledde 
också in många ungdomar i prostitution och kriminalitet. Mellan åren 1982 och 1989 avled ca 
342 personer av överdos med en medelålder av 27 år varav 265 var män och 77 kvinnor. Bara 
år 1988 avled 97 personer. Det förekom också knarkkrig mellan olika typer av trafikanter, 
framförallt mellan svarta och den befolkning som kallas för gitanos, (spanska zigenare). Vid 
slutet av 1980-talet ansågs det vara en fara att promenera utmed La Rambla, i synnerhet då 
marknaden för droger var stor i detta område. Även prostitutionen var stor och verksamheten 
bedrevs under hela dygnet.80 Livet i Raval var hårt vid den här tidpunkten och Paco Villar 
uttrycker det så här: �I Raval dödades det för pengar, droger eller av ren desperation�. I slutet 
av 1980-talet sattes det in stora polisstyrkor i området för att försöka få bort de ligor som ver-
kade i området, i synnerhet som ett resultat av ett mord på en herre som var på väg in i sin 
port och då blev brutalt nedstucken för att han skulle lämna ifrån sig sin plånbok. Grannarna i 
Raval gick ut i en stor protest mot den höga kriminaliteten och hotet mot deras säkerhet. År 
1989 startade processen av en reformation av hela Ciutat Vella och i slutet av samma år fanns 
ingen av de bordeller som bedrev prostitution i de mest marginaliserade delarna av Raval 
kvar.81 Under år 1988 var det framförallt afrikaner som dominerade droghandeln i Raval. 
Detta var också ett resultat av att de inte fick arbete när de kom till Barcelona och därför sökte 
sig till mer nedgångna områden och brottslighet. Ordföranden i la Asociaciòn de Vecinos de 
Raval, Pep García försökte samma år sluta en pakt med drogtrafikanterna där han sade att om 
dessa lämnade de boende i Raval i fred så spelade det ingen roll hur mycket droger de sålde 
och vad de sålde.82  
 
Trots försöken till förbättringar har utvecklingen gått långsamt. År 1988 införde regeringen ett 
försök att skapa ett allmänt organ som skulle tillåta privata investeringar och privatisering av 
vissa områden för att kunna få in pengar i området. Planen GATPAC skulle också införas på 
nytt för att skapa sociala och historiska förbättringar. Mellan åren 1988 och 1995 har en stor 
del resurser gått till att förbättra Raval. Dessa ska gå till att riva en stor del hus som är i dåligt 
skick, framförallt det område som kallas för �la illa negra � den svarta ön�, som ligger mellan 
gatorna Sant Ramon, Sant Oleguer och Tàpies. Detta är det område som ursprungligen haft 
den högsta befolkningstätheten i det gamla Barcelona. Äldre gator har breddats och det har 
åter satsats på att skapa nya grönområden. Trots förändringar och en satsning på att skapa fler 
kulturella anläggningar sedan 1970-talet, såsom olika museer är l�Associció de Veïns del 
Raval inte nöjda och har därför kritiserat regeringen hårt, framförallt för att ha skapat två 
Raval. Ett i norr där en stor del av regeringens inrättningar ligger i form av allmänna service-
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inrättningar såsom bibliotek, museer och deras egna kontor, medan det i den södra delen inte 
har skett så mycket i den riktningen. Det har också i den södra delen skett en stor del in-
flyttning av invandrare med utländsk bakgrund. Tatjer menar att det kommer att vara svårt att 
förändra ett barrio som har en sådan lång historia av fattigdom, kriminalitet och prostitution.83 
Prostitutionen är något som lever kvar i området än idag och passerar man utmed gränsen till 
La Rambla ses en stor del transexuella prostituerade, medan det utmed gatorna Carrer Joaquin 
Costa och Carrer d�Hospital finns en stor del utländska prostituerade kvinnor.  

4.1.4 El Pla General Metropolità (PGM) och PERI � Pla Especial de Reforma Interior  
Mellan åren 1936 och 1939 verkade arkitektgruppen Grup d�Arquitectes i Tècnics Catalans 
per al Progrès de L�Arquitectura Contemporánia föra att förbättra situationen i hela Bar-
celona, bl.a. undersöktes situationen i Raval under mitten av 1930-talet. Detta resulterade i 
GATPAC och Maciàplanen. För Raval togs nedanstående punkter fram: 
 

• Att försöka lokalisera de bostadsområden där dödssiffrorna var höga för att kunna 
förbättra livet för de människor som bodde där.  

• Hitta nya bostäder åt de människor som bodde i dessa bostäder.  
• Reservera de områden som ännu inte hade bebyggts för grönområden.  
• Bygga nya byggnader som skulle uppfylla bristen på servicefaciliteter såsom sko-

lor, dagis och bibliotek m.m.  
 
Maciàplanen avbröts abrupt 1939 i och med Francos övertagande av makten i Spanien och 
den tidigare utvecklingen avbröts.84 
 
Den nuvarande planeringen i Ciutat Vella grundas i planen PGM som beslutades 1976. Denna 
plan utgör utgångspunkten för ett flertal mindre planer för olika områden i staden s.k. PERIs. 
De flesta av dessa planer har redan genomförts eller är i sin slutfas. Området Raval utveck-
lades senare än övriga områden i det dåvarande Ciutat Vella, men till skillnad från dessa om-
råden konstruerades det över en relativt kort och intensiv period. Resultatet är mer enhetliga 
byggnader som dock skedde i ett mer komplext planeringssammanhang. Busquets ifrågasätter 
byggandet där byggnaderna ofta står tätt i synnerhet på vänster sida om Carrer Joaquín Costa 
där många är små och byggda på alla sidor vilket skapar ett väldigt litet utrymme eller näst 
intill inget utrymme för en innergård. Det finns två typer av diskussioner för att förbättra 
dessa förhållanden där den första handlar om att förbättra bostadsstandarden och den andra 
om att skapa nya öppna ytor. Bostadsförhållandena i området ska förbättras genom att minska 
på byggnadernas höjd och bredda gator. Vissa byggnader ska rivas för att skapa en mer har-
monisk relation mellan husen och för att skapa bättre ventilation. Dessa luckor skulle kunna 
skapa ett slags �nya lungor� till de inre delarna av staden. Ett annat sätt att förbättra bostads-
förhållandena skulle kunna vara att riva delar av byggnader eller en omstrukturering av bygg-
naden med en bevarad yttre struktur för att på så sätt skapa en bättre bostadsstandard.85  
 
Sedan början av 1980 talet har Pla Especial de Reforma Interior de Raval varit den huvud-
sakliga handlingsplanen för Raval. Utredningen kring åtgärder startade under 1981 och togs 
fram speciellt för det femte distriktet el Raval. Utredningen var klar 1986 då planen och ut-
redningen framlades. Det som utredningen visade var att det var alldeles för få öppna ytor, 
gatorna var för smala och det existerade endast ett fåtal parker och torg i förhållande till den 
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befolkningsmängd som fanns i området. Samtidigt menade man att det var viktigt att ta hän-
syn till den specifika kultur som Raval utgjorde i fråga om specifika punkter som faktiskt 
kännetecknade barriot. Dessa var trots allt de smala gatorna, befolkningstätheten, kontakten 
mellan de boende och deras relation, en stor aktivitet på gator och torg samt att bevara äldre 
byggnader och lokaler. Planen PERI för Raval skulle förbättra bostadsstandarden, skapa nya 
ytor, skapa lokaler för nya verksamheter och bostäder, förbättra allmänna faciliteter framför-
allt skolor samt skapa bättre samhörighet med resten av staden men ändå behålla områdets 
specifika identitet. Detta skulle uppnås genom att respektera historien och det kulturella arvet, 
skapa nya bostäder, reparera skadade fasader, skapa ventilation i byggnaderna och nya öppna 
ytor. I detta ingick en restaurering och nyöppning av La Bouqerià, skapandet av parkerna Parc 
de Sant Pau och Jardi de Montalegre samt restaureringen av Casa de la Caritat och Casa de la 
Misericordia. Ventilation i husen skulle skapas genom att vissa höga byggnader som för-
hindrade luft att komma in till omkringliggande hus skulle rivas. Detta handlade framförallt 
om hus i dåligt skick.86  
 
Än så länge har två PERI planer genomförts i Ciutat Vella, en för Raval och en för den östra 
delen av distriktet. Renoveringsarbeten i Raval har framförallt varit koncentrerade till två 
huvudsakliga områden; runt Casa de la Caritat och Casa de la Misericòrdia och runt Pla 
Central i Raval. Dessa två områden är relativt olika och handlar därför om två olika 
handlingsplaner. Den första handlar om att restaurera och renovera äldre existerande bygg-
nader och den andra handlar om rivandet av olika byggnader för att få bort sanitära problem 
genom att skapa stora öppna ytor. Dessa två handlingsplaner innefattar båda hänsyn för kate-
gori av och tillstånd hos byggnader. Detta innebär att byggnader som utgör monument och 
kulturella byggnader ska bevaras och rekonstrueras för att kunna användas för allmän nytta 
och göras om till serviceinrättningar i olika former, samtidigt som bostadshus som är i enormt 
dåligt skick kommer att rivas.87  
 
Under slutet av 1900-talet gjordes stora ansträngningar för att förbättra de historiska om-
rådena i staden. Detta skedde framförallt genom stora påtryckningar från ARI, Procivesa och 
den lokala myndigheten för Ciutat Vella, och har framförallt skett genom ovanstående 
nämnda planering, PERI. Resultatet har framförallt blivit en generell förbättring i fråga om 
urbanisering och bostäder. Bostadspriserna har stigit och i de bättre upprustade områdena har 
det skett en inflyttning av en mer välbärgad befolkningsgrupp som också har högre utbildning 
och enligt Busquets därmed också större möjligheter att påverka utvecklingen i områdena. 
Mellan 1988 och 1999 satsade regeringen 149 139 miljoner pesetas på en upprustning av 
Ciutat Vella varav 127 454 miljoner pesetas gick till de äldre stadsdelarna. Raval fick den 
allra största delen av dessa pengar genom ett belopp på 52 600 miljoner pesetas. År 1992 
skedde de allra största investeringarna för att sedan minska något och åter öka igen under 
1998-99. Det hade under perioden 1988-99 tagits beslut i ca 343 planeringsåtgärder, av ARI 
och under dessa år utfördes 66 procent av dessa medan de följande skulle utföras mellan åren 
2000 och 2003. Det skedde relativt mycket och investeringarna gick framförallt till allmän-
heten i form av förbättrade bostadsförhållanden, infrastruktur, allmänna platser och service. 
Det var tvunget att tas till drastiska åtgärder för att förändra den dåvarande situationen av 
nedgångna bostadsområden och en utflyttning från denna trots allt värdefulla del av staden 
med dess rika historia. Busquets menade under 2002 att detta ännu inte hade uppfyllts och att 
det var viktigt att fortsätta att skapa bättre bostadsförhållanden och allmänna platser även i de 
områden där nedgången ännu inte börjat. De områden som återstår att restaurera är framförallt 
utmed La Rambla samt en stor del i utkanten av Raval vid Paral·lel. Busquets menar att det 
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gjorts enorma satsningar för att rusta upp stadens distrikt ett, Ciutat Vella i fråga om att för-
bättra bostadsstandard gator och trottoarer, men det fanns ännu inte 2002 någon tydlig och 
klar strategi för hur det skulle genomföras utan det har framförallt varit satsningar på mindre 
projekt och mindre frågor som just då varit de mest akuta.88 Han menar också att det är viktigt 
att återvärdera det kulturella arvet vilket på det sättet skulle kunna locka till sig privata in-
vesterare och skapa ny ekonomisk aktivitet i många områden.89  
 
Bostadsförhållandena i Raval skulle förbättras genom att förbättra bostadsstandarden i nu-
varande bostadshus, men även genom att bygga nya hus. Detta skedde framförallt genom pri-
vata företag. I vissa områden skulle detta ske genom bidrag från regeringen. Det handlade inte 
om att skapa nya områden utan restaurera så mycket som möjligt för att bevara den äldre 
strukturen i hela Ciutat Vella. Detta skulle ske genom att reparera yttre fasader som var ned-
gångna, installera diverse faciliteter i husen såsom hissar etc., att skapa nya bostäder av äldre 
dåliga bostadshus och sedan försöka få ut obebodda hus på bostadsmarknaden. Detta skedde 
på två sätt antingen genom att en ägare till ett större obebott bostadshus i dåligt skick ville 
förbättra dess bostadsstandard innan lägenheterna hyrdes ut eller såldes och genom att hus 
vars ägare bestod av kooperativ drog fördel och utnyttjade de bidrag som erbjöds för att för-
bättra bostadsstandarden.  Det andra sättet var att genom restaurering skapa mer bostäder för 
att på det sättet göra byggnaden vinstkraftigare. Detta handlade framförallt om när byggnaden 
i fråga hade stora lediga lokaler som i sin tur kunde delas upp i mindre eller när de tidigare 
hade uppfyllt ett annat syfte.90  I Ciutat Vella skapades under perioden 1988-1999 ca 2084 
nya bostäder på det här sättet. De byggnader som har konstruerats har oftast haft lokaler för 
kommersiell verksamhet på bottenvåningen medan de andra våningarna är till för bostadshus. 
Ventilationen sker genom att lägenheterna leder ut till en innergård och har på ett eller annat 
sätt passats in i de gamla områdena.91  

4.1.6 Idag 
Det område som idag genomgår en omstrukturering i Raval är framförallt den norra delen från 
Carrer d�Hospital upp till Plaça Universtiat är Carrer Pelai där det har skapats ett torg, Emili 
Vendrell, en renovering av gatorna Lluna, Lleó och Tigre, det ska också införas fiberoptik för 
att de boende på dessa gator ska kunna få tillgång till bredband, byggnationen av fakulteten 
för geografi, filosofi och historia för Barcelonas universitet, UB, införandet av distriktskontor 
med information för de boende i området såsom la Casa de la Misericòrdia där la oficina del 
districte de Ciutat Vella ligger, skapandet av FAD som är en privat institution för kultur och 
som även har skapat en skola för grafisk design och konst, ombyggnationen av ett gammalt 
poliosjukhus, samt el CEIP Milà i Fontanals för att skapa allmänna lokaler såsom skolor. Det 
sker fortfarande konstruktion av nya bostäder samtidigt som bostadsförhållandena ännu håller 
på att förbättras, genom planen PERI för Raval. Detta har också handlat om att omflytta tidi-
gare invånare i de bostäder som kommer att rivas till nya eller andra lokaler. Detta har skett 
genom att el Ayuntamiento har satt till en stor del pengar i skapandet av nya bostäder för 
dessa människor. Under perioden 1994-2001 har en stor del pengar också gått till att re-
staurera äldre byggnader och bostäder i norra delen av Raval. Detta skedde genom att 382 
byggnader och 168 bostäder har restaurerats. 479 hus har också utrustats med hiss.92  
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Busquets talar om planeringsspänningar som uppstår i och med de problem som uppkommer 
genom en hög befolkningstäthet i kombination med relativt dåliga bostadsområden. Han sätter 
upp tre kriterier som visar på planeringsspänningar i fråga om hög byggnadsdensitet, hög 
boendedensitet och dåliga byggnader. Dessa tre tillsammans ger upphov till dåligt planerade 
områden där det i vissa områden med bakgårdar endast finns tillgång till tio procent dagsljus. 
Detta är en företeelse som förekommer i Raval i och med den höga befolkningsintensiteten. I 
Raval handlar detta om en hög byggnadsintensitet där de flesta kvarteren ockuperas av över 
4,5 m2 bebyggelse per kvadratmeter. Den höga befolkningsintensiteten är speciell stor runt 
Drassanes � Pla Central � Joaquín Costa med en täthet på över 400 invånare per hektar. 
Huvudsakligen är bostäderna små, ofta mindre än 60 kvadratmeter. Bostäderna är också ofta i 
behov av reparation och de höga byggnaderna och smala gatorna skapar dålig luft och släpper 
inte in lite ljus, vilket i sin tur skapar en relativt dålig utomhusmiljö i området.93  
 
Det har skett en relativt stark tillväxt av invånare med utländsk bakgrund till Ciutat Vella. När 
det gäller Raval har det framförallt skett en inflyttning av Marockaner, Pakistanier och 
Filippiner. I Raval ökade invånare med utländsk bakgrund från 966 år 1986, till 5003 år 
1999.94 De statistiska underlagen från år 2005 visar att det bor 20 941 invandrare i Raval, vil-
ket procentmässigt utgör 45,2 procent av den totala befolkningen i barriot. (Se tabell 1) Detta 
visar också att det framförallt är från slutet av 1980-talet som invånare med utländsk bak-
grund började bosätta sig i Raval. De allra största grupperna är fortfarande Pakistanier med en 
grupp på 5113 personer och Marockaner med 2254 personer. Födda i Katalonien är 18 981 
personer och 6400 i Spanien, vilket totalt ger 25 381 födda i Spanien. Detta skapar siffror som 
visar att befolkningen med utländsk bakgrund uppgår till en nästan lika stor del som den 
spanska befolkningen. (Se bil.11) Detta har också satt en stor prägel på barriot i fråga om att 
det i hela Raval, men framförallt på Carrer de Hospital finns en stor mängd pakistanska och 
muslimska charkuterier eller andra specialitetsbutiker. La Rambla de Raval kantas av en stor 
del utländska restauranger. En stor del av den affärsverksamhet som bedrivs innehas av 
affärsägare från framförallt Pakistan. 
 
De senaste siffrorna från 2005 visar att den totala befolkningen i distriktet Ciutat Vella var 
111 290 personer, varav 46 322 var bosatta i barriot Raval. Detta innebär en befolknings-
ökning på 8 824 personer sedan år 2001 då befolkningen i Raval uppgick till 37 498 personer. 
Detta gav år 2001 en invånartäthet på 34 445 personer per kvadratkilometer, men som en följd 
av den ökade immigrationen till området innebär det nu en invånartäthet på 42 356 personer 
per kvadratkilometer.95 I fråga om befolkningsfördelning över olika åldersgrupper, var 2001, 
10, 4 procent barn och 24,2 procent äldre än 65 år. Detta har idag förändrats till 20 procent 
barn och 15 procent över 65 år. (Se tabell 2) 
 
Totalt finns det 23 714 bostäder i Raval, varav 15 682 stycken är byggda innan 1901, vilket 
utgör en stor andel av bostäderna. Mellan åren 1901 och 1940 konstruerades 3464 bostäder 
för att därefter ligga runt några hundra per årtionde. (Se tabell 3) Det skedde en liten ökning 
under 1990-talet, vilket skulle kunna ses som ett resultat av en satsning på området. Värdet på 
bostadsrätter ligger på 1585, 11 euro på kvadratmeter och 7,07 för hyresrätter. (Se tabell 4) 
Den största andelen bostäder 11 385 stycken ligger i storleksklassen 31-60 m2 medan den näst 
största gruppen i klassen 61-90 m2 består av 6369 lägenheter med relativt få lägenheter i andra 
storleksklasser. (Se tabell 5) Enligt statistiken är det allra största antalet av lägenheterna 
hyreslägenheter, men detta kan i viss mån vara missvisande genom att det saknas uppgifter 
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om ett stort antal lägenheter. (Se tabell 6) Av totalt 17 363 hushåll består de allra flesta av en 
till fyra personer, men med förvånansvärda siffror på att 1722 hushåll trots detta består av fler 
än sex personer, vilket innebär fler än de som består av fyra personer som uppgår till 1573 
personer. (Se tabell 7)  

4.1.7 Organisationer i Raval 
I Raval finns det framförallt två viktiga organisationer som verkar för en utveckling av 
barriot. Den allra äldsta av dessa är L�Associacio de veïns del Raval och en nyare organi-
sation Tot Raval. Tot Raval är förmodligen den som idag står för den största verksamheten 
genom att den samlat alla mindre organisationer under sig. Dessa är båda organisationer som 
arbetar för utvecklingen i Raval. Det verkar dock som om Tot Raval tagit över en stor del av 
det ansvar som L�Associacio de veïns hade när det grundades. På Tot Ravals kontor men även 
på deras hemsida går det att få reda på alla aktiviteter som förekommer i Raval. Den lokala 
aktiviteten är stor och det finns ett stort antal frivilliga fritidsgårdar för barn samt en del 
organisationer för äldre boende i området. Edu Tabueña säger att Tot Raval verkar för att för-
bättra livskvaliteten för de boende i Raval, både i fråga om påtryckningar på stadsrådet, men 
också gällande den volontära verksamheten. Han säger att det finns en oro i området för den 
framtida utvecklingen i och med att det som han uttrycker det är ett marginaliserat barrio och 
idag med stor immigration av de lägre klasserna i samhället, men också en stor inflyttning av 
invandrare. Det gäller att skapa en förståelse mellan dessa nya invånare och de äldre så att inte 
konflikter uppstår. Ett sätt de försöker att göra detta på är bl.a. att det har skapat möjligheter 
för barn och ungdomar att lära sig om varandras kulturer på fritidsgårdarna. Tabueña påpekar 
att några av de allra viktigaste punkterna de har på dagordningen är att försöka skapa en de-
batt om Raval i det övriga samhället så att det leder till ett allmänt intresse.  Han säger vidare 
det har skett stora förändringar i barriot, men det finns mycket kvar att göra i och med om-
rådets marginalisering. Vissa delar har förbättrats men det finns också många som ännu är i 
dåligt skick.96 Organisationen L�Associaciò de veïns del Raval verkar fortfarande för en upp-
rustning av Raval. Maria Alfonso Ramires anser att den största kampen skedde under 1970-
talet då barriot var ännu mer marginaliserat än idag och det var farligt att vistas på gatorna. 
Detta menar hon också var en kamp som fördes mot Franco och för demokrati i Spanien, 
vilket man trodde skulle kunna leda till en ekonomisk utveckling. Idag har läget stabiliserats 
och visst kämpar man fortfarande för Raval men inte i samma utsträckning och idag förs 
också en bättre dialog med distriktsledningen och statsrådet i fråga om planering och den in-
syn som allmänheten har i den fysiska planeringsverksamheten. Det verkar som om Maria 
Alfonso Ramires är positivare till framtiden än Edu Tabueña i fråga om barriots framtid, men 
detta kanske är ett resultat av att hon också sett de förändringar som faktiskt skett sedan 1970-
talet.97 Båda är dock oroade för att det fortfarande existerar prostitution och droghandel i 
barriot, men är ändå tacksamma över att brottsligheten inte ser ut på samma sätt som under 
1970-talet då det var farligt att vistas ute på gatorna. Idag är det inte farligare än på någon 
annan plats i Barcelona. Den brottslighet som sker handlar framförallt om ficktjuvar eller 
lättare rån av turister. 

4.2 Distriktet Sants � Montjüic och Poble Sec 
Distriktet Sants � Montjüic är ett av de största i Barcelona och består av barriosen Zona 
Franca, Sants, La Bordeta, Hostafrancs, Magòria, Montjuïc och Poble Sec. (Se bil.9) Det är 
relativt tätbebyggt eller urbaniserat, med undantag för barriosen Montjüic och Zona Franca 
som är ett park- resp. industriområde. Utanför distriktets gränser finns stora områden som inte 
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utgörs av bostadsområden. Det äldre området Sants som har gett namn till distriktet utgjorde 
tidigare en mycket liten del av distriktet. De övriga delarna har sedan lagts till under hi-
storiens lopp och har varit delar av de områden av staden som alltid legat utanför den äldre 
stadens murar. Detta innebär att dessa områden länge var rurala områden i utkanten av staden. 
Det har egentligen funnits sedan lång tid tillbaka men inte som stadsdelar av Barcelona, 
eftersom de räknats som områden utanför stadsmuren. Därför utgjorde de heller ingen del av 
staden förrän de började urbaniseras och stadsmuren så småningom försvann.98  
 
Berget Montjüic har egentligen alltid utgjort en del av Barcelonas historia i form av att det 
utgjort en strategisk punkt, framförallt för dess närhet till havet, dess läge för en fortsatt ex-
pandering av staden m.m. Det fanns vid Barcelinos grundande också en romersk bosättning på 
Montjüic och det har även hittats lämningar efter bosättningar sedan längre tillbaka. Dessa 
delar har dock inte lett till grundandet av staden såsom de äldre delarna i Ciutat Vella och 
l�Casc Antic gjort.99  Även i området Sants visar det sig ha funnits en äldre bosättning som 
härstammar tillbaka till innan Kristi födelse. Det var dock först under medeltiden som en be-
tydelsefull population började märkas i området kring Sants. Detta var förstås också en av de 
bosättningar som började växa utanför den tidigare stadsmuren.100   
 
På de norra delarna av berget Montjüic, mellan El Morrot och Plaça d�Espanya växte om-
rådena Les Hortes de Sant Bertran, La França och Poble Sec fram samtidigt som området 
Hostafrancs band samman de övriga med Sants. Montjüic grundades tillsammans med Plaça 
d�Espanya i och med den internationella utställningen i Barcelona, 1929. Varje år på samma 
datum (juni) sker nu den internationella handelsmässan. En mässa som håller på att utökas till 
näraliggande områden längre ut från staden. Utöver olympiastadion finns också ett flertal 
museum belägna på Montjüic, såsom Museu Nacional d�Art de Catalunya och arkeologiska 
museet m.fl. Under mitten av 1950-talet fram till 1970-talet när bostadsbristen i Barcelona var 
som störst fanns det stora områden med kåkstäder såsom Can Valero, Les Tres Banderes m.fl. 
På bergets sydvästra sida ligger stadens äldre hamnområden som övergavs under 1400-talet, 
samt barriot Zona Franca. Sants utgjorde fram till 1894 en egen stad, som då upphörde för att 
istället tillhöra Barcelona stad.101 

4.2.1 Poble Sec 
Poble Sec är beläget mellan Carrer de Lleida i väster och havet i öster samt Paral·lel i norr och 
berget Montjüic i söder. Poble Sec är egentligen en sammanslagning av tre urbana områden; 
Les Hortes de Sant Bertran, l�Eixample de Santa Madrona och la França Xica.102 Namnet 
Poble Sec kom inte förrän på slutet av 1800-talet då vattnet från Montjüic inte flödade på 
samma sätt som tidigare och någon kom att kalla det nya barriot för �Poble-sec�, som betyder 
torr by. (Se bil.10)103 
 
Under flera århundraden var Poble-sec ett område som låg mellan Montjüic och stadsmuren. 
Det fanns framförallt stora trädgårdar och det bedrevs jordbruk. Området som framtida 
urbaniserat tog sin form under 1700-talet när militären ansåg att det hade ett viktigt strategiskt 
läge i och med närheten till Montjüic. Det var dock inte förrän 1869 som det började urbani-
seras och barriot grundades. År 1888 fanns det en tydlig uppdelning av Poble-sec i tre om-
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råden; les Hortes de sant Bertran, l�Eixample de Santa Madrona och la França Xica. Les 
Hortes de Sant Bertran sträckte sig från havet fram till dagens Carrer Nou de la Rambla. 
L�Eixample de Santa Madrona sträckte sig från Carrer Nou de la Rambla till Carrer Radas. 
Denna zon började inte växa förrän ett par år efter att den gamla stadsmuren rivits. När om-
rådet konstruerades skapades smala gator och höga byggnader för att kunna skapa så många 
bostäder åt så många hyresgäster som möjligt. La França Xica sträckte sig mellan Carrer de 
Radas och Carrer de Lleida. Den som kom att utföra planeringen för detta område var Josep 
Amargós som vann en tävling om hur området skulle utformas.104  
 
Les Hortes de Sant Bertran var från början ett jordbruksområde i sluttningen ned mot vattnet 
från Montjüic på grund av den rika tillgången på vatten. Namnet betyder Sant Paus trädgårdar 
och fungerade länge som stadens försörjare av olika grödor. Jordbruken var medelstora och 
beroende på var de låg bedrevs olika form av odlingar. Det var framförallt olika religiösa 
samfund som bedrev odlingar, också i form av olika fruktträdgårdar.105 Den andra utbygg-
naden av stadsmuren, som inkluderade Raval, sammanföll med dagens gata Paral·lel, vilket 
hade gjort att de som odlade marken i detta område kunde komma och gå in i den gamla 
staden genom den stadsport som fanns vid dagens Carrer de Mare de Déu del Carme. Detta 
gjorde också att närheten för området till staden gjorde att området under Medeltiden kom att 
förändras från jordbruk till att skapa ett hamnområde genom närheten till havet, eftersom den 
tidigare hamnen hade stängts. Mellan åren 1518 och 1538 skedde därför en planering över 
området av några flamländska arkitekter. Stadsmuren skulle då kunna användas som 
navigeringssymbol för fartyg som anlände till hamnen Sant Pau. (Idag längst ned på gatan 
Paral·lel, vid Drassanes) Projektet slutfördes 1590. I slutet på 1700-talet kom området att för-
ändras ytterligare från den tidigare agrara verksamheten och det tog alltmer formen av en för-
ort till den övriga staden. Under åren 1861-69 konstruerades ett stort antal bostäder och en 
planläggning av gator i området skedde. En stor del verksamheter som inte längre fick plats 
innanför stadens murar flyttade utanför. Trots att området alltmer började befolkas var det 
ändå in på mitten av 1800-talet ett relativt ruralt område. I och med järnvägsbyggandet, 1870, 
mellan Barcelona och Vilanova växte hamnen och även området ytterligare. Militära ingen-
jörer under mitten av 1800-talet ansåg att områdets (Poble Sec) läge var perfekt i och med att 
det låg vid berget Montjüic genom att det där lätt kunde försvaras. De menade därför att det 
borde byggas en ny stadsmur som skulle inkludera området och sedan skydda staden. Detta 
skedde aldrig, men det ansågs trots detta vara viktigt att urbanisera området och få det att till-
höra staden. Mellan åren 1858 och 1878 lades en mängd förslag fram till vad som skulle 
hända med området. Stadsrådet och markägarna kunde inte enas och det ena förslaget efter det 
andra förkastades. Slutligen antogs Narcís Arans stadsplan som handlade om att skapa Ave-
nida Paral·lel där den gamla stadsmuren hade stått. Tidigare gator från området Ciutat Vella 
skulle förlängas så att de band ihop den gamla staden med den nya.106  En stor del av les 
Hortes de Sant Bertran blev som en följd av sin närhet till havet och hamnen industrialiserat. 
År 1883 byggdes elkraftsverket �la central tèrmica� av la Sociedad Española de Electricidad. 
Det skapades också andra fabriker, samt ett antal magasin som var ett resultat av hamn-
verksamheten.107  
 
Många av delarna i Poble Sec var privatägda vilket ledde till att den urbanisering som skedde 
antingen skedde på initiativ av ägarna eller motarbetades av dem. Detta är bl.a. resultatet av 
det område i Poble Sec som kallades för l�Eixample de Santa Madrona. Området skapades på 
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privat initiativ av markägarna i området tillsammans med staden. Planeringen påminner 
mycket om den planering som ses i utkanterna och förorterna till Barcelona, med en relativt 
hög byggnadsintensitet med endast sex meter mellan husen och åtta meter breda gator och 
med ett enda öppet torg; la plaça de Blasco de Garay.108  
 
Efter 1869 kom bostadsbyggandet igång ordentligt i Poble Sec, i synnerhet mellan åren 1873 
och 1881. Denna expansion var av stor vikt i och med att Barcelona vid tidpunkten var över-
befolkat. År 1880 representerade byggnationen tio procent av det som byggdes i Barcelona 
och 1893 hade siffran stigit till 20,5 procent. Det var arkitekten Pau Martorell som ritade och 
planerade anläggandet av bostadshusen i området, och han var anställd i över 20 år vilket 
också satte en prägel på husen. Han hade också ritat planerna för en stor del hus i distrikten 
Sant � Gervasi och Gràcia vilket har gjort att det finns stora likheter mellan husen i dessa om-
råden. Husen i slutet av 1800-talet hade oftast fem våningar eller fler och karakteriserades av 
olika modernistiska detaljer.109  
Det sista området i Poble Sec som urbaniserades var la França Xica. År 1877 inledde staden 
en tävling för planerandet av en urbanisering av Montjüic. Vinnaren av tävlingen var arki-
tekten Josep Amargós. Efteråt har hans arbete kritiserats för att ha haft för dåligt med grön-
områden samt att byggnaderna inte ansågs vara särskilt stilfulla. Amargós delade upp området 
i två stora zoner, där det ena motsvarar ytan mellan Gran via i väster och Carrer de Rades i 
öster, som helt urbaniserades och den andra delen var den upp mot Montjüic som Amargós 
avsatte till parkområde. Den delen som urbaniserades delades också i sin tur upp i två delar. 
Den första av dessa motsvarar området mellan Carrer de Rades och den som idag är Carrer de 
Lleida i form av ett stort torg som sträcker sig ned mot l�Eixample de Santa Madrona. Den 
andra delen avskärmas av Gran Via i väster och Font de la Guatlla i öster. I området för-
längdes de två gatorna Tarragona och Tamarit, som däremellan skapar ett stort torg. Vid 
denna tidpunkt uppskattades Amargós planläggning enormt som en följd av de många grön-
områden och stora öppna ytor som planlades och det sades att området skulle bli ett av Medel-
havets vackraste. Projektet modifierades dock i stor utsträckning både för militärt bruk av 
Montjüic och av staden, vilket resulterade i att gatorna blev smala och husen låg nära 
varandra och med få öppna ytor, precis som i resten av Poble Sec.110 Det byggdes dock ett 
antal stora pampiga byggnader och sportanläggningar vilka ännu finns kvar i form av Guàrdia 
Urbana, el Palau de Metal·lurgia och den allmänna skolan Mossèn Cinto Verdaguer.111  
 
Skapandet av Avinguda Paral·lel var ett resultat av genomförandet av Cerdàplanen som skulle 
avskärma den sydöstra delen av distriktet L�Eixample från övriga närliggande distrikt och 
barrios såsom Ciutat Vella och dagens Sants-Montjuïc. Den öppnades 1894 och kom till att 
börja med att kallas Avinguda del Marques del Duero.112 Den stora elcentralen som låg vid 
avenyn hade då en skorsten på 50 meter som sedan förlängdes till 72 meter och fyra ång-
maskiner. Med tiden blev skorstenen en olägenhet för allmänheten, genom att den bidrog till 
att skapa en dålig miljö med dålig luft som blev outhärdlig för invånarna i området. Skor-
stenen med sin längd blev slutligen en estetisk symbol för hela Barcelona och står kvar idag, 
trots att den inte längre används. 113 I och med att bostadsbristen var stor inne i den tidigare 
staden började en stor del människor flytta till Poble-sec som slutligen också kom att bli 
överbefolkat i synnerhet eftersom det inte fanns tillräckligt med byggda bostäder. Gatorna 
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mellan, oftast endast tvåvåningshus, var smala, och när husen växte på höjden släppte gatorna 
in allt mindre ljus. I början av 1900-talet fanns det stora sanitära problem i området, i 
synnerhet i och med bostadsbristen som hade lett till att många människor bodde i skjul och 
baracker. År 1907 bröt la pesta bubònica ut och ett flertal människor dog. De invånare som 
bodde i detta område evakuerades till ett sjukhus på andra sidan staden. Dessa bostäder i form 
av skjul och baracker var en vanlig syn vid tidpunkten mellan Paral·lel och Sant Antoni samt 
utmed vägarna uppemot Montjüic.114 
 
Paral·lel och därmed Poble Sec är egentligen mest känt för ett rikt nöjesliv med många teatrar 
och kabaréer, varav ett fåtal finns kvar idag. Även detta område kom därför precis som Raval 
att få ett relativt dåligt rykte. Det förekom prostitution men inte i lika stor utsträckning som i 
Raval. Området sades vara ett arbetarklassområde för arbetare och av arbetare som erbjöd ett 
rikt nöjesliv. 115 Detta startade genom att Paral·lel på den delen som ligger närmast havet, så 
småningom blev ett tillhåll för bohemer och olika artister. År 1884 öppnades t.ex. teatern �el 
Jardìn Asiático � den asiatiska trädgården�, samtidigt som det växte fram en stor mängd olika 
lokaler för andra teaterarrangemang såsom �el Teatre Circ Espanyol� och �el teatre nou�, mfl. 
Montjüic hade blivit ett alltmer uppskattat utflykts mål och många av stadens invånare gjorde 
täta besök på berget. Detta ledde till att det även på Montjüic började växa fram en del 
restauranger och caféer för besökarna. Det fanns även gott om barer och Paral·lel kom att bli 
ett område där arbetarna gick för att roa sig, med teatrar, musikaler och kabaréer. Det stod för 
den dåliga moralen i området.116 År 1943 försökte staden förändra detta, men det miss-
lyckades och istället öppnades ytterligare teatrar, biografer och dansställen. Vissa av dessa 
ställen såsom Teatern Apolo, Condal och Victoria samt dansstället Apolo är rester som finns 
kvar idag av detta rika nöjesliv.117 Nedgången av området började framförallt efter det 
spanska inbördeskriget och i synnerhet i och med televisionens framväxt. De storslagna 
teatrarna och nöjeslivet i området försvann som ett resultat av att människor istället valde att 
stanna hemma. Dessa tidigare glansdagar för teaterlivet blev istället ett minne blott.  
 
Poble-sec var precis som Raval ett arbetarklassområde, medan t.ex. det närliggande distriktet 
L�Eixample befolkades av de mer välbärgade. Detta ledde till att olika republikanska 
befrielseorganisationer för Katalonien växte fram tillsammans med en stor del arbetarklass-
organisationer i barriot. År 1909 inträffade vad som kallas �den tragiska veckan� som var en 
protest från arbetarna i staden. Under denna vecka brändes en stor del religiösa 
organisationers byggnader och organisationer ned som en protest mot överhögheten i staden. 
Dessa organisationer stödde framförallt de republikanska partierna i staden och de flesta rö-
relser var också republikanska partier eller organisationer på något sätt.118 Det var också här 
ett av de allra första nationalistiska katalanska partierna; la Esquerra Republicana växte fram, 
vilket ledde till att Paral·lel bombades under inbördeskriget. Genom att både Raval och Poble-
sec var arbetarklassområden och trogna sitt ursprung, gjorde de starkt motstånd mot de inva-
derande styrkorna. Många omkom och det lämnade också en stor grupp människor utan bo-
stad. Skribenter vid tidpunkten beskrev Poble-sec utifrån Paral·lel som område där de fattiga 
människorna roade sig, och bakom Paral·lel fanns ett arbetarklassområde med dåliga bostäder 
utan fönster, övergivna barn och katter. Paral·lel var ett farligt och revolutionärt område, där 
en mängd republikanska organisationer hade växt fram.119   
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Efter inbördeskriget försvann många av de tidigare republikanska organisationerna och 
partierna genom att många hade hamnat i exil, tillfångatagits eller dött. Som ett resultat av 
Francotiden var dessa organisationer bannlysta och förbjudna.120 Under efterkrigstiden växte 
också en form av kåkstäder fram på sluttningarna till Montjüic. De immigranter som kom till 
Barcelona byggde sina hus av dåligt material i utkanten av staden, som då utgjordes av dessa 
delar av Poble-sec. Detta förändrades inte förrän under 1960-1970-talet då borgmästaren 
Josep M. Porcioles ville ha bort dessa områden från staden och istället anlade ett parkområde 
på sluttningen.121 I slutet av 1970-talet var det också ont om skolor och det var därför många 
barn som inte gick i skolan. Det fanns ett flertal privata skolor i området, men av den arbetar-
klass som bodde i området saknades det pengar för att kunna sätta barnen i privata skolor. Det 
var också ont om sjukhus och tillgången till sjukvård var liten.122   
 
Det var inte förrän 1973 då L�Associacio de Veïns del Poble Sec grundades som ett flertal 
partier och organisationer åter kunde representeras. Denna organisation som då blev legalt 
erkänd, arbetade framförallt mot Francoregimen. År 1984 när Spanien åter införde demokrati 
blev Poble Sec en del av distriktet Sants-Montjüic efter att tidigare ha tillhört distrikt två till-
sammans med Sant-Antoni.123 Det var också nedgånget och förstört och de många barackerna 
på Carrer del Poeta Cabanyes, på sluttningen uppemot Montjüic fanns kvar under många år. 
Det fanns inte heller några större grönområden eller parker i området, endast torgen Navas, 
Santa Madrona och Blasco de Garay. Det enda monumentet som hade funnits i området hade 
blivit förstört under kriget. År 1939 sades det om Poble Sec att det var nedgånget, tråkigt och 
att det hade förlorat sitt forna nöjesliv. Det sades att det var ett arbetarklassområde som var 
övergett av styret i staden. År 1973 fanns fortfarande barackerna på Carrer dels Poeta 
Cabanyes kvar. De officiella siffrorna uppgick till 220 bostäder, men de reella siffrorna var 
281. Samtidigt kritiserades staden för att bygga nya bostäder i utkanten av Barcelona i de nya 
områdena la Mina och Sant Adrìa de Besos. Projekt som ansågs vara alldeles för dyra. 
L�Associacio de Veïns del Poble-sec grundades 1972 och deras främsta mål var att hjälpa de 
människor som levde i slumområdena och barackerna, samt att försöka motverka utsläppen 
från elbolaget samt att skapa mer gröna ytor. Grannskapsföreningen motarbetades av det lo-
kala styret och förbjöds att tala katalanska under sina möten, vilket ledde till att det första 
mötet 1972 inte accepterades. 124 I början av 1900-talet uppgick antalet till 5000 skjul där livet 
var hårt i fråga om sjukdomar, sanitära olägenheter, fattigdom och svält. År 1975 förflyttades 
de allra sista av de som var bosatta i barackerna. Staden hade byggt ett antal billiga bostäder 
där de inte behövde betala för att flytta in, genom att dessa människor knappast hade de 
ekonomiska resurser som krävdes.125 Poble Sec är ett av de områden som har genomgått 
minst förändringar i fråga om en modernisering av bostadshus. En stor del av den äldre be-
folkningen bodde fortfarande kvar 1999, vilket ledde till en hög medelålder där 20 procent var 
äldre än 65 år. Det var också ett av staden populations tätaste områden, med 502 invånare per 
hektar. Det har sagts om barriot att det är smutsigt och nedgånget och att det fortfarande inte 
urbaniserats eller moderniserats, men trots detta har det ändå en speciell prägel som gör det 
genuint.126  
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4.2.3 PEPSM � Pla Especial Poble Sec Montjuïc 
Planen för Poble Sec hade inte arbetats fram förrän år 1990. Den tidigare stadsmuren hade 
inte rivits förrän sent 1854 och området Sta Madrona i Poble Sec började inte befolkas förrän 
1867, Sant Bertran 1872 och La França Xica 1890. Planen som tagits fram visade att av de 
bostäder som fanns i området så var bara 34 procent i bra skick, det fanns inga direkta 
grönområden förutom närheten till parken Montjuïc, området var också relativt överbefolkat 
och det behövdes bygga nya bostäder. Precis som i Raval hade det bestämts att det skulle 
skapas nya öppna ytor i form av parker och torg. De bostäder som var i dåligt skick skulle 
restaureras likaså fasader på byggnaderna. Utredningen som förelåg planen visade att det var 
den höga befolkningstätheten som också åstadkommit nedgraderingen av byggnaderna. De 
reformer som skulle genomföras var alltså att skapa fler bostäder, mer parker och öppna ytor 
samt att renovera fasader på de byggnader som var i dåligt skick.127  

4.2.4 Idag 
Under 1990-talet och framförallt 1994 i och med barriots 125-års jubileum började barriot att 
förnyas och en del satsningar gjordes. En av dessa planer är Pla de Futur del Poble Sec som 
initierades just 1994. Detta innebar att nya grönområden skulle anläggas såsom parken les 
Hortes de Sant Bertran och utkikspunkten el del Mirador som ligger mellan Passeig de 
Montjüic och Sota de Miramar. Detta innebar rivandet av ett flertal fabriker som antingen var 
stängda eller som hade relativt dålig ekonomi. Vid det tidigare kända elkraftsbolaget anlade 
företaget en park som heter el Parc de les Tres Xemeneies � Parken med de tre skorstenarna. 
Detta framförallt för att dessa skorstenar även hade utgjort en symbol för hela staden Bar-
celona. För att förbättra områdena fanns år 1996 en stor del att göra i området såsom genom-
förandet av PERI � Pla Especial de Reforma Interior som innebar förbättrandet av vissa gator, 
anläggandet av fler parker samt skapandet av en utomhus teater. I fråga om byggnader skulle 
8500 hus renoveras.128  
 
De senaste siffrorna från 2005 visar att den totala befolkningen i distriktet Sants � Montjüic 
var 177 636 invånare, varav 39 239 var bosatta i barriot Poble Sec. Detta innebär en 
befolkningsökning på 5 245 personer sedan år 2001 som då uppgick till 33 994 personer. 
Detta gav år 2001 en invånartäthet på 45 948 invånare per kvadratkilometer, men som en följd 
av den ökade immigrationen till området innebär det nu en invånartäthet på 53 026 personer 
per kvadratkilometer. I fråga om befolkningsfördelning över olika åldersgrupper, var 2001 
10,8 procent barn och 24,8 procent äldre än 65 år. Den befolkning som är född i Katalonien 
utgjorde en majoritet med 64,1 procent av befolkningen, födda utomlands 11,2 procent och 
övriga i resten av Spanien d.v.s. 24,7 procent. Enligt statistiken var 3,843 personer av 34 176 
invånare födda i ett annat land. De största invandrargrupperna utgjordes av invandrare från 
Afrika och Amerika med totala siffror på 781 från Afrika varav marockaner var den största 
gruppen på 677 personer. Invandrarna från Amerika kom framförallt från Sydamerika med ett 
totalt invandrarantal på 1352 med de största grupperna från Ecuador, Peru, Colombia och 
Dominikanska republiken. 129 Siffror från år 2005 visar att dessa siffror har förändrats från 
2001 till att den äldre befolkningen över 65 år har minskat till 20 procent och antalet barn till 
10, 5 procent, vilket innebär att en stor del av den äldre befolkningen torde ha avlidit och att 
gruppen tonåringar borde ha ökat sedan tidigare. (Se tabell 2) Medborgare födda i ett annat 
land har ökat till 10 196 personer fortfarande med de största grupperna från Afrika och 
Marocko med en befolkningsandel på 1153 personer, samt Sydamerika med Ecuador som den 
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största gruppen på 1 248 personer. Den allra största gruppen utgörs av katalaner på en grupp 
med 22 398 personer samt spanjorer 6 105 personer. (Se tabell 1) 
 
När det gäller boendesituationen så finns det totalt 18 663 bostäder i Poble Sec, av dessa är 
3290 byggda innan 1901. Fram till 1940 konstruerades 7489 lägenheter och därefter stag-
nerade byggandet till ca 200 bostäder per tioårsperiod med ett uppsving mellan 1960-1980, 
vilket troligen kan förklaras med att många av de människor som tidigare varit bosatta i ba-
racker blev omflyttade till nya lägenheter för att de tidigare �kåkstäderna� skulle kunna rivas. 
(Se tabell 3) De allra flesta lägenheterna har en storlek på mellan 30-60 kvadratmeter, och det 
finns endast ett fåtal större och mindre lägenheter. (Se tabell 5) Värdet på bostadsrätter i Poble 
Sec uppgår till 1 830,22 euro per kvadratmeter och på hyresrätter till 5,99 euro. (Se tabell 4) 
När det handlar om ägandeformen av lägenheterna i barriot är det en mera jämn uppdelning 
mellan hyresrätter och bostadsrätter där det finns nästan lika många. Det saknas inte heller 
uppgifter om lägenheter i lika stor utsträckning som i Raval. Något som skulle kunna för-
klaras av att bostäderna i Raval är äldre och att bostadsstrukturen äldre. (Se tabell 6) De flesta 
hushållen består av personer på 1 till fyra personer medan flera är relativt ovanligt. (Se tabell 
7) 
 
Idag finns inget av det stora nöjeslivet kvar i Poble Sec. En av de allra största teatrarna El 
Molino har varit stängd i tio år, vissa finns kvar så som Victoria och Apollo, men detta gör 
inte Paralúlel till ett speciellt nöjesdistrikt i Barcelona.  

4.2.5 L�Associaciò de Veïns de Poble Sec 
Organisationen för grannsamverkan i Poble Sec startade precis som grannskapsföreningen i 
Raval under 1970-talet som en protest mot de förhållanden som rådde i barriosen. Poble-Sec 
var också relativt outvecklat och som tidigare nämnts bodde en stor del människor i baracker 
fram till den här tidpunkten då staden insåg att de var tvungna att vidta åtgärder för att det 
skulle ske en förändring. Organisationen för Poble Sec är en sammanslagning av de olika om-
rådena som blev sammanslagna när barriot Poble Sec bildades. Idag är verksamheten inte så 
omfattande mer än att de framförallt arbetar med att föra fram information till allmänheten om 
projekt som planeras i området. Utöver detta arbetar de med att erbjuda invånarna i barriot 
advokathjälp i olika frågor. Sñr Carillo i Marcos säger att barriot fortfarande är relativt ned-
gånget och att det skulle behövas sättas in ytterligare ekonomiska resurser för att situationen 
ska kunna förändras. Han anser dock att det blivit bättre sedan 1990-talet och att för-
ändringarna sker så sakteliga. Just nu sker konstruktionen av en ny park i området.130  
 

5. Diskussion  
 
För staden Barcelona har naturen varit en begränsande faktor som påverkat stadens möjliga 
expansion i olika riktningar. Dess läge vid havet har framförallt varit strategiskt och utgjorde 
ett viktigt nav under Romarriket, men det har också begränsat stadens tillväxt i havets 
riktning. Raval har inte påverkats i någon mån av naturens begränsning, men däremot Poble 
Sec som i och med sin närhet till berget Montjuïc ansågs vara en strategiskt viktig militär 
punkt för stadens försvar. Detta påverkade också barriots senare utformning. Tekniskt sett har 
både Raval och Poble Sec varit underutvecklade. Många av husen saknade länge moderniteter 
såsom bl.a. hiss. Som ett resultat av stadens industrialisering var många av lokalerna som 
övergavs när industrierna flyttades längre ut från stadens kärna tidigare fabrikslokaler. Ave-
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nyn Paral·lel anlades för att tekniskt sett binda samman den inre staden med dess ytterkanter. 
Gatan var också länge viktig för hamnen och den elektriska fabriken som låg i Poble Sec. 
 
Ekonomin styr stadens olika markvärden där stadens kärna oftast har det högsta markvärdet. 
Detta, stadens kärna eller det som brukar kallas det centrala affärsdisriktet är inte beläget 
exakt där Raval ligger utan en bit längre upp kring Plaça Catalunya och i L�Eixample. Ett 
slumområde beskrivs av Lundén som ett område som kan ha uppstått som en följd av 
tekniska, materiella och/eller sociala förändringar som sedan leder till att området förfaller 
och inte längre anses vara lika attraktivt och inte i behov av att rustas upp. Detta kan sedan 
leda till att ett problemområde uppstår med hög kriminalitet och relativt hög fattigdom där 
människor i utanförskap ofta bosätter sig. Detta kan ske utifrån begränsade ekonomiska 
möjligheter till val av bostad och område, men även om ett socialt utanförskap som kan ha 
skapats genom etnisk tillhörighet eller andra kriterier. Detta är något som i synnerhet stämmer 
överens med Raval, trots att en upprustning av området har skett under en längre period. Vid 
en jämförelse av de två barriona El Raval och Poble-Sec uppvisar området Raval i en större 
utsträckning upp tecken som tyder på att det faktiskt utgör ett av Barcelonas slumområden. 
Gatorna är trånga och på många ställen finns det hög kriminalitet och prostitution. Det är även 
i större utsträckning ett tillhåll för många av stadens utslagna, kanske visserligen som ett 
resultat av den turism som framförallt är stor i de inre delarna av staden, där många lever av 
att tigga. Det finns tydliga kontraster gentemot barriot Poble Sec, där prostitution och 
kriminalitet inte förekommer i lika stor utsträckning eller överhuvudtaget. En annan stor 
kontrast är det lilla antal gröna ytor i el Raval, det må vara litet i Poble-sec, men i Raval ses i 
stort sett inga alls. Det finns i stort sett inga stora öppna plaças eller andra öppna ytor, för-
utom det plaça som är beläget vid MACBA museet. En av Poble Secs fördelar är trots allt 
dess närhet till Montjuïc och El Mirador.  
 
Kulturellt sett präglas de olika barriosen i Barcelona av en egen historia som har gett om-
rådena sin egen prägel i tidsrummet och därmed också skapat gränser till andra barrios. Det är 
även det här Fabre och M. Huertas tar upp när de diskuterar de olika barriosens historia i Bar-
celona. Både Raval och Poble Sec har bakgrunder som arbetarklassområden vilket innebar att 
de var de fattigare kvarteren i staden, något som sedan länge levt kvar. Ravals namn som �det 
femte distriktet�, med dess dåliga rykte är något som lever kvar än idag. De flesta har växt 
fram genom de administrativa gränser som funnits i staden. Ett annat intressant fenomen är de 
olika organisationer som verkar för utveckling i de olika barriosen, något som Fabre och M. 
Huertas påpekar är viktigt för gemenskapen i grannskapen.  Grannsamverkan i Poble Sec 
existerar men är inte alls lika aktiv som de olika organisationer som finns i Raval. I Raval 
finns dessutom så många mer som dessutom verkar för volontär verksamhet. Aktiviteten över 
lag är större i Raval. Kultur ett arv av värderingar och normer som överförs från en generation 
till en annan. När invandrare kommer till ett nytt land skapas en ny slags kultur i och med att 
de till en viss del integreras in i det nya samhället samtidigt som de bevarar en del av den 
gamla kulturen och på så sätt bildar en ny form av kultur, vilket borde ha skett i Raval.  
 
Både El Raval och Poble-sec har varit två marginaliserade områden i Barcelona. De har också 
båda en tydlig historia som arbetarklassområden. Ravals historia sträcker sig dock flera år-
hundraden tillbaka i tiden, medan Poble-secs historia endast sträcker sig tillbaka till början av 
1800-talet. Båda områdena har präglats av att de varit något av stadens nöjeskvarter, med ett 
rikt kultur- och nöjesliv, men som också kritiserats för att ha varit stadens dåliga kvarter, med 
prostitution, barer, kabaréer och teatrar. En stor skillnad mellan de båda områden är att Poble-
sec inte har haft en lika stor immigration av invandrare, barriot är ett av de få i Barcelona som 
ännu har minst invånare som är utlandsfödda och den största andelen katalaner procentuellt 
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sett. El Raval i sin tur präglas av en stor immigration av invandrare i synnerhet födda i Pa-
kistan och i norra Afrika. Detta har i sin tur satt en stor prägel på barriot, och skulle framför-
allt kunna sägas vara den allra största skillnaden mellan de båda områdena. Många anser att 
när Paralúlel anlades och det som då var Poble Sec inkluderades i den övriga staden så ska-
pade denna aveny gränsen mellan Raval och Poble Sec.  
 
Det är enligt Lundén svårt att förändra äldre bostadsområdens struktur om det inte sker starka 
påtryckningar utifrån. Detta har varit ett av de fenomen som har existerat i både Raval och 
Poble Sec. I andra delar av staden har det skett en större förändring genom att det har bott 
andra grupper som har varit starkare både ekonomiskt och utbildningsmässigt, vilket har lett 
till att deras förmåga att påverka varit större. Dessa är också egenskaper som påverkar 
människors möjlighet att välja bostad och bostadsområde. Människor som har möjlighet att 
välja bostad gör detta utifrån de önskemål det har, medan de personer som inte har samma 
resurser får välja utifrån det de har att tillgå. Många invandrare som kommer till Spanien har 
inte särskilt stor ekonomisk styrka och väljer därför att bosätta sig i de områden deras resurser 
tillåter.  
 
Oron som de flesta av källorna i studien uttrycker över att det finns en stor andel äldre be-
folkning i de båda områdena borde ha lugnats, i och med att statistik visar att dessa siffror 
förändrats sedan tidigare. Gruppen som är äldre än 65 år har minskat procentuellt till den 
övriga befolkningen i barriona. Ett av problemen som kvarstår är dock den höga befolknings-
tätheten som dessutom stigit sedan år 2001, vilket har inträffat i takt med att det skett en total 
befolkningsökning. I och med barrionas tidigare problem som tätbefolkade borde detta idag 
vara ännu mer akut. Nybyggnationen av bostäder verkar i viss mån ha stannat av i de båda 
områdena och stora satsningar görs i andra distrikt av staden där det finns stora planer på om-
byggnation, modernisering och utveckling. Kanske är uttalanden om att Poble Sec är ett om-
råde som stadens styre glömt bort sanna.  
 

6. Slutsatser 
 
Gränser går att koppla samman med domänbegreppet, genom att domäner handlar om den yta 
eller det territorium som avgränsas av olika gränser. Lundén definierar en gräns som �den 
linje som utgör en avgränsning från en domän till en annan�. Gränser behöver inte enbart ut-
göras av tydliga nationsgränser utan kan orsakas av flera olika förhållanden. Är gränsen inte 
tydlig är det dock svårt att mäta den och avgöra vad den består i. Joel S. Migdal beskriver en 
gräns som den punkt där ett förhållande övergår i ett annat, där regler och värderingar för-
ändras. Sociala grupper skapar egna gränser som sätts upp utåt mot andra grupper. När det 
handlar om människors mentala kartor har de ofta en uppfattning om hur �de andra� på andra 
sidan av gränsen är, framförallt när det handlar om nationsgränser. Detta kan dock även appli-
ceras på samhället där olika grupper skapar uppfattningar om andra grupper. Erik Olssons 
definition av begreppet etnicitet handlar om en uppdelning av �vi� och �dem� som baseras på 
olika livsvillkor i fråga om kultur och ursprung. Detta går inte att jämföra med en gräns-
dragning i samhället, men är ett bra exempel på hur etniska spänningar kan växa fram.  
 
Barcelona är territoriellt uppdelad i olika domäner på olika nivåer. Uppdelningen har skiftat 
enormt i olika domäner i tidsrummet, genom att uppdelningen av distrikt har förändrats ofta 
genom århundradena. Dock har barriot Raval en relativt stabil gränsdragning som trots att 
gränserna förändrats och det har tillhört olika distrikt varit sammanhängande genom åren. Den 
längsta tillhörigheten har det alltid haft med Ciutat Vella, som ett resultat av dess historiska 
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framväxt. Poble Sec växte fram senare men har trots detta och olika distriktstillhörighet också 
en relativt stabil historia som barrio. Idag består Barcelona av tio distrikt och 60 barrios. 
Raval tillhör distriktet Ciutat Vella och Poble Sec distriktet Sants � Montjuïc. Barriosen har 
inget eget självstyre utan lyder under de olika distriktskontoren vars representanter sitter i 
stadens stadsråd. Distrikten har ett litet självstyre och beslutar själva i framförallt ekonomiska 
frågor. Staden månar om att medborgarna ska ha stor insyn i de olika processerna som pågår i 
fråga om planering runtom i staden. Därför hålls olika distriktsmöten för att informera allmän-
heten samtidigt som alla dokument är tillgängliga. I denna process har de olika organi-
sationerna som verkar för de olika barriosen stort inflytande genom att de ofta framför 
allmänhetens åsikter, men också genom att de arbetar med att föra ut information.  
 
Barcelona bär precis som många andra städer i Spanien på arvet från Francotiden då utveck-
lingen i landet stod relativt stilla. Många områdens utveckling hade helt stannat upp och det 
fanns dåligt med pengar för att förändra de förhållanden som rådde i de olika stadsdelarna. 
Både Raval och Poble Secs uppdelning i barrios och den gräns som finns mellan dem är ett 
resultat av den historia som präglar staden. En stor del av de byggnader som finns i Raval är 
byggda innan 1901 och är ett resultat av att staden växte snabbt. Detta påverkade också 
barriots struktur i fråga om att byggnaderna står tätt, gatorna är smala och det är ont om öppna 
ytor. I Poble Sec har inte husen varit lika höga som i Raval och därför har problemen inte 
blivit lika stora. I Raval har problemen framförallt varit dålig ventilation genom att venti-
lationen i stadens byggnader oftast sker genom en bakgård mellan husen. Dessa har varit för 
små i Raval eller inte alls existerat.  
 
I Poble Sec är inte lika många bostäder byggda innan 1901, men precis som Raval är om-
rådets struktur ett resultat av de tidiga planeringsprocesserna som skedde när barriot växte 
fram. Detta innebar att genom sitt läge mellan staden och berget Montjuïc så ansåg militären 
att det utgjorde en strategisk punkt vilket också kom att prägla strukturen med smala gator och 
tätt stående byggnader samt få öppna ytor i form av parker och torg. I Poble Sec fanns också 
ända fram till 1970-talet människor som bodde i baracker på sluttningen till Montjuïc. Det 
allra tidigaste planeringsverktyget som sattes in i Barcelona kom under 1930-talet när 
GATPAC, som var en organisation för arkitekterna i staden, visade på de orättvisor och 
ojämlikheter som rådde och därmed tog fram Maciàplanen. Innan planen hade kommit igång 
på riktigt avbröts den av det spanska inbördeskriget då stora delar av både Raval och Poble 
Sec bombades. När Franco kom till makten 1939 avbröts den helt. Bostadsstandarden i både 
Raval och Poble Sec har varit dålig och de allra flesta lägenheterna ligger mellan 30-90 
kvadratmeter i genomsnitt. I Raval har problemet framförallt varit den dåliga ventilationen 
som varit det största problemet, men även andra såsom att byggnaderna varit dåligt utrustade 
och dåligt planerade. Något som också varit ett resultat av att en så stor del av bostäderna är 
byggda innan början av 1900-talet. I Poble Sec har en större andel bostäder byggts under 
1900-talet trots att många även där varit i dåligt skick. Översiktsplanen för Barcelona är PGM 
med ett antal mindre PERI planer för de olika distrikten och barriosen såsom Raval och Poble 
Sec. För Raval är det planen Plà Especial de Reformas Interior del Raval som gäller sedan 
1986. Denna plan ska verka för att skapa fler bostäder, skapa bättre bostadsförhållanden 
framförallt genom att skapa bättre ventilation. Den ska också leda till att skapa fler grön-
områden och öppna ytor. Planen syftar till att renovera de fasader och byggnader som är möj-
liga framförallt de byggnader som är äldre och har ett kulturellt arv. De byggnader som är i så 
dåligt skick att de inte går att renovera, ska rivas. Vissa byggnader ska också rivas för att 
skapa öppna ytor och ventilation. För Poble Sec dröjde det ända tills 1994 innan barriot fick 
en egen plan; PEPSM � Pla Especial Poble Sec Montjuïc. De reformer som skulle genomföras 
var i stort sett liknande de i Raval i fråga om att skapa fler bostäder i och med den höga be-
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folkningstätheten, skapa fler parker och öppna ytor samt att renovera fasader och byggnader i 
dåligt skick. Egentligen finns det ingen politik som främjar en gräns mellan de båda om-
rådena, utan det är snarare så att det är andra faktorer som bidrar. 
 
Gränsen mellan de båda områdena är framförallt territoriell d.v.s. den består i den admini-
strativa uppdelningen av staden. Den är också ett resultat av den tidiga stadens expansion 
genom att gränserna hela tiden växt utåt och under en lång period gick dess yttre gränser vid 
Raval. När Paral·lel anlades skapade detta en gräns mellan Raval och Poble Sec. Det finns 
både likheter och olikheter mellan de båda barriosen. De har en relativt likartad historia som 
arbetarklassområden och som nöjeskvarter. I Poble Sec försvann dock den största nöjes-
kommersen i och med televisionens framväxt tillsammans med att det också växte fram andra 
teatrar och nöjesställen runtom i staden. Poble Sec hade heller aldrig i lika stor utsträckning 
som i Raval en stor del prostituerade och kriminella, utan var snarare under en tid ett tillhåll 
för många av nöjesbranschens stjärnor. Poble Sec var visserligen fattigt men verkar ändå inte 
ha genomgått en lika stor nedgång som Raval, där prostitutionen fortfarande finns kvar och 
det länge handlades mycket med droger. Raval var också under 1980-talet tillhåll för många 
av de heroinister som fanns i staden. De båda områdena har dock en stor del problem gemen-
samt såsom den låga bostadsstandarden och den höga befolkningstätheten. En stor skillnad är 
dock den stora grupp utlandsfödda som bor i Raval. Poble Sec är ett relativt �katalanskt� om-
råde med en stor grupp katalaner. Denna nya grupp invandrare som bor i Raval har också gett 
området en speciell prägel i fråga om affärs- och restaurangverksamhet, men även genom att 
de är bosatta i området. Detta är något som inte alls ses i Poble Sec. I Poble Sec ses inte heller 
en lika stor del utslagna eller prostituerade och trots att det där inte heller finns lika många 
öppna ytor så har det en annan prägel.  
 
Totalt sett verkar det som att de största förändringarna skett i Raval, men samtidigt har de 
förändringar som ägt rum där varit mer akuta än i Poble Sec, genom att det varit ett mer 
problemdrabbat område. Samhällsproblemen har varit stora även i Poble Sec, men detta barrio 
förskonades trots allt från narkotikahandeln under 1980-talet och den prostitution som ännu 
finns kvar i Raval. Att det femte distriktet alltid haft ett dåligt rykte lever kvar än idag och det 
är svårt att förändra äldre strukturer speciellt om det inte finns utrymme i tidsrummet eller om 
det inte finns tillräckligt starka samhällsgrupper som är för en förändring. För att nya och 
modernare bostäder ska kunna konstrueras måste gamla och äldre strukturer rivas för att skapa 
ny plats i tidsrummet.  
 
En intressant synpunkt som kommit upp under arbetets gång är det flertal gånger som det 
nämnts ett delat Raval i en nordlig och en sydlig del, med en gräns som går vid Carrer 
d�Hospital. Syftet med den här studien har inte varit att leta efter gränser inom de olika 
barriosen, men det har trots detta framkommit att det förekommer tydliga gränser mellan olika 
områden även där, som framförallt är ett resultat av olika planeringsprocesser som har lett till 
beslut som har skapat denna typ av gränser. Det syns tydligt i och med bredare gator, ny-
renoverade fasader och framförallt att alla allmänna institutioner såsom distriktskontor och 
andra center för allmänheten är belägna i denna del. Den sydligare delen som tidigare kallades 
för Barrì Xino, från Carrer de Hospital och nedåt är mer nedgånget och dess gator är fort-
farande smala och fasaderna på många byggnader dåliga. Det finns dock en del projekt och 
nybyggnationer som pågår även i den här delen. För framtida forskning skulle det vara 
intressant att även studera dessa gränser i staden. De är i viss mån ännu mindre tydliga genom 
att de inte stämmer överens med någon uppdelning av distrikt och därefter i de mindre om-
rådena barrios.  
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Tabeller: 
 

Ursprung Barcelona Sants � 
Montjüic 

Poble Sec Ciutat Vella El Raval 

Totalt bef. 1 593 075 177 636 39 239 111 290 46 322 
Födda i Spa-

nien 
362 560 39828 6 105 19 431 6 400 

Födda i Kata-
lonien 

977 825 107 291 22 938 43 861 18 981 

Totalt antal 
inv. m. utl. 
bakgrund 

252 690 30 517 10 196 47 998 20 941 

Europa      
Italien 14 447 1 262 419 2 102 670 

Frankrike 9 061 756 278 1 262 417 
Tyskland 5 355 372 136 846 295 
England 4 721 382 167 901 299 
Portugal 2 350 230 69 317 124 
Ryssland 3 718 397 94 274 120 

Nederländerna 1 829 126 50 304 100 
Ukraina 2 598 295 78 254 93 

Rumänien 5 052 716 138 511 326 
Bulgarien 1 729 236 60 169 85 

Polen 1146 203 70 143 49 
Sverige 1157   290 86 

Georgien 1293 196 91   
Afrika      

Marocko 12 432 2 513 1 153 4 468 2 254 
Algeriet 1 896   606 226 
Senegal 611   222 93 
Amerika      
Ecuador 31 423 4 751 1 248 2 649 1 721 

Peru 16 115 2 389 453 681 339 
Colombia 15 522 2 214 637 1 102 532 

Dominikanska 
rep. 

7 697 1 507 797 1 360 640 

Argentina 13 265 1 380 436 1 661 561 
Chile 5 966 705 178 764 329 

Brasilien 6 313 767 251 723 313 
Cuba 2 610 343 93 255 93 
USA 3 328 177 71 481 150 

Venezuela 3 887 475 116 318 140 
Uruguay 3 711 454 97 315 124 
Mexico 6 036 557 128 581 189 
Bolivia 11 495 1 250 284 872 500 
Asien      

Pakistan 14 251 2 218 1 415 6 377 5 113 
Filippinerna 6 660 913 591 4 097 3 560 

Kina 13 265 1 675 300   
Indien 3 543 768 266   

Bangladesh 1 645 133 89 1 367 1 310 
Övriga nationa-

liteter 
 1692 506 1922 903 

      
      

Tabell 1, Befolkningsfördelning efter ursprung i de undersökta områdena 
Källa:  Departament de estadística 
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Ålder i 
år 

Barcelona Sants-
Montjuïc 

Poble 
Sec 

Ciutat 
Vella 

El Ra-
val 

      
0-14 187 707 20 383 4 242 10 578 4 986 
15-24 160 879 18 795 3 941 12 193 5 172 
25-40 418 084 48 506 11 965 42 913 18 191 
40-65 513 401 57 505 11 902 31 827 13258 
65 och 
uppåt 

331 166 35 831 8 195 19 091 7 752 

Totalt 1 612 237 180 020 40 245 116 602 49 359 

Tabell 2, Fördelning av åldersgrupper i de undersökta områdena 
Källa: Departament de estadística 
 
 
 
Bostäder 
byggda år: 
 

Barcelona Sants - 
Montjüic 

Poble Sec Ciutat Vella El Raval 

Före 1901 85 197 7 925 3 290 34 781 15 682 
1901-1940 125 555 19 379 7 489 11 842 3 464 
1941-1950 25 614 1 833 690 1 492 324 
1951-1960 81 305 5 599 801 1 305 283 
1961-1970 209 871 18 725 2 633 2 491 936 
1971-1980 171 628 19 957 2 738 1 530 586 
1981-1990 39 226 5 546 363 1 182 484 
1991-2000 42 897 4 611 507 2 617 1343 
Efter 2000 15 294 1 277 76 346 216 

Totalt 796 587 85 302 18 663 57 586 23 714 

Tabell 3, Information om ålder på bostäder i de undersökta områdena 
Källa: Departament de estadística 
 
 
 
Typ av bo-
stad 

Barcelona, 
totalt 

Sants - 
Montjüic 

Poble-sec Ciutat Vella  El Raval 

Bostadsrätter, 
2:a hand 

2061, 85 1889, 25 1830, 26 1 738,70 1585, 11 

Bostadsrätter, 
nybyggda 

 1884, 32  1 659,95  

Hyresrätt 7,21 6,21 5,99 6,73 7,07 

Tabell 4, Uppskattat värde per m2 i euro på bostäder efter bostadsform i de undersökta områdena 
Källa: Departament de estadística 
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Yta i m2: Barcelona Sants � 
Montjüic 

Poble Sec Ciutat Vella El Raval 

      
0-30 27 860 2 683 787 5 016 1 867 

31-60 217 356 26 066 8137 25 593 11 315 
61-90 360 808 45 030 8 083 14 942 6 369 
91-120 121 138 10 167 1 420 6 401 2 277 

121-150 35 314 1 040 131 3 002 960 
151-210 24 674 251 21 1 794 462 
> 210 9 437 65 8 838 248 

Totalt antal 
bostäder 

796 587 85 302 18 587 57 586 23 498 

Tabell 5, Uppgifter om storlek på bostäder i de undersökta områdena 
Källa: Departament de estadística 
 
 
 

Ägandeform Barcelona Sants � 
Montjüic 

Poble Sec Ciutat Vella El Raval 

      
Privat ägande 367 950 42 048 8 324 12 316 4 441 

Hyresrätter 216 401 24 379 7 430 25 616 10 062 
Annat 19 011 1 724 275 1 248 442 

Ingen in-
formation 

65 138 6 997 1 588 10 435 4 599 

 Totalt  668 500 75 148 17 617 49 615 20 084 

Tabell 6, Information om ägandeförhållanden över bostäder samt antal i de undersökta områdena 
Källa: Departament de estadística 
 
 
 
Antal per-
soner i 
hushållet 

Barcelona Sants Mont-
juïc 

Poble Sec Ciutat Vella El Raval 

      
1 person 185 272 20 919 5 268 15 706 6 340 

2 personer 186 691 21 303 4 657 11 201 4 454 
3 personer 126 278 14 370 2 927 6 083 2 486 
4 personer 91 787 9 858 1 721 3 744 1 513 
5 personer 27 072 2 772 628 1 689 848 
6 el. flera 
personer  

20 751 2858 799 3138 1 722 

Totalt 637 851 71 550 16 000 41 651 17 363 

Tabell 7, Antal Personer per hushåll oavsett kön i de undersökta distrikten 
Källa: Departament de estadística 
 
 
 
 
 


