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Presentacio

Joan Clos La politica urbanistica de I'Ajuntament de Barcelona ha estat caracteritzada per la
Alcalde voluntat de reforgar el centre i estendre els sews valors de qualitat i dinamisme cap a

tots els racons de la ciutat amb el proposit d'aconseguir un territori equilibrat,

socialment cohesionat i, al mateix temps, ric i actiu en tots els seus espais.

Un centre de ciutat revaloritzat es imprescindible per aprofitar les noves perspectives

econbmiques que s'anuncien. Es per aixo que mirem amb tanta il-lusio el creixement
de Barcelona cap a Ilevant.

La ciutat mediterrania sempre havia crescut cap a ponent. Es deia que la ciutat anava
seguint el sol, orientant i posant els barris millor de manera que l'ombra quedes enrere.
Ara mirem en I'altre sentit, estem assenyalant cap a Ilevant. Des de les Glories hem
arribat al mar obrint la Diagonal, i arribarem al Nus de la Trinitat gracies al
desenvolupament de Sant Andreu-La Sagrera. Tambe ens estem replantejant corn ha
de ser el Poblenou del futur, volem que ('antic nucli manufacturer de Barcelona sigui
I'espai on neixi una nova industria mes neta i relacionada amb les tecnologies de la
comunicacio i les activitats vinculades al coneixement.

L'objectiu basic d'aquestes operations, i de moltes altres que queden reflectides en
aquest Ilibre, es desenvolupar una ciutat dotada d'una gran qualitat urbana en termes
de centralitat, mobilitat i activitat. Una ciutat que s'anticipi a les noves perspectives
economiques i en faciliti la implantacio. Aixo es aixi perque la politica urbanistica
seguida per I'Ajuntament ha anat molt mes enlla de construir o promoure edificis i
posar o refer carrers.

Hem creat un model urba, el model de Barcelona, admirat i seguit per moltes ciutats
europees, que defensa la diversitat. Una ciutat que no s'ha especialitzat en cap camp
concret, pero que mante un nivell de qualitat per damunt de I'estandard mitja i que es
converteix en si mateixa no names en una cosa atractiva, sing en generadora de
benestar i activitat.

Barcelona necessita qualitat urbana i cohesio social per situar-se entre les ciutats
capdavanteres del segle XXI, i per aixo, li cal ambicio per desenvolupar noves

infraestructures, potenciar politiques de rehabilitacio i enfortir la seva cohesio social.
Aquesta combinacio to en la politica urbanistica un element fonamental. De I'encert

que tinguem a fer-la valer n'obtindrem el millor benefici.
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Xavier Casas i Masjoan El proces urbanistic de Barcelona, es una sequencia de fets que expressen un relat
Primer tinent d'alcalde coherent. El 1999 ens trobem en un punt del proces que comencca fa vint anys i que es

projecta amb objectius renovats cap al proper segle en que la ciutat ha d'assolir mes
alts nivells que qualitat, convivencia i prosperitat. L'urbanisme avui es recolza, doncs,
en el relat dels anys anteriors i defineix noves propostes, mentre van prenent forma real
les concebudes anteriorment.

Sens dubte la fita de 1992 es fonamental en aquest relat, pero el veritablernent
significatiu avui es ('exit estrategic que ha tingut continuitat en els anys posteriors.

La vitalitat economica, la projecci6 internacional i les noves infraestructures i hotels
amb que s'havia equipat la ciutat van tenir molt a veure amb el fet que Barcelona
pogues suportar be la situaci6 creada per la crisi dels anys 93-94. Malgrat tot, calia
gestionar la crisi amb eficacia, sense polaritzar el proces inversor que necessitava la
ciutat per seguir la seva transformacio. Fou I'epoca en que ('actual alcalde, Joan Clos,
va posar en marxa un rigor6s pla de contencio i sanejament economic municipal, que
en poc temps va donar cam a resultat la progressiva reduccib de I'endeutament i la
possibilitat d'impulsar noves inversions. Va ser el moment de potenciar amb forca les
millores en els barris i de definir novament grans objectius.

Es van dibuixar tres eixos Iligats a les grans infrastructures, la Sagrera (al voltant de
I'estacio del tren d'alta velocitat), el Pla del delta del Llobregat (Aeroport, Port, Zona
d'activitats logistiques) i els projectes a I'entorn del riu Besos. Aixi mateix es varen
abordar nous sectors de renovaci6 urbana com el del front maritim, o la gesti6 del
Diagonal-Poblenou que tenia cam a primera fita l'obertura de la Diagonal, recentment
assolida.

En el periode 1995-1999, Barcelona ha assistit novament una gran activitat inversora
municipal que s'ha traduit en uns 120.000 milions de pessetes d'inversi6 directa
distribuits entre noves infraestructures i renovacio de la ciutat. Les linies basiques de
totes aquestes actuations responen al criteri d'estendre la qualitat urbana per tot el
territori i respondre a les necessitats de mobilitat i circulacio (gran eixos viaris),
sostenibilitat (millora en la reduccio de scrolls), renovacio dels barris (paviments,
enllumenat, places, habitatges) i reforcament del sistema de verd urba.

La ciutat arribara proximament a les 1.000 hectarees de verd. En vint anys, la
superficie de verd a la ciutat s'ha doblat.

Barcelona torna a posar-se una meta ('any 2004, cam a horitzo en que s'ha de fer un
altre salt cap endavant El Forum Universal de les Cultures que prepara la ciutat
representa una magnifica oportunitat per activar les renovations urbanistiques
projectades al Besos, a Diagonal Mar, al front maritim, a la Sagrera i per orientar
definitivament el proces de transformacio de les arees industrials del Poblenou, que
representa en aquest moment el nou repte de dotar la ciutat d'un sector urba
innovador en la seva configuraci6 i els seus usos, on tinguin un espai privilegiat les
activitats tecnologiques mes avancades.
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Borja Carreras-Moysi

Gerent d'Urbanisme
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I - Hi ha ciutats mes grans i

economicament amb mes empenta que

Barcelona. Unes altres son molt

valorades per la seva bona connexio amb

el seu "hinterland". Davant d'altres
possibles enfocaments mes territorials, o

de grans transformations socials i

economiques, Barcelona se la coneix i se

la valora per una especial cura en

I'aplicacio d'uns criteris de qualitat

urbana. Aquest enfocament mes

urbanistic en el desenvolupament de la

ciutat ha tingut moments de maxima

concrecio com va ser any 1992

coincidint amb els Jocs.

S'ha de tenir en compte que tant abans

del 92 com despres hi ha hagut i hi haura

diferents titles o fases d'un mateix

proces. Proces de vint anys, on els

actuals projectes i obres responen a un

unit relat general de la ciutat, que s'inicia

sense cap mena de dubte el 1979 amb el

primer Ajuntament democratic, despres

de quaranta anys de dictadura i

destruccio urbana.

Es en aquest sentit en el que aquest Ilibre

s'ha d'entendre, com un capitol mes

d'una determinada historia urbana que

s'ha anat concretant en d'altres moments
anteriors, fins a configurar un model

d'urbanisme que ha situat Barcelona corn

una referencia mundial de ciutat.

Veurem al Ilarg de la publicacio com,

malgrat el pas del temps, es avui quan
podem visualitzar actuacions molt de

temps abans previstes i debatudes, molt

de temps abans programades, i es

nomes avui quan podrem valorar el seu
efecte sobre el territori urba, perque es

avui quan els plans d'ahir s'han convertit

en ciutat construida.

La majoria de projectes i obres d'avui

responen a plans d'ahir, son
consequencia d'una determinada lectura

de les necessitats d'una ciutat de final del
segle XX que ha d'afrontar amb
coherencia en el temps i en I'espai uns
reptes que tenen molt a veure amb

I'aprofitament sostenible dels seus

recursos (alguns escassos com es
I'espai), la seva posicio geografica relativa

en una potent area metropolitana i un arc

Mediterrani o el seu prestigi, corn un valor

per generar oportunitats.

No hi ha cap dubte que el prestigi

aconseguit per la ciutat, i I'alta valoracio

de la qualitat urbana en conjunt, la han
feta summament atractiva com a Iloc

d'oportunitats per a la inversio privada.

F

Estacio de la Sagrera

I es aquesta col•laboracio publica-privada

en els processos de renovacio urbana un
dels signes distintius i dels matisos

introdufts en aquests ultims anys. No s'ha

renunciat a la direccio del projecte

urbanistic global, pero sens dubte han
minvat el dirigisme i la decisio autonoma

com quan les actuacions responien a
I'unica logica de I'accio publica
exclusivament.

Crec que hi ha un ampli consens que avui
la prioritat de la inversio publica ha de

dirigir-se especialment, a part de sanejar

les arques municipals de I'esforg del 92
(la qua] cosa s'esta fent a un ritme de

10.000 milions de pessetes I'any), a les

grans infraestructures corn son les
actuacions en la Zona d'Activitats
Logistiques del Llobregat, amb el
desviament del curs del riu inclos, les

ampliacions de I'Aeroport i del Port no
solament des del punt de vista operatiu

(tercera pista o nous molls) sing com a

arees de noves activitats economiques
molt ben localitzades pel que fa a la

ciutat, o I'arribada del tren d'alta velocitat

a la Sagrera, I'escassa extensio de la
xarxa del metro i I'ampliacio de la Fira,

abans que a les operations de
transformacio urbana, on hi ha plusvalues

suficients per fer-Ies atractives al sector
privat.
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II - Malgrat tot, i potser pel major pes del

sector privat, fa poc hem Ilegit i escoltat

allo de "Barcelona no to politica

urbanistica", amb la variant "Manca un

model de ciutat per a Barcelona".

La frase no produeix cap mena de

sorpresa, Ilegim i escoltem moltes coses

molt mes sorprenents i interessants cada

dia. La sorpresa ens la dona el perfil

personal d'aquells que solen ter correr la

idea. Basicament perque son experts i

professionals que han tingut una

participaci6 directa en la presa de moltes

decisions que justament ara s'estan fent.

Per aclarir una mica les coses caldria que

convinguessim dues o tres questions del

cas Barcelona.

La primera to a veure amb el temps.

Alguna vegada ja he comentat que els

humans caiem en ('error de mesurar les

transformacions urbanes en relaci6 amb

els nostres temps vitals. Dificilment ho

podrem acceptar en la valoracio d'una

transformacio urbana, si li apliquem una

unitat de mesura referida a un mandat

electoral, o fins i tot una decada.

Sincerament, en el nostre cas hauriem de

pensar en un periode 1979-1999, es a dir,

dues decades.

Amb les primeres eleccions

democratiques municipals en quaranta

anys, es va acabar la destruccio

sistematica dels centres urbans i es va

comenpar la lenta reconstrucci6 del

centre i de la periferia, es va comenrcar

una nova etapa de la planificacio Iligada a

WH-U^GU
Morfologia de I'espai public a I'entorn del

MACBA. 1980-2002
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projectes urbans mes concrets i sobretot

es va iniciar la recuperacio de I'espai urba

mes emblematic: I'espai public, el buit.

Doncs be, tot aixo va comengar tambe a

Barcelona fa exactament vint anys.

Aiguns cauen en la temptacio d'avaluar

un abans i un despres del 92. Jo crec

que fins i tot 20 anys son pots comparats

amb els 150 de I'Eixample de Cerda o

amb els 2.000 anys d'hist6ria de la ciutat.

Per tant, aquest "breu instant" en la

historia de la ciutat considerada

globalment, dificilment pot subdividir-se,

per la seva escassa magnitud en models

de desenvolupament estrategic diferents.

Algu creu que hi ha hagut politiques

urbanistiques realment diferents durant
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Forum Universal de les Cultures. Barcelona 2004

I'epoca inicial del meu antecessor, Oriol
Bohigas, i les etapes posteriors de Joan
Busquets o fins i tot despres dels Jocs
amb J. M. Llop? No es mes cert que la
mateixa politica urbanistica, va tenir
diferents etapes d'elaboracio, de debat,
de concrecio i aprovacio administrativa?

Les politiques urbanIstiques tenen molta,
massa inertia, des del moment en que es
comenga a elaborar una determinada
reflexio sobre una questio, sigui territorial,
d'un barri, o afecti la mobilitat, I'us o la
reutilitzacio d'un espai i/o l'obertura d'una
determinada via i el moment en que
aquesta reflexio agafi fermesa urbanistica
mitjangant el corresponent pla o projecte.

Per conseguent, es avui, vint anys

despres, quan estem veient una gran part
de les idees i projectes que fa molts anys
es van dibuixar. Responen, per tant, a
actuacions d'un mateix "model de ciutat".
Bo, dolent o regular, pero es el mateix en
qualsevol cas. No es gens facil canviar un
determinat model de ciutat. Costa
bastant definir-lo conceptualment i molt
mes encara donar-li una fermesa juridica
per poder desenvolupar-lo. Per tant, el
model existeix i es comenga a concebre
el 1979 i s'esta desenvolupant fins avui,
el 1999.

Un plantejament diferent seria questionar
I'existencia mateixa del model o, dit
altrament, la discussio no seria si abans
hi havia un model i ara no, o si abans hi
estavem d'acord i ara no, sing plantejar

que mai no hi ha hagut un determinat
model o politica urbanistica a Barcelona i
per a Barcelona.

Realment aquest debat es el mes senzill.
Nomes cal canviar una mica el punt de
vista, prendre una perspectiva una mica
mes amplia i fer referencia a com ens
veuen els altres.

En tots els forums europeus (Paris, Viena,
Berlin, Mile...) i Ilatinoamericans, en
centres d'estudis i d'investigacio urbana,
d'universitats i experts estrangers, des de
disciplines diferents, geografia urbana,
sociologia, arquitectura, urbanisme,
economia urbana, disseny, paisatgisme
coneixen com "el cas", "el model"
Barcelona, que identifiquen amb I'alcalde
Maragall.

Es cert que ell no el va iniciar, sing que va
ser I'alcalde Narcis Serra i que fa un any,

aproximadament, clue el projecte el lidera

I'alcalde Joan Clos, pero no es menys
cert que durant la major part d'aquests
20 anys la personificacio del model

Barcelona de gestio Urbana (que es

quelcom mes que urbanisme) es pot
personificar en la persona que ha triat els
diferents responsables d'urbanisme, de

('arquitectura, dels projectes urbans i que,
per tant, a ell li correspon en molts casos
haver pres per a be o per a mal I'ultima
decisio.

Les linies basiques del model son ben
conegudes:

® Obertura de la ciutat al mar (abans
van ser el Port Vell i la Vila Olimpica, avui
son el front maritim i Diagonal Mar).

40 Regeneracio del centre, Ciutat Vella
ahir, Example avui.

Rambla Taulat

® La renovacio, reciclatge i
reutilitzacio dels teixits, especialment a
la periferia.

® Les arees de nova centralitat i arees
olimpiques com a tractaments especials,
la Vall d'Hebron, carrer de Tarragona...
abans, avui podria ser el Forum 2004 o la
Fira 2000,

® L'esponjament d'una ciutat densa i
compacta, com a necessitat. Abans van
ser la politica de places disperses i
('espai public. Avui son els eixos civics,
els carrers per a vianants, la bicicleta, els
canvis de seccions viaries, o ('increment
de les zones verdes (80 ha en els ultims
quatre anys).

® Les infraestructures, les rondes o el
Nus de Glories abans del 92, avui
tanmateix, ('accent es posa on la nova
estacio del TGV o la reintroduccio del
tramvia.

Abans i ara, aquests sis objectius s'han
abordat amb tecniques urbanistiques
delicades, es a dir, posant ('accent mes
en el detail, quasi en la mateixa

arquitectura que en la programacio
abstracts del pla. El que podriem

denominar projecte urba o pla projecte.

Com a conclusio d'aquesta questio diria
que davant les teories de manta de
model o dels dubtes pel que fa a si hi ha
model Barcelona, jo mantinc que el
model existeix, i que aquest es el mateix
que s'aplica des de fa vint anys, amb
alguns matisos o ajustaments d'acord
amb la conjuntura de cada moment, de la

r

situacio del mercat, les necessitats o les
demandes ...

Aquest Ilibre ens ajudara a entendre quina
ha estat I'evolucio i ('actual aplicacio del
model Barcelona pel que fa a l'urbanisme

i poder avaluar aixi quin es el seu
moment, les prioritats i aquelles altres
questions sobre alto en que la ciutat i els
seus agents publics o privats estan
centrant una part important de les seves
energies i recursos.
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III - Quins han estat els canvis mes

importants en els ultims quatre anys?

Es una realitat que algunes coses han

canviat, i des del meu punt de vista i pel

que fa al tema que ens interessa, sense

cap mena de dubte el de mes pes ha

estat I'aparicio politica dels districtes.

Amb la descentralitzacio politica i

administrativa impulsada en aquest ultim

mandat, des de 1995 no ha canviat la

politica urbanistica, sing que el que ha

canviat son les maneres de fer-la o el

"modus operandi". Els consells de

districte i els regidors de districte tenen

molta mes presencia i capacitat no

solament pel que fa a la facultat de

prendre decisions, sing que tenen

disponibilitat economica a traves dels

fons d'inversi6 del districte i les

competencies que exerceixen en el

proces de decidir qui i com elabora els

projectes i fins i tot de decidir pel que fa

a I'execucio de les obres.

En un debat conceptual, I'aplicacio del

principi de la subsidiarietat, la presa de

decisions mes propera al ciutada i amb la

participacio directa d'aquest no pot ser

valorada mes que positivament. Des del

punt de vista de la coherencia global,

evidentment es poden plantejar algunes

contradictions.

A aquest primer factor, desitjat

voluntariament, que respon a una

determinada manera d'entendre el govern

de la ciutat, s'hi han d'afegir dos factors

que sens dubte incideixen en els resultats

de I'aplicacio de les politiques
urbanistiques a Barcelona.

El segon seria I'aparicio de nous agents

publics, que han anat agafant pes en la

gestio urbanistica de la ciutat. Les

societats de capital majoritariament

public, pero amb participacio privada, es

a dir societats mixtes i amb una amplia
capacitat en el seu territori com ara

ProEixample o Pro-Nou Barris, en son un
exemple.

Creades amb I'objectiu d'impulsar
actuations tendents a la rehabilitacio

urbana, la recuperacio d'espais Mures, la
reurbanitzacio o la millora viaria i/o la
coordinacio d'actuacions tendents a la
millora de I'espai urba en cada un dels
districtes. A aquestes dues societats (que

segueixen el model Pro-Ciutat Vella,

PROCIVESA, amb algunes particularitats),

caldria afegir- hi les noves competencies

assumides per l'Institut Municipal

d'Urbanisme , IMU, en l ' impuls a la gestio

del sol i la quasi exclusiva en la

contractacio i direccio de les obres en

projectes de ciutat, amb col • laboracions

externes d'enginyeries i consultories. Hi

ha 14 nous agents publics actuant a

Barcelona!

Aquest panorama confirma un escenari

en clue el models o les politiques son

executats per agents publics diversos en

disposar aquests dels recursos

economics i de competencies per dur-los

a terme. Vol dir aixo que estern portant a

terme un model de ciutat diferent, sigui

aquest millor o pitjor que el reconegut

anteriorment?

Crec que no es una cosa tan senzilla,

I'execucio de la politica urbanistica es du a

terme de manera diferent, per diversos

agents i en tot cas el que es podria o

s'hauria de questionar son els resultats

concrets. Caldria discutir la qualitat de les

obres executades, el nivell de les

arquitectures o si el mateix procediment

de presa de decisions es el mes eficaq, no

solament des del punt de vista quantitatiu

o economic, sing des del punt de vista

mes global de ('excel-lencia dels resultats.

Aquesta nova situaci6 no s'hauria

d'aprofitar per questionar I'existencia o

no d'una determinada politica: que es en

grans Iinies Ia del "model Barcelona",

sing en tot cas questionar els seus

resultats cas per cas, projecte per

projecte, obra per obra i en consequencia

fer una valoracio de qui o quins la han

dut a terme.

El tercer factor diferencial d'aquest Oltim
tram ha estat sens dubte el major pes
relatiu dels agents privats en la

construccio de la ciutat. Em refereixo no
als constructors o promotors immobiliaris

classics que han actuat a la ciutat
tradicionalment produint edificis

d'habitatges i d'oficines.

Faig referencia a les grans operacions
urbanistiques del nord-est de la ciutat on
I'estrategia de desenvolupament va ser
dissenyada amb la participacio de
promotors privats. A diferencia del cas de
la Vila Olimpica, per exemple, on la gestio
i la urbanitzacio del sol es va decantar
cap a un agent public (VOSA) i solament

Diagonal Mar

PER Diagonal-Poblenou

La Maquinista
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Prim

Colorants II

Residencial Maquinista

per a la construccio dels edificis es va
delegar en empreses constructores-
promotores; avui, donades les plusvalues
que genera Barcelona en les operacions
de transformacio, es va preveure des del
comencament la implicacio de recursos
privats a traves de les juntes de
compensacio en tota l'obertura de la
Diagonal a traves del Poblenou o de les
grans operacions immobiliaries de la
Sagrera a les zones denominades
Colorants o Maquinista.

Per tant, davant d'altres moments
historics, durant aquests vint anys en clue
la ciutat no solament ha dissenyat el seu
futur, sing que I'ha gestionat i I'ha
finangat centralitzadament, darrerament
s'ha canviat el sistema de la gestio. Es
prenen decisions i es financen actuacions
des de quinze centres diferents i algunes
de les transformacions mes importants
son financades i gestionades directament
pels propietaris-promotors privats que,
per tant, no solament les adapten a les
seves disponibilitats financeres, sing que
tambe les discuteixen des de la logica
privada de les qualitats i els costos dels
serveis.

Per tant es en "I'aplicacio del model" on
poden trobar-se diferencies de matis i
sera quan as puguin comparar els
resultats, quan haurem de fer balanq.

2a renovacio

MPGM Glories

En aquest nou escenari, el paper de
I'Ajuntament es mes de referencia, de
direccio global, de coordinador
d'actuacions, d'exigencia de qualitats
tant en la urbanitzacio de I'espai public
com en la qualitat de I'arquitectura dels
edificis, que en acci6 directa. Es un paper
d'inductor a la transformacio urbana
d'aquells teixits obsolets, o que
necessiten un canvi de rol en el conjunt
de la ciutat.

Aquesta situaci6 arriba al limit en el cas
de Diagonal Mar quan ('interlocutor es un
unic propietari, un unic promotor i un unic
dissenyador per a una operacio de
340.000 m2 de sostre i mes de 2.000
habitatges, en una posicio clau en front
del mar. Corn aconseguir fer ciutat en
aquestes circumstancies? Realment els
conflictes d'interessos es posen en
evidencia en major mesura que quan la
ciutat directament desenvolupa i finanga
els sews plans i projectes.

En aquest cas, despres de Ilargs debats,
hem confiat en el talent dels arquitectes i
esperern encara de la capacitat de les
arquitectures, per garantir la resoluci6
d'una peca tan important per a ('sky-line
de Barcelona.
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IV -Barcelona, davant la impossibilitat

fisica de desenvolupar-se en extensio

(com Madrid que to una superficie sis

vegades mes gran), ha defer de la

necessitat una virtut i convertir els

processos de renovacio urbana en Punta

de Ilanga del seu model.

Veurem, en la primera part del Ilibre, una

serie de presentations fetes pets

mateixos autors: Lluis Cantallops, Carles

Teixidor i Oscar Tusquets, en el front

maritim, de tom s'ha concretat el proces

de configuracio de la fagana urbana i en

d'altres presentations d'Emili Donato,

Jordi Bellmunt i Joan Busquets tom la

reutilitzacio dels espais actualment

marginals de la ciutat, a Sant Andreu,

...........

recobraran el seu sentit a troves d'un

proces de transformacio liderat per

I'Ajuntament. En tots els cases son

actuacions amb escas pes public, pero

en tots ells hi ha hagut un contacte

directe amb els autors i amb els

promoters privets amb I'objectiu de fer

prevaler les idees generals que solament

tenen sentit si es mante I'escala de ciutat

per donor coherencia especial als

processos. Son diferents tent pel que fa

als seus graus de maduresa com a les

velocitats o temps d'execucio.

La Z invertida que configure el territori

compres entre el Nus de la Trinitat, la

plaga de les Glories, la Diagonal fins al

mar i el front maritim constitueix

I'operacio urbanistica amb mes

transcendencia en el teixit de la ciutat per

la seva escala metropolitana, perque

peso en jot tote I'area del Poblenou i la

trama Cerda, per primera vegada en

contacte amb el mar.

Els projectes urbans presentats pets seus

autors expliquen les prbpies logiques,

pero tambe haurem d'entendre'Is des de

la Ibgica de la globalitat, com a exemples

concrets d'una idea global que abasta

350 ha de sbl urba en transformacio.

En aquesta fase del proces urba s'ha

abordat un altre dels temes pendents de

Barcelona. Mai fins era s'havia impulsat

un programa de preparacio del sol per

resoldre el deficit de I'habitatge a la

ciutat.

Per primera vegada en aquest model

evolutiu s'ha introduTt el terra de

I'habitatge com a prioritat i s'ha
aconseguit amb operations de renovacio

urbana la generacio de sol per a mes de
20.000 nous habitatges en aquesta area

del Hord-est de la ciutat.

La renovacio dels teixits, to en la plaga de
les Glories el punt central. Des del PGM
quedaven per resoldre la confluencia de
les dues principals vies del Pla Cerda, la
Gran Via i la Diagonal (a mes a mes de la
Meridiana) i la treacle d'un gran part al
voltant de factual edifici intercanviador-
aparcament.

Aquest es un dels grans plans d'aquest
mandat, que s'aprofita per crear un nou
front amb mes de 600 habitatges, de care
a la Meridiana - Sud davant de I'Auditori i
del Teatre National. Aquest pla, ja

aprovat, ha estat elaborat pel Servei de

Planejament de la ciutat i no planteja, de

moment, la possible remodelacio de

I'edifici d'aparcament per deixar passer la

Diagonal. Planteja, no obstant aixo, una

nova anella viaria molt mes amplia que

deixara I'edifici, Iluny i aillat, com un

objecte del part.

En un altre bloc tematic trobarem textos i

imatges que ens acostaran a aquelles

idees i actuacions que hen tingut tom a

escenari I'espai public. Petites places o

jardins en que el mes destacable es la

seva petite escala, la seva Pete

significacio a nivell global pero molt

importants per millorar puntualment la

qualitat del barri. Veurem tom una

determinada politico pel que fa al mobiliari

urba, tom la portada a terme a Barcelona,

pot definir una determinada culture del

propi espai public, i contribueix a la

cohesio global de I'espai esmentat.

La uniformitat de tote la ciutat en el

tractament del mobiliari, on no hi pot

haver diferencies entre centre historic i

periferia, seria una caracteristica de

Barcelona donat que son aquests

elements els que constitueixen

('equivalent al mobiliari interior de

I'habitatge, de I'habitatge col-lectiu, de la

ciutat, la case de tots.

Ens interessen tambe en aquest bloc tots

els aspectes que tenen a veure amb

I'accessibilitat, eixos de vianants o eixos

civics i la discussio referida a un cert

Ilenguatge expressiu en els parts mes

recents. En definitive, ens referim aqui a
aquella part de la ciutat mes realment

publica, al buit urba, on to Iloc tot allo

que es mes propi de la ciutat: el
retrobament, I'espai mes ciutada, I'espai
del vianant.

Els desnivells, la topografia, la
il•luminacio, la vegetacio, el paviment, les
rampes... son els temes de debat i
explicacio per conformer o reinventar un
nou paisatge natural i abstracte per
incorporar-lo a la ciutat.

Les politiques de I'espai public son sense
cap mena de dubte un dels trets
diferenciadors de Barcelona.
L'esponjament (en una ciutat on
I'especulacio havia fet desapareixer els
interiors d'illes buits de Cerda), era
imprescindible. L'estrategia per
augmentar les zones verdes, la
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Jardins Olga Sacharoff

Marquesina Foster

Fanal de I'Eixample

introduccio del carril bici en tots els
projectes actuals, ]'increment de

i I'amplada de les voreres reduint I'espai
roddt al carrer d'Arago o a I'avinguda
Meridiana son exemples d'aquesta
estrategia.

No obstant aixb, el projecte ja realitzat en
el Oltims anys que jo destacaria sens
dubte seria el cobriment de I'autopista
urbana que es la ronda del Mig, al pas
per Sants, a I'algada del carrer del Brasil.
No solament pet que significa de millora
ambiental i de qualitat urbana, no
solament pel delicat disseny dels
arquitectes municipals Jordi Henrich i
Olga Tarraso, sing per l'impacte en la
recuperacio espacial d'una nova rambla
que ha canviat absolutament la percepcio
del barri.

La mateixa ronda del Mig, la importancia
de la qual valorem avui mes que mai en
patir les molesties dels treballs de
cobriment, tindra un valor estructurant
molt mes gran en acabar les obres
projectades per Cartes Teixidor, que li
donaran continuitat des de ]'Hospital de
Sant Pau fins a la Meridiana. Aquest tram
de 4 km de la ronda del Guinardo,
sempre pendent, permetra el recorregut
complet des de la tambe remodelada
plaga Cerda a la porta de ponent sobre la
Gran Via, fins a la porta nord a la
Meridiana.

Per acabar, vull destacar en aquest bloc
tematic el gran parc de Diagonal Mar i el
Jardi Botanic, projectats per Enric
Miralles i Cartes Ferrater.

El parc de Diagonal Mar, planteja una
nova relacio de l'aigua amb l'avinguda
Diagonal, acompanya els conjunts
d'edificis alts en el seu recorregut
perpendicular a la nova avinguda, i sera
entre els nous, el parc urba mes gran de
la ciutat, amb unes 17 ha d'extensio.
Tindra una posicio equivalent al parc de
la Ciutadella (aquest Oltim una mica mes
gran) pel que fa tant a la ronda Litoral
com al Poblenou.

El Jardi Botanic, situat a Montjuc amb
I'objectiu de recuperar un antic abocador,
to dos plantejaments molt suggeridors_
D'una banda, la proximitat topografica, la
manera de descompondre el pendent
amb una malla triangular i com a traves
de murs de terra compactada i armada
es dona solucio als recorreguts. De I'altra,
la recreacio ambiental i vegetal dels
diversos mediterranis existents en el

planeta. Son aquests dos projectes, el
segon ja quasi una realitat, els dos pares
de major interes a la ciutat_

El tercer gran parc, encara en fase de
projecte, realitzat per Cartes Casamor i
Marta Gabes, del Servei de Projectes de
la ciutat, aborda possiblement la
confluencia mes conflictive de la nova
Diagonal. Es la cru'illa Diagonal-Pere IV,
on les dues "diagonals" generaran un nou
buit de mes de 7 ha de forma triangular,
amb la hipotenusa descansant a la
Diagonal.

L'aigua, la inclusio d'una central de
tractament de residus urbans, un pont i la
modificacio topografica son els
arguments d'aquest espectacular
projecte.

A la tercera part del Ilibre "La intervencio
en els teixits i edificis de la ciutat", ens
aturarem en una reflexio sobre el centre.

El centre actual, I:Eixample, que va ser la
periferia el segle passat, avui dia es sens
dubte la imatge urbana de la propia
ciutat. S'arriba a confondre Barcelona
amb I'Eixample. La malla to tal capacitat
de reconeixement, que sembla el tot.
L'Eixample to tal magnitud relativa que
sembla la ciutat mateixa.

Tanmateix, es un model prostitut per
I'especulacio dels anys 60, amb una
sobredensificacio dels interiors de les illes
i amb uns atics i sobreatics que el fan
menys habitable. J. Vilarroya i
J. Carbonell analitzen la manera, suau
pero persistent, d'anar, a poc a poc,
recuperant I'esperit inicial del projecte
amb imaginacio i sense grans
aportacions de recursos publics, per
esponjar aquesta ciutat tan compacta.

Tambe aqui veurem una serie
d'arquitectures sobre arquitectures,
d'intervencions sobre edificis i teixits
existents.

Es possible que el cas mes paradigmatic
siguin els dos mercats: la Boqueria i
Santa Caterina. En el primer Clotet i
Paricio fan una aproximacio silenciosa i
precisa. Corn uns bons cirurgians,
netegen les adherencies i fan ressaltar el
millor de la gran coberta existent, amb un
excellent resultat. En I'altre cas,
I'ai,roximacio es mes sorollosa i barroca.
Amb la seva manera de fer tan personal,
Enric Miralles ens demostra com es fa
que sembli senzill allo que es complex,
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Av. Meridiana Obertura de la ronda del Mig al Guinardo Parc de Diagonal Mar

Jardins de Montserrat Hoig

donant la volta a ('edifici , sobreposant-li

una nova gran coberta. Dues

aproximacions radicalment diferents en

dos Ilocs molt sensibles.

Tampoc es facil el repte de Cristian Cirici,

que ha d 'encaixar dues noves facultats

entre els carrers de Tallers, Elisabets i

Montalegre davant de la Casa de la

Caritat. La mecanica es la de crear un

edifici perforat per patis que recreen un

laberint de Hum a la planta baixa,

En Is politica de consolidaci6 dels seus

espais Museistics , la Fundaci6 " la Caixa"

aborda I ' ampliaci6 del Museu de la

Ciencia amb un projecte dels germans

Terradas i la reconversio de la fabrica

Casarramona , obra original de Puig i

Cadafalch , amb la mateixa estrategia

Jardi Botanic

subterrania . En ei primer cas per no

competir amb !'edifici existent i a mes per

aconseguir una gran coberta que es

convertira en la nova plapa piiblica i

cultural del barri . En el segon cas per

organitzar no solament el nou acces, sing

per donar cabuda al programa mes public

o col•lectiu del nou edifici cultural.

El mes recent dels grans projectes sobre

edificis existents es sense cap mena de

dubte la futura Biblioteca de I'Estat a

Barcelona , que s'ubicara a ('antic Mercat

del Born . El Concurs National, atorgat

recentment , el van guanyar Enric Soria i

Rafel Caceres.

Com que he estat membre del Jurat, puc

comentar sense por d'equivocar-me que

des del primer moment aquest projecte
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va estar antra el petit Hombre de favorits.

Els representants del sector "expert en
biblioteques" el van defensar per la bona

organitzacio i funcionalitat com a tal, com

a futura biblioteca. I els arquitectes tambe

el vam tenir antra els millors des del

comenpament per la intelligent solucio

d'ampliar la primera plants i donor-li aixi

una dimensio mes operativa, per la

transparencia, per com resolia la relacio

amb I'estructura existent i per la

suggerent posicio de la Sala de Lectura.

En definitiva, es segur que aquest encara

projecte, sera I'ultima per^a per acabar de

revitalitzar el barri de la Ribero en aquesta

zona, Ilindant ja amb I'Estacio de Franga i

el part de la Ciutadella.

Per acabar, es tracten les actuations a

Ciutat Vella en aquest ultim periode per

part de Pere Cabrera. Una vegada

abordades les mesures de xoc initial,

hem de reflexionar perque aquest sector

patrimonial de la ciutat recuperi els valors

que li son propis. La revitalitzacio

economics, social i residential hauria de

continuar sent el criteri basic d'un dificil

proces.

Ciutat Vella ha estat un Iloc on s'ha

produ'it la superposicio de formes

d'organitzacio espacial que ha deixat

substrats diferenciats en la forma Urbana.

Assegurar-ne el manteniment, a la vegada

que aconseguir-ne la integracio `'normal"

a la rests de la ciutat ha estat un dels

objectius de tantes actuations

urbanistiques acumulades al Ilarg de tots

la seva historia.

Les darreres actuations a Ciutat Vella,

sobretot els darrers enderrocs, son les

politiques urbanistiques mes criticades

per alguns professionals.

Hauriem de convenir que I'esponjament

o "sventramento" es comenca a produir

quan es va aprovar el Pla de reforms

interior, ara fa uns quinze anys. Es va

continuar gestant quan es van dur a
terme les expropiacions, durant tot
aquest Ilarg periode i no avui, quan s'han
fat els enderrocaments. Va haver-hi
temps de sobres per a lamentations.

Ames, el que va ser bo ahir per far Iloc al
MACBA de Richard Meier, o per crear la
nova plaga de I'Esglesia de la Merce, ha
de ser bo igualment per encabir les novas

facultats a la Casa de la Misericbrdia.

Part Diagonal -Pere IV
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Els enderrocaments, malgrat

I'espectacularitat, tenen poquissima

incidencia en el conjunt edificat, molt per

sots de I'1 %, i han afectat edificis

d'escas valor. No obstant aixo, les

arquitectures de substitucio tenen un

nivell desigual, la qual toss no ens ha de

sorprendre pas. Passa com a la rests de

la ciutat i com en altres ciutats.

A partir d'allo ja realitzat, que es molt i
globalment positiu, s'ha de repensar

factual adequacio dels instruments de
regulacio urbanistica i patrimonial, dels
programes d'actuacio i dels projectes

encara per executor. Es per aquest motiu

que estem implementant un conveni de
col•laboraci6 amb la UPC perque el seu

Departament d'Urbanisme desenvolupi

una analisi i un diagnostic que ens ajudin

a definir un projecte urbanistic global per

a Ciutat Vella, que defineixi les areas

d'actuacio prioritaria, els ajustaments en
la zonificacio i les ordenances, en

definitiva, una revisio a fons dels PERI

sots la direccio i responsabilitat del
professor Joan Busquets.

En el seguent apartat, el quart, s'aborden
els aspectes relacionats amb la memoria

histbrica, el patrimoni i I'escultura publics-

Els treballs del nou Cataleg presentats

pets seus responsables directes, Jordi

Rogent i J.A. Tajadura, plantegen dues
novetats conceptuals interessants. La
primera saris la incorporacio d'aquelles

arquitectures recents que per la seva

qualitat han de ser tingudes en compte

com a bens d'interes local, es a dir

municipal. Aquestes obres no apareixien

en ('anterior Cataleg ja que el tall es

produ'ia amb I'arquitectura modernists

pets voltants de ('any 1910. Practicament

no s'hi incloia cap edifici del moviment

modern, GATPAC, ni per suposat de

J.A. Coderch. Aixo, tom s'explica, s'ha

esmenat, reconeixent aquelles
arquitectures mes recents, fins als anys

60, per poder mantenir uns carts

distancia en el temps i permetre uns
perspectiva mes tranquil-la.

S'hi han incorporat, a mes, arquitectures
industrials, i elements tom xemeneies o
diposits que ens ajuden a reconeixer la

nostra historia recent. A mes, perque no

s'entengui la incorporacio al Cataleg com
un castig excessiu, en els casos que aixo
es possible, la mateixa inclusio permet

canvis d'us o interventions en I'edifici

amb I'objectiu que la catalogacio no sigui
uns afectacio, sino fins i tot un estimul.
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Museu de la Cizncia

per a I'objectiu principal que no es altre

que la conservacio de I'edifici.

Aquestes idees, a part d'una major
precisio i concrecio pel que fa a aquelles
parts de I'edifici protegides i aquelles
altres que no ho estan o les interventions

que malgrat la catalogacio d'entrada
semblen possibles, milloren en quantitat i
qualitat el cataleg.

Els dos ultims apartats "La ciutat
complexa" i "L'espai metropolita",
aborden per part del Cabinet d'Estudis
Urbanistics que dirigeix Juli Esteban,
coordinador tambe d'aquest Ilibre, aquells
temes mes transversals i que ens
permeten entendre d'una manera mes
complete el moment actual de la ciutat.

En aquest capitol veurem aquells temes
que giren al voltant de I'habitatge i les
activitats economiques tom dues de les
variants fonamentals dels usos
caracteristics de la ciutat de Barcelona i
la seva relacio amb les logiques

d'actuacio urbanistica.

Temes de tanta actualitat tom el del preu
del sol i les dificultats per aconseguir
habitatge assequible s'han d'entendre en
el nostre cas en un sentit mes global i per
tent, no es poden plantejar dins de
I'estricte ambit municipal.

EI rol de la ciutat central com a nou
districte terciari metropolita i la nova
oportunitat d'acollir aquelles industries
urbanes compatibles amb la residencia i
necessitats de centralitat i d'urbanitat.
Corr donar cabuda a aquests sectors
emergents dins la ciutat compacta i
complexa.

^.

Illa Misericordia

Les arees de nova centralitat amb la seva
gran superficie comercial com a model de

motor economic en les noves polaritats, i

la possible alternative de futur que ens

ofereix la culture com a nou sector
estrategic per a la renovacio urbane-

Aquests i uns altres aspectes

desenvolupats per Juli Esteban i Amador

Ferrer ens Porten a I'ultim apartat en que
s'aborden aquelles questions mes

territorials.

La necessitat d'establiment d'un sistema
clar d'espais Iliures metropolitans i la
seva relacio amb Barcelona, i de la
urgencia d'un pla territorial metropolita
amb I'objectiu de protegir aquests espais
intersticials entre les diferents polaritats
urbanes consolidades son els temes
centrals del capitol.

Aspectes tom la demografia o el paper
de la xarxa de ciutats metropolitanes
entren en contradiccio amb I'us i I'abGs
del sol urbanitzat aquests ultims anys, en
els quals no s'ha acanseguit ni tan sols
I'abaratiment del preu del sol a base de
poser quantitat de sof en el mercat.

EI sentit coma hauria de dur-nos a pensar
que potser seria millor reutilitzar les
ciutats existents.

La reutilitzacio d'una important Pere de la
ciutat, la renovacio del Poblenou, es sens
dubte, per a mi, el terra del present
mandat i justifica la idea de continuitat
del model en el futur immediat.

Aquest treball, en el qual molts hem
posat un gran interes, ha estat redactat
pets arquitectes de la case, Pau Batlle,
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Hospital antituberculds. Sert
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Aurora Lopez i Aurea Gallen, dirigits per

Ricard Fayos, director dels Serveis de

Planejament.

Les mes de 100 illes; que ocupen una

posicio central en el sistema metropolita,

en contacte amb el mar, amb una
excellent accessibilitat i prop del centre

urba, son una gran oportunitat per a

Barcelona, i ara tots, tots administrar

amb cautela aquesta oportunitat_

EI manteniment del caracter industrial del

barri, redefinint factual concepte

d'activitat economics, per potenciar la

implantacid de nous sectors productius;

el reconeixement dels habitatges

existents; la conservacio del patrimoni

arquitectonic industrial i les possibilitats

de reutilitzar-lo: la creacio de nous

elements d'estructura urbana; el
manteniment del complex teixit urba del

r ^ rr_P^9x
LJ ^ f:3 I r III

®•IS5o7^ra•a ^_ ^+°I 7 rkJ ^^^7iA'.=r^'^^I

py^e^3S I

11 iN.^9 ^ ~'^'ll^^

ppp

^-^ (-}
^ ^

5A

^^ t

^ ^I ^ ^ ^^^ Q. G G G^ '.S ^6^^'
^
i:^ Per 11

J_ ^'¢1 f {l^
.^ -^,^

^^^.i^^s^'1^.^ 4 <L
y^?Fm:l^i ! ^9 115?d a,. - i 6 I^^ `_ ,^

° ^;Y
CITi"] '.^^ `^ ^^ ^:.! _f7a'^"^ ^.. <^^•. ^-^"''i-4:. .^._ _ 1 4.^L^'^̂ r ..

Poblenou. Estructura urbana i criteris urbanistics

Habitatges a la Barceloneta. Coderch

Poblenou; la barreja d'usos i d'activitats;

la possibilitat de generar reserves per a

grans actuations estrategiques a nivell

metropolita... son Homes alguns dels

reptes que ens hem plantejat en aquest

darrer tram del mandat.

Es tracts de posar en jot el prestigi de la

ciutat tom a atraccio per a noves

inversions i que aquestes no siguin I'antic
centre comercial tom a motor economic.

sino un ampli ventall d'activitats

emergents relacionades amb la

informacio, la creativitat i la cultura, es a

dir, aquelles que generen mes valor afegit

i necessiten una posicio propera al centre

i compatible amb la rests de la ciutat.

Es una fase mes d'aquest "model

Barcelona" d'obrir-se al mar, de tom

reciclar els seus teixits mes obsolets, de

generar noves arees de centralitat, de

mes espai public de noves i millors
infraestructures per millorar

I'accessibilitat.

En definitiva, res de nou i tanmateix un

gran repte, perque poques ciutats tenen

una altra oportunitat tom aquesta en
quantitat de sol i en qualitat urbana per la

seva posicio.
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Ricard Fayos
1

ll+ L'actual periode des de la

perspectiva de I'urbanisme recent

La importancia i espectacularitat de

moltes de les operacions urbanistiques

recents a la ciutat semblen restar

importancia al moment actual. Pero en

aquest moment es projecten els conjunts

d'habitatges que han de constituir els

barris de la Barcelona del futur. Aquestes

noves arees urbanes abasten una

dimensio significativa fins i tot

considerada en el conjunt de la ciutat,

equivalent a unes quantes vegades les

operacions residencials olimpiques.

En els ultims vint anys del segon

mil-lenni, la ciutat de Barcelona ha viscut

uns dels periodes mes importants de la

seva historia urbana. En les dues

decades que acaben aquest any, la ciutat

ha enfocat de forma successiva objectius

aparentment molt diferents en la seva

tematica.

Al comenpament va ser la politica de

requalificacio urbana que, mitjanrant

actuacions que centraven l'interes en els

espais Iliures, carrers i equipaments,

havia de posar al dia una ciutat, que

despres dels anys de la dictadura

presentava uns deficits importants.

A la meitat dels vuitanta va comengar el

desenvolupament del projecte olimpic

que, entre moltes altres coses, permetria

Barcelona dotar-se d'una estructura

urbana potent sobre la qual recolzar un

projecte de ciutat competitiva en el marc

europeu. Sense desatendre les questions

quotidianes dels barris i de la ciutat, es

va for el primer pas de I'obertura de la

ciutat al mar amb projectes tan

significatius com el Moll de la Fusta i la

Vila Olimpica, entre altres. A la vegada, les
actuacions en materia d'infraestructura

viaria, litoral i ferroviaria farien entrar en
joc zones urbanes marginades fins a
aquell moment.

Una tercera etapa, en algun moment
anomenada segona transformacio, va
centrar I'interes en el sector del Ilevant de
la ciutat. Es va definir en aquell moment
el front urba del litoral del Poblenou, la
prolongacio de I'avinguda Diagonal, i la
reorganitzacio ferroviaria i urbanistica del
passadis de Sant Andreu-Sagrera on es
preveu I'estacio del TAV. Tres eixos basics
per a la reorganitzacio dels districtes de
Sant Marti i Sant Andreu.

Realitzacions del periode 1979-1999

26 ,, 1 Els projectes urbanistics de la renovacio urbana



AI costat d'aquests tres importants

capitols de la historia urbana recent,
podria pensar-se que els ultims quatre

anys han estat pot significatius des d'una
optica urbanistica. Sobretot perque el
territori de la ciutat sembla ja tot ocupat i
el model urba del PGM en certa manera
exhaurit.

EI planejament i I'actuacio sobre els
elements de I'estructura viaria basica han
estat centrats aquesta vegada sobre els
components interiors del sistema. Es el
cas de les actuations sobre el I Cinturo:
reordenacio de la plar^a Cerda, el
cobriment de Badal-Brasil-Carles III i
reforma de la plaga Lessees. Totes amb
objectius de millora de la qualitat urbana i
ambiental dunes infraestructures

realitzades en la dictadura amb unes

exigencies de qualitat molt baixes.

Altres plans han treballat en propostes

d'ajust de la xarxa viaria basica en la linia
d'etapes anteriors. La revisio i el
redimensionat de I'avinguda Hospital

Militar o la reordenacio dels recursos al
tunel de la Rovira en la Boca sud,

impliquen desafectacions importants tan
significatives tom ho van ser al seu dia la
supressio de la Via 0 al barri de Gracia, o
Drassanes o Cambo a Ciutat Vella.

Pero I'aportacio mes especifica de
factual periode, es la projeccio dels
teixits urbans que constituiran els barris

de la futura Barcelona, aquella que

s'organitzara sobre I'estructura urbana

•creada en les dues etapes anteriors i que
ha de significar la consolidacio de les
transformations previstes. De fet, en

aquest periode i tambe en el segment
s'acabaran de perfilar els aspectes
formals de I'espai de residencia, que
tanta importancia ha tingut historicament

en la formacio de les ciutats.

L'espai residential ha tingut a Barcelona

algunes constants mantingudes al Ilarg
de molt temps corn son I'escala petita de
les operacions, la referencia a la
morfologia de I'Eixample, la confianpa en

el carrer traditional, les algades de
I'edificacio controlades, etc. Aquestes

constants, trencades en molt pots
moments de la historia, son presents fins

i tot en operacions recents tom la Vila

Olimpica.

En alguns dels projectes que ja han

comengat a prefigurar aquests teixits

residencials s'observen algunes

caracteristiques que son propies del

Estudi d'alternatives per a I'ordenacio de

I'av. Hospital Militar J.A. Tajadura i M. Franco
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Proposta per a una ilia del front maritim.

Carles Ferrater

t.t EI planejament 1995-99: Barcelona canvia d'escala 27

^d3^



periode i que signifiquen una ruptura de

les constants exposades anteriorment,

corn ara la major escala i I'aparicio de

noves formes urbanes d'agregacio

residencial que es interessant comentar.

Maqueta de I'ordenacio de la nova Diagonal
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Propostes tipologiques per al sector

residencial de la Maquinista. J. Busquets

Les diverses formes urbanes que constitueixen
el front maritim del Poblenou

Un altre aspecte diferencial es el referit

als parametres urbanistics amb que

operen els plans de desenvolupament

residencial i, en concret, I'edificabilitat i

els estandards que fixen la reserva de

sistemes.

Aquests parametres, establerts pel PGM

]'any 76, haurien estat aplicats en

operacions menors encara avui dia en

casos d'execucio, si se n'exceptuen el

Clot de la Mel i la Vila Olimpica.

Els plans que es desenvolupen parteixen

d'agl.lests parametres i en consequencia

configuraran uns nous barris amb una

densitat molt mes baixa que la ciutat

coneguda actualment, i amb un sistema

d'espais Iliures i equipaments generos i

divers. Aquesta nova imatge suposara un

important canvi de percepcio de I'espai

urba, especialment si pensem que barris

sencers corn la nova Diagonal. front

maritim, Diagonal Mar, o Sant Andreu-

Sagrera s'estan projectant amb aquests

parametres.

2

• La projeccio dels nous barris

L'objectiu urbanistic mes destacable del

programa municipal per a ('actual periode,

va ser, sens dubte, I'habitatge. Despres

de desenvolupar en ('anterior legislatura

el planejament mart que va definir els

principals eixos de transformacio, restava

el desenvolupament detallat dels diferents

teixits, constituits en gran part per

residencia.

Corn abans s'esmentava, la transformacio

proposada despres del 92, afecta la zona
est de la ciutat i en concret els districtes
de Sant Marti i Sant Andreu. Els eixos de
la Diagonal, el front maritim i la Sagrera,
estructuraran un conjunt de teixits urbans
que en total disposen d'un potential de
17.000 habitatges.

Des dels plans que definien aquests eixos
es proposava tambe, mitjangant
regulacions especifiques, la morfologia
dels teixits. Les formes adoptades en
cada cas venien clarament pautades per
les formes de I'entorn, encara que de
manera flexible.



Forum Universal de les Cultures. Barcelona 2004.

Barcelona Regional

En el cas de I'area de transformacio de la

Diagonal, es I'eixample industrial del

Poblenou, amb Ileugeres distorsions

degudes als assentaments originals, el

que va marcar profundament I'ordenacio

proposada: la malla Cerda es present a

tot el sector i fins i tot hi ha una part
important d'edificacio (que el pla Integra),

organitzada seguint les traces de

I'Eixample. La morfologia proposada per

a les illes respon al model traditional

existent a I'Eixample central, a excepcio

de les que corresponen a la fagana mar

de la Diagonal, on es va adoptar una idea

que perm et mantenir la posicio de

I'edificacio vinculada als carrers i
disposar d'un espai Iliure public a

('interior i donar a les edificacions

perpendiculars al mar una Ilibertat

d'algades important que aconsegueix

singularitzar el front de I'avinguda.

EI denominat front maritim es I'ultim tram

de la fagana maritima de la ciutat i tambe

el punt en que, I'igual que a la Vila

Olimpica, I'Eixample de Cerda entra en

contacte amb el mar. Tambe aqui va

adoptar-se una actualitzacio de I'illa que,

en aquest cas, obre I'espai public interior

cap al mar.

Les peces residencials que constitueixen

les vores del passadis verd de Sant

Andreu-Sagrera son morfolbgicament

heterogenies, donada la diferencia que hi

ha entre una banda i I'altra o fins i tot

entre els diferents sectors en que es pot

entendre que esta subdividit el part lineal

previst.

La flexibilitat que preveien tots aquests

plans marc pel que fa a la definicio de la

morfologia dels teixits: ha donat la

possibilitat de variations importants en el
moment que els plans de

desenvolupament, normalment plans

especials: han concretat I'ordenacio

definitiva. Dintre del proces de

construccio de la ciutat, la redaccio del

planejament derivat es un moment

important donat que hi son presents els

operadors que defineixen el projecte de

promocio de cada peca. Si en el

planejament marc la visio de conjunt i els

aspectes relacionats amb I'estructura de

la ciutat son els elements centrals de les

propostes, en I'escala intermedia dels

plans de desenvolupament, son la idea

de promocio y la discussio morfologica

els que centren I'atencio dels plans.

En aquest ultim camp de discussio

s'observen dues actituds ben diferents.

En plans tom la Diagonal o el front

maritim, I'enfocament predominant ha

estat el respecte per les formes urbanes

proposades des del planejament marc i,

en concret, tom ja s'ha comentat, I'illa

Cerda i les seves reinterpretations. Cal

dir que en els dos casos han pesat, d'una

banda, el fet de desenvolupar-se en el

territori de I'eixample del Poblenou, i de

I'altra I'actitud municipal a favor d'aquest

model.

Estudi d'ordenacio d'illes per al Poblenou,

desenvolupat pel taller de la UPC. Enric Serra

iJoaquim Espanol
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1 Plata de les Glories-Meridiana Sud 11 Bilbao-Mar

2 El front de Collserola 12 Fabrica Philips

3 Can Batllo 13 Camp del RCD Espanyol

4 Colonia Castells 14 Residential la Maquinista

5 Prim 15 Illes Vilella

6 Trinitat Nova 16 Diagonal-Poblenou

7 Colorants 17 Poblenou industrial

8 Passeig Santa Coloma

9 Entorn carrer Pasteur

10 Diagonal Mar

1

MPGM placa de les Glories-

Meridiana Sud

Jordi Santamaria

Direccio de Servei s tie Planeia 17ent

El Pla general metropolita de 1976

preveia una gran reserva d'espai Iliure. a

('interior de la qual es dibuixava un potent

nus viari, que recollia la vialitat, a

diferents nivells, en aquell moment

existent. Es completava el nus amb un

nou tracat que connectava la Gran Via

amb el carrer dels Escultors Claperos. La

Meridiana no es prolongava i la

prolongacio de la Diagonal cap el

Poblenou quedava emmascarada pel

mateix nus. Les connexions amb la xarxa

de carrers de I'Eixample no estaven

previstes de forma expressa.

La voluntat del PGM era, doncs, la de

"preveure i garantir unes reserves per a

zona verda principalment i equipament

mes que formalitzar-les". Sera el mateix

desenvolupament del PGM el que

s'encarregara de verificar, ajustar i

actualitzar aquestes previsions mitjanpant

instruments de planejament i/o projectes

d'escala mes precisa.

Vista aeria de la placa de les Glories i I'Eixample

Les primeres formalitzacions globals per
a I 'ambit de Glories-Meridiana Sud as
produeixen ('any 1987 amb dos estudis
municipals: "El pla de vies" i les "Arees
de nova centralitat". El primer, tot i
I'existencia del ferrocarril sense soterrar,
planteja una anella el-liptica que recollia
Gran Via, Meridiana i Diagonal, tambe
prolongar la Meridiana i donar continuitat
a la Diagonal. El segon, encaixat el viari,
planteja diferents hipotesis d'ordenacid:
nous fronts a Glories, reutilitzacio de la
fabrica Olivetti i definicio del sector sud
corn ('area dels grans equipaments
culturals i de transport.

L'any 1989, s'endega la transformacio
fisica, seguint el proces de concrecio,
amb I'aprovacio del Pla especial Nord-
Glories, redactat per I'Institut Municipal
de Promocio Urbanistica -IMPU- en
('ambit de I'Estacio del Nord i la
Meridiana Sud. Els trets essencials son:

La confirmacio del Iloc corn a Parc Urba
equipat on s'implanten diferents
equipaments d'us cultural i abast
metropolita corn son: I'Auditori i el Teatre
Nacional de Catalunya, I'Arxiu de la
Corona d'Arago i la reutilitzacio de I'Estacio
del Nord corn a terminal d'autobusos.
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La reestructuracio de les infrastructures

viaria, ferroviaria i de sanejament.

Es prolonga la Meridiana Sud entre el

parc de la Ciutadella i la plaga de les
Glories, es dona continuitat a la malla de
I'Eixample en els dos sentits i es produeix

el soterrament del tragat del ferrocarril.

Aquestes obres d' infraestructura i

equipament executades han suposat la
perdua del caracter residual que fins a
aquells moments tenia un dels espais

mes grans i centrals de la ciutat, al qual
tots els planejaments haguts a la ciutat
des del Pla Cerda de ['any 1859 fins al

propi PGM de 1976, han atribuTt un
caracter estrategic. Tambe els

planejaments municipals, recents, duts a
terme a les arees confrontants, MPGM

Diagonal-Poblenou, MPGM Sant Andreu-

Sagrera o en tramit MPGM Poblenou han

reafirmat aquesta vocacio de centralitat
de la plaga de les Glories.

Avui, superats els obstacles fisics
historics amb el soterrament del
ferrocarril, executat el nus viari i la
urbanitzacio de la Meridiana Sud i de la
Diagonal, es donen les conditions per
afrontar l'ordenacio definitiva del sector i
completar el proces urbanistic de
transformacio iniciat al final dels anys 80,
mitjangant l'ordenacio del perimetre

edificat i la confirmacio del tipus

d'activitats a desenvolupar.

'i hii 0

136
- 94
- 65.727

totals 189.686 206 . 301 ' 16.615

QUADRE COMPARATIU SUPERFICIES ZONA VERDA P.G.M.-M.P.G M

Comparacio entre el PGM i les noves

qualifications

Malgrat que el PGM va qualificar el
94,73% de ('ambit (27,90 ha) corn a sal
destinat a sistemes i a zona verda

principalment (64,39%), avui I'ocupacio i
consolidacio d'aquest sol per a activitats,
instal•lacions i/o habitatges de titularitat

privada es molt important.

Els habitatges existents, afectats com a
zona verda son 539 i els disconformes
amb el planejament situats sobre zona
industrial son 88.

Mes de la meitat d'aquests habitatges
afectats constitueixen un potent front
edificat, al carrer Bolivia i al xamfra
Castillejos-Gran Via.

Les activitats existents ocupen un total
de 9 ha de les quals 7,7 ha corresponen

a I'entorn de 150 activitats de titularitat
privada.
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Proposta d'ordenacio
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El mercat dels Encants de Bellcaire sobre

sots de titularitat municipal ocupen 1,3 ha

del sol destinat a zona verda pel

planejament.

Per tant, I'existencia d'aquesta realitat fa

necessari actualitzar les previsions del

PGM, en el sentit d'incorporar dins el

marc de l'ordenacio global aquelles

preexistencies compatibles -habitatges

afectats, mercat dels Encants- i de

modificar altres situations existents

-usos front Meridiana Sud-, que estan

d'acord amb el planejament pero que

avui son inadequades al caracter de

centralitat actual i de futura modificacio.

Tres son, dins el conjunt de l'ordenacio.

els objectius urbanistics de IMPGM:

La resituacio dels Encants dins ('ambit de

Glories, la reestructuracio del front

edificable Glories-Meridiana Sud i la

concrecio del model espai Iliure-vialitat.

Resituar el mercat dels Encants dins

('area de les Glories, per tal de for

compatible la seva presencia amb

l'ordenacio global de la plaga.

Aquest trasllat permetra destinar els

actuals terrenys, on se situen els Encants,

a zona verda i mantenir I'activitat del

mercat a Glories, on es troba des de

1931.

El potential, els Iligams economics i les

activitats induides que els Encants tenen

amb el seu entorn ha estat un factor

decisiu per valorar la seva relocalitzacio

dins el mateix ambit de Glories.

Concretar els usos per als

equipaments previstos pel PGM.

En els terrenys de la Farinera i els antics

terrenys de ('Olivetti situats a ambdos

costats de la Gran Via banda BesOs.

Reestructurar el front edificable

Glories-Meridiana Sud.

Front a Glories. Es propose la
desafectacio dels habitatges consolidats

situats al carrer de Bolivia i Gran Via
xamfra Castillejos i, en consequencia, la
necessaria reconsideracio del front

edificable previst a la plaga de les Glories.

Els habitatges existents s'incorporen a la
nova ordenacio de les dues illes, formada

per dues bandes edificables paral•leles

Una banda, de 25,00 m de fondaria,

recull els edificis existents. L'altra

formada per un bloc lineal de 16,00 m

d'amplada, a cadascuna de les dues illes,

constituiria la nova fagana a I'espai de

Glories. El nombre de plantes previst per

a les dues bandes seria de PB+5P i

PB+7P respectivament. L'espai entre les

dues bandes es edificable, names en

planta baixa a la corona, i ('interior d'illa

es Iliure d'edificacio.

Cal esmentar la servitud que imposa a

l'ordenacio I'existencia en el subsol d'un

collector de grans dimensions que

segueix la tram inclinada del carrer dels

Escultors Claperos.

Front a Meridiana Sud. Es formalitza

un nou front edificable, per tal de donar

continuitat urbana de tipus residencial a

la Meridiana i la Diagonal, amb us

d'habitatge, fonamentalment, previst com

a industrial i zona verda pel PGM, anys

abans de la construccio del conjunt

cultural sobre el que dona front: Parc,

Auditori i Teatre Nacional.

L'edificacio en forma de L per a

cadascuna de les dues illes to com a

objectiu essential expandir al maxim

I'espai Iliure estructurat sobre la Meridiana,

i disposar aixi del major ambit possible per

resoldre, mitjanpant la urbanitzacio, tent la

notable diferencia topografica respecte a

la Meridiana com el futur cobriment i

enjardinament del tragat del ferrocarril ara

encara al descobert.

L'ordenacio, to una clara referencia,

mitjanpant la traga diagonal de les illes,

amb els dos edificis emblematics: el

Teatre National i I'Auditori.

L'MPGM preveu que I'algada de

coronacio sigui la mateixa per ales dues

illes a fi de tenir una imatge unitaria i

consistent. La diferencia de rasants entre

els carrers sera absorbida per les plantes

baixes. El nombre de plantes es de

PB+7P i les fondaries de 16,00 m.

Completant l'ordenacio en el front de

Meridiana Sud, es conserven els actuals
edificis d'habitatges, avui disconformes,

amb front al carrer Sancho de Avila, per
possibilitar la construccio amb nova
edificacio de dos edificis-tap adossats
sobre les dues mitgeres actuals.

Concrecio del model d'espai Iliure -
vialitat.



Es proposa la modificacio de ('actual

anella viaria inferior per una altra de major

grandaria que ('actual per tal de, d'una

banda, millorar la visualitzacio i

I'orientacio, entre parts de la plarca,

donada l'opacitat que to ('actual edifici

d'aparcament i, de I'altra, obtenir un

desenvolupament mes gran que permeti

una millora de la connexio entre els vials

de I'estructura local. Aquesta nova anella,

donaria corn a resultat dos tipus d'espais

Iliures:

Un espai Iliure central . Seria el que

quedaria dins de la nova anella viaria

envoltant I ' edifici actual . La seva funcio

seria la d'actuar de coixi i rotula de la

resta d ' espais Iliures al seu perimetre i de

Para propiament situat a ('interior de

('anella . La superficie d'aquesta corona

estaria a I'entorn de 4,8 ha, que junt amb

les 2,6 ha de (' espai Iliure a (' interior

donen un total de 7,4 ha_

Uns espais Mures perimetrals.Serien els

formats pel seguit d'espais Iliures

corresponents a les illes de I'Eixample.

El seu tractament estaria mes Iligat als

diferents usos residencials i dels

equipaments que es van donant en el seu

perimetre. En conjunt la superficie

d'aquests espais es de 13,4 ha, i

d'aquestes, 4,6 ha estan situades per

sobre la Gran Via.

Gestio

S'ha previst una unica unitat d'actuacio a

executar pel sistema de cooperacio, en

els sots on es preveu la construccio de

nova edificacio en el front Glories-

Meridiana Sud. La unitat d'actuacio

reserva un sostre municipal, de 9.500 m°',

per a habitatge protegit, a fi i efecte de

relocalitzar aquells veins els habitatges

dels quals, ara situats dins ('ambit,

hauran de ser objecte d'expropiacio. Es

fixa, tambe, que el 25% de I'aprofitament

total haura de ser destinat a algun regim

de proteccio previst a la legislacio vigent.

A la resta de sbls, qualificats de sistemes,

es determina el sistema d'expropiacio.

La modificacio suposa, respecte al PGM,

un increment de la superficie de zona

verda de 16.615 m'. Es aquest escreix, en

aplicacio de I'estandard de 18 m2 per

habitatge, el que possibilita la construccio

de 673 nous habitatges i la previsio de

250 dels existents, en el cas que aquests

fossin substitu'its.

Proposta d'ordenacio
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Tractament de les vores

de la ronda de Dalt i millora

urbana de Collserola

Modificacio del Pla general

metropolita

Francesc Ragues

Direccio de Serveis de Planejament

La construccio de la ronda de Dalt ha

acostat la ciutat a la Serra de Collserola,

cosa que ha actualitzat la reflexi6 sobre el

paper d'aquest sector, alhora limit i

frontissa, i ha incorporat en definitiva un

nou ambit al debat urba actual de la

ciutat. Les nombroses iniciatives tant

publiques com privades per situar nous

equipaments que la ciutat demana

(tanatoris, residencies geriatriques,

residencies per a estudiants, arees

esportives.,.), conjuntament amb la

pressi6 de I'us residencial sobre els sols

que se situen als limits encara

expectants, fan necessari un

plantejament general que reguli aquest

previsible proces de colmataci6.

El territori que compon els contraforts de

la serra de Collserola i les seves vores

urbanes esta configurat com un espai

heterogeni amb diferents tipus

d'assentaments que ocupen les valls

urbanitzades que penetren des de la

ciutat, i que s'alternen amb els

contraforts que davallen de la serra i que

mantenen un marcat caracter forestal.

D'altra banda, i dins del sal urba, hi ha

nombrosos indrets que resten avui encara

buits malgrat les expectatives que va

definir el Pla general metropolita. Ens

trobem, per tant, amb una area

inacabada on resten per consolidar

quantioses arees amb previsions

urbanistiques diverses que inclouen des

de zones edificables fins a noves i

extenses arees d'equipaments.

Avui aquest gran espai que ocupa part

dels districtes de les Corts, Sarria-Sant

Gervasi, Gracia, Horta i Nou Barris es

molt mes comprensible per a un gran

nombre de persones que el recorren

grades a la nova accessibilitat del sector.

No sempre ha estat aixi, les vores de

Collserola van ser durant molts anys el

refugi Ilunya per a I'autoconstruccio i

('espai on es varen situar amb rapidesa

i amb poc ordre els barris destinats a

ubicar les fortes onades immigratories

dels anys seixanta. Es un espai de

contrastos i on trmbe des del principi

del segle sorgirien barris de classes

benestants a la banda de ponent.

L'estudi es conscient de la gran diversitat

de teixits que aquest sector conte i el seu

primer element de reflexi6 va ser el

reconeixement de les caracteristiques

dels diferents teixits urbans existents amb

relacio a les condicions del relleu que

imposen Ies primeres ondulacions de la

serra. Una primera lectura, forga evident

des del punt de vista de les trames

urbanes, es la clara diferenciaci6

morfolagica entre el sector de ponent,

amb una dominancia dels teixits

unifamiliars, i el sector de Ilevant, amb

una majoria de teixits plurifamiliars.

Aquesta diferenciaci6 entre els dos

sectors es producte sens dubte del seu

origen diferent, zones d'eixample

residencial a ponent i barris compactes

de promoci6 publica al sector de Ilevant,

amb grans instersticis buits alguns dels

quals ocupats per barris d'autoconstrucci6.

A grans trets, en el primer sector, compres

entre I'avinguda Diagonal i la plaga

d'Alfons Comin, aquests sols suposen

unes 63 hectarees de terreny per

consolidar, que de forma desglossada els

podem agrupar en 15 hectarees de sal

edificable, 20 hectarees de sal qualificat

d'equipament, 20 hectarees de sal previst

per a espais Iliures i 8 hectarees de s6l

amb altres destinacions en el mateix front

de la ronda de Dalt. En el segon sector

esmentat, compres entre la plaga

d'Alfons Comin i I'avinguda Meridiana,

aquests s6ls suposen unes 80 hectarees,

40 de les quals estan previstes com a

equipaments, 35 corn a nous espais

verds i 5 com a noves arees residencials.

Aquest conjunt de 140 hectarees de sal

expectant constitueixen, per tant, una de

les darreres reserves de sal de la ciutat

que han de permetre definir aquest limit

urba com a espai de transicio cap al parc

forestal de Collserola.

Des de la Direccio de Serveis de

Planejament estem definint un marc

urbanistic que reguli el proces de

consolidacia urba en tota la franja que to

contacte amb la serra de Collserola. El

Programa d'actuaci6 municipal ja tenia

previst endegar aquesta intervenci6 dins

del periode 1995-99 i va iniciar, de fet, els

treballs preparatoris durant I'any 1996,

treballs que han culminat finalment en

aquest document de criteris de

planejament que s'emmarca dins d'una

primera etapa de I'ambit assenyalat pel

PAM. L'estudi que es presenta es hereu,

i es recolza tambe, sobre aportacions i

treballs urbanistics anteriors entre els

quals cal esmentar la Proposta

d'ordenaci6 urbanistica de les vores dels

cinturons o el mateix Pla especial del

parc de Collserola.

L'aprovaci6 del Pla especial d'ordenaci6 i

de protecci6 del medi natural del parc de

Collserola va suposar un nou marc de

referencia en el tractament del medi

natural proper a la ronda i ha plantejat en

els espais de contacte amb la ciutat tot

un conjunt de recomanacions i propostes

que incideixen en el planejament vigent,

de les quals cal avaluar la conveniencia o

no en el context d'un estudi general. Cal
harmonitzar, per tant, la configuraci6 de la

nova i important fagana urbana amb el

respecte a indrets d'alt valor i de

referencia paisatgistica de la ciutat.

Parlem, en aquest sector de ciutat, de
flocs tan sensibles i significatius corn el
torrent de Ies Monges, amb fagana

directa a la ronda, o Torre Vilana que,
malgrat estar situada per sabre, depen
pel seu acces de I'encreuament de la
ronda i la seva imatge es projecta no
nomes a la ronda, sing a bona part de la
ciutat.

L'execuci6 de la ronda de Dalt, va for
tambe evidents tot un seguit de

Reconeixement dels teixits urbans Lie les vores

de la ronda de Dalt
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Proces d'ocupacio dels contraforts

de Collserola al sector de Penitents
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desajustos urbanistics al Ilarg dels espais

immediats al seu trapat, que actualment

s'estan analitzant i valorant, tom ara les

discrepancies existents entre les grans

reserves viaries previstes en el PGM i la

xarxa vial arterial en el sector de ponent

de la ciutat . Les afectacions del PGM,

molt generoses , superen ampliament les

necessitats de sol que les executions en

materia d ' infraestructures han necessitat

realment, en bona part gracies al model

viari adoptat . Integren aquest apartat

peces de zones verdes vinculades a la

vialitat prevista o edificis de notable valor

patrimonial i cultural que foren beneficiats

per un projecte vial respectuos , Pero que

no han vist canviada la seva situacio

urbanistica des d'aleshores, L'aprovacio

del document de Modificacio del pla

general en aquest ambit permetra, en

aquest sentit , donar una solucio a

60.159 mZ de sostre construct en sbls

destinats a sistemes no executats, dins

els quals hi ha inclosos uns 200

habitatges afectats per la vialitat prevista

pel Pla general metropolita , o per la

delimitacio del part forestal.

Una de les primeres initiatives

endegades , i que aquest document ha

emmarcat , ha estat I'adquisicio per part

de I'Ajuntament d'una part del sostre

edificable previst en la promocio

residential del sector de Torre Vilana.

Aquesta adquisicio s'ha dut a terme

EI tra^at de la ronda de Dalt a I ' alpada

del consent de Sant Gen+asi

Proposta de rnodificacio del planejament vigent

al sector de Torre Vilana

t^lnitri^^4;' I 1 ^:
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mitjanpant la recent aprovacio d'un

conveni urbanistic amb la societat

promotora mitjanpant la permuta d'una

part del sol edificable del sector. El

conveni tambe ha obert les portes per

procedir a una nova ordenacio del sector

i per a la realitzacio d'operacions del

mateix tipus per a part del sostre restant.

El sostre que, en virtut de les permutes,

ha passat a ser de I'Ajuntament, s'ha
ubicat en altres sols de titularitat publica

propers, sobrants de I'execucio de la
ronda de Dalt, i menys sensibles des del

vessant paisatgistic. En aquest sentit,

s'estan tornant a dissenyar les propostes
de noves zones residencials en curs per
tat d'integrar els seus edificis a les valls i
a les cotes mes baixes i d'aquesta
manera evitar els impactes sobre els
contraforts i score Ies zones mes visibles.

Aquesta actuacio ha permes, en la seva
globalitat, rebaixar en prop de 31.000 m'
el sostre que el planejament vigent
situava a Torre Vilana, i reordenar els
24.000 m' de sostre restants.

Altres consequencies d'aquesta

modificacio del Pla general , en la primera

fase que inclou el tram compres entre la

plapa Borras i la plapa d 'Alfons Comin,

han estat ('increment de les zones verdes

en 5,25 hectarees , i dels equipaments en

1,3 hectarees , i la reduccio del sol

destinat a viari en unes 4 hectarees i de

les zones edificables en 4 hectarees mes.

La revisio del Pla general metropolita, en

aquest ambit i en els que integren tota la

fapana urbana de Collserola, to com a

objectius el maxim ajust possible del

planejament a la realitat urbana actual, la

millora del model viari i del trapat dels

recorreguts de vores, l'optimitzacio dels

sistemes de transport public en aquest

sector, I'articulacio dels espais Iliures i

dels parts urbans amb el parc de

Collserola, i de forma especifica, la

redistribucio del sostre residencial del

sector.

Cal tenir en compte aquest ampli ventall

de temes, en veure ('escassa claredat

amb que s'han dut a terme algunes

actuacions residencials de les ultimes

decades. Algunes d'aquestes s'han

introdu'it excessivament en I'espai natural

sota punts de vista reduits i amb escassa

projeccio. El compliment dels objectius

assenyalats ha de suposar, al final del

proces, la millora de I'estructura

urbanistica d'un ampli territori de la ciutat

i el reforgament del conjunt dels pares de

les rondes i, per tant, una ocasio

inequivoca per compensar anteriors

actuations poc respectuoses amb un

recurs veritablement escas a I'entorn de

la ciutat corn es el medi natural.

Proposta d'ordenacio dels fronts residencials

a Torre Vilana i al nus de Collserola
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Gestio i ordenacio urbana de la

fabrica Can BatIIO i el seu entorn

Xavier Llistosella

Xavier Montsalvatge

Coordinacio:

Direccio de Serveis de Planejament

Els sectors qualificats de zona 17-7 i 17-6

pel Pla general metropolita corresponents

a la fabrica Can Batll6 i el seu entorn

immediat, i als terrenys de I'antiga estaci6

de Magaria, situats en el barri de la

Bordeta, constitueixen un dels ultims

grans espais de desti public que queden

per definir en el que avui es de fet ('area

central de Barcelona. En aquest sentit,

per les dimensions del sectors i la seva

posicio estrategica, cal entendre la

qualificaci6 corn una reserva futura de sal

per cobrir necessitats que puguin

establir-se amb un component

metropolita important. La qualificacio

implica destinar terrenys per a

equipaments o zona verda (zones 7 i 6)
fixant, per6, un proces d'obtenci6 de s6l

public diferit en el temps (zona 17).
Mentre I'adquisici6 o cessio dels terrenys

que encara no son publics no sigui un fet,

la normativa vigent permet

transit6riament mantenir els usos

existents amb les intervencions de

conservaci6 que siguin necessaries, el

que significa no admetre ampliacions ni

possibilitar, en la practica, la millora de la

situaci6 actual.

La manta d'un programa de necessitate

conegut que hagi de ser ubicat a la zona,

no afavoreix programar I'adquisici6 del

s6l qualificat. Contribueix a aquesta

situaci6 la dificultat d'intervenci6 pel grau

de consolidacio del sector afectat, una

part ocupat per petita industria en Iloguer

(ubicada a les grans naus de la industria

original avui desapareguda) i una altra

part ocupada per habitatges en edificis

consolidats majoritariament sabre el

carrer de la Constituci6.

L'aplicaci6 de la normativa vigent tendeix,

per tant, a prolongar una situaci6 precaria

que aboca la zona a una situaci6

marginal i conflictiva (que arriba fins i tot

localitzadament al barraquisme) i que ha

estat posada de manifest per les

associacions de veins i diverses entitats

civiques del barri. D'altra banda, cal tenir

en compte que la industria existent,

malgrat estar en una situacio irregular,

d6na suport a una activitat econ6mica

important. El bloqueig del sector

comporta tambe Is impossibilitat de

disposar de terrenys per a equipaments o

zones verdes a nivell de barri i per a Is

construccio d'habitatges de caracter

social que signifiquin una oferta

alternativa a les promotions privades de
('entorn.

Totes aquestes questions fan pensar que

cal buscar la soluci6 en dues directions:
una a curt termini, en la qual se

solucionin els problemes a nivell local,

i una altra, a mes Ilarg termini, on fos

possible una operaci6 a escala de ciutat,
en consonancia amb la gran reserva feta
pel PGM.

0

Una proposta de gestio

D'acord amb el que s'ha dit, l'Ajuntament
ha articulat una proposta de planejament
que ha de permetre desbloquejar la
situacio actual i que s'articula basicament
segons dos criteris:

® Mantenir quantitativament les zones
de desti public previstes (vialitat, verd i
equipament) si be requalificant
determinats sectors periferics on caldria

completar illes residencials, part de les

quals incorporarien els edificis

d'habitatge consolidats, en un proces de

compleci6 de la trama urbana existent.

0 D'acord amb un planejament de

conjunt, mantenir de manera transit6ria

I'activitat a les naus centrals de I'antiga

fabrica BatI16 amb la industria existent.

Aquest manteniment podria fer-se efectiu

per a un periode determinat de temps,

valorant aquest fet juntament amb la

rendibilitat de la introduccio equilibrada

de nova edificabilitat, d'acord amb el

criteri explicat en els paragrafs seguents.

Aquestes intervencions permeten

plantejar una proposta viable.

Concretament, la introduccio d'un

determinat sostre edificable no previst

dins del sector pot permetre, d'una

banda, desafectar les zones d'habitatge

consolidat i. de I'altra. facilitar les

intervencions de I'Administracio en les

adquisicions de s6l de desti public.

Una part d'aquesta nova edificabilitat es

proposa aconseguir-la per trasllat de

sostre edificable des d'un sector proper

(sector Eduard Aunos) on les

interventions residencials executades

ja han cobert les necessitate previstes,

i hi ha, d'acord amb el PGM vigent,

45.719 m' de sostre romanent susceptible

de ser traslladat, intercanviant les

qualificacions de sol entre els sectors.

Una alta part de la nova edificabilitat a

introduir (uns 45.000 m') s'obte per

('increment de zona verda mitjangant la
nova ordenacio proposada (en rah d'un

nou habitatge per cada 18 ml de nova

zona verda prevista), de manera que el
sostre total a situar en el sector,
mantenint les previsions del planejament
vigent, es de l'ordre de 91.000 m', part
del quals (uns 15.000 ml) es podrien
destinar a usos residencials hotelers o
similars. La proposta preveu, a mes,
14.500 m' de sostre per legalitzar zones
d'habitatge existent consolidat.

D'acord amb aquestes premisses,
I'Ajuntament ha iniciat un proces de
planejament mitjangant un primer
document urbanistic de Criteris objectius
i solutions generals de planejament per a
('ordenacio del sector, que va ser sotmes
a informacio publica al voltant del mes de
mare de 1998, document que ha estat
posteriorment desenvolupat en diferents
propostes d'ordenaci6.
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Alternatives

•

Una proposta d'ordenaci6

Despres de I'estudi de diferents

alternatives, l'ordenacio definitivament

proposada segueix els criteris seguents:

• S'ha adoptat una directriu

d'ordenacio general ortogonal a la Gran

Via recuperant la geometria que ha
marcat la disposicio de molts edificis

rellevants situats en I'entorn immediat de
la plaga Cerda. Sobre aquesta directriu se
situen els nous edificis residencials de
caracter singular que concentren
I'edificabilitat prevista i que es disposen
fraccionadament amb relacio a la nova
gran zona verda central (futur part de
Can Batll6?). Aquesta disposicio facilita la
creacio d'una nova plaga que permet
articular espacialment i a nivell de transit
rodat els carrers Parcerisa i Querzal i les
seves prolongations, de manera que
aquest ultim quedi separat dels edificis
mes significatius de la fabrica de Can
Batll6, que podrien ser conservats.
Aquesta plaga s'estableix com a
preambul dels nous espais publics i posa
en valor I'acces a una nova zona
d'equipament que s'incorpora
favorablement en l'ordenacio a I'efecte de
comput d'espais publics.

• Amb relaci6 a I'edificacio proposada

sobre el front de la Gran Via i per la seva

posicio rellevant , sembla oportu

reservar- la per a usos de caracter civic

(equipament a nivell de ciutat , terciaris o

hotelers ) evitant Ns d'habitatge.

En qualsevol cas, la proposta vol incidir

significativament en el Iloc, contribuir a

redregar la imatge amb qua les parts
posteriors de la ronda del Mig i del carrer

de la Constitucio es mostren sobre la
Gran Via, i preservar alhora la visio que es
to des d'aquesta important arteria de la
"sky-line" formada pel perfil de Collserola.
Assenyalem que les algades maximes
previstes dels nous edificis residencials
(B+7 en general i B+1 1 puntual en edificis
torre) son algades que podem trobar en
I'entorn constru'it immediat. D'altra banda,
la utilitzaci6 de les tipologies en bloc
(previstes ally on no es necessari
completar I'edificacio existent) pot
clarificar el repartiment de I'aprofitament i
les fases d'execuci6 i facilitar al mateix
temps el control de I'edificacio.

Per mostrar la proposta s'han utilitzat
imatges virtuals de volumetries
esquematiques realitzades
informaticament, les quals conjuguen els
aprofitaments previstos amb una
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determinada voluntat de fragmentacio de

I'edificacio. Al seu moment el document

urbanistic que reguli definitivament el

sector establira la normativa a la qual

s'hauran de sotmetre els projectes

d'edificacio.

Quantitativament, la proposta s'ha

estudiat de manera que es respectin els

criteris que deriven de I'aplicacio del

PGM, d'acord amb alto descrit en aquest

document i segons s'expressa en el

quadre quantitatiu adjunt:

PGM Proposta

Equipament 70.189 47.695 + 22.608 (Aunos)

Verd 47.869 56.484

13a/b , 18 1.307 + 22.608 (Aun6s) 16.938

Vialitat 50.783 49.031

Total 170.148 + 22.608 (Aunos) 170.148 + 22.608 (Aunos)

Sostre previst: 91.883 m' (Inclou zona hotelera) + 14.512 (legalitzacio d'habitatge existent)
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Posicio urbana i forma de I'edificacid
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Pla especial de la Colonia Castells

Lluis Calvet

Josefina Frontado

Coordinacio:

Direccio de Serveis de Planejament

El sector de la Colonia Castells es una de

les peces del barri de les Corts on les

preexistencies encara corresponen a

antigues alineacions de cases i petits

usos industrials, obsolets, que es

recolzen als carrers Montengre i Morales.

a la intersecci6 dels quals es produeix la

petita plapa del Carme.

Tambe es una caracteristica singular

d'aquest Iloc el conjunt de petits

habitatges unifamiliars, accessibles per

diversos passatges, l'origen dels quals es

remunta a I'antiga Colonia Castells.

Dins del barri de les Corts, aquest sector,

que es delimita per I'avinguda Diagonal,

el carrer Numancia i Josep Tarradelles,

apareix com una pega totalment

desfasada amb relacio als processos de

renovacio urbana que ha sofert aquest

ambit de la ciutat, especialment I'eix del

carrer Entenpa i la seva prolongacio per

sobre de I'avinguda Diagonal.

El Pla especial, en curs de redaccio, es

('instrument urbanistic que haura

d'establir les pautes per a la remodelacio

urbana d'aquest sector, la qual cosa

planteja la necessitat de revisar

previament les possibles alternatives, tant

des del punt de vista de la forma urbana

resultant, corn de la vialitat del proces de

transformacio que la soluci6 definitiva

comporti.

El Pla general metropolita, al seu dia, va

establir un conjunt de determinacions

urbanistiques que han condicionat en

gran mesura I'estancament actual en que

es troba ('ambit. Entre les mes

destacables s'haurien d'esmentar les

seguents:

Les afectacions de les alineacions

actuals al carrer Entenpa -per

proporcionar una amplada mitjana de 40

metres-.

C La qualificacio de zona verda de tota

I'illa ocupada pels habitatges de I'antiga

Colonia Castells.

La proposta del Pla especial defineix

dues alternatives per a la remodelacio,

que encara que representen dues

opcions totalment contraposades, han de

servir com a base d'avaluacio dels

processos urbanistics que s'han

d'establir.

La primera, es pot definir dins les
determinacions del Pla general
metropolita i es basa en els seguents
criteris d'ordenaci6:

La realineaci6 del carrer Entenpa
amb un ample de 40 metres en el tram
compres entre el carrer de Gelabert i la
Travessera de les Corts, cosa que suposa
is total desaparici6 de la plaga del Carme
i del conjunt de parcel-les adjacents.

C, La realineacio del carrer Montnegre
amb un ample de 30 metres, que es
podria ajustar amb el parcel•lari actual a
un ample de 27 metres.

C La remodelacio total del sistema
parcel•lari i edificatori existent en el front
del carrer Entenpa i la plapa del Carme.

E~ La desaparicio de la Colonia Castells
i la substitucio per una zona verda.
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Proposta d'ordenacio. Alternativa B
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El segon escenari, contraposat a
('anterior, es pot caracteritzar pels
seguents elements:

C; Realinear el carrer Entenca amb un
ample de 30 metres, el que implica
remodelar unicament les parcel-les del
front d'aquest carrer.

C- Mantenir les alineacions actuals del
carrer Montnegre, de forma que es
preservi la forma quadrangular de la
placa del Carme.

0 Mantenir, sempre que sigui possible,

el sistema parcel•lari i edificatori de la
placa del Carme i el seu entorn.

Mantenir la Colonia Castells corn una

zona edificable i estudiar la forma
d'afectar el minim possible les

edificacions existents.

La formalitzacio temptativa d'ambdues
propostes d'ordenacio to corn a elements

basics la configuracio dels fronts del
carrer Entenca i la seva capacitat

vertebradora dins I'estructura urbana.

En la primera alternativa, de renovacio

d'ampli abast, la gran seccio del carrer

Entenca permet crear un important
passeig de vianants, que uneix la
Diagonal amb Josep Tarradelles i mante

una alineacio constant dels nous fronts

edificats.

En la segona alternativa, la menor seccio

del carrer Entenca obliga a mantenir la
irregularitat de les alineacions i admet un

conjunt de voreres de seccio variable.

Aquesta solucio permet mantenir la
planta de la placa del Carme i el caracter

del carrer Montengre en aquest tram.

Ambdos escenaris plantegen models

d'ordenacio i processos de renovacio

molt diferents entre si, amb elements
d'interes urbanistic presents en els dos

casos.

Com a element coma en les dues

solucions plantejades s'ha considerat la
renovacio total de l'illa constituida pels

habitatges unifamiliars de I'antiga Colonia

Castells, la morfologia de la qual

condiciona actituds igualment radicals: la
renovacio total o la conservacio integral.

Vist I'abast de la transformacio, s'ha

optat per l'ordenacio d'un part public,

delimitat per tres nous edificis, en forma
de torres aillades, que a mes dels

aspectes formals han de proporcionar un
sostre potencial que faci viable el proces

de renovacio d'aquesta illa.
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publics regionals i locals; i la formacio de

nou teixit residential.

L'ambit del PERT es un sector que forma

part d'aquest gran projecte municipal;

esta ubicat en els terrenys baixos a Pest

de la falla, to forma triangular i escassa

ocupacio industrial, pero esta solcat i

delimitat per importants eixos de la xarxa

viaria basica de la ciutat:

Ordenacio i encaix urba

_ - ^ ^".^i

5

^' Peri Prim

Emili Donato

Miguel Jimenez

•

Origens i reconeixement del Iloc

La falla . L'eix ferroviari Sagrera-Sant

Andreu reprodueix la traca del Rec

Comtal i aquest seguia la vora de la

terrassa quaternaria sobre el pla deltaic

del Besos. Aquest eix ferroviari esdeve

falla i frontera separadora entre dues

grans concentrations urbanes de la

Barcelona industrial del segle XX:

Q EI sistema urba Sagrera-Meridiana-

Sant Andreu es recolza inicialment en els

nuclis histories preexistents d'origen pre-

industrial i baixa densitat, dels quals
deriva paulatinament una estructura

densa i uniformement compacta.

• EI sistema la Verneda-Sant Marti.
desenvolupat a I'altra Banda de la falla, to
una arrencada industrial, que en el

periode 5D-7D sofreix un creixement
vertiginos de caracter residential, segons

un caotic collage de trames diverses,
inconnexes i sempre d'altissima densitat,

• EI gran projecte urba del corredor
ferroviari . En I'ultima decada es gestiona
un ambicios projecte urba per absorbir
aquella falla ferroviaria i el seu entorn
industrial obsolet, amb I'objectiu global
de dignificar i suturar les seves vores i
tambe amb la idea latent d'establir alguna
estructura urbana potent des de I'un a
I'altre extrem d'aquesta feixa de sots
"meridiana". Des de diferents angles
administratius es generen propostes,
centrades totes en: I'obtencio d'un
sistema d'espais verds d'escala urbana;
la localitzacio d'un centre de
comunicacions ferroviaries i transports

• Prim. Gran eix fonamental de la

Verneda, de sentit mar-muntanya i a

escala de ciutat. La seva continu'itat cap

a Fabra i Puig i el carrer Lisboa sofreix

una forta reduccio de capacitat per sobre

de I'eix Sagrera.

® Ronda de Sant Marti. Consistiria en

una virtual segona Meridiana desdablada

a Banda i Banda del gran eix verd i

ferroviari, objecte de diversos projectes

en els quals s'enfronten logicament

diferents conceptions del transit,

transport i tragat vial urba.

Santander. Futur cinturo connector

entre Sagrera-Guinardo i Santa Coloma a

traves del Pont del Molinet. Constitueix

de fet, la frontera Nord de la Verneda.

• Pont deJ Treball . Historic nexe d'unio

entre Sant Andreu i Sant Adria, que esta

destinat a convertir-se en el punt focal de
tot el sistema d'interconnexions viaries,

amb base a la futura estacio del TAV.

® Via Trajana. Gran rambla amb
funcions redundants respecte a Prim, que

ha perdut bona part de les funcions

connectores entre Pest i I'oest del gran
eix verd.

Complexitat topografica i d'entorn
urbanistic

Cal assenyalar la important presencia
d'un talus, actualment amb fort pendent,
i de 7 metres de desnivelll entre la Rnda
de Sant Marti i els terrenys interns del
triangle, fins al Besos.

Extensa i "dura" estructura
arquitectonica, a ponent del nostre
triangle, constitu'ida per la futura estacio
de metro rodalies i TAV en projecte,
situada en una posicio confrontada amb
I'ambit del PERI, per la fagana mes closa
i impermeable.

Extensa "plaga dura" a continuacio de
I'estacid cap al Nord, cobrint el sistema
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ferroviari i oberta sobre la millor fagana

del triangle cap a ponent. La qualitat de

I'ordenacio futura es crucial per a les

conditions mediambientals del nou barri.

Existencia a Ilevant d'una de les mes

brutals densitats demografiques i

edificatories de I'aglomeracio barcelonina.

Aquest intensiu i caotic conjunt

d'habitatge economic dels anys 50-70

constitueix el maxim repte per a les

propostes del present PERT, des del punt

de vista social i funcional.

•

Proposta

No hi ha una proposta sino moltes, que

responen a logiques, objectius i

tendencies diversos, i que acompleixen

totes un mateix programa de parametres

urbanistics basics. Nomes un dialeg obert

i continuet entre els tecnics redactors i

I'Administracio, permet alguna mena de

sintesi o compromis intelligent entre

logiques, objectius i tendencies tan

diversos. Per aixo hem exposat una

seleccio dels successius esquemes

d'ordenacio, (tots comprovats en els seus

parametres numerics i programatics)

segons dues families d'esquemes

configurats en torn de dos models:

paral•lelisme de profundes illes

semiobertes a Santander i travessades

per una via interna al triangle, i el model

definitivament adoptat, de macroilla

unica, d'alta permeabilitat transversal

Santander-Sagrera, i combinacio de blocs

aillats i socols en alineacio de vial, per tal

de combinar continuitat i discontinuitat

edificatoria_

Enfront de propostes de gran intensitat

formal i de dificil gestio publica i privada,

tom la de Foster, entenem que "las

diferencias entre los distintos sectores
del parque..., no permiten hablar de un

parque unico, sino de una sucesion de
espacios publicos entre los nudos de
Trinidad y Glorias", tal tom afirma un
dels textos officials sobre I'eix de la

Sagrera. Per tant, les vores construides

d'aquest eix tambe es fragmenten
segons episodis diversos, amb relacio a
cada un dels Barris travessats pel pare.
Per aixo, en canvi, la perdua d'aquell
gent de tres o quatre quilometres de la
proposta Foster, ens motiva per aprofitar
els 700 metres de la hipotenusa del
triangle, per inscriure un ritme de torres,
de forga alpada, en la "sky-line" de la
ciutat no olimpica.

La proposta es recolza en una serie de
conceptes i decisions initials en les quals
logicament es combinen questions de
perceptibilitat i experiencia espacial i
altres de tipus mes funcional i
programatic. Subratllem les que
segueixen tom aquelles que mes
determinen la proposta en I'estadi initial
aqui representat:

• Filtre entre la Sagrera i la Verneda:
maxima permeabilitat de I'estructura
edificatbria perimetral, vers el part-jardi
central, mitjangant vies i passatges per a
vianants transversals.

• Capgalera emblematica de 1'eix Prim,
amb simetria axial de la camposicio tipo-
morfologica, transversal a I'eix, amb
blocs-torre de diversa alpada i Ileument
reculats.

• "Sky-line" paisatgistic del nou eix
urba Sagrera -Trinitat, recolzat a la ronda

de Sant Marti amb una filera de torres de
20 plantes, amb la possible accentuacio
de la primera , davant de I'estacio, de
major alr^ada.

• Prioritat als vianants. Reconeixement

dels eixos viaris perimetrals tom a

absolutament suficients per al transit

rodat i la previsio de 2.000 habitatges i

6.000 habitants. Eliminacio de vies

rodades addicionals. Inclusio de porxos

i passos transversals al sistema edificatori

de Prim.

• Permeabilitat de! pati d'illa-ciutat

oberta. Calpades de prioritat per a

vianants, d'acces al jardi central i

accessos periferics per a aparcaments de

superficie o soterrats per a la

reconstitucio del talus parallel a

Santander. Ampliacio enjardinada de la

vorera sud del carrer Santander tom a

"respiracio" i proteccio del conjunt del

carrer Cantabria.

• Morfologia. combinacio de

morfologies edificatories continues i

discontinues respecte a les alineacions

de vial, amb utilitzacio de socols edificats

de planta baixa + 1 0 + 2 plantes,

destinats a usos comercials i terciaris

locals, i accessos independents per a

blocs o torres que emergeixen sobre

aquests socols.

Croquis de la proposta i ordenacid del PERI

^i^^:^^^
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Pla del barri de Trinitat Nova

Ignasi Veciana

Coordinacib:

Direcccio de Serveis de Planejament

El barri de la Trinitat Nova, amb una
superficie de 55 Ha i aproximadament

11.000 veins, pertany al districte de Nou
Barris. La Trinitat Nova esta formada per

diversos conjunts d'habitatges bastits
entre 1953 i 1963 per diferents

organismes oficials.

La millora de la qualitat de vida del barri
exigeix la continuacio de les obres de

rehabilitacio, ('increment dels
equipaments publics, la millora de la

infraestructura de transport amb
I'arribada del metro, i la recuperacio de

I'escas patrimoni arquitectonic.
Tanmateix, la renovacio social i

economica del barri reclama una
profunda transformacio urbanistica que

generi una dinamica d'atraccio de nous
residents i d'activitats economiques.

Aquesta transformacio s'enfronta a unes

caracteristiques particulars del barri, que
requereixen una estrategia d'intervencio.

Z Un territori amb una topografia de
forts pendents, que presenta dificultats

en el tragat de les rasants dels carrers, en

la continuitat dels recorreguts de

vianants, i en la implantacio dels edificis.

La manta absoluta de zones aptes

per a nova edificacio perque, excepte les

arees ocupades gels poligons
d'habitatges, la resta del sal esta destinat

pel PGM a dotacions publiques.

0 Un parc d'habitatges de baixa
qualitat, amb patologies estructurals i
constructives que exigeixen inversions de
rehabilitacio de costos elevats.

0 Una ordenacio urbanistica en molts

casos aleatoria i incoherent, amb una
deficient implantacio dels edificis en el

terreny i en relacio amb les rasants del
carrer.

F Unes tipologies d'habitatge amb
superficies minimes (de 38 a 50 m2 utils),

sense cap previsio d'activitats en planta
baixa i organitzacio (cam el cas dels

blocs de corrector exterior) de dubtosa
validesa en les conditions actuals.

Sistema viari

El sistema viari del barri s'estructura a

partir d'una espina central formada pel

carrer Palamos i els seus transversals.

Nomes el carrer Aiguablava to un paper

de viari basic d'ambit superior, perque es

la via d'acces a Torre Baro, Ciutat

Meridiana i Vallbona.

Es proposa la millora del sistema viari a

partir de certes intervencions: I'ampliacio

dels carrers Palamos, Tamariu, Sa Tuna,

S'Agaro i Garbi, la urbanitzacio del carrer

Chafarinas cam a via mixta de vianants, la

modificacio del tragat del carrer Vila-real,

i ('augment de les connexions de vianants.

Dotacions publiques: es proposa una

adaptacio de les qualificacions del PGM

per a sistemes generals justificada per

dues raons: La delimitacio de zones per a

dotacions publiques del planejament

general no s'adapta a la situacio real. El

proces de reforma del parc d'habitatges

del Patronat requereix la recuperacio de

sol en terrenys actualment qualificats
d'equipament, per destinar-los a

operations d'habitatge de relocalitzacio.

Per tal d'augmentar la dotacio prevista

pel PGM per a equipaments i zones

verdes es redueix de manera important la

superficie destinada a serveis tecnics.

L'adaptacio que afecta els sistemes de

dotacions es la seguent:

Criteris d'intervencio ales arees d'habitatge

Recol-locacio de les arees

destinades a sistemes generals al costat

muntanya d'Aiguablava.

Modificacio de la qualificacio de la

zona de serveis tecnics al parc de les

Aigues en zona d'equipament.

Modificacio de les qualificacions de

la vora d'Aiguablava costat muntanya i de

la zona de Chafarinas, per a I'edificacio

de nou habitatge.

La nova configuracio dels terrenys

destinats a dotacions publiques permet

concretar les segi.ients propostes

concretes:

Equipament esportiu: creacio d'una

area esportiva als voltants de I'actual

camp de futbol i els dipasits d'aigua.

Construccio d'un poliesportiu al solar

d'equipament Via Favencia-Aiguablava

sabre les cotxeres del Metro.

Equipament social i cultural:

construccio d'un Casal multifuncional a

l'antiga Escola Merce Rodoreda,

desafectada. Adaptacio de les

edificacions del parc de les aigues per a

usos publics.

Espais verds: augmentar les

superficies de jardins urbans o parc
forestal a la zona de muntanya.

Recuperacio d'espais verds a les arees

de remodelacio.

Criteris d'intervencio a les arees

d'habitatge

El barri esta conformat fonamentalment

per tres conjunts d'habitatges: Adigsa

administra els conjunts corresponents als

blocs de l'Instituto Nacional de la

Vivienda i als blocs de I'Obra Sindical del

Hagar i el Patronat Municipal de

I'Habitatge el tercer conjunt. Els blocs

gestionats per Adigsa es troben en

proces de rehabilitacio. El parc gestionat

pel Patronat, de 1.097 habitatges,

presenta caracteristiques no homogenies,

que exigeixen processos diferenciats de

rehabilitacio.

Nomes hi ha tres arees d'edificacio

privada: les cases dels carters al carrer

Palamos, les cases unifamiliars al carrer

Vila-real afectades pel planejament, i un

tram del carrer la Fosca.

La proposta consolida les

caracteristiques actuals de certes arees.

Preveu tambe certs ajusts de les

qualificacions urbanistiques actuals per

adaptar-se a la realitat existent i

determina els ambits de reordenacio o

remodelacio futura.

A les arees ocupades pels habitatges de

I'antic INV i de I'antiga OSH es mante

I'edificacio existent i s'unifica la

qualificacio urbanistica en ordenacio

volumetrica especifica, perque Adigsa ha

Proposta del sistema dotacional

46 ^ 1 Els projectes urbanistics de la renovacio urbana



TOTAL B32/B78 I I A ©I TAT G E`

VOLUMETRIA COMPLEXA

Estudi d'ordenacio

OLOC LINEAL OISCONTINU ACRUPACIO FLEXIBLE

realitzat una inversio molt important de
rehabilitacio. D'altra banda, es desafecta

de vial tot el front de la Via Favencia.

Es defineix un ambit de reordenacio per
mitja de planejament especial de les

parcel•les privades del carrer de la Fosca,

actualment qualificades de remodelacio

publica, que doni una solucio urbanistica

definitiva; i s'ajusta la qualificacio

urbanistica de les parcel•les privades del

final del carrer Palamos (cases dels

carters) per tal d'adaptar la regulacio de

('edificacio a la realitat tipologica actual.

Es preveu la necessitat de proteccio de

('edificacio d'una de les cases dels

carters i les edificacions del parc de les

Aigues.

Intervencio sobre I'habitatge del PMH

A partir de I'analisi de I'habitatge segons

tres factors: patologia, adequacio

tipologica i implantacio urbanistica, es

proposa la remodelacio d'una part del

parc d'habitatges del Patronat.

La presencia de patologies estructurals i

constructives, i el deficient estat de

conservacio, desaconsellen la
rehabilitacio en alguns casos atesos els
costos desproporcionats.

Les caracteristiques organitzatives i
funcionals dels habitatges no
corresponen a les exigencies actuals. La
redu'ida superficie util, la deficient dotacio

de les peces de servei o les circulations
exteriors son de dubtosa validesa en les
condicions actuals.

L'ordenacio urbanistica es en molts casos
aleatoria i incoherent. La deficient
implantacio dels edificis en el terreny i en
relacio amb les rasants dels carrers
genera dificultats d'accessibilitat i
situacions d'habitatges en semisoterrani.

D'acord amb I'analisi realitzada, es
proposen tres tipus d'intervencio: el
manteniment de les caracteristiques
actuals de ('edificacio sense intervencio

publica, que correspon a 50 habitatges.

El manteniment de ('edificacio existent
sotmesa a rehabilitacio, que afecta 231
habitatges. La remodelacio per mitja de
la substitucio de ('edificacio, que afecta

816 habitatges.

Naves operacions d'habitatge

El proces de remodelacio morfologica i
tipologica del parc d'habitatges del
Patronat requereix la recuperacio de sal

en terrenys actualment qualificats

d'equipament. S'han seleccionat dos
ambits (carrer Chafarinas i costat

muntanya del carrer Aiguablava) per a les
primeres operations d'habitatge public.
Aquesta fase inicial permet

I'encadenament de les fases d'enderroc

i nova edificacio i preveu la construccio

de 878 nous habitatges en total.

Ordenacio volumetrica

Es proposa una ordenacio de ('edificacio
d'acord amb els seguents criteris:

0 Preveure un augment limitat dels

espais comercials i les activitats

productives en situations estrategiques,

la qual cosa significa que, en bona part

dels nous edificis hi haura habitatge en

planta baixa.

0 Resoldre correctament la relacio amb

els vials i els espais Iliures interiors, la

qual cosa presenta certes dificultats per

la impossibilitat de modificacio de les

rasants actuals dels carrers i els

accidents topografics esmentats.

Organitzar els espais Iliures interiors

de les illes d'habitatge per tal d'afavorir la
relacio dels habitatges amb I'entorn

enjardinat, caracteristica positiva

d'algunes agrupacions actuals que seria
convenient no perdre.

Els tipus d'ordenacio proposats son el

resultat de I'aplicacio de certes variables:

Organitzacio en illes semiobertes de
blocs discontinus o aillats_

L'algada d'edificacio: de baixa mes

tres plantes a baixa mes cinc plantes.

La relacio de ('edificacio amb el
carrer: alineacio a vial, recolzament

flexible a vial, i Iliure.

OO L'us de la planta baixa: comercial i
altres activitats, mixta comercial-

habitatge, i unicament habitatge.

En resum podriem descriure els tipus en:
volumetria especifica al carrer Chafarinas

i un tram del carrer Palamos, volumetria
complexa a la banda muntanya del carrer
Aiguablava, bloc lineal discontinu a la
banda mar del carrer Aiguablava, i
agrupacio flexible per adaptacio

topografica a la resta d'illes.

Pla d'etapes

El desenvolupament en tres fases parteix

inevitablement de I'alliberament d'espai

per a la primera construccio de nou
habitatge. El disseny de les fases s'ha
elaborat d'acord amb el maxim part
d'habitatges disponible en la primera fase

i del compromis entre ocupacio dels

blocs a enderrocar i organitzacio dels

blocs de nova construccio. Aquests dos
factors impossibiliten una reduccio de les
sis subfases proposades.
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Pla especial del subambit 2 i resta,

del sector I (Colorants-RENFE),

de la Modificaci6 del PGM en el

sector de Sant Andreu-Sagrera

Jordi Bellmunt

Jose Miguel Roldan

Xavier Andreu

Coordinacio:

Direccio de Serveis de Planejament

L'ordenacio del Pla especial del subambit

2 i resta, del sector I (Colorants-RENFE),

de la Modificaci6 del PGM en el sector de

Sant Andreu-Sagrera es mou entre la

voluntat de ser una pega d'importancia

urbana, ates que defineix el front

constru'it de Sant Andreu, a I'entorn de la

nova reestructuracio dels buits de les

antigues vies de ferrocarril, en grans

zones d'us public, espais vegetals de

caracter i mida metropolitana, que cerca

en la volumetria clara i en I'ordre, una

nova imatge urbana i un motiu de

definici6 urbanistica.

D'altra banda, la proposta to la voluntat

clara de voler ser barri, i intenta la millora

de les relacions entre els espais publics i,

definint-los amb intencio, endolcir les

relacions dels volums constructs i dotar la

zona d'un nou indret comercial al carrer

amb distintes possibilitats d'us.

Es en aquesta duplicitat on es mou

aquesta nova ordenaci6, que mostra

l'orgull de la simplicitat complexa, i el

gust per l'urbanisme menut. Aquest

urbanisme que esta molt a prop del

projecte, i que enten aquesta nova ciutat

que busca la dificil sostenibilitat.

• Sobre la seccio longitudinal del

projecte

Eliminar les orientations nord-sud de

('ordenacio general del conjunt.

D'aquesta forma, el model d'illa tancada

es transforma en una ilia oberta amb dos

fronts parallels a la rambla i davant del

passeig que contenen entre ells un parc

lineal de 800 metres que recorre tot el

sector fins al parc del Rec Comtal.

Reduir l'impacte del front edificat.

S'utilitza un sistema de bloc de PB+6 i 35

i/o 70 metres de fagana amb separacions

d'uns 10 i 20 metres entre ells en el

costat de la rambla del Coronel

Monasterio, i de blocs de 60 i 90 metres

amb identiques separacions sobre la

plataforma comercial en la fagana del

parc. Es privilegia la solucio de

cantonada en el carrer Guardiola i Feliu

Isabel pujant I'algada fins a 12 plantes.

Construir un doble front de 300 metres de

faganes comercials ordenades al parc.

• Sobre la seccio transversal

Augmentar la seccio aparent de la

rambla. Es multiplica el nombre de

passos per a vianants de connexio entre

la rambla i el front del parc; alguns

d'aquests passos contenen

eixamplaments que poden convertir-se en

petites places.

• Integracio urbana

Es mante I'alineaci6 i I'altura de la cornisa

de I'entorn juntament amb I'estructura

viaria.

• Permeabilitat

Es disminueix l'impacte del gran front

edificatori, desdoblant el bloc en la

fagana est i desplegant sobre la base

comercial els blocs de la fagana oest

sobre el parc.

• Flexibilitat

La solucio adoptada per al sostre

comercial i les solucions dimensionals

dels diferents blocs permeten una gran

quantitat de possibilitats tant als diferents

usos comercials (petits comergos, grans

superficies, zones d'oci i esbarjo...) com a
la diversitat tipologica a emprar (dos i tres
habitatges per repla, duplex.-.). Flexibilitat

tambe en la divisio de les unitats
d'actuaci6: la unitat maxima es
consideraria I'illa, la unitat minima seria
cadascun dels blocs.

•

Descripci6 de les solutions adoptades

® Zona verda

Creix amb relacio a la base edificada
mitjangant una major obertura, continuctat
i dimensio.

Eliminant les barreres transversals de les
illes, resulta un gran espai verd de 800
metres que prolonga i dona mes sentit a
I'equipament del Rec Comtal fins a
enllagar amb I'ultim grup de ('ambit,

L'espai verd de les illes tambe s'obre

transversalment a la rambla del carrer del

Coronel Monasterio mitjangant el

desdoblament dels blocs en illes.

D'aquesta forma, la rambla es converteix

tambe en un parc i la frequencia dels

espais verds atenua l'impacte edificatori.

• Adequaci6 tipologica

• • Habitatge: bloc orientat est-oest,

profunditat de 13,75 metres, d'una altura

de 9 plantes donant al parc i un altre de

la mateixa crugia i 6 plantes d'algada.

Admet una gran varietat d'organitzacions

i de dimensionat del programa funcional,

des del tipus d'habitatge, i es pot arribar

a l'organitzaei6 de quatre apartaments

per repla. Al mateix temps, el rendiment

de la fagana respecte a la superficie

construida, es bptim.

• • Comercial: doble crugia comercial de

18,35 metres i 13,75 metres donant al

parc i una altra de 13,75 metres donant a

la rambla.
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Coloma-ronda de Dalt

JC Theilacker-CMT Arquitectes Associats

Jesus de la Torre

Cecilia Ripoll

Coordinacio:

Direccio de Serveis de Planejament

a

EI planejament del sector anomenat pg.
de Santa Coloma correspon a una area

urbana d'escala mitjana, dunes 5 ha.
d'extensio, localitzada en el canto est de

I'av. Meridians, a I'alcada del pas per
sobre de la ronda de Dalt; ocupa una
posicio de transicio entre la trams urbana
de Sant Andreu i el nucli de la Trinitat
Vella.

Es tracts basicament de tres illes de
geometria irregular, condicionades per la
presencia en cads una de diferents
edificis d'habitatge i tambe per
importants instal^lacions de transformacio

i distribucio electrica, aixi com per la
traps corbada de la linia I de Metro que
envaeix bona part de I'illa encaixada entre
el pg. Torres i Bages i la PI. Modernitat.

La qualificacio majoritaria dels terrenys

cam a zona de remodelacio adoptada en
el PGM de 1976 respania en
consequencia a la necessitat de
desenvolupar-hi les ordenacions

edificatories necessaries per configurar

I'acabament de la trams urbana de Sant
Andreu-Nord en aquest area, mitjancant

la remodelacio, o conservacio-integracio,

si s'escau, de les preexistencies que
ocupen parcialment els sols inclosas en
I'ambit.

Una primers dada fonamental per a la
interpretacio del Iloc es la presencia
d'una estructura de vies urbanes molt

Clara, constitu'ida per I'eix longitudinal,
passeig de Santa Coloma i per dos
transversals a ell, I'anomenada carretera
de Ribes i el pg. de Torras i Bages,
aquests ultims amb un paper important
de connexio entre els Barris de Trinitat
Vella i de Sant Andreu Nord i Centre.

Contrariament, des del punt de vista de la
morfologia urbana,-la ciutat consolidada
en I'entorn de I'area de projecte es
caracteritza per I'heterogeneitat dels
teixits i les trames: ordenacions en ilia

tancada, compactes i denses (Sant

Localitzacio de I'ambit. Estructura urbana i criteris urbanistics

Andreu i Prosperitat), parcel•lacions
suburbanes posteriorment densificades
(Trinitat Vella), i tambe ordenacions
obertes de barres i torres d'edificacio
(Trinitat Nova), la qual Cosa configura, a
I'ensems, un paisatge urba marcat per les
ruptures espacials i la disgregacio de la
morfologia urbana.

En tercer Iloc, cal destacar I'envergadura
dels canvis que ha experimentat aquest
territori en el periode recent de 1980-92,
que han permes superar en bona mida el
caracter de buit expectant que ha tingut
aquests area temps durant.

JI

i
I^

^ Execucio de I'enllap pg, de Santa
Coloma-Rio de Janeiro per donar
continu'itat a la ronda del Mig, travessant
la Meridians.

^ Execucio de la ronda de Dalt i dels
sews laterals i enllapos amb la xarxa local.

® Prolongacio de I'eix Torres i Bages
fins a Trinitat Vella_

^ Urbanitzacio d'espais verds i
esportius per configurar I'entrada i la vara
sud del barri de la Trinitat.
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Aquestes transformacions recents, que
han suposat principalment la resolucio de
deficits basics d'infraestructura urbana en
el sector, tindra a mig termini continuitat
amb el canvi radical que suposara el
desplegament del pla urbanistic
anomenat Sagrera-Sant Andreu, el qual
representara especificament la
conformacio d'una veritable fagana
urbana sobre el canto sud del pg. Santa
Coloma, en els quasi 500 m que
s'estenen des del pg. Torras i Bages fins
a l'unitat residential Baro de Viver.

•

En aquest context, i sota la premissa

generica de remodelacio urbanistica

programada en el PGM, la problematica a

resoldre es pot caracteritzar com a

discussio detallada de les ordenacions

edificatories possibles i desitjables en
cada una de les tres illes que componen

('ambit de projecte.

El caracter tan diferenciat que presenten
les 3 illes -arees integrants de ('ambit de
remodelacio quant a la morfologia i
preexistencies- no permet raonablement
proposar tractaments homogenis de la
nova edificacio en cada una d'elles, pero
si en tot cas donar el maxim de

.cc.: CRE CE A®w (Owt I]

continuitat edifcatoria possible al Ilarg

dels 3 eixos viaris que, progressivament,

es van convertint en veritables eixos

urbans. Aixo es particularment factible pel

que fa a ctra. de Ribes i pg. Santa

Coloma, i molt poc o gens pel que fa a
Torres i Bages,atesa la duresa de les

preexistencies que la voregen:

instal-lacions electriques i tracat de

Metro.

• L'illa Meridiana-Ribes es clarament el

Iloc on la proposta urbanistica pot

desenvolupar-se amb major entitat. La

remodelacio i reubicacio del nucli

d'habitatges actual pot donar Iloc a una

unitat residencial important, d'uns 250

habitatges segons les diverses opcions

d'ordenacio estudiades, que tenen en

coma els seguents criteris:

• • Ordenar ('edificacio en dues arees o

bandes de sol respectivament alineades

amb relacio a Meridiana i ctra. de Ribes i

tals que configuren entre si un espai Iliure

interior important.

• • Tractar la banda d'edificacio del

canto de Meridiana com a volumetria

lineal basicament continua, que segueix

la pauta dels fronts consolidats de St.

SCt:U C-. f0^ [n.CM i)

t/Sb
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Andreu, i que abriga 1'espai Iliure intern
aillant-lo de Meridiana.

• • Adoptar per a la banda d'edificacio
recaient a ctra. de Ribes, una solucio
volumetrica oberta, organitzada com a
sequencia d'edificis o volums
independents, la qual permet la
transparencia visual i espacial entre la
nova illa residencial i I'extensio urbana de
la trama de St. Andreu cap a Trinitat i
Besos.

• • Recolzar la nova implantacio amb un
vial d'estricte servei a aquesta, que
arrancaria del pg. Santa Coloma en un
punt intermedi entre la cantonada de ctra.
de Ribes i la rampa d'incorporacio a la
Meridiana, en parallel a aquesta, i

donant-li sortida segons alguna de les
dues variants esquematitzades en el
planol 15: be travessant el pati de la

central electrica immediat a Meridiana, o
be forpant el retorn a ctra. de Ribes, pero

amb un pendent dificil en aquest cas.

• L'illa Ribes-Torres i Bages es, a
causa de la presencia de la central
electrica i la consolidaci6 ja produida
sobre pg. Santa Coloma pels edificis

d'habitatge plurifamiliars, la que presenta

Estudis de concrecib de ('edificacio

un ambit i unes possibilitats efectives de
transformacio mes limitades, que s'han
d'orientar necessariament a completar
una estructura de semiilla tancada,
deformada, pero, per la presencia del
bloc d'habitatge amb fagana interior
emplapat a la cantonada Ribes-Santa
Coloma.

• L'illa Torres i Bages-Modernitat, tot i
disposar d'una configuracio i dimensions
que podrien permetre una bona resolucio
desenvolupant els 4 potentials fronts
d'edificacio, en la practica queda reduida
a un ambit menor i irregular a causa del
tragat en corba del metro, com ja s'ha
comentat anteriorment.

Aquest condicionant porta a plantejar la
nova edificacio com a desenvolupament

del front al pg. de Santa Coloma,
treballant en continuitat i amb una
fondaria edificable homogenia respecte
als edificis preexistents, i resolent amb
algada singular de PB + 8 el volum
corresponent a la testera sobre Torras i
Bages.
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Vistes de I' estat actual

Situacio i reconeixement urba

9

Pla especial de la zona de

renovacio urbana " Entorn carrer

Pasteur"

respecte a la resta de la ciutat. En aquest

sentit, es poden destacar diversos

aspectes que han afavorit la configuracio

caotica de I'area.
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Xavier M. Leon i Mussons

Rosa Lopez Olmos

Jose Gascon Gonzalez

Coordinacio:

Direccio de Serveis de Planejament

El naixement del barri es pot situar al

principi del segle XX, com un proces

urbanitzador d'habitatges unifamiliars de

segona residencia per a les classes

mitjanes sota el lema de la "caseta i

I'hortet". Els anys 50 i 60, la immigracio

se situa en aquest indret i comenca una

substitucio del tipus de poblacio cap a

una classe obrera baixa, quw densifica el

barri d'una forma alarmant. Els anys 60-

70, el desenvolupament economic i la

millora del nivell de vida del barri

comporten una nova substitucio del tipus

edificatori cap a I'habitatge plurifamiliar

entre mitgeres. Es produeix un nou

augment de la densitat de la zona.

L'any 1976, s'aprova el Pla general
metropolita, que qualifica la zona corn de
renovacio urbana i deixa l'ordenacio

pendent del desenvolupament d'un pla

especial futur, fet que provoca un periode
de congelacio del proces edificatori i una
manca d'inversions a I'area amb la
conseguent manca de manteniment de
les constructions existents i la
consolidacio d'actuacions illegals. Its el
moment en que el cotxe envaeix els
carrers_

Actualment, la situacio urbana del barri
-entre el pare del Carmel i el turn de la
Rovira- i la dificultat d'establir connexions
amb les zones confrontants, ha
consolidat el seu caracter marginal

•

La topografia

El fet de que I'assentament residencial

s'hagi donat sobre el vessant d'un turn,

ha afavorit grans desnivells entre carrers

parallels. A la vegada, aquests pendents

permeten assolir unes vistes

panoramiques de la ciutat i del mar, la

qual cosa es la singularitat mes

destacable del barri.

Els sistemes : vialitat, zones verdes

i equipaments

L'acces rodat al barri es produeix nomes

a traves de la carretera del Carmel. La
vialitat local esta configurada pets tres

estrets (10 m) carrers parallels i sense

sortida: Muhlberg, Pasteur i Serrano. Hi
ha una forta manta d'estacionament per
a vehicles. Els forts pendents i la gran
longitud de les illes dificulten la
comunicacio per a vianants entre els
diferents carrers, i aquestes connexions
unicament es poden realitzar a traves
d'escales situades als extrems.
Actualment el pont construct al final del c.
MOhlberg, permet la connexio a peu amb
el circuit intern del part del turn de la
Rovira.

El transport public es escas, i hi ha
absentia d'equipaments i espais publics
propis del barri; els equipaments
pertanyen a altres barris i son,
actualment. de dificil acces igual que les
zones de verd public del part del turn de
la Rovira.



Morfologia, singularitats i usos

Les tipologies edificatories son diverses

com a consequencia del fraccionament

de la propietat i de I'agregacio de petites

parcel•les que han facilitat la

transformacio de les construccions

unifamiliars en construccions

plurifamiliars, cosa que mante el caracter

exclusivament residential. L'estat de

conservacio difereix entre les edificacions

antigues unifamiliars, en conditions

cieficients o en desus, i les edificacions

plurifamiliars mes modernes i amb major

grau de manteniment. L'activitat

comercial es molt baixa i es concentra

majoritariament sobre la carretera del

Carmel.

Criteris i objectius

La deteccio de les problematiques de la

zona objecte de Pla especial, que resulta

del reconeixement de la realitat fisica i

social existent, es la base referent que

condicionara la futura proposta

d'actuacio- Aquests aspectes i les

necessitats que generen es defineixen en

ell seguents punts;

® La indefinicio dels limits per rao de la

seva situacio periferica en contacte amb

el turn de la Rovira, i la necessitat de

concretar-los. EI turo com a espai d'unio i

no com a barrera.

• La manta d'accessibilitat externa i

interna per rao de les seves conditions

topografiques. Els grans pendents entre

carrers parallels. Cal potenciar les

connexions per a vianants.

^^ Els carrers son estrets i sense
sortida. Impossibilitat d'aparcament.
Cal potenciar ell aparcaments
subterranis, publics i privats i crear espais

de maniobra per a vehicles al final dels

carrers.

• EI teixit edificat esta molt consolidat.
Dificultat d'operacions d'esponjament.
Les interventions s'han de concentrar a
les zones d'edificacio deficient i no
esgotada

• Les illes de dimensions excessives,
dificulten els recorreguts per a vianants.
Necessitat de subdivisio per donar
permeabilitat.

• La parcel-lacio homogenia pero de
petita dimensio, dificulta les operations
d'habitatge plurifamiliar.
Cal ajustar I'ordenacio a unes algades i
profunditats que permetin edificacions
habitables.

4 La diversitat tipologica. Habitatges
plurifamiliars per associacio de parcel^les
i excel d'algada o unifamiliars que na
esgoten I'edificabilitat.
Cal reconduir la situacio mitjanr^ant
parametres que permetin edificacions
homogenies-

• L'activitat comercial es deficient i I'us
predominant residential.

Cal mantenir el caracter residential i
potenciar I'eix comercial de la carretera
del Carmel.

• Hi ha manta de substitucio i
degradacio de les edificacions,

provocades per la indefinicio del
planejament vigent en aquesta zona.

A travel del Pla especial s'han d'establir
parametres edificatoris que facin possible

la regeneracio: substitucio, reforma,

ampliaci6 o nova construccio.

• Hi ha manta d'equipaments propis i

d'espais Iliures urbanitzats i una

depedencia total de la resta de la ciutat.

Cal ampliar I'ambit de referencia de

I'area, incloent-hi ell equipaments i

espais Iliures confrontats, urbanitzant-los i

converter el barri en un punt de trobada

des de la resta de la ciutat per on accedir

a aquests espais.

• La poblacio esta envellida i amb

conditions socials i economiques

precaries.

L'actuacio ha de ser minima„ sense

provocar greuges comparatius ni trasllats

fora del barri. Cal mantenir la poblacio,

considerant reallotjaments dins del barri, i

intervener per equilibrar les cessions per a

sistemes amb la consecucio de sostre

per a actuations d'habitatge, pero, sense

densificar.

Analisi de I'edificacio

Criteris del planejament
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Diagonal Mar

Oscar Tusquets Blanca

Promoci6: privada

Des d'un principi, els projectistes vam
ser molt conscients que no estavem
treballant en una porcio indiferent del
precios Eixample barceloni sing
precisament en la seva vora; ally on la
xarxa de Cerda xoca amb el riu Besos

i amb el mar; ally on no sols acaba el
terme municipal de la ciutat sing on
tambe mor el nostre Eixample.

El nostre deure no era, per tant, projectar
un tros mes d'aquesta reticula urbana

que caracteritza la nostre ciutat, sin6
precisament rematar el seu mart o,

expressat amb mes precisio, la seva orla.

Els edificis que s'hi aixequessin podien
fruir de rars privilegis: la proximitat del
mar i la d'un gran part urba. Si
l'ordenaci6 urbanistica atenia a aquestes
caracteristiques excepcionals, el resultat
formal hauria de resultar forgosament
innovador; encara que el considerem
absolutament respectuos amb el teixit
urba que remata.

Entre altres raons, el considerem
respectuos perque es desenvolupa
en edificis longitudinals, que respecten
I'algada mitjana i dialoguen amb les
directrius de la xarxa urbana, o en torres
que es recolzen sempre en el buit que
constitueix excepci6 en aquesta xarxa;
o sigui, en el parc. Estero convenquts que
una torre, per alta que sigui, si es esvelta,
amb una planta tipus no mes gran de
quatre habitatges, resulta molt menys
agressiva que un bloc lineal de catorze
plantes, dels que n'hi ha tants en aquell
entorn.

Pel costat sud-oest, el que empalma
amb ('Eixample, la xarxa en respecta
les traces. Pel costat nord-est, la xarxa
s'allibera de la rigidesa de la reticula
de Cerda i el parc es recolza sobre una
directriu que uneix la Diagonal amb
la platja.

Planta d'ordenacio Croquis de la proposta

Vista des de la Diagonal fins al mar
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Parc de Diagonal Mar
El Iloc es un Ilac

Enric Miralles

Benedetta Tagliabue

Promocio: privada

La Diagonal, al seu inici, troba un cami que li recordara el caracter artificial del seu tragat...

la Diagonal no va neixer com un gran riu a traves del fluir dels seus afluents...

Es una direccio extremadament logica pero que va ser intuida abstractament._.

Mai els Gamins s'han creuat sobre el pla
de Barcelona per formar la Diagonal...

En aquest Iloc de decisions abstractes, on el Pla Cerda sembla haver perdut sentit...
i on la discussio mes general del planejament sobre el sentit dels

trapats existents era impossible,
varem proposar un parc que es construeix a partir d'una serie de camins...

quasi de perfils que es van afegint l'un a I'altre
per donar densitat i seccio_..

Aquest Iloc, un dels punts mes baixos del planol de la ciutat, recull
I'aigua, que d'una manera natural hi correspon, i al voltant d'aquest Ilac es refa tota
aquesta geometria de camins per transformar-lo en un horitzo permeable a la ciutat que
I'envolta...

Hem treballat amb cura el disseny dels elements i entrades, fonts, jocs...
per donar al Iloc i al Ilac un caracter festiu.

No es un troc d'espai verd.

Es un Iloc, un Ilac, per jugar-hi.

I parc de Diagonal Mar i la seva relacid

imb la costa

Parc de Diagonal Mar
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Planta de la proposta d'ordenacio i facana mar

11

El pla especial Porta Bilbao-Mar

Lluis Cantallops Valeri

Promoci6: privada

L'obertura del carrer de Bilbao fins al mar,

a traves del teixit urba industrial obsolet

es una de les actuacions que completa la

xarxa viaria basica del Pla Cerda, al

Poblenou.

Incomprensiblement, el Pla general

metropolita no projectava la continuacio

del carrer de Bilbao mes enlla del carrer

del Taulat. Dels carrers de la macroxarxa

Cerda que travessen la Gran Via a Ilevant

de la plapa de les Glories -Bilbao, Bac de

;gym pL FERNANOO roD

OAA0EN :EL TAUTAT

H 14

Roda, Selva de Mar, Josep Pla i Prim-,

nomes el de Bilbao s'interrompia abans

d'arribar a I'avinguda del Litoral.

En el Pla de vies es detecta aquesta

anomalia i en el Pla especial de la zona

costanera metropolitana de Barcelona

(1985) es planteja la modificacio del Pla

general que havia de permetre l'obertura

del carrer. La parella de carrers que

formen els eixos Bilbao-Navas de Tolosa

Bac de Roda-Felip II fins al passeig de
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Vista de de la ronda del Litoral

4,

Maragall i la plaga del Virrei Amat es
fonamental per millorar la relacio de la
ciutat interior amb la costa de Ilevant
recuperada.

El Pla especial Porta Bilbao-Mar aborda
l'obertura del tram final del carrer de

Bilbao entre els carrers del Taulat i el

passeig de Garcia Faria.

El sector es una area de transicio entre la
rigidesa estructural de I'Eixample, i la
complexitat formal de I'entorn de la
Rambla del Poblenou i del front del
passeig de Calvell.

La proposta preten participar d'aquests

dos mons sense perdre la forga ni la
unitat del conjunt.

Aixi, mentre en els espais mes clars i
condicionats es mantenen els tipus

edificatoris habituals de la torre i el bloc

lineal, en els altres espais, menys definits,

es proposa la possibilitat d'arquitectures
mes complexes, per tal de tensionar la

relacio entre volums contraposats.

En el Pla es mantenen les alineacions en

el front del carrer de Bilbao. Una torre de

15 plantes (PB+14P), marca I'arribada del

carrer al mar i identifica el punt d'inflexio

en la transicio de teixits.

La relacio entre ('alcada de 47,20 m de la

torre i les dimensions en planta

(20 x 20 m) atorga I'esveltesa suficient al
volum de I'edifici que reforga la imatge

d'un dels dos carrers (Bilbao i Bac de

Roda) que connecten amb la ciutat alta.

En la disposicio dels volums que envolten

el nucli antic es mante el concepte de

murada edificada a I'entorn de la placeta

de Prim.

La resta dels edificis enfront del carrer de

Bilbao son blocs de 5 plantes (PB+4P).

Els altres edificis enfront de mar tenen

una composicio mes Iliure. Es defineixen,

pero, les alineacions maximes, les

alineacions recomanades, les servituds

de pas i altres parametres, com ara les

algades reguladores maximes. Pel que fa

als edificis situats entre els carrers del

Ferrocarril i de Vidal i Valenciano, les

algades reguladores maximes es

mantenen de 25,85 m (PB+7P) en el front

de mar i es redueixen a 16,70 m (PB+ 4P)

en el front del carrer del Perello.

L'edificacio proposada entre la torre i el

carrer Lope de Vega s'organitza

perpendicularment al passeig de Garcia

Faria, tambe amb una alcada reguladora

maxima de 25 , 85 m (PB+7P ). Aquesta

disposicio dels edificis en perpendicular a

la costa permet que la visio del mar sigui

possible des del parc de la Paperera i des

dels carrers de Ramon Llull i de Ramon

Turro, a gairebe 800 m de la platja. El Pla

atorga un marge de flexibilitat en
l'ordenanca per tal d'aconseguir una

major Ilibertat en la composicio

arquitectonica dels futurs projectes.

En el Pla s'aporten exemples de

possibles compositions arquitectoniques.

Els criteris compositius son entre d'altres

els segUents:

• Les alineacions dels carrers del
Ferrocarril, de Topete, de Vidal i

Valenciano i de Bilbao es prolonguen

sense destorb en direccio a la costa.

• Des del passeig de Garcia Faria els

edificis de Iliure composicio son alhora
teio de fons de la torre de Bilbao i

transicio entre el seu volum contundent i

els volums mes confusos de les vuit
torres actualment existents en el passeig

de Calvell.

• L'alineacio del carrer del Perello es

mante unitaria fins al quart pis.

En l'illa que formen els carrers de

Fernando Poo, Vidal i Valenciano, Perello

i Bilbao es proposa una ordenacio mes

oberta que la prevista inicialment en el

Pla general. La nova ordenacio millora

substancialment la qualitat dels futurs

habitatges pel que fa a les possibilitats de

ventilacio, assolellada i vistes dels locals.

Tambe millora I'espai public resultant, tan

pel que fa a ('increment de superficie,

com per les noves perspectives que es
proposen en projectar, a traves de I'edifici

que dona front al carrer de Bilbao, un

passatge que es la continuacio del carrer

del Laberint.
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^.. ,? MPGM de l'illa delimitada per

I'av. de la Zona Franca, els carrers

de la Foneria i Energia i la

carretera del Prat (fabrica Philips)

Josep Benedito i Rovira

Joan Guell i Roca

Santiago Orteu i Palou

M. Eugenia Cuenca i Valero

Promoci6: privada

L'objecte d'aquest projecte es basicament

la modificacio de les qualifications d'un

sol industrial (22a) ocupats principalment

per una serie de naus industrials, patis de

maniobra/emmagatzematge i edifici

d'oficines i serveis.

D'acord amb les previsions del projecte,
en aquest sol es crea una area residencial

plurifamiliar (1 8a) de 15.000 m2, una area

residencial unifamiliar (18b) de 4.300 m2,

es mante una area industrial (22a) de

12.200 m2 i es doten 22.200 m2 de verd

public (6a), 3.900 m' d'equipaments

comunitaris i 16.400 m2 de sistemes viaris

de caracter public.

L'ambit del pla delimits una area de

74.273 m2.

Aquesta actuacio permetra la

transformacio d'aquesta gran superficie,

situada al costat de la playa Cerda,

d'acord amb el caracter residencial que el

teixit urba d'aquest sector ha adquirit
progressivament i que les grans obres
d'infraestructura del seu entorn acabaran

de consolidar. Se supera d'aquesta

manera una situaci6 caracteritzada per

una progressiva paralitzacio de I'activitat
industrial d'aquesta gran parcel-la

derivada de I'evolucio soferta tant pel
tipus de producte com per la tecnologia

utilitzada en la seva produccio.

Els canvis soferts en aquests terrenys
accentuaven els desajustos entre les

noves activitats i els locals i instal-lacions

existents.

El planteig d'aquesta operacio urbanistica

ha anat Iligada al trasllat de I'activitat

productiva a un area industrial, dins el
mateix municipi, amb unes instal-lacions

mes apropiades quant a dimensio i
caracteristiques.

El projecte preveu una dotacio
d'equipaments comunitaris que es
concentra en 2 peces actualment
constru'ides.

Una d'elles correspon als antics
menjadors dels treballadors, que
constitueix una pega d'innegable interes
arquitectonic i que es facilment adaptable
a nous usos comunitaris sense haver de
modificar els valors espacials i materials.

L'altra pega, corresponent a uns antics
forns, es d'un valor molt menor i segons
els nous usos que s'hi donin pot ser
objecte de substitucio per una nova
edificacio.

Proposta d'ordenaci6

Tota la proposta es condiciona a la
conservacio radical d'un jardi existent,
molt caracteristic, i que amb poques
interventions podra convertir-se en un
espai public atractiu.

Es crea un nou vial interior, a traves de la
parcel-la, destinat a I'acces i a
permeabilitzar el teixit del voltant, que pel
seu trapat mes aviat tancat pot agrair
aquesta aportacio. El tragat d'aquest
carrer es sinuos per tal d'ajustar-se als
limits reals de I'espai verd (jardi)
preexistent i alhora donar un caracter mes
aviat tranquil al transit per aquesta via.
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L'opcio de crear aquest carrer ha obligat

a eliminar I'edifici del centre de calcul
existent sobre el carrer de la Foneria.

S'ha optat per conservar I'edifici situat al
Ilarg del carrer de la Zona Franca perque

es tracta d'una edificacio correcta, de

poca algada i que ajuda a definir des

d'aquest costat ('ambit de l'operacio

proposada. Aquest edifici esta format per

un cos longitudinal i un element en forma

de torre.

L'edificabilitat destinada a us residencial

s'ha distribu'it en el solar segons

l'orientacio, I'accessibilitat, el caracter

obert que es preten donar a la zona verda

i els criteris d'articulacio dels nous

volums amb el seu entorn.

Una opcio determinant d'aquest projecte

es la de crear al centre una Banda

d'habitatges unifamiliars en filera que

amb la seva petita algada i les bandes de

verd privat que I'acompanyen

contribueixen a buidar volumetricament

('interior de l'illa i li donen un caracter

mes amable.

La resta de I'edificabilitat d'us residencial

s'organitza en tres sectors diferenciats.

El primer sector es un conjunt de blocs
regulars de PB+6 disposat en 2 fileres
paral•lelament al pg. de la Zona Franca,

que deixa un important espai Iliure entre
ells.

El segon sector esta format per un bloc

disposat transversalment als anteriors i
tambe de PB+6 sobre el qual s'eleven 3
torres de 5 plantes mes. Aquest bloc

delimita l'illa en la direccio nord-est, i la
seva disposicio lineal permet alliberar

I'espai corresponent a un gran nus
d'infraestructures de sanejament que

ocupen el subsol en aquest punt d'unio

entre els municipis de Barcelona i

I'Hospitalet.

Finalment, la resta del sostre residencial

s'organitza en el sector situat al costat

dels terrenys propietat de Nissan que

queden fora d'aquesta operacio.

Es proposen 3 torres allargades de PB+9

que prenen com a referencia formal, per

tal d'ordenar el conjunt, la torre

disposada perpendicularment al pg. de la
Zona Franca, que tambe s'ha decidit

mantenir. Dues d'aquestes noves torres

estan unides per un cos baix que ajuda a
delimitar un nou carrer que millora la

permeabilitat del conjunt.
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• Un punt de partida

13

t' Proposta de transformacin dels

terrenys de Sarria - Camp del RCD

Espanyol

Esteve Bonell

Promocio: privada

La nova ordenacio urbanistica dels

terrenys del Reial Club Deportiu Espanyol

possibilita un canvi urba de gran

envergadura, amb uns beneficis socials

indiscutibles mitjangant la construccio

d'habitatges i una renovacio de

I'estructura urbana de la zona.

Per aixo I'avanprojecte que presentem,

assumeix d'una manera sospesable i
meticulosa les necessitats mes variades

de la col•lectivitat, en una zona
estrategica de la ciutat.

® Dues questions previes

Duna banda, el convenciment que ni la

situacio urbana, ni I'arquitectura de

I'edifici, ni la imatge que dona a la ciutat,

ni I'estat actual son els adequats per a la

conservacio de I'estadi del RCD
Espanyol.

De I'altra, la confianga que I'us

residencial, l'organitzacio d'espais publics

precisos i la construccio d'un equipament

public son els millors arguments per a la

solucio urbana de la zona.

Apostem per la creacio d'una pega

urbana organitzada, capaq d'ordenar i

millorar una zona molt complexa,'

mitjangant una superilla que completi i

qualifiqui la zona.

• Set aspectes fonamentals

• • Concentrar el volum edificatori per

alliberar el maxim de terreny public.

• • Promoure un ordre intern a la nova

pega urbana a partir d'un buit2 que es

concretara corn a pare urba public.

• • Formalitzar una edificacio

d'habitatges no congestiva en els

aspectes quantitatius, que a mes de

resoldre un programa col•labori en la

morfologia general.

• • Atendre les sol•licitacions externes

de la parcel-la, pel que fa a interpretar les

alineacions, alcades, densitats,

distancies, etc. de I'entorn.3

• • Potenciar les connexions de la zona`

per tal d'aconseguir una millora en la

vialitat dels vianants i dotar d'unes

dimensions logiques les voreres.

• • Regularitzar la circulacio dels

vehicles. Leixamplament de general Mitre

permetria un pas soterrat per I'av. de

Sarria.

o • Proposar un equipament que sigui

capag de respondre a distintes

possibilitats programatiques i instal-lar-lo

en el Iloc preferent de la pega urbana. Fotoplanol i planta de la proposta
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tl resultat es un conjunt edificat

'tomogeni, pero que respon a diferentes

:oncepcions edificatories.

[=dificis que defineixen un interior d'illa
molt obert, tranquil, perfectament

connectat amb ('exterior i amb un camp
visual que transcendeix i augmenta les

precises dimensions fisiques.

A ('interior de I'illa conviuen i es
distingeixen dos espais.

EI gran buit del camp de futbol.
EI buit de la plaga civica.

EI primer, tom es obvi, pel record de
I'espai del que encara avui es terreny de
jot del RCD Espanyol, i el segon perque
assenyala la posicio que presideix I'edifici
destinat a equipament public.

Son espais publics projectats i endregats.

No es tracta d'espais sobrers.

La qualitat i la forma dels edificis ajudara
a la qualitat del buit urba.

Diferents tipus d'edificis (habitatge
plurifamiliar aillat, torres i bloc de
marcada horitzontalitat) concreten
diferents options d'habitatge i
assumeixen el paper que els correspon
tom a enllaq amb les diferents zones
exteriors.

:ir

=yH: I I I I.: I ^{

` , ,__

Aixi els edificis aillats dels habitatges
plurifamiliars responen a la morfologia i
els parametres dels edificis del carver Dr.
Fleming (on hi haura habitatges de grans
dimensions},

Els blocs donaran una resposta
adequada als carvers ronda General Mitre
i Ricardo Villa, a mes de connectar
dimesionalment amb els edificis situats a
la cantonada de I'av. de Sarria i ronda
General Mitre.

Aquests dos blocs assumeixen una part
important de la superficie edificable i el
seu tractament diferent en seccio fa que,
a la vegada, continguin el concepte
edificatori del bloc lineal, I'edifici aillat i la
torre en algada.

Les torres, tom a cossos sobreposats a
les cantonades per tal d'adequar-se a les
algades veines (10-11 plantes), mentre

que la part central del bloc no
sobrepassa les sis plantes de mitjana (hi
haura habitatges de dimensio mitjana i
petita}_

A la punta del triangle, la torre en alpada,
fa referencia a altres torres de I'av. de
Sarria.

La seva verticalitat contrastara amb

I'horizontalitat dels blocs lineals que

configuren la superilla.

Sera un punt de referencia de tot el

conjunt i tancara i obrira I'espai a

('exterior.

La torre, tom el bloc que delimita la playa

civica, torte apartaments de petites

dimensions.

L'equipament adquireix especial

rellevancia per situar-se tom a rotula que

enllaga els dos espais publics. Un

rectangle en planta de 80 x 22 m

permetra distintes solutions d'edificacio

als 4.000 m2 de superficie sobre rasant i

potenciara la construccio d'altres

3.500 m` sota rasant, aprofitant les

especials caracteristiques del terrenys.

Els habitatges

Son habitatges urbans pot nombrosos

(no sobrepassen els 450).

Atenen les noves conditions de

superficie, amb un mes gran coefficient de

superficie per resident.

Amb menys dormitoris perb mes grans
(per tal de permetre altres activitats).

Amb una concentracio de serveis a la
part central de I'edifici que possibiliti
canvis i transformations en el temps.

Mes ben connectats -aillats de ('exterior
(sorolls, sol, privacitat).

Que siguin, en definitiva, uns habitatges
de futur que s'acostin a les noves

necessitats.

^ Imatge dels edificis

EI tractament de les facanes, amb
terrasses de tota la Ilargaria, parcialment
protegides amb elements Ileugers tipus
"brisoleil" fa que els edificis es presentin

amb una sensacio de Ileugeresa..

Aquesta sensacio s'augmentara
mitjangant les obertures que connecter el
pati central de cada bloc amb ('exterior,
amb la qual cosa s'enriquira I"`sky-line"

dels edificis.

Els buidats de la planta baixa en els
laterals dels blocs proporcionen una gran
connexio i una visio diafana entre els
espais publics exteriors i el gran espai
central.

1

Zona en la qual coexisteixen distintes formes

edificatdries, algades d'edificacio, alineacions de carvers,

fluxos circulatoris, etc.

2
Buit urba que es genera a partir de la geometric de
factual camp de futbol. Le seves dimensions totals de
75 x 180 m Toren mes grans que altres espais publics de
la ciutat: pl. Gal•la Placidia, av. Pau Casals, etc.

3
Es tracta de compaginar I'ordre general de la nova peCa
urbana amb les particulars conditions volumetriques
veines.

a
Amb I'enderroc del camp de futbol i la construcci6
d'habitatges i espais publics, permetriem una adequada
connexid de tota la zona, amb la consequent
permeabiliiat en el triangle definit per I'av. de Sarria,
General Mitre i Dr. Fleming.

5

Els 27 m d'amplada dels blocs i la seva complexitai

formal, els fa definir amb una mes gran presencia

urbana, en la qual les fapanes laterals son tan importants

con les fapanes longitudinals.

Maqueta i encaix urba
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Residential la Maquinista

Joan Busquets

Promocio: privada

EI projecte segueix el tragat geometric en

planta de les illes residencials establertes
en I'Estudi de detail previ, en el qual es

delimitaven les zones verdes que la
modificacio de PGM del sector de la

Maquinista havia fixat el 1997.

Es disposa, doncs, de quatre illes de
forma diferent i angles d'interseccio no

ortogonals. Es varen estudiar diverses
formes d'ordenacio residential tenint en

compte les variables urbanistiques
estructurals, tom: els eixos urbans de

relaci6 amb Sant Andreu, I'organitzacio

del gran centre comercial situat a I'altre

costat del carrer de Lima, les connexions
amb el transport public, I'assolellada, etc.

H1, H2 i H3. Aquestes dues riltimes

compostes amb criteris unitaris,

L'espai verd del passatge de la

Barcelonesa , de 20 metres d'ample, es

('element de relacio entre les illes H3 i H4.

La singular geometria d ' aquesta darrera

ilia s'articula amb I'ordenacio de

I'edificacio oberta cap al carrer de Joan

Torras.

L'ordenacio de les illes, tom s'ha dit; es

oberta per damunt de la planta baixa, si

be es disposa d'un basament edificat

seguint la corona que aixeca la part no

edificada de I'illa per aconseguir una

millor definicio de I'espai enjardinat.

A partir d'aquestes analisis s'ha pres

partit per una ordenacio d'illes obertes,

i s'ha disposat I'edificacio de forma que

s'asseguri un bon desplegament tipologic

i una bona configuracio dels espais Iliures

d'edificacio dedicats a jardins privats i/o

col-lectius.

La disposicio de I'edificacio to a veure
amb la geometria de les illes i la definicio

duns eixos a privilegiar en el conjunt. En
aquest sentit, destaca el gran eix civic del

carrer Gran de la Maquinista que Iliga
factual pant de Sant Adria amb el centre

comercial, que es converteix amb un eix
de referencia per a les tres illes superiors

Aquest basament esta constituit en part

per I'us comercial, alguns habitatges
singulars i fins i tot per terrasses dels

jardins col-lectius que s'obren tom a
"belvederes" sobre els carrers i passeigs.

Per recolzar aquest efecte, I'aparcament

soterrat s'eleva de la rasant del carrer fins

a 1 metre per assegurar una bona

privacitat dels espais d'habitatges que

donen al carrer i els jardins privats i/a

col-lectius.

La disposicio de I'edificacio a les illes

busca una diversitat tipologica tot i

tractor-se d'un sector residential dirigit a
una demanda bastant homogenia- En

Estudis de cantonades aplicables

I

I
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aquest sentit es podran trobar tipologies

"passants" o "doblades", "maisonettes" i

tambe habitatges duplexs o amb grans

terrasses a la part superior dels blocs.

EI sector es desplega mantenint I'algada

maxima de 26,85 metres establerta a la

modificacio de Pla general, si be busca

definir uns accents en la composicio que

emfatitzen el valor dels eixos civics i

reforpen alguns aspectes unitaris tan

necessaris en una area de nou

desenvolupament.

Tantmateix, com es veura en els

parametres urbanistics, es buseara

combinar la diversitat estilistica de cada

pepa del conjunt amb uns criteris

generals que recolzin la seva imatge com

a grup residential especific en el districte

de Sant Andreu_

Per facilitar el desplegament fragmentat

del sector, es defineixen uns parametres

urbanistics vinculants per a aquells

elements que reforcen la composicio

unitaria i els altres queden com a marts

de referencia per als projectes individuals

de cada ilia. Tambe es vol afavorir la

qualitat dels espais entre les edificiacions

i els elements volats de contacte entre
el les.

Imatges de la proposta
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Projectes de Bach-Mora i Alonso-Balaguer

Proposta d'ordenacio i encaix urba

15

o' Pla especial del sector de reforma

interior num. 3 del Poblenou

(Llull, Provencals , Ramon Turro,

Espronceda ). Illes Vilella

Bardaji i Teixidor, Associats

C. Pareja & Associats

Promocio: privada

Els condicionants basics de I'ordenacio

proposada en aquest PERT han estat els

del planejament superior (modificacio

PGM) que ha fixat amb tota mena de

detail i precisio els parametres urbanistics

del sbl (estandards d'espai public), de

I'edificacio (edificabilitat i nombre maxim

de plantes) i I'us (residential i altres), els

condicionants del Iloc, quant a I'entorn i

els diferents processos de transformacio,

tambe les caracterlstiques del sol

(sensiblement un pla absolut) i les del

subsol (nivell freatic entre 1 i 2 metres).

Aix! mateix, han estat factors

determinants del model volumetric
d'ordenacio del PERI, la prospeccio

realitzada en el mercat immobiliari, per

mitja de la consulta directa a operadors

significatius de la ciutat, i les operations

recents o be que es troben en curs en

('ambit del Poblenou.

A partir d'aquests condicionants, els

objectius i criteris de l'ordenacio han
estat els seguents:
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0 Optimitzacio del sostre edificable,

amb relacio al producte immobiliari de

maxima demanda en el mercat.

A Maxima qualitat ambiental de

I'entorn resultant de I'ordenacio.

• Integracio urbana amb relacio a les

futures transformacions previstes en els

sectors de I'entorn.

a Flexibilitat i adaptabilitat del model

basic d'ordenacio a diferents programes

arquitectbnics.

® Facilitat en la gestio i execucio del

planejament.

Solucions d ' ordenacio

Com a model basic d'ordenacio s'adopta

el de I'edificacio segons alineacions de

vial, de tal manera que la configuracio de

les illes i de la dels seus carrers

perimetrals sigui essencialment la de

I'Eixample, amb les particularitats propies

de l'ordenacio que es proposa (vegeu

planols: 2.1 i 2.2 i grafics 0,3 i 0.4)_

La incorporacio dels carrers per a vianants

que obren les illes i les subdivideixen en

dues meitats, amb I'adopcio del model

d'illa amb passatge, el que comporta
considerables aspectes positius a la

qualitat ambiental de l'ordenacio:

Creant espai public interior, que permet

una major i millor connexio i imbricacio

amb el conjunt dels espais publics

(carrers, places, pares, equipaments) de

I'entorn.

Possibiliten una oferta variada, amb un

minim nombre d'habitatges de major

qualitat (unifamiliars en una filera i amb

jardi privat), que a mes de donar sentit i

vida propia als passatges per a vianants

permeten esgotar el sostre residencial

maxim edificable, amb unes profunditats

optimes i dins de les alcades reguladores

maximes establertes tant en els

passatges corn en la corona perimetral de

les illes. .

La major part de I'edificabilitat residencial

s'ordena en edificis d'habitatges

plurifamiliars en alcada (fins a 5 plantes)

situats segons les alineacions de vial,

amb volumetria fragmentada en trams

d'edificacio independent en cadascun

dels fronts, sobre una planta baixa, que a

manera de basament o socol, constitueix

una facana continua.

La fondaria edificable prevista com a

optima en els cossos d'edificacio en

altura, al voltant dels 13 m, es la que

permet l'organitzacio d'habitatges (tipus

90 m2 utils, 3 dormitoris) amb dues

facanes exteriors, amb ventilacio

encreuada i sense patis interiors, es a dir,

una organitzacio equivalent al tipus

d'edificacio aillada.

Aix! doncs, el model volumetric proposat

aporta les qualitats d'un dels models

basics de I'Eixample i, al mateix temps,
es beneficia dels avantatges higienics i
ambientals de I'edificacio aillada.



A les plantes baixes s'organitzen els

locals comercials entre els nuclis d'acces

als habitatges, amb front als carrers

perimetrals; se situen a la part posterior

els aparcaments corresponents a cada

mitja illa, amb accessos des dels carrers

de Llull i Ramon Turro, coincidint amb els

6 metres de separacio entre blocs; es

constitueix al mateix temps, I'espai

construct separador entre blocs

plurifamiliars i les parcel•les dels

habitatges unifamiliars, les quals tindran

les seves places d'aparcament en el

garatge col-lectiu de la semiilla

corresponent.

Amb la disposicio dels aparcaments ales

plantes baixes s'aconsegueix esgotar

practicament I'edificabilitat (0,3 m2/m) no

residencial i es redueix considerablement

el sostre comercial potencialment

realitzable, el que resulta positiu en

aquest sector respecte a I'escassa

demanda previsible de locals comercials i

respecte als sobrecostos, tambe

previsibles si es realitza I'aparcament en

el subsol.

• Superficies resultants de l'ordenacio

Les mes significatives i vinculants son les

del sol amb desti public per a sistemes,

que en conjunt no han de ser inferiors al

58,5 % de la superficie total de ('ambit

del sector del PERT.

Les superficies resultants de I'edificacio

han de complir els parametres establerts

per al sector de reforma num. 3, es a dir:

•

Criteris normatius per a I'edificacio

En les ordenances d'aquest PER] es

regulen les condicions d'edificacio de

cada zona (14b1 i 14b2), d'acord amb els

seguents criteris.

S'estableix un model volumetric basic,

grafiat en els planols d'ordenacio, a partir

del qual es regulen les possibles

variacions projectuals en la fondaria i

algada edificables, i els seus ambits

minims de projecte.

S'estableix una unitat minima de projecte

unitari d'edificacio, que s'identifica amb

('ambit de les semiilles, donat que:

Ordenacio i gestio

Sostre maxim residencial: 0,9 m'/m2 X 53.790,48 m2 = 48.411 m2

Sostre maxim comercial,
industrial i terciari: 0,3 m2/m' x 53.790,48 m2 = 16.137 m2

Sostre maxim total = 64.548 m2

Algada maxima de I'edificacio: 20,75 m

Nombre maxim de plantes: PB+5

Nombre maxim teoric d'habitatges: 64.548/100 = 645 habitatges

• Superficies de sol resultants de
l'ordenacio (planol: 2.1). Sol public

6a) Parc urba 12.103,95 m2 (22,5%)

5) Xarxa viaria 16.634,78 m2 (31,0%)

5b) Vies civiques 2.728,71 m2 (5,0%)

Total sol public: 31.467,44 m2 (58,5%)

• Sol privat

14b1 Habitatge plurifamiliar: 15.263,32 m2

14b2 Habitatge unifamiliar 7.059,72 m'

Total sol privat: 22.323,04 m2 (41,5%)

Total sal del sector: 53.790.48 m2 (100%)

• L'actual estructura de la propietat ho

facilita.

• Les caracteristiques desitjables i

possibles del tipus de promocio d'escala

intermedia, ho permeten.

• Les obligacions de la urbanitzacio a

realitzar i les solucions arquitectoniques,

coherents amb l'ordenacio proposada,

aixi ho exigeixen.

Les possibles solucions alternatives per a

I'edificacio son les seguents:

• • Segons el model volumetric basic

(mvb) establert, com a projecte unitari

d'edificacio de la unitat minima (mitja illa).

Nomes poden variar, dins dels limits

maxims establerts, les fondaries

edificables o alineacions interiors dels

cossos d'edificacio amb front als carrers

per a vianants i als carrers horizontals:

Llull i Ramon Turro.

Els restants cossos d'edificacio amb front

als carrers verticals: Bac de Roda, Fluvia i

Provengals, s'ajustaran en planta i algada

a la geometria definida en el model

volumetric basic.

• • Seguint I'mvb establert, amb

projecte unitari d'edificacio d'una illa

completa, corn a minim.

Poden variar, igualment, dins els limits

maxims establerts i amb les limitacions

que es determinen, les profunditats

edificables de tots els cossos d'una

mateixa illa.

Si hi ha alguna variacio en les algades,

les dels fronts edificats dels carrers

verticals (Bac de Roda, Fluvia i/o Fluvia,

Provengals) hauran de ser identiques en

I'algaria maxima i en la linia de coronacio

dels edificis.

• • A traves d ' un estudi de detail per

illes senceres, es podra optar a la variacio

de la volumetria perimetral de la corona

d'illes, segons el model tancat amb

fondaria i algades uniques i constants,

dins dels limits maxims establerts i
mantenint l'ordenacio i el volum global de

la zona residencial unifamiliar (14b2).
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Morfologia del sector abans de I'obertura

de I'avinguda Diagonal

16

'^'_^_;^ Estudi de detall de la unitat

d'actuacid numero 9 del PERT
Diagonal - Poblenou

Oriol Clos

Adolf Martinez

Josep Lluis Sisternes

Promocio: privada

L'obertura de la Diagonal justifica
I'operacio de gran escala. EI PERI
Diagonal-Poblenou enfatitza la continuitat
d'alineacio i d'algada d'aquesta avinguda,
amb criteri d'uniformitat, entre la plaga de
les Glories i el mar. La fagana que es
proposa a I'estudi de detall, seguint

aquest criteri, es tracta en continuitat
formal amb la resta per no provocar una
ruptura.

Les tres illes objecte de I'estudi estan en
un punt singular del recorregut del nou

passeig, sabre la crui1la amb el carrer
Pere IV, antic carrer estructurant de tot el
sector, aproximadament a la meitat del
recorregut entre Glories i el mar. Per
emfatitzar aquest punt emblematic es
proposa una torre, Ileugerament reculada
de la linia de fagana de la Diagonal, sabre
la cantonada Pere IV-Lope de Vega.

EI carrer Pere IV es I'antic "carrer Major"
de tot el sector. S'ha de valorar, taut per
la seva condicio de referencia historica,
cam per la capacitat de continuitat que

cam a eix estructurant ha donat al teixit
de tot el barri, ordenat sabre la doble
directriu de I'Eixample Cerda i de la
parcel^lacio suburbana de ('antic cami

Ral. La dominancia de la directriu de Pere
IV sabre els carrers horitzontals de
I'Eixample permet una bona geometric en
la interseccio amb la Diagonal. Per
subratllar el paper estructurant de
I'ordenacio del carrer Pere IV, es proposa
un tractament bastant trencat, amb una

acumulacio d'episodis formals -ruptura
de I'alineacio per reconeixer el canvi de
directriu de la trapa, reculada de la
fagana, volums emergents, decalatge de
les dues fapanes dels edificis alts-, per

mantenir la descomposicio i verticalitat

propia de la morfologia de tot el carrer.

La torre es la fita que tanca I'espai,
perfectament visible des de I'arrencada

del carrer, prop del carrer Marina. Pel fet
d'establir-se clarament sabre Pere IV es
converteix en la "porta" del barri, en el
simbol del Nou Poblenou.

EI cami antic de Valencia es la imatge
que es mante dels antics tracats menuts

del barri industrial, pero transformat en
un eix viari que recull formes molt
variades, jugant amb els canvis de volum,
la ruptura de la continuitat de les fapanes,
el contacte entre les peces que es
mantenen, canviades d'us, i les naves
edificacions i I'acumulacio
d'equipaments_ Sabre la zona verda que
proposa el PERI, es construeix una nova
far^ana residencial, de volum reculat en
algada per suavitzar el contacte amb

I'espai public, sense carrer proxim a
I'alineacio,

Els carrers verticals, Bilbao, Lope de Vega
i Espronceda, es tracten cam a eixos de
continuitat amb la trama de I'Eixample.
Per ('especial qualificacio que el PERI, i el
mateix estudi de detall, atorguen a cada
pega, s'ha considerat un tractament no
simetric d'aquests espais, i s'ha intentat
valorar la continuitat i la contundencia
dels volums residencials en una de les
dues fapanes de cada tram, trencant i
alterant la fagana oposada, per permetre
tambe un bon nivell d'assolellada del
carrer i de les peces que per la seva
geometric son mes dificils d'organitzar.

Les quatre illes objecte de I'estudi
s'ordenen basicament amb edificacio

- -1
,1

Proposta d'ordenacio
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%rimetral per reforcar I'alineacio dels

rrers, com a elements que garanteixen

continu'itat urbana de la trama, i per

liberar I'espai central de les illes per a

r3os de sol Iliure privat vinculats a I'us

'sidencial. Aquest tractament, buscant

maxima dimensio de I'espai interior de

ada illa, permet una bona assolellada

lets habitatges del conjunt i

;-ganitzacions tipologiques variades que

profitin la qualitat tant d'aquests espais

om dels carrers publics.

a profunditat edificable per a les peces

sidencials es fixa en 14,5 m per facilitar

capacitat de subdivisio tipologica,

mb organitzacions de 2, 3 o 4 habitatges

,er reply, passants o a una sola facana,

ense necessitat de preveure

enericament patis de ventilacio interiors

it volum edificat. Amb aquesta

rofunditat tambe es possible resoldre els

iabitatges en organitzacions verticals que

,acilitin els duplexs a les plantes altes, en

forma d'atics reculats, i I'us de part de la
olanta baixa com a residencia d'una o

dues alcades. La profunditat de 14,5 m

iacilita la resolucio de les cantonades de

es cintes edificades, que on molts casos

.,on d'angles inferiors a 900.

El PERI assigna a la unitat d'actuacio una
proporcio de sostre terciari del 30%

sobre el total. Aquesta proporcio tan alta
ha d'ordenar-se a partir de I'estudi de
detail. Es concentra una gran part
d'aquest sostre terciari en una unica
peca, que inclou la torre de Pere IV i tota
una cara del carrer Lope de Vega, fins al
cami antic de Valencia. Aquesta peca, per
la seva forma, permet tractaments
diversos segons les necessitate que en
I'evolucio urbanistica de tot el sector
puguin plantejar-se. La varietat de peces,
en part sense ordenacio definida, i la
longitud de facana sobre el carrer Lope
de Vega permeten un gran nivell de
flexibilitat del conjunt, presidit pel prisma
de 20 plantes de la torre.

I iv
f
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01 L'illa A, Diagonal-Pere IV-Bilbao,
s'ordena amb una banda al Ilarg de la
facana de la Diagonal i de Pere IV,
alliberant ('angle agut entre aquests dos
carrers amb un xamfra que facility la
descomposicio de les plantes
residencials i permet la visio de la torre
de Pere IV des de la Diagonal. Sobre la
facana del carrer Pere IV, a partir de la
cantonada amb Bilbao, es proposa una
major alcada del bloc residencial. El
triangle resultant entre les dues cares
dels edificis residencials queda ocupat on
planta baixa per un edifici terciari en
continuitat amb les plantes baixes dels
blocs alineats a carrer. Aquesta planta
baixa formalitza I'alineacio del carrer
Bilbao.

R L'illa B, Pere IV-Lope de Vega-cami
antic de Valencia-Bilbao, s'ordena en
dues parts d'usos molt diferents: la
banda sobre el carrer Lope de Vega per a
us terciari, i la resta per a us residential,
formant una Banda alineada als carrers
que permet un gran pati d'us privat a
('interior. Per subratllar el caracter singular
de la torre es planteja una reculada de
I'alineacio al carrer Pere IV, que facilita el
canvi d'alcada reguladora amb relacio a
la resta del carrer cap al Poblenou, Una
solucio semblant s'aplica al carrer Lope
de Vega. El contacte entre la part
residencial i terciaria -canvis de volum,

d'alcada de forjat, de tractament de les
facanes-, as resol amb un cos mes baix a

Pere IV i amb I'obertura de 1'illa cap al

cami antic de Valencia, per evitar un

espai interior absolutament aillat de la

trama viaria.

L'illa C, Diagonal-Espronceda-cami

antic de Valencia-Lope de Vega, s'ordena

amb una banda d'edificacio basicament

residential que allibera un gran pati d'us

privat obert cap al carrer Espronceda, i

articula la relacio amb I'espai verd sobre

el cami antic de Valencia, amb una peca

residencial de 20 x 20 m que filtra la

relacio entre ('interior d'illa i la trama

I
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viaria. L'aicada de I'edificacio amb front a
la Diagonal s'ha determinat a partir de la
facana de ('edifici existent a Diagonal-Bac
de Roda. Prop del xamfra Diagonal-Lope
de Vega, que facilita la visio de la torre
des de la Diagonal, es proposa el canvi
d'alcada per adaptar-se a I'alcada
generica dels edificis residencials de tota
la Unitat d'Actuacio.

0' L'illa D, Diagonal-Bac de Roda-cami
antic de Valencia-Espronceda, esta

ocupada en part per un edifici a la banda
del carrer Bac de Roda, que queda fora
de la unitat d'actuacio. La qualificacio

d'aquesta illa en el PERT es de 13d i 8d.
S'ha incorporat a I'estudi de detail per
millorar les conditions edificatories
previstes, redueix les profunditats

edificables, separa els fronts a les

cantonades, aprofita la necessitat de
canvi d'alcada, i transvasa edificabilitat a
les altres illes de la unitat.

Els volums s'han definit per encaixar les
especificacions del PERT (superficie de
sostre i divisio en sol residential i terciari,
basicament), definir galibs maxims

d'alcada i profunditat a partir de cotes de
referencia precises i a partir de la voluntat

d'unificar nivells de forjat per a cada ilia, i
facilitant d'aquesta manera la distribucio

posterior en peces independents.

Les normes que regiran I'ordenacio de

I'edificacio a les illes A, B i C son les
propies de la qualificaci6 18d del PER],
matisades en els parametres per les

indicacions de I'estudi de detail. Les

normes que regiran I'ordenacio de

I'edificacio a I'illa D son les propies de la

qualificacio 13d i 8d del PERI, matisades

en els parametres per les indicacions de

1'estudi de detail.

Facana a Diagonal i maqueta
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'!i^' Poblenou industrial

Aurea Gallen

Pau Battle

Aurora Lopez

Direcci6 de Serveis de Planejament

•

Poblenou districte d'activitats

Es pot afirmar que la ubicacio del
Poblenou en el centre del sistema
metropolita, el seu contacte amb el mar i
I'excel•Ient accessibilitat tant des de la
xarxa viaria metropolitana com des de les
arees centrals de la ciutat, el presenten
corn un sector idoni per acollir activitats
economiques de nova generaci6

Aquest sector de Ilarga trajectoria
industrial ha tingut, des de la seva
formaci6, una certa presencia de nuclis
residencials que li han donat unes
caracteristiques especifiques amb relacio
a altres zones industrials. La barreja
existent d'usos industrials i residencials
ha de tendir cap a un teixit urba ric i
complex on es crein interaccions
positives per al bon funcionament i la
integracio urbana.

L'existencia al Poblenou d'importants
operations urbanistiques en

desenvolupament que permetran

I'estructuraci6 del sector i I'aportaci6 de
nous residents i nous Ilocs de treball,
recolzaran una evolucio qualitativa de
('area i significaran una primera fase del
proces de millora de I'espai urba.

Tot i aixi la diferent ubicacio respecte al
centre de la ciutat, de les dues arees que
formen el sector industrial (Glories-Vila
Olimpica i Gran Via-Prim) dona Iloc a
teixits de gra i tipologia diferents, de
forma que la primera respon a un model
mes facilment adaptable a una nova
concepci6 productiva, mentre que a la
segona predominen les naus
convencionals d'emmagatzematge i
produccio, de gran dimensi6.

Les normes urbanistiques del PGM-76
prefiguren un model industrial uniforme
en tota I'area metropolitana, propi dels
anys de la seva redacci6, on no hi ha
gaires matisos entre les positions mes
urbanes o les implantacions periferiques.

Les activitats industrials, admeses aixi
corn la forma de regular-les, obeeixen a
una concepci6 industrial forga obsoleta
que no s'adequa a la dinamica actual,
especialment a les zones mes integrades
en els teixits urbans.

Vistes aeries del Poblenou, 1995
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I::Is objectius del Forum 2004 i els

objectius de la ciutat del coneixement

;amb la integracio de totes aquelles

<:ctivitats vinculades a la recerca,

iormacio i noves tecnologies de la

nformacio, han de trobar en aquest

sector I'espai urba adient per

clesenvalupar-se.

4ctuacions estrategiques

=i gra del teixit i I'escala de les activitats

,ie I'eixample Cerda existent al Poblenou,

^stan basats en la malla simple, sense

^terrupcions que no siguin les degudes

;i la frequent desurbanitzacio. Aquesta

calla individualitza intervies o illes d'igual

^.limensio, distribuides en tot el seu

^erritori.

De la mateixa manera que no hi ha

agrupacions d'illes que configurin

conjunts significatius a escala de ciutat,

tampoc son reconeixibles eixos que

estructurin la xarxa tom els passeigs

o les avingudes, ales el seu origen

industrial que ha homogeneitzat el
tractament dels carrers.

Alguns elements de I'Eixample central

tom la Universitat, ('Hospital Clinic o el
conjunt de I'Escola Industrial

caracteritzen la seva area, serveixen de
referencia i marquen amb el seu us una

dinamica propia en el seu entorn.

Aquests elements singulars son presents
en el desenvolupament normal dels teixits
i la seva absentia al Poblenou Homes
s'explica pel seu origen industrial que en
determinava la innecessarietat, tant des
d'un punt de vista funcional tom
morfologic.

La introduccio de peces d'aquestes
caracteristiques permetria enriquir i fer
mes complex aquest eixample a la vegada
que les activitats de gran escala serien
determinants en la dinamitzacio del sector.

Les caracteristiques del sector pel que fa
a la consolidacio, macroxarxa i elements
d'estructura urbana, fa mes recomanable
la ubicacio d'aquestes operations en
('area industrial situada a Gran Via-Prim.

A la zona propera a la pl. de les Glories,
en canvi, el gra mes reduit del teixit i la
jerarquitzacio de la xarxa viaria en una
malla mes petita, fan que les operations
possibles siguin de menor dimensio.

La nova estructura urbana

La renovacio i el rellangament del sector
del Poblenou obliga necessariament a
una millora general de la qualitat de
I'espai public. EI trasllat d'algunes de les
activitats historicament instal lades al
sector, tom ara els transports i la gran
industria, fan mes notoria la degradacio

del sistema de carrers que han suportat

la carrega d'una activitat industrial

traditional.

La reorientacio del barri tom un districte

d'activitats fa necessari un programa

d'actuacions de millora en la linia d'oferir

una imatge urbana atractiva, actualitzada

i de qualitat, juntament amb una xarxa

d'infraestructures adient a la nova funcio.

Aquest tipus d'operacions hauran de ser

de naturalesa diversa. Des de les

dirigides a la simple millora de la

urbanitzacio dels carrers, amb pots

canvis en la situacio actual, fins a les

modifications substancials de la

urbanitzacio per adaptar-los al paper

assignat dintre d'una especialitzacio de la

xarxa general.

Tambe, de manera puntual, poden ser

interessants algunes operations de

reforma urbana que comportin

I'alnpliacio de la seccio transversal i de

les seves vores, amb I'objectiu de

transformacio d'algun carrer al qual

s'assigni un paper estructurador en

I'esquema general.

Xarxa viaria basica i actuations estrategiques

Els nous eixos estructurals

Els eixos civics proposals

..............
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Els teixits urbans existents

Fronts residencials a la zona 22a

I1

F:

Desenvolupament

Tot i que la modificacio de PGM establira

la regulacio directa de I'edificacio i la

instal^lacio d'activitats a les zones

industrials, les propostes formulades

precisen alguns ambits de transformaeio

en arees i eixos especifics.

1. 7T.IC, 9,7'1^j

i,^^.,

t[^;, 1

L'acabament de la malla Cerda, com a

resultat de I'execucio dels plans actuals

en desenvolupament (Diagonal, front

maritim, Bilbao, etc.) ha de permetre una

distribucio del transit mes homogenia que

factual, amb diversos models alternatius

d'organitzacio, segons es potenci'i I'us

ortogonal de la malla o el d'alguns

elements diagonals.

La jerarquia de carrers verticals esta

clarament establerta pets poets sobre la

Gran Via, a diferencia de la dels carrers

horitzontals que esta distorsionada per

algunes discontinu'itats com el parc

central de la Diagonal, el parc de I'Estacio

del Nord, la Ciutadella, etc.

Teixit urba complex

EI sector del Poblenou esta compost per

un conjunt d'usos diversos i ubicat sobre

un teixit de morfologia forr^a homogenia.

L'ordenacio del teixit d'activitats

mitjangant la nova normativa d'usos i les

regulacions dels aspectes edificatoris

haurien de preveure formes d'agregacio

alternatives a les de I'edificacio en corona

perimetral de I'illa, que permetin integrar

les morfologies caracteristiques del

sector.

L'existencia d'edificis d'origen industrial,

aptes per a la reutilitzacio per usos

d'habitatge no convencional, obre la

possibilitat d'integrar en el conjunt

d'activitats una oferta tipologica

d'habitatge diferencial. Aquestes

operacions de rehabilitacio hauran de fer-

se de forma selectiva sobre un parc

d'edificis que presentin interes especial i

siguin aptes per a I'tas d'habitatge.

EI tractament zonal i la regulacio dels

teixits han de permetre el

desenvolupament d'un eixample Cerda

diferent al central, en el sentit que sense

renunciar a les caracteristiques de forma i

tas que li s6n propies, a la vegada admeti

la formacio de noves tipologies_
Les arees qualificades com a industrials

presentee una diversitat d'usos

important, amb forta presencia

d'habitatge en I'area de Glories-Vila

Olimpica.

Tot i que la potenciacio d'usos productius

de nova concepcio, que integrin activitats

relacionades amb la investigacio, el

coneixement i les noves tecnologies, pot

afavorir la compatibilitat amb I'habitatge,

es necessari regular aquesta convivencia.

70 7 Els projectes urbanistics de la renovacio urbana



Is eixos de transformacio i les

,peracions estrategiques per a la creacio

;e centralitat, requeriran la delimitacio

Tun sector de reforma interior, amb

parametres que en permetin el

lesenvolupament mitjanpant plans

;specials.

a resta del teixit admetra transformacions

)pcionals, mitjangant un pla especial, amb

objecte d'adaptar-se millor a les noves

armes productives i incorporar usos

i'habitatge sempre que es respectin els

)arametres referents a intensitats, reserves

cessions per a sistemes, ambit minim de
ransformacio, etc.

a modificacio de PGM establira

necanismes que facin possible assumir

les carregues de les transformacions

apcionals, no necessariament sobre el
nropi ambit, amb I'objecte d'aconseguir

mna major flexibilitat en la gestio de les
Dperacions.

La legislacio urbanistica i la Carta
municipal de Barcelona, d'aprovacio

recent, obren vies de gestio que fan

possible aquesta flexibilitat. La
delimitacio d'unitats d'actuacio

discontinues, les transferencies de sostre

o I'aplicacio del 10% d'aprofitament de
cessio obligada, en arees no
consolidades com les que es tracta, son
alguns dels mecanismes que la

modificacio de PGM preveu utilitzar per
millorar la flexibilitat de la gestio.

Sintesi dels criteris d'ordenacio urbanistica
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Jose A. Tajadura
L'objectiu d'impulsar la ciutat de

Barcelona en el model mediterrani, com

a integrador de relations i funcions

diverses en un ambit compacte en el qual

tenen cabuda la residencia, el treball,

l'oci, la cultura, etc., sense augmentar

I'explotacio territorial periferica, ha de

basar-se en una millora qualitativa del fet

urba, de manera que es puguin optimitzar

els sews recursos ja consolidats

-transport, dotacions, serveis, so]
urbanitzat, edificis existents...- de forma

competitiva. La ciutat es planteja, pero,

corn un organisme viu i integrador, en

continua adaptacio de manera equilibrada

als requeriments mes actuals. Les

reserves dotacionals, d'espais publics i

de vialitat, estan formulades pel pla

general des de 1976, pero el debat que

as planteja es com adequar-les perque el

ciutada recuperi el protagonisme que

afavoreix la relacio entre les persones.

Aixi, la reforma de teixits, la definicio dels

fronts dels grans eixos urbans i les

actuacions de connectivitat

complementaries de la xarxa principal

completen la ciutat i diversifiquen la

manera en que es torna a oferir renovada.

1

L'aportacio dels serveis

infraestructurals a la revaloritzacio

de la qualitat urbana

Una de les estrategies d'actuacio basica

que articula la testa d'iniciatives

publiques es la millora de la qualitat de

vida urbana_ Aquesta aspiracio es un

signe d'identitat pel qual Barcelona ha

obtingut arreu un notable reconeixement,

i continua invertint per refermar-lo i

gestionar millor els recursos.

La ciutat ha entrs que la tesdencia cap a

la sostenibilitat urbana en un espai

consolidat com el de Barcelona, on no es

possible I'extensio territorial on articular

les millores, havia de passar

necessariament per una requalificacio del

territori heretat i amb la cura en Ies noves

transformacions. Les noves ordenacions

integren aquests conceptes de manera

que s'ofereix oberta, amb increment

d'espais Iliures ben orientats i

estructurats i la incorporacio de noves

tecnologies d'optimitzacio dels recursos i

serveis urbans.

Aixi, en aquest sentit, s'han impulsat

plans que incorporen, en els nous

habitatges, compromisos per a una major

atenci6 als materials recuperables i la

integracio de sistemes energetics naturals,

i s'han desenvolupat projectes d'acord

amb noves tecnologies que preveuen la

introducci6, en Ies noves urbanitzacions

dels espais publics, de galeries de serveis

i sistemes de manteniment i de recollida

selectiva de residus solids (front de mar,

sector de Colorants a Sant Andreu), o que

adapten, en altres casos, aquests

sistemes a la ciutat consolidada (Gracia).

Aquesta nova concepcio de la recollida

selectiva incideix tant en la projeccio i us

de I'espai public com en la reserva de

sots per a la implantaci6 del serveis de

tractament de resides. A nivell de bars,

s'estan implantant els punts verds com a

instal-lacions properes a la residencia per

a la recollida i reciclatge de materials de

rebuig mentre que, de forma mes general.

en la previsio d'espai per a depuradores

(creixement de la del Besos i construccio

de la del Llobregat) se sumen nous

requeriments d'acord amb les

instal-lacions de tractament de residus no

contaminants i de reciclatge: I'Ecoparc de

la Zona Franca, com a sistema alternatiu

a les incineradores i els abocadors,

incorporara plantes de metanitzacio i

compostatge, amb emissions controlades

i productes resultants reciciats per ser

reutilitzats.

En el mateix sentit de millora dels serveis

urbans, s'ha impulsat un ambicios pla de

futur per a la millora de la gestio integral

La xarxa viaria general, executada sofa una concepcio de Ies vies urbanes com a eixos de relacio,
ha articulat I'accessibilitat als Barris hi ha afavorit la permeabilitat transversal i la formacio de
noves portes en els accessos a la via segregada
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del sistema de clavegueram, el Pla

especial de clavegueram de Barcelona

(PECLAB), redactat per CLABSA. En

aquest document s'integren diverses

initiatives i actuacions per a una

optimitzacio i regulacio de la xarxa de

sanejament per minimitzar les

possibilitats i I'impacte de les

inundacions , de manera coordinada amb
altres projectes municipals en aspectes
tan aparents com la creacio de diposits

de retencio d'aigues de pluja soterrats

sota espais Iliures i d'equipament ( Escola

Industrial , Campus Universitari , Piscines i
Esports, Escorxador...) o basses a cel
obert, amb incidencia en la projeccio de
pares ( el futur parc de Diagonal Mar).

Una clara manifestacio, tambe en el
subsol, de les repercussions que pot tenir
I'alteracio de les conditions del medi per
les activitats en superficie es la
modificacio del nivell freatic del pla de
Barcelona. Encara que el grau creixent
d'urbanitzacio tendeix a la
impermeabilitzacio superficial del terreny
i, per tant, afavoreix l'inundabilitat punta,
el nivell freatic s'alimenta a mes
d'aportacions diferides en el temps i
disperses pel territori que han deixat de
ser compensades al pla de I'Eixample i el
Poblenou per les antigues captacions
d'aigua de les activitats industrials ja
desaparegudes o fins i tot de proveiment
per al servei de consum. El
desenvolupament d'un Pla d'aprofitament
d'aigues del subsol permetra cercar una
estabilitzacio del nivell piezometric
mitjangant captacions destinades a
serveis municipals i industrials,

Los vies es reformulen corn a ambits de relacio
urbana per redimensionar la seva funcionalitat i,
en conjunt, es busca un equilibri en el qua[ el
vianant recuperi el protagonisme en I'us de la
ciutat (obres de cobriment del Primer Cinturo)

mediambientals, rec, etc., i oferir una font
alternativa d'un recurs natural del qual la
ciutat esta clarament necessitada.

L'expressio d'aquestes actuacions de
millora de la qualitat urbana, entesa d'una
manera global en la projeccio de I'espai

public i remodelacio de barris, integra la
rehabilitacio dels edificis i la
reurbanitzacio de vies i pares, i s'hi han
anat afegint mesures per a la millora de

I'accessibilitat per a tothom, incorporades

als nous projectes.

2

Els grans eixos viaris i la "sutura"

dels nous fronts

L'execucio dels grans tragats urbans de

forma unitaria i en un curt espai de temps

va suposar una notable alteracio del

sistema urba existent fins al moment.

Aquesta incidencia es va manifestar de

manera immediata en el funcionament

estructural de la xarxa viaria, que va

passar d'un model de ciutat en espina

amb un tronc principal en el parell Gran

Via-Arago a un altre que es complementa

en I'anella periferica de cinturons. AixO ha

capgirat of paper urba d'uns territoris que

abans tenien una accessibilitat estructural

molt residual i han passat a ser portes

d'acces a amplis sectors de ciutat, per

redefinir el model viari en la linia

avangada pel Pla de vies en 1987. La

preocupacio manifestada per la

requalificacio de I'espai urba en el

tractament que s'ha donat a la tipologia

de les vies es manifesta en seccions mes

EXPLOTACIO INTEGRAL COORDINADA
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integrades i menys agressives que la

configuracio de les autopistes urbanes

que estaven previstes en el PGM, aixi

com en la remodelacio d'algun dell
carrers principals que sempre havien

suportat el pes del transit urba, de forma

clue la millora de la connectivitat que va

aportar I'establiment de la xarxa de

cinturons periferics ha repercutit en zones

centrals.

De manera mes diferida en el temps, el

sistema viari ha fet apareixer unes noves

faganes que acompanyen els nous

itineraris: a Ilevant la fagana litoral, clue

porta de manera afegida ('important

carrega escenografica de fagana

maritima; i a ponent la fagana de
Collserola, de sobte descoberta com una

presencia prbxima i fins a aquell moment

desapercebuda mes enlla del seu marcat

caracter com a fons de tota la ciutat,

Les noves tecnologies permeten I`optimitzacio

de les instal-lacions amb I'objectiu del millor

tractament de les aigues residuals i minimitzar

I'impacte de possibles inundations. El Pla

especial de clavegueram elaborat per CLABSA

integra les diferents actuations (esquema de

funcionament del sistema de sanejament)

Les actuations de control d'avingudes per pluja

han incorporat la construccio de grans diposits

de retencid que permetin laminar les puntes

durant els periodes de precipitacio mes intensos

(foto del diposit de Viladomat. CLABSA)

encara que ja havia estat plantejada al
comengament dels anys 80 en els estudis
per a la carretera de les Aigues.

Les actuacions per les quals es van

implantar les infraestructures generals

van precedir I'adaptacio dels territoris
travessats, i van deixar notables

desajustos entre els tancaments dell
solars existents i les alineacions que

suposaven els nous tragats. Aquest
problema es manifesta no nomes en la

realitat fisica, sing que tambe es produeix
respecte al planejament vigent, que havia

establert unes reserves de sol
suficientment generoses per a la
materialitzacio dels projectes, comptant
amb models que suposaven importants
afectacions de sol, moltes vegades

ocupades per equipaments i habitatge, i
que continuen afectades amb la incertesa
que suposa per als ocupants.
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Cal distingir, pero, entre la situacio del

front de les rondes del litoral i la de Dalt.

Mentre, en la primera la ciutat disposava

de terrenys per a la conformacio i

I'estructuracio d'una fagana de mar, i aixi

es va configurar pels corresponents

plans, al front de Collserola la situacio es

ben diferent, per tractar-se de retails
irregulars i moltes vegades residuals

quant a la configuracio. Fins i tot dins

d'aquesta segona es pot distingir entre
una meitat septentrional, on les densitats

son mes altes i la ronda esta envoltada
per edificacions preexistents en algada a
tots dos costats i amb plans especifics

en molts barris, i la part meridional, on
encara podriem apreciar les diferencies

entre el tram de Pedralbes, amb densitats

mes baixes i on la via es va poder situar
amb mes facilitat, i el tram de Sarria, on

la topografia accidentada va condicionar
una notable duresa constructiva i els

desajustos dels fronts son manifestos.

En aquest darrer tram mereix mencio

especifica el sector dels voltants del
cementiri de Sant Gervasi, en el carrer de
Bellesguard, on el Pla general va establir
el 1976 la possibilitat d'ocupar amb

edificacio els dos "contraforts" de la
serralada que arriben fins a la ronda, a
('area coneguda com a Torre Vilana.
Posteriorment, el Pla especial de
proteccio del medi natural de Collserola

recomanava la necessitat de desplagar

I'edificabilitat cap a la fondalada, per sota

de la cota 225. En aquesta linia s'ha

desenvolupat un important treball, en
relacio amb la propietat, per tal d'atendre

aquella recomanacio i fins i tot reduir

I'edificablitat d'aquest emplagament en
mes del 50%. Amb aquest objectiu

primordial, dins dels mes generals de la

proposta de modificacio del Pla general

a la fagana de Collserola, s'ha proposat

una certa redistribucio del sostre en

punts ja urbanitzats on els fronts de la
nova via podien suportar una certa

intensitat d'implantacio edificatoria.

Tambe s'han ajustat les determinations

del Pla general en la mateixa linia en
altres sectors on calia assegurar la

coherencia entre les preexistencies i els

nous eixos arterials, alhora clue

El pas de les rondes per teixits consolidats ha

plantejat problemes d'encaix diferents on el lito-

ral, on la disponibilitat de cola he permes la for-

malitzacio de la nova fapana, i a les vores de

Collcerola, on el tragat "quirurgic" de la ronda de

Dalt ha deixat petits sobrants o afectacions

excessives pendents de regulacio (terrenys

expectants en el front litoral i insercio de as infra-

estructures vials al pas per Sarria)

s'estudiava el sistema de relacio dels

nous vials i els teixits urbans travessats,

aixi corn la relacio entre aquests. Aixi es

va tancar una situacio de fragmentacio

historica en la connectivitat entre sectors

de ciutat. El planejament per a la

remodelacio de la plaga de les Glories, la
plaga de Cerda, el Nus de la Trinitat i
I'ordenacio del seu entorn, i l'ordenacio

de Sant Andreu-la Sagrera son bons
exemples de sectors de gran

accessibilitat que s'han reestructurat a
partir de la nova definicio del viari basic.

En altres casos s'ha endegat la
transformacio de les ambicioses
previsions inicials del Pla general en
materia de vialitat, on les grans
afectacions corn grans arteries han anat
perdent la rao de ser i s'han dirigit cap a

L'execucio de la ronda de Dalt ha acostat

la forga de la fagana de Collserola, quo fins are

es percebia corn a tell de Eons de la ciutat

(analisi de visuals cap a la fagana de Collserola

del Document de criteris per a la mod. PGM

en la fagana de Collserola i entorns de la ronda

de Dalt)

options mes integradores, buscant

I'articulacio de les propostes amb els

teixits afectats i I'escala mes adient. La

iniciativa per I'avinguda de ('Hospital

Militar, en un proces de planejament

encara obert, respon a plantejaments

analogs als que van impulsar

anteriorment la modificacio del Pla

general en les afectacions a traves dels
barris del Guinardo o d'Hostafrancs.

3

L'efecte catalitzador de les grans

infraestrutures en la ciutat futura

La integracio punta en I'estructura de
ciutat europea aconseguida per
Barcelona ha de reforgar-se mitjangant
I'actualitzacio constant de les
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El corredor del Besos ha actual historicament

com a porta nord de la ciutat i els grans sistemes

infraestructurals n'han provocat la fragmentacio

en franges. La reurbanitzacio de la Meridiana i la

reestructuracio a I'entorn de la futura estacio del

tren d'alta velocitat permetran el cosit de Sant

Marti amb Sant Andreu i la Sagrera

infraestructures de transport, de les

comunicacions i de la informacio, i de les

millores mediambientals, ja referides

anteriorment. El gran esforg d'anys

passats en I'actualitzacio de la xarxa

viaria principal ha induit I'absorcio d'un

transit no desitjable que travessa la ciutat

i que busca estalviar recorreguts

metropolitans, mes racionals per a

('accessibilitat territorial, pero sotmesos

a peatge o que simplement no tenien

executades fins ara les infraestructures

suficients. Aquest recorreguts suposen

per a Barcelona un alt cost economic
i de fluidesa en el funcionament. La
disponibilitat de les noves vies

metropolitanes recentment executades
i les mesures en matera de peatges han
de permetre un us mes racional de la
xarxa interior.

Resta pendent, no obstant, I'arribada del
tren d'alta velocitat al cast urba de
Barcelona, opcio indiscutible per tal que
en surtin beneficiats en una relacio
simbiotica tant la ciutat com el mateix
servei. S'ha previst I'emplagament de
('estacio principal a la Sagrera, on ha
d'impulsar la transformacio i estructuracio
urbana del quadrant nord de la ciutat,
amb la formacio d'un part lineal de quasi
cinc quilbmetres fins a la plaga de les
Glories, que articulara la relacio fins fa
poc inedita entre Sant Marti i la Sagrera.
L'opcio d'establir una estacio a I'Aeroport
-fins i tot una derivacio del tragat
d'amplada europea cap al port
comercial- permet pensar en un acces

La transformacio cap a activitats logistiques de mercaderies en part de les instal-lacions de la Zona
Franca i la Zona d'Activitats Logistiques (ZAL) aprofita la concentracio d'instal-lacions de transport
(ampliacio del Port i I'Aeroport) i permet la racionalitzacio de his de les noves infraestructures del Baix
Llobregat com a catalitzador de relacions en un espai reduit d'intercanvi, en un indret privilegiat pel que
fa a centralitat i accessibilitat (perspectiva del PE d'ampliacio del Port de Barcelona. ZAL. Barcelona
Regional)

meridional que travessaria la ciutat fins a
la Sagrera, amb dues alternatives -tunel

sota el port o en tragat soterrat sota

I'Eixample- que, en cas d'ocupar part

dels trapats ferroviaris actuals, no haurien

de suposar una hipoteca en el potencial
de desenvolupament del ferrocarril
convencional com a mitja de relacio

metropolitana i regional.

La disponibilitat d'aquestes noves

infraestructures, sumades a la

potenciacio del transport aeri i maritim

per les ampliacions de I'Aeroport i el Port,

troben un punt de confluencia en la

proximitat territorial entre aquestes dues

instal-lacions d'abast internacional. La

concentracio d'instal-lacions permetra

una major racionalitat de I'us d'aquelles, i

les infraestructures actuaran com a

catalitzador de relations en un espai

reduit d'intercanvi. La transformacio cap

a activitats logistiques de part de les

instal-lacions de la Zona Franca i la

preparacio de nous sols per a la Zona

d'Activitats Logistiques (ZAL), a cavall

dels municipis del Prat i de Barcelona,

son la resposta a aquests requeriments,

en un indret privilegiat pel que fa a

centralitat i accessibilitat des de les

diferents infraestructures territorials i com

a area d'intercanvi modal per a les

mercaderies.

La previsio d'ampliacio del Port, ara

impulsada per I'aprovacio de la desviacio

de la Ilera del riu Liobregat, una vegada

obtingudes les garanties requerides per

i'estudi d'impacte ambiental i I'adopcio

de mesures correctores, donara cabuda a
la consolidacio de la Zona d'Activitats

Logistiques (ZAL) dins ('ambit del Pla
director del Port de Barcelona. En

aquesta mateixa dinamica, altres

iniciatives aprofiten aquestes mercies per

adequar les seves activitats, com ara la

transformacio de part de les antigues
instal-lacions de SEAT en parc logistic.

En aquesta tendencia de previsio

d'activitats d'abast supramunicipal que

es localitzen de manera compartida entre

dos municipis, amb gran potencial de
transformacio urbana induit per

infraestructures principals, cal enquadrar

I'articulacio de les instal-lacions per al

Forum 2004 a la desembocadura del riu

Besos, a Sant Adria, i la previsio de

creixement de les instal-lacions de la

FIRA Montjuic 2, buscant una

aproximacio entre els dos recintes actuals

a partir de la expansio del pavello de

Pedrosa (I'Hospitalet) cap al passeig de la

Zona Franca, que permetra una millor

relacio amb la resta d'instal-lacions de

Montjuic.

La garantia, pero, per a la correcta

integracio de totes aquestes instal-lacions

passa per una racionalitzacio del

transport. La ciutat concentrada de

relacions complexes permet rendibilitzar

la mobilitat en espais reduits, sense

augmentar el consurn d'energia i

recursos, i aquest es un avantatge del

qual ja disposen Barcelona i altres ciutats

L'ampliacio del recinte firal de Montjuic 2 cap a

I'eix del passeig de la Zona Franca permetra que

les instal-lacions i serveis de la muntanya puguin

actuar corn a articulacid amb el recinte tradicional

de la plaga d'Espanya

de I'entorn ordenades a partir dels nuclis

de creixement tradicional, en contra
d'alternatives difoses que confien
unicament en el transport privat per al

seu funcionament. L'objectiu que la ciutat

sigui "passejable" indueix a la
transformacio de ('espai public i a reduir

els recorreguts i el temps per fer-los

mitjangant el desenvolupament de les

funcions urbanes, i a donar cabuda a
altres mitjans de transport individual
alternatius al cotxe privat.

Aquesta concentracio permet plantejar i
potenciar sistemes de transport col•lectiu,

com ara el metro, que ha de donar

resposta als requeriments de nous sectors

d'activitat urbana; I'autobus, en el qual la
flexibilitat d'adaptacio a recorreguts
alternatius to com a contrapartida el gran

consum de sol urba per a les

instal•lacions distribu'ides per la ciutat

i que trobaran una resposta a les
instal lacions en construccio del triangle

ferroviari; o la recuperacio de sistemes
alternatius, com el tramvia, en els casos
en que les dificultats d'execucio de tunels

o per a concentracio puntual d'activitats

denses aixi ho requereixin.
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1

• Perspectiva general

En el planejament urbanistic es defineixen

les grans linies d'actuacio de la promocio

publica i privada. La diferenciacio entre el

planejament d'iniciativa publica i privada

no dona compte, necessariament, dels

processes de col-laboracio que es

produeixen en la formulacio i el

desenvolupament de la ciutat. Cal un

examen des d'una perspectiva global que

tingui en compte els mecanismes

d'articulacio entre els plans de promocio

publica i els privats i, en tot cas. es

refereixi al context coma en cue es

produeixen.

Considerarem, especialment, els plans

del periode 1995-1998, dins el marc del

conjunt del planejament urbanistic de

Barcelona, centrant-nos en els diferents

tipus de plans urbanistics d'iniciativa

privada i establint les relations i

correspondencies necessaries amb els

plans d'iniciativa publica.

En una ciutat com Barcelona, on no hi

ha practicament sol urbanitzable, el

planejament urbanistic se centra en les

modificacions del planejament general de

tipus estructural, en les actuations

publiques de reforma interior d'ampli

abast -focalitzades en els diferents

barris- i en les interventions publiques

i privades sobre la ciutat consolidada,

definides mitjancant un ampli ventall

d'instruments de planejament.

Precisant mes, segons la personalitat

dels promotors, pot distingir-se entre el

planejament d'iniciativa publica

municipal, el que respon a iniciatives

d'altres administrations i el promogut per

la iniciativa privada; dins d'aquest darrer,

podria, encara, diferenciar-se l'impulsat

per determinats promotors institucionals
(caixes, fundacions...).

En el planejament d'iniciativa municipal el
tipus de pla mes caracteristic es el de
reforma interior de barri (PERI)_ Els plans

de remodelacio dels barris on s'han
evidenciat patologies constructives

constitueixen un tipus de PERI, definit per
un objectiu espec(fic; la remodelacio.
L'altra classe t(pica de pla municipal

respon al desenvolupament dels
equipaments i serveis municipals.
Aquests plans son, en molts casos,
promoguts per les altres administrations
amb relaci8 als seus equipaments i
serve is.

D'altra banda, es de singular importancia

dins el planejament d'iniciativa municipal

el relatiu at desplegament de la potestat

normativa en materia urbanistica:

modificacio de les normes urbanistiques

del Pla general metropolita (PGM), de les

Ordenances metropolitanes i elaboracio

d'ordenances urbanistiques. Cal notar

que el desplegament de la potestat

normativa general en materia urbanistica

-entenent com a tal la que to com a

ambit d'aplicacio la totalitat del municipi i

no el territori concret d'un pla- es porta a

terme mitjancant normes propiament

urbanistiques i, en altres casos,

mitjancant ordenances locals.

L'Ordenanca en materia de previsio

d'espais per a carrega i descarrega en els

edificis i l'Ordenanca sobre manteniment i

conservacio dels paraments exteriors

dels edificis son casos prou significatius

d'ordenances amb contingut urbanistic

pero, formalment, aprovades corn a

ordenances locals.

Finalment, en moltes ocasions, el

planejament municipal obeeix a la

col•laboracio amb altres administracions i,

tambe, amb els promotors privats. Es

frequent que, corn a consequencia de

convenis i acords de col-laboracio,

I'Ajuntament presti la seva cooperacio en

materia urbanistica i assumeixi

('elaboracio del planejament, aixi corn

altres aspectes urbanistics relacionats

amb la seva execucio, corn la gesti6

expropiatbria.

Altrament, corn a temes centrals del

planejament de la ciutat, I'Ajuntament

assumeix la iniciativa de les

modifications del Pla general metropolita

(MPGM en endavant), d'abast superior al

planejament de barri, generalment

centrades en un element estructurador

del territori: el front de mar del Poblenou,
la ronda de Dalt, el Primer Cinturo, el
corrector ferroviari de Sant Andreu-

Sagrera, Is placa de les Glories.

Aquesta classificacio es interessant
perque, Ilevat del planejament de reforma
interior dels barris, de les modifications
de Pla general esmentades i del
desplegament de la potestat normativa,
es dona clarament un ambit de
coincidencia entre la tipologia del
planejament d'iniciativa publica i el
d'iniciativa privada.

Amb relacio al planejament concret, cal
tenir en compte, en aquest periode, la
continuitat en els temes centrals: la
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3modelaci6 dels barris -Eduard Aunos,

polvori, Sud-oest del Besos, i ara, de

nou, Trinitat, Bon Pastor- ; el planejament

de Ciutat Vella, que recull els nous

projectes previstos; el planejament de

desenvolupament de les MPGM de Sant

Andreu-Sagrera, de la facana al mar del

Poblenou, de Ies vores de les rondes, el

planejament derivat del PERT Diagonal

'oblenou.

nnegablement, s'han prodult, darrerament,

canvis legislatius d'importancia. En primer

Iloc, la nova (lei estatal de regim del sol i

valoracions, de 13 d'abril de 1998, que

resitua el marc legislatiu estatal, a partir

de la sentencia del Tribunal Consitucional

de 20 de mare de 1997. Podem dir que

arran d'aquest proces s'ha potenciat el

paper de la Iegislacio autonomica i,

singularment, de I'aplicacio del text refos

de 12 de juliol de 1990.

Especialment, la promulgaci6 de la Carta

municipal de Barcelona, de 22 de

desembre de 1998, es evidentment per a

la ciutat un fet diferencial i planteja un

punt d'inflexio, corn el que va suposar la

Llei especial de 1960.

La Carta de Barcelona introdueix un

replanteig del regim de competencies en

materia d'aprovacio del planejament

especial i parcial en favor de I'autonomia

municipal, i atribueix a I'Ajuntament la seva

aprovacio definitiva. Alhora, configura un

organ especial, la Subcomissio

d'Urbanisme de Barcelona, integrada per

representants municipals i de la

Generalitat, al qual s'assignen Ies

competencies d'aprovacio del planejament

general i de Ies seves modifications.

Dona reconeixement legal explicit a
alguns tipus de plans especials corn els

d'usos o de telecomunicacions.

Apareixen, aixi mateix, corn a nous tipus

de plans especials, els plans integrals i
els d'ordenacio del subsol. Posa ('accent

en ('ordenacio del subsol i equipara el
seu tractament a la ordenacio del sol en

superficie; atribueix als plans especials
de subsol la concrecio d'aquesta

ordenacio. La Carta obre, en aquest
sentit, una linia de planejament

innecessari del subsol. S'ha de subratllar
la introduccio de la figura nova dels plans

especials integrals, molt probablement,
destinats a tenir un paper important en la
ciutat consolidada.

Una consideracio imprescindible per
caracteritzar l'urbanisme de la ciutat en

els darrers anys i, en especial, la
participacio de la iniciativa privada, as
refereix al camp de la gestio del
planejament aprovat. Constitueix una
novetat absoluta a la ciutat, la utilitzaci6
massiva dels sistemes d'actuacio de
compensacio i cooperacio per a
I'execucio de les grans operations
urbanistiques de reforma interior. Aquesta
linia la va iniciar I'actuacio del Clot de la
Mel i del carrer Tarragona (en menor
escala a la Paperera i al carrer Joan
Guell) i ha estat la formula d'execucio del
PERT Diagonal-Poblenou i del
desenvolupament de la MPGM de la
facana al mar del Poblenou, corn a
actuacions mes significatives.

La utilitzacio dels sistemes d'actuacio de
compensacio i cooperacio ha comportat,

a mes, la solucio consensuada entre

I'Administracio municipal i els agents
privats de les relocalitzacions dels
afectats, en ('ambit del Pla. Certament, en
aquestes operacions es plantejaven

plusvalues urbanistiques que feien

interessant la participacio en la gestio

dels operadors privats. Aquest es un fet

diferencial amb relacio a les operations

de reforma interior dels barris i,

fonamentalment, de Ciutat Vella, en les

quals s'utilitza, basicament, I'expropiacio.

2

i Temes i tendencies

Conve posar ('accent en alguns temes

definidors del context general de I'accio

urbanistica en la seva globalitat. Dins

d'aquests trobarem alguna de les idees

forca del planejament urbanistic dels

propers anys que poden atorgar-li una

nova modulacio_ Ens referirem,

seguidament, a diferents aspectes que

integren aquest entorn tematic, reflectit,

tambe, en el planejament urbanistic,

advertint, pero, que aquesta no es,

propiament, una reflexio urbanistica sobre

els grans temes de la ciutat i el seu futur.

Les mesures de proteccio

mediambiental, d'estalvi energetic i de

sostenibilitat, molt incipientment

reflectides en I'actuacio urbanistica,

constituexen aspectes que, sens dubte,

requeriran un major desenvolupament i

que tenen la vocacio de convertir-se en

focus d'atencio en el futur mes

immediat. La normativa urbanistica

general i el planejament encara no han

estat adaptats, en profunditat, per

incorporar la tematica ecologica en una
perspectiva de globalitat.

La consideracio d'aquests aspectes ha
portat a incorporar criteris de
sostenibilitat i d'estalvi energetic en el

disseny del nou barri residencial resultat

del pla parcial del centre direccional
Diagonal Mar. En aquest cas, I'actuacio

as va consensuar amb I'entitat promotora

(conveni de 1998). La nova proposta

d'Ordenanca sobre la previsio de plaques
solars en els edificis, que comenca ara la
tramitacio, n'es un exemple clay. Aquesta

linia s'inicia, en bona mesura, amb els

criteris de disseny adoptats pel Patronat

Municipal de I'Habitage en les
promocions de Ies vores de Ies rondes.

Cal recordar, tambe, la creacio del

Consell Municipal de Medi Ambient i

Sostenibilitat (1997) i I'existencia de la
Regidoria de Ciutat Sostenible. Molt

especialment, s'ha de considerar el

mandat que la Carta de Barcelona fa als

poders publics amb relaci6 a ('habitatge.

L'article 86.3 de la Carta determina: "Cal
vetllar perque Ies promocions d'habitage

siguin respectuoses amb el medi ambient

i propiciin la implantaci6 de sistemes i

materials que no li siguin lesius".

La qualificacio de sols destinats a

habitatge de preu assequible i, en

especial, la reserva de sols destinats a

('Os d'habitatge en regim de proteccio

publica s'incorporen, generalment, al

planejament d'iniciativa publica en els

casos de nova urbanitzacio i, per

descomptat, en la remodelacio de barris.

La Carta de Barcelona ha aclarit qualsevol

dubte que pogues haver plantejat la Llei

611998, de 13 d'abril, sobre regim del sol i

valoracions pel que fa a la possibilitat que

els plans incorporin sots reservats a

habitatges protegits. L'article 86 de la

Carta diu literalment: "El Pla general ha de

reservar espais per a ('habitatge de

qualsevol regim de proteccio publica. Els

plans especials han de reservar espais

per a aquesta finalitat, sempre que

tecnicament sigui possible". El contingut

social de la Carta va aqui mes enlla del

que havia previst la Iegislacio estatal de

1990 i 1992. En definitiva, la concreci6 de

sots amb aquest desti as converteix en

una obligacio que han de complir els

plans publics i privats.

Correspon generalment al planejament de

desenvolupament, en molts casos

d'iniciativa privada, concretar la ubicacio

dels habitatges protegits. Tambe, as fixen

els instruments de distribucio de

beneficis i carregues (projectes de

compensacio i de reparcel•lacio) quan el

planejament remet a aquests

I'emplacament de ('habitatge protegit. Val

a dir que el planejament, en cas de

referir-se a terrenys de titularitat privada,

no especifica el regim de proteccio;

aquest correspon al promotor dins les

possibilitats que li ofereix la Iegislacio.

L'impuls de plans d'equipaments

residential -residencies per a la tercera

eclat d'iniciativa privada i d'estudiants- es

cada vegada mes significatiu en el

conjunt de plans de desenvolupament del

sistema d'equipaments de la ciutat.

Comenca a tenir certa rellevancia la

presencia d'operadors de serveis socials,

corn a contrast, en un mercat dominat

pels promotors immobiliaris. Pel que fa a

les residencies d'estudiants, la iniciativa

ha estat prioritariament municipal.

L'Ajuntament, mitjancant la convocatoria

dels corresponents concursos, ha posat

an marxa actuacions privades sobre sol

public municipal que estableixen el marc

de col-laboracio necessari amb les

universitats.

La necessitat de destinar sdl per als nous

tipus de promotions residencials

d'interes social -habitatges tutelats per a

la tercera edat, habitatges per a joves- ha

estat reflectida en la Carta de Barcelona;

aquesta preveu que, a mes de la reserva

de sots per a habitage de proteccio de

regim general, el planejament destini sots

tambe per als tipus especials de

promocio que puguin establir-se a la

ciutat. Aquest es un tema pendent de

desenvolupament que pot tenir un

important paper tambe en el futur dels

plans publics i privats.

L'accent en la conservacio del patrimoni

urba i an el deure de conservacio dels

propietaris suposa un dels fronts

d'actuacio que s'haura d'aprofundir. En

aquesta linia s'ha de situar, en la

perspectiva municipal, I'Ordenanca de

conservacio i manteniment dels

paraments exteriors dels edificis (1998) i,

molt especialment, la configuracio legal

del deure de conservacio en la Carta de

Barcelona, aixi corn I'assignacio a

I'Ajuntament de Barcelona de la

responsabilitat de garantir-ne I'efectiu

compliment.

Corn a aspecte de la conservacio del

patrimoni urba, molt significatiu, cal tenir

en consideracio clue la previsi6 de

mesures de conservacio de la vegetacio i
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de I'arbrat existents s'ha convertit en un

dels elements centrals de molts plans

publics i privats.

El manteniment i la millora del patrimoni

cultural immobiliari de la ciutat es planteja

corn una politica de proteccio activa. Els

plans de proteccio del patrimoni

arquitectonic historicoartistic dels
districtes incrementen els edificis i

conjunts protegits i diferencien entre la

proteccio propia de les Ileis de proteccio

del patrimoni historic o cultural (Llei

estatal de 1985, Llei de Cataluya de 1993)

i la proteccio urbanistica. En tot cas, es

proposa posar en valor els bens
protegits, possibilitar-hi obres d'ampli

abast i usos diversos i remetre a

planejament posterior en alguns casos. El
desenvolupament dels plans de proteccio

sera previsiblement un dels temes de

planejament important en els propers

anys que involucrara la iniciativa publica i

la privada.

La potenciacio dels sols industrials de la
ciutat amb noves promocions "d'activitat

economica", a cavall entre els usos

industrials classics i els terciaris, es una
proposta en proces d'estudi i de

formulacio. Aquesta reflexio es palesa

amb relacio als terrenys industrials de
Poblenou i Sant Andreu. Innegablement,

implica una redefinicio del rol a desplegar

pels terrenys industrials, on les
possibilitats actuals de promocio es

veuen limitades al mercat de naus
industrials, sense aprofitar-ne les

condicions i potencialitats. La centralitat

dins Barcelona i la regio metropolitana fa
que aquests sols adquireixin una

dimensio estrategica.

El debat sobre la "densitat" d'habitatges,

la introduccio de noves tipologies

arquitectoniques -lofts, habitatges

reduits, habitatges en planta baixa,

apartaments tutelats- s'han convertit en
aspectes permanents del debat

urbanistic, tant per part de I'Ajuntament

corn dels promotors privats. Es

apreciable un major dinamisme en la

recerca de tipologies d'habitages

diferents de les tradicionals, en relacio,

fonamentalment, amb els canvis en la

composicio de les families, que porten a
reconsiderar els programes funcionals

dels habitatges. Malgrat tot, el debat esta

molt obert. Ara per ara, no ha produit
encara, canvis en la normativa que,

probablement, caldria adaptar en el cas

que s'hagues de recolzar i fomentar

aquests nou tipus d'habitatges.

D'altra banda, la introduccio de nous

serveis urbans, corn la recollida

pneumatica d'escombraries, els nous

punts verds, nous tipus d'elernents en la

infraestructura de clavegueram i, molt

especialment, les infraestructures de

telecom unicacions (antenes, cablejat...

amb les necessitats de regulacio i

mesures per facilitar-ne la implantacio,

amb el menor cost paisatgistic, son altres

elements de rellevancia en l'urbanisme de

final de mil-leni. Cal tenir en compte que

molts d'aquests nous elements, aixi corn

els que requereixen les tecnologies

aplicables per a I'establiment d'energies

alternatives, incideixen sobre la
urbanitzacio de manera significativa.

Caldra tenir molt en consideracio l'impuls

de la politica de qualitat per part

I'Ajuntament de Barcelona. Aquesta

compromet, especialment, els seus

serveis. Ara be, la gestio de la qualitat a

la ciutat haura d'involucrar

necessariament els agents privats. Cal

assenyalar la incidencia que hauria de
tenir en els projectes d'edificacio -publics

i privats- i en les actuacions

urbanistiques en I'espai public.

L'orientacio cap a I'usuari que comporta

suposa, en molts casos, una reorientacio

i intensificacio dels procesos de
participacio ciutadana

Finalment, per tancar aquestes

consideracions generals, cal fer una

referencia expressa al tractament de la

participacio ciutadana en la Carta de

Barcelona. Aquesta es constitueix en

principi informador de la Carta mateixa

(article 30). Aixo tindra consequencies pel

que fa a la participacio en la tramitacio

dels plans urbanistics. Tal corn preveu

('article 39, la informacio publica

individualitzada s'ha d'utilitzar "en les

actuacions urbanistiques de singular

rellevancia".

Aquests aspectes, sense anim

d'exhaustivitat, constitueixen alguns dels
elements caracteristics del terreny de joc
coma als operadors publics i privats que

actuen a la Ciutat. Alguns han estat
merament apuntats en aquest periode i

incideixen, actualment, en major o menor

mesura en el planejament urbanistic, pero
estan cridats a tenir un important paper

de futur.

En un altre ordre de consideracions, esta

en debat la liberalitzacio en alguns

aspectes de les ordenances d'edificaci6.
Aquestes estan recollides, basicament, en

les Normes urbanistiques del PGM i les

Ordenances metropolitanes d'edificacio,

corn a normativa general a la qual

remeten les normes i ordenances de les

modificacions del PGM i dels plans de

desenvolupament aprovats. Aixi corn pot

considerar-se que en el desenvolupament

dels projectes podria tenir-se una

regulacio menys constrenyidora, quan es

fa referenda a I'impacte sobre el paisatge

urba de les edificacions i les

instal-lacions, sembla cada vegada

plantejar-se una posicio mes

intervencionista.

Its palpable, pel que fa al mercat del sol,

la percepcio dels operadors privats que el

sol de nova urbanitzacio dins la ciutat,

consequencia de les grans actuacions

urbanistiques, s'esta exhaurint. Aixi

mateix, novament, sembla plantejar-se en

I'actualitat la dialectica ciclica entre usos

d'habitatge i usos d'oficina en les

preferencies dels promotors, despres

d'uns anys de preponderancia absoluta

dels usos d'habitatge.

Fetes les consideracions anteriors, corn a

mart general de referencia per situar el

planejament al voltant de 1999, es

proposa seguidament abordar alguns

dels aspectes dels plans d'iniciativa

privada, fent un assaig de la tipologia

d'aquests, caracteritzant-los per rao de la

motivacio, la relacio i I'articulacio amb el

planejament vigent, amb independencia

de criteris estrictament formals o juridics.
En aquest sentit, no es donara rellevancia

a la diferenciacio entre plans especials i

estudis de detail.

3

Els plans d ' iniciativa privada:

incidencia en la ciutat

Algunes dades del periode 1995-1998
permeten situar la incidencia del
planejament d'iniciativa privada en la
ciutat. Han iniciat la tramitacio 340
instruments de planejament (considerem
els que han estat objecte d'aprovacio
initial o els que han donat Iloc a la
formulacio dels criteris, objectius i
solucions generals de planejament),
alguns encara pendents d'aprovacio
definitiva.

Deixant de banda els 87 estudis de detail
d'altells, han estat iniciats 253 instruments
de planejament. D'aquests, 104, han estat
d'iniciativa municipal; 27, promoguts per

altres administrations; 122, d'iniciativa

privada. Aixi, pel que fa al nombre de

plans promoguts, les xifres promocio

publica-privada son sensiblement

coincidents: 131 de promocio publica,

122 de promocio privada.

L'extensio territorial dels plans difereix

substancialment. Els plans d'iniciativa

municipal abasten una extensio de 660

hectarees; els promoguts per altres

administrations: 491 hectarees (incloent-

hi la Zona d'Activitats Logistiques, ZAL,

que promou I'Autoritat Portuaria); els

promoguts per iniciativa directa del sector

privat tenen una extensio de 136,5

hectarees.

Les dades referents a ('extensio planejada

s'han d'utilitzar amb cautela,

especialment si les posem en relacio amb

periodes anteriors. Per la logica propia de

la superposicio del planejament mart,

planejament de desenvolupament i

planejament d'ajust, aquestes dades no

serveixen, sense mes, per donar compte

de les noves actuacions.

Dins les dades referides al planejament

d'iniciativa municipal no s'han considerat

els plans que abasten tot el terme

municipal, corn els plans especials de

proteccio del patrimoni historicoartistic i
cultural que tenen corn a ambit tots els

districtes. No s'han considerat, tampoc,

els criteris, objectius i solucions de

planejament de Poblenou, amb 170

hectarees.

Corn a referencia, els plans de promocio

municipal mes extensos a la ciutat son la

MPGM a la fagana del parc de Collserola

i I'entorn de la ronda de Dalt, entre el
parc de I'Oreneta i la plaga Alfons Caries
Comin, amb 54 hectarees, i la MPGM en
('ambit Gran Via, avinguda Zona Franca i
el limit amb el terme de I'Hospitalet, amb
66,4 hectarees.

Dins el planejament d'iniciativa privada
cal destacar, per rao de ('extensio i pel fet
de tractar-se de noves actuacions, la
MPGM i la modificacio del Pla partial del
sector Diagonal Mar, 34 hectarees; la
MPGM a ('antic camp de Sarria, 3,4
hectarees, considerant unicament el
terme municipal de Barcelona; la MPGM
a ('ambit de la fabrica Philips, a
I'avinguda de la Zona Franca, 7,4
hectarees.

En desenvolupament de la MPGM del
front de mar del Poblenou s'han aprovat
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,I PERT del sector 3 i i la seva modificacio,

2,2 hectarees; el Pla especial per a

obertura del carrer Bilbao, entre Taulat i

avinguda del Litoral, 1,85 hectarees.

-ian desplegat la MPGM de Sant Andreu-

Sagrera els dos estudis de detail (ED) del

sector la Maquinista que regulen, d'una

Banda, el centre comercial i el sector

ndustrial 11,4 hectarees, i de I'altra, el

sector residential, 2,6 hectarees. En

desplegament, tambe, d'aquesta MPGM,

s'han aprovat ['ED del sector

corresponent al subambit 1, del sector
Colorants, 10,9 hectarees i I'ED del

sector Berenguer de Palou, 2,4

hectarees.

L'ordenacio de I'entorn de la playa Cerda

a donat Iloc al Pla especial d'ordenacio

eels terrenys compresos entre la Gran Via

de les Corts Catalanes, el passeig de la

Zona Franca i I'antiga carretera del Prat,

2,2 hectarees; I'ED dels terrenys dels

carrers Mineria i Fisica (illa Seat), 0,34

hectarees i I'ED de les finques Gran Via,

passatge Margal, 0,27 hectarees.

En desenvolupament del PERI Diagonal

Poblenou s'han elaborat I'ED de la unitat

9, 7 hectarees; I'ED de l'illa 1, de la unitat
2, 1,1 hectarees; I'ED de l'illa avinguda

Diagonal, Rambla Poblenou i carrers
Tanger i Llacuna, 0,64 hectarees; L'ED de
la parcel-la del carrer Sancho de Avila

Llacuna, 0,45 hectarees.

Corresoponen al desplegament de la
MPGM del front de mar del Poblenou,
I'ED de la unitat d'actuacio 2, 0,67
hectarees i I'ED de la ilia 7 de la unitat 1,
0,7 hectarees.

S'han elaborat en aquest periode
diferents plans especials fora del
desplegament de les actuations
indicades: el Pla especial de I'entorn del
carrer Ardena, 2 hectarees; el PERI de
l'illa definida pels carrers de Marina, Joan
d'Austria, Ramon Turro i avinguda
Bogatell, 1,1 hectarees; la Modificacio del
pla especial de la fagana al mar de
Barcelona, sector Caries I, avinguda
Icaria 0,56 hectarees.

Corn a estudis de detail mes significatius
podem citar l'ED de I'illa Segre, Dr.
Sanponq, J. Soldevilla i Borriana, 1,5
hectarees; I'ED de l'illa Fontcuberta,
Santa Amelia, Osi i Cardenal Vives i Tuto,
0,95 hectarees; I'ED de l'illa Balboa,
Ginebra, Salvat Papasseit, Cermeno, 0,5
hectarees; I'ED d'ordenacio del sector

entre els carrers d'Horta, Coimbra i Jerez,
0,47 hectarees; I'ED de I'illa Sant Pau,
Reina Amelia, Hort de la Bomba i
Carretes, 0,4 hectarees; I'ED del passatge
Mas de Roda i carrer Ramon Turro, 0,4
hectarees_

L'edificabilitat ordenada amb desti a
habitatge se situa a 1'entorn d'1 milio de
metres quadrats de sostre; es preveuen
aproximadament 9.500 habitatges nous.

Els 87 estudis de detail d'aitells han
incorporat 212 habitages i han suposat
I'esponjament d'1,5 hectarees d'espai
interior d'illa que s'ha convertit
d'edificable a espai Iliure privat.
Recentment, s'ha'aprovat la modificacio
de ('article 225 de les Normes
urbanistiques del PGM que defineix la
regulacio aplicable a la implantacio en
planta baixa d'habitages en el tipus
d'ordenacio segons alineacio de vial. Aixo
fara innecessaria la tramitacio d'aquests
estudis de detail.

Els tipus de plans de promocio privada
s'expliciten en els apartats seguents. Els
mes rellevants pel que fa a la capacitat
d'ordenacio son els plans de
desenvolupament, les modificacions de
PGM d'iniciativa privada, els plans

d'ordenacio elaborats a partir de les
habilitations generals de la Llei i la
normativa urbanistica (plans no previstos),

i els plans d'equipaments privats. Hem
tipificat diferents tipus de plans tenint en

consideracio especialment la seva relacio
amb el planejament vigent que, si be son

menys importants, son absolutament

fonamentals per tal d'entendre el conjunt

de I'activitat de planejament. Els

anomenem plans d'ajust, plans per al

tractament de situations de

disconformitat, plans de rectificacio i

plans-projecte.

4

La col • Iaboracio privada en les

grans operacions urbanistiques

de la ciutat.

Els plans de desenvolupament

Els plans de desenvolupament de mes

ampli abast dels darrers anys responen al

desplegament de la MPGM de la fagana

al mar del Poblenou, de la MPGM de

Sant Andreu-Sagrera i del PERT Diagonal-

Poblenou. La presencia de la iniciativa

privada en aquests s'ha fet palesa

anteriorment.

Pel que fa a la tecnica d'articulacio entre
el planejament general i el de
desenvolupament, cal tenir en

consideracio que les operacions de
reforma interior dels anys 80 s'havien
definit, en primer lloc, mitjangant el
corresponent PERI. La MPGM es
concebia corn a derivada del PERI, en
cap cas corn a marc general previ; quan
les propostes del PERT ultrapassaven
I'abast legal de les seves possibilitats,
s'incorporaven a la MPGM clue es
tramitava simultaniament.

Aquestes MPGM, generalment, es
plantejaven corn un conjunt de
modificacions puntuals on
s'incorporaven, unicament, les que
afectaven I'estructura fonamental del pia.
D'altra banda, la coherencia d'aquestes
no s'apreciava en tota la seva dimensio,
si no s'examinaven amb relacio al PERI
del qual derivaven.

La tecnica responia, en gran part, a la
distribucio de competencies per a
('aprovacio dels plans entre I'Ajuntament,

I'Entitat Municipal Metropolitana i la
Generalitat.

En actuacions posteriors, fora dels

esquemes dels PERT dels barris, com la

MPGM del front de mar del Poblenou o la
MPGM de Sant Andreu-Sagrera, on es

preveu una diversitat d'operadors i
('element fonamental del pla es un
element estructurant del territori -la
costa, el corrector ferroviari-, la MPGM es
configura corn a marc definidor i pauta de
desplegament dels diferents instruments

de desenvolupament. En tot cas, la
presencia de potents operadors privats
en alguns dels ambits -Centre direccional
Diagonal Mar, sectors la Maquinista i
Colorants- ha estat sempre un element
coadjuvant a la dinamitzacio del pla. Els

instruments de planejament de
desenvolupament previstos en aquestes

MPGM son diversos: plans especials o

estudis de detail, les determinations dels

quals figuren en la MPGM; en ambits
concrets, la MPGM defineix ('ordenacio

de detail.

En altres casos, la MPGM, aprofitant el

nivell de concrecio que la Llei atribueix al

Pla general en sol urba, ha definit

detalladament ('ordenacio, sense

necessitat d'instruments de

desenvolupament posteriors. Exemples
d'aquests, en materia de plans d'iniciativa

publica, els trobem en la MPGM del barri

del sud-oest del Besos i la MPGM del

sector Trinitat-Madriguera i, pel que fa al
planejament d'iniciativa privada, en la
MPGM on ('ambit de I'antiga fabrica

Philips, a la Zona Franca, i la MPGM en
('ambit de ('antic camp de Sarria.

Aquests han estat els tres tipus

d'articulacio del Pla general i del
planejament de desenvolupament que
s'han utilitzat en atencio als diferents
tipus d'actuacions.

En la practica urbanistica, la relacio que
s'estableix entre el Pla general i els seus
instruments de desenvolupament, ve

determinada per I'abast del pla i pel nivell

de col•laboracio de la iniciativa privada en
la seva elaboracio. En qualsevol cas,
pero, la preferencia pets diferents

instruments ve, en gran part,
condicionada per la competencia de les
diferents administracions (local i
autonomica) per a la seva aprovacio.

Es tendeix a simplificar al maxim els
instruments de planejament a elaborar
amb caracter necessari; aixo es evident
en les MPGM de Sant Andreu Sagrera i
del front maritim del Poblenou. El
desenvolupament i ajust del PERI
Diagonal-Poblenou, molt mes detallat,

s'ha portat a terme tambe,

fonamentalment, per estudi de detail.

Aquests estudis tenien en uns casos
caracter facultatiu i en altres estaven
obligats pel mateix PERT.

Amb relacio al desenvolupament de la
MPGM Sant Andreu-Sagrera s'ha previst,

d'una banda, possibilitar el planejament
d'iniciativa privada en els sectors amb
presencia d'operadors privats definits; de
I'altra, encarregar la redaccio dels plans a
equips externs i assumir la iniciativa

municipal de la formulacio on els sectors
sense iniciatives definides.

5

Les modificacions del planejament

general d'iniciativa privada

La iniciativa privada del planejament s'ha
mantingut normalment dins ('ambit dels
plans especials i partials i dels estudis de
detail. No ha estat habitual la formulacio
per iniciativa privada de propostes de
modificacio del planejament general. En
els darrers anys, s'han formulat, pero,
directament per la iniciativa privada, tres
modificacions de PGM d'importancia: la
MPGM en ('ambit del Centre direccional
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Diagonal Mar, la MPGM en ('antic camp

de Sarria i la MPGM en ('ambit de la

factoria Philips, a I'avinguda de la Zona

Franca. En aquests casos ha estat

especialment important la fase

preparatoria de la MPGM, corresponent a

la formuiaci6 deis criteris, objectius i

solucions generals de planejament, on

s'han definit per I'Ajuntament els

requeriments basics a desenvolupar en la

proposta definitiva.

6

• Els instruments d'ordenaci6 no

previstos en el planejament

superior

Els plans especials i estudis de detail

s'elaboren, molt sovint, sense una

previsio explicita en el planejament marc,

sigui el PGM o les seves modificacions, o

be els PERT. La formulacio resulta de les

habilitacions generals de la mateixa

legislaci6 urbanistica i les determinacions

de caracter general de les Normes

urbanistiques del PGM. Es tracta, en

definitiva, d'actuacions de planejament

no previstes.

Aquests plans configuren ordenacions

especifiques mitjancant pla especial o, si

escau, estudi de detail, de molt mes gran

abast que els ajustos puntuals.

El PGM 1976 defineix amb caracter

general les ordenances de cadascuna de

les zones i, en algunes, remet als plans

partials i ordenacions d'illa aprovats amb

anterioritat, amb algunes modulacions

(cas de les zones 18 i 22a)_ A partir

d'aqui, habilita genericament els PER[ i,

en alguns casos, els estudis de detail

(article 245 de les Normes urbanistiques)

per proposar ordenacions especials.

Tambe, estableix habilitacions generals

per fer planejament d'ajust de les seves

determinacions -limits de les zones,

fondaries edificables, rasants,

alineacions, etc-, aqui pero, ens referim a

les ordenacions concretes que se surten

del marc limitat d'aquests ajustos.

7

Els plans d'equipaments

Les Normes urbanistiques del PGM

atribueixen als plans especials (articles

211 i seg.) el desenvolupament del

sistema d'equipaments comunitaris

publics i privats. Quan el tipus i la

titularitat de I'equipament estan definits,

l'ordenacio voiumetrica pot portar-se a

terme amb estudi de detail, respectant els

limits legals imposats.

Ha estat posada en dubte en algunes

ocasions la necessitat de redactar un

planejament especial per determinar el

tipus, la titularitat publica o privada i les

condicions d'edificabilitat dels

equipaments. Vista I'evolucio del tema

des del PGM 1976, sembla que s'ha

demostrat encertat introduir una figura de

planejament interposada entre el Pla

general i la Ilicencia, ates que ha ajudat a

limitar la pressio sobre aquests sols i a

respectar el caracter d'interes social 0

comunitari de les actuacions. Aixo hauria

estat molt dificil, partint de la indefinicio

en el planejament general, en els

procediments reglats d'atorgament de

Ilicencies.

El planejament urbanistic dels

equipaments de la ciutat ha tingut, en el

periode 1995-1998, un paper rellevant. El

seguiment dels diferents instruments

redactats es un indicador privilegiat de

com les administrations publiques i els

operadors privats i institucionals afronten

el futur desenvolupament deis diferents

usos d'interes social i comunitari.

Dins el conjunt deis plans abans

esmentats, el planejament deis

equipaments suposa 76 plans: 33,

d'iniciativa municipal, 54 hectarees; 15,

promoguts per altres administrations,

100 hectarees; 28, d'iniciativa privada, 13

hectarees.

Com a iniciatives privades mes

significatives es pot esmentar el Pla

especial del nou museu de la Ciencia i el

de la fabrica Casaramona (nova seu

central d'exposicions de "la Caixa"),

promotions aquestes de "la Caixa"; el

planejament de les instal•lacions del FC

Barcelona (en proces el projecte Barca

2000).

El centre ludic i recreatiu de Renfe-

Meridiana ca[dria considerar-lo, tambe,

en la vessant dotacional i recreativa, com

un deis nous grans equipaments de la

ciutat. Sense perjudici de la complexitat

d'usos dotacionals, comercials,

recreatius i d'hostaleria quo I'integren.

La promocio de ('estudi de detail

formalment va correspondre a

I'Ajuntament, d'acord amb les conditions

del concurs.

Pel que fa a I'equiparnent sanitari privat

son significatius els plans relatius a les

ampliacions de la cl[nica Teknon, de la

clinica Sagrada Familia i de la clinica

Planas, aixi com les promocions de plans

especials de residencies per a la tercera

edat: plans especials Alt de Pedrell,

Copernic, 30-32 i Provenca 514-520.

S'han promogut en sol municipal, pero

d'iniciativa privada, els plans especials de

residencies d'estudiants en els

emplacaments del carrer Esports (Can

Caralleu), Pujades i placa Lesseps.

Cal tenir en consideracio, aixi mateix, el

conjunt de plans d'equipaments docents

promoguts per tai d'adequar-se als

requeriments funcionals de la legislacib

educativa.

8

Els plans d'ajust

Aquesta categoria de plans especials i

d'estudis de detail to per objecte

fonamental la realitzacio de modificacions

puntuals en l'ordenacio especifica

aprovada amb I'objectiu de permetre la

realitzacio de les propostes concretes de

promocio que presenten els diferents

operadors. La necessitat de planejament

d'ajust es produeix generalment quan el

promotor definitiu desenvolupa I'actuacio

a escala de projecte. Aquesta concrecio

suposa, en molts casos, la necessitat de

modificacions puntuals del planejament

aprovat previament. Cal tenir en

consideracio que el planejament esta

sotmes a un proces constant de

maduracio, reestudi i replanteig en termes

de promocio. Aixo pot donar Iloc a noves

propostes d'ordenacio o, mes

frequentment, a variations en el

planejament aprovat. Els que anomenem

plans d'ajust es refereixen a aquestes

darreres_

Les actuacions urbanistiques, fins que no

arriben a concretar-se i executar-se

passen per diferents nivells de

planejament. Cada estadi obeeix a un
tipus d'iniciativa diferent: el planejament

marc, normalment promogut pel mateix

Ajuntament; el pla de desenvolupament,

peas propietaris o promotors, orientat a
concretar els instruments de gesti6; el pia
d'ajust, pel promotor, un cop concretat
('instrument de distribucio de beneficis i
carregues i definit el projecte

arquitectonic en els aspectes basics.

Basicarnent, la situacio que els origina

pot esquematitzar-se en els seguents

termes: planejament marc (MPGM o

PER(), planejament de desenvolupament

(pia especial o estudi de detail),

planejament d'ajust (modificacio de pia

especial o d'estudi de detail, estudi de

detail). L'esquema pot simplificar-se i

donar-se unicament una reiacio de dos

elements si el planejament marc es mes

detallat, com es produeix, per exemple,

en ei cas del PERI Diagonal-Poblenou i el

seu planejament d'ajust.

El planejament de desenvolupament

incorpora, sovint, I'ajust de les

determinacions del pla marc. En aquests

casos, quan s'utilitza ('estudi de detail,

son nombrosos els problemes

interpretatius sobre les habilitacions

contingudes en el pla marc, tenint en

compte que la virtualitat deis estudis de

detail descansa en la previsio en el

planejament superior, ates que no to un

ambit especific reservat per la Llei.

Sobre aquest aspecte, la Carta de

Barcelona ha introduit una modificacio

important en unificar la tramitaci6 deis

plans especials i dels estudis de detail.

L'article 68 de la Carta preveu el mateix

tramit per als uns i els altres: aprovacio

inicial per I'alcalde, exposici6 al public

d'un mes i aprovacio definitiva pel Consell

municipal. La facilitat del tramit pot

suposar un increment en les propostes

d'ajust. En definitiva, es de preveure un

desplacament de la figura de ('estudi de

detail i la substituci6 generalitzada per

plans especials, en tot cas, instruments

de major seguretat juridica.

9

El planejament de la

disconformitat

Els plans d'iniciativa privada estan

motivats en molts casos per la necessitat

de modificar o adaptar la normativa

directament aplicable davant de

situacions i entorns consolidats en

disconformitat amb el planejament

urbanistic. El pla tractara d'adequar-se

precisament a aquesta realitat fisica.

Aquesta situacio resulta en gran part de

la manca de correlaci6 directa del PGM i.

en especial, de la regulaci6 de les
Normes urbanistiques, amb moltes de les

situacions preexistents o, si mes no, pels

desajustos que es produeixen.
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,spres de mes de vint anys de vigencia,

is palesa la inadequacio de

determinades qualifications amb

1'edificaci6 i la parcel-lacio anteriors.

Aquesta situacio afecta especialment

moltes zones d'edificacio aillada on no es

Jreveuen procesos de substitucio

generalitzats. D'acord amb I'art- 93 del

text refos de la legislacio vigent a

Catalunya en matera urbanistica, de 12

de juliol de 1990, i ('article 222 de les

Normes urbanistiques del PGM, la

situacio de fora d'ordenacio es una

excepcionalitat i la situacio de mera

disconformitat, la regla. Per aixo, garantit

per la mateixa Llei el manteniment dels

edificis disconformes, es imprescindible

prendre cam a referencia la seva

existencia.

Davant d'aquesta situacio hi ha diferents

solucions: en primer Iloc, modificar el

PGM per tal d'adequar-lo millor ales

preexistencies; aixo es pot fer canviant

les qualificacions o flexibilitzant les

determinacions de la normativa en els

suposits que la realitat ho exigeixi, o be,

afrontar per via del planejament especial

o per estudi de detail I'adequacio puntual

del planejament, i proposar ordenacions

volumetriques que tinguin en compte les

circumstancies fisiques concretes.

Aquesta darrera es la solucio que fins ara

s'ha aplicat. Com a regla general, la

problematica d'una finca, se soluciona, si

es possible, amb una ordenacio del seu

ambit, sense involucrar altres finques, en

condicions analogues, en la mateixa illa o
I'entorn, pero que ni tenen perspectives

directes de transformacio, ni ho han

demanat.

En definitiva, les noves actuacions

s'adapten a I'entorn disconforme cam a
solucio transaccional entre la ciutat

construida i les noves edificacions.

Es un motiu important de reflexio la
constatacio de I'escassa intervencio per
part del planejament sobre les

edificacions disconformes per adaptar-
les, totalment o parcialment, al nou
planejament, quan es procedeixi a
realitzar obres de rehabilitacio importants
o transformacio dels usos. En aquest
sentit, hi ha la tendencia a considerar
inamovible el volum consolidat (Ilevat,

evidentment, dels casos d'afectacio per
sistemes que comporten la situacio legal
de fora d'ordenacio, en sentit estricte).
Aix[, s'estableixen tres situacions
diferenciades: els edificis disconformes
no afectats -el volum dels quals no es

objecte de consideracio-, els edificis fora
d'ordenacio i les noves construccions
ajustades al nou planejament.

10

• Els plans de rectificacio

Es frequent I'elaboracio d'instruments de
planejament amb l'objecte d'esmenar el
planejament vigent, justificant-ho en
apreciacions erronies d'aquest o
evidenciant problemes en I'aplicacio. La
justificacio es una apreciacio critica del
planejament vigent. Es considera i raona
que I'aplicacio d'aquest portaria a
resultats no satisfactoris. Els exemples
mes caracteristics venen motivats per la
necessitat de precisar alineacions o
rasants problematics; rectificar
qualificacions que no han previst
degudament fets determinats del
planejament com, per exemple, la
inexistencia de la realitat fisica

pressuposit d'aquelles. En general, es
tracta de planejament fonamentat en el
redreq de determinacions erronies o
situacions apreciades incorrectament.
Logicament, quan es plantegen plans

d'aquest tipus, cal for una critica

detallada de la proposta buscant una

interpretacio coherent.

11

• Plans i projectes d'arquitectura

Amb aquest titol es vol expressar una

tipologia de plans centrats en projectes

arquitectonics concrets que tenen per

objecte proposar una modificacio o

adaptacio del vigent planejarnent per tal

de donar cobertura a l'opcio de projecte

formulada.

Innegablement, el planejament to una

vocacio normativa i, cam a tal, d'aplicacio

general. Malgrat aixb, molts plans,

plantegen opcions singulars, dificilment

valorables sense centrar-se en el projecte

proposat.

Aquest tipus de planejament es molt

habitual en la ciutat consolidada. Es

planteja, certament, quin es el nivell de

concrecio que han de tenir les

determinacions i tambe, quin es l'objecte

concret d'avaluacio. La questio a resoldre

es, quin es el nivell de desenvolupament

arquitectonic i quina vinculacio legal ha

de tenir un pla urbanistic que empara una

proposta d'actuacio espec[fica, un
projecte arquitectonic definit, per a la
viabilitat del qual es proposa com a
modificacio del planejament o de la

normativa vigent? I, seguidament, quin es

('ambit d'analisi de la proposta?, el pla?,

el projecte? Normalment, es tendeix a
contestar que el planejament to un ambit
propi i que el projecte no to perque ser
avaluat conjuntament amb aquell. El

projecte es presentara al seu moment i
sera objecte de la corresponent Ilicencia.
Ara be, aquesta resposta no deixa de ser
un reflex clar de la concepcio del pla cam
a norma juridica de caracter general

aplicable a una pluralitat de casos. Quan
ens trobem davant d'un planejament que
to cam a unica finalitat estableix una
excepcio, d'alguna forma, en la norma

general aplicable, per tal de donar suport

a un projecte concret, aquella proposicio
no sembla tenir gaire sentit.

L'examen dels parametres urbanistics i el

control estricte de la legalitat no sembla

suficient per acreditar la qualitat del
projecte.

La Carta de Barcelona ha introduit la

figura del pia especial integral (article 67),

cam a pla que compren operations

desenvolupades a escala de projecte

d'arquitectonic. Aquest tipus de pla

especial sembla referir-se al pla-projecte

teoritzat en els anys 80, com a model

d'intervencio publica a la ciutat. Malgrat

tot, ('instrument pot ser especialment util

per tal de clarificar determinades

actuacions. Evidentment, aquest es un

cam[ que situa el debat sobre el

planejament en un altre nivell,

possiblement, el mes adequat a la ciutat

consolidada.

L'urbanisme, cam tot, tendeix a la

complexitat i sembla que I'avaluacio dels

projectes haura de ser cada vegada mes

acurada. Entre altres aspectes, cal tenir en

consideracio que el paisatge urba sobre el

qual incideixen es un dret col•lectiu,

pertany al conjunt dels ciutadans i no en

poden disposar, exclusivament, els

promotors o els propietaris.

12

* Final

Els tipus de plans examinats no es una

classificacio tancada i excloent. Aix[,

molts plans son tant de desenvolupament

cam d'ajust; en altres casos, es preten

desenvolupar una actuacio no prevista

d acord amb les habilitacions generals,

pero s'hi incorporen, tambe, propostes de

rectificacio.

Un dels fets mes interessants es la

manta de linealitat en el

desenvolupament del planejament, el

constant replanteig i la modificacio de les

seves determinations.

S'obre aqui el debat sobre la flexibilitat

del planejament i la seva capacitat per

assumir els canvis d'orientacio de les

promocions. El problema, possiblement,

se centra mes en I'agilitat en la tramitacio

del planejament que en la flexibilitat

absoluta. Aquesta es contradiu amb el

control democratic del planejament.

La diversitat d'instruments de

planejament que es tramiten a la ciutat fa
pensar en un sistema dinamic i flexible,
on la ciutat es fa, es questiona i es

replanteja.

El paper respectiu dels promotors publics

i privats no configura ambits definits mes

que en els casos mes extrems d'exercici

de la potestat normativa i del planejament

marc. En tot cas. fins i tot en aquest, no
pot negar-se una presencia important de

la iniciativa privada.
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Juli Esteban i Noguera 1

• Ell context operational de

I'actuacio urbanistica

Despres dun periode marcat per una

presencia quasi exclusiva de la

intervenci6 publica, la l6gica operativa de

les actuacions urbanistiques a la ciutat ha
sofert un canvi que conve no ignorar per

tal de mantenir una percepcio lucida de

I'abast del projecte urbanistic de

Barcelona. Sense que pugui determinar-
se una data precisa del canvi, podriem

situar aquest al voltant de I'any 1992,

epoca en que culminen la major part de
les actuacions urbanistiques mes o

menys relacionades amb els jocs
olimpics.

Passat aquell moment es constataren
amb forca facilitat les circumstancies mes
significatives del nou periode,

• En primer Iloc en assenyalar la

dificultat de mantenir els mateixos ritmes

d'inversi6 publica urbanistica.

Sant Andreu-Sagrera

D'una banda, el logic endeutarnent

municipal derivat del periode anterior.

limitava les possibilitats d'inversi6 de

I'Ajuntament. De I'altra, les

administracions superiors consideraren

que tocava atendre prioritats d'altres

Ilocs. Finalment, els criteris d'austeritat

derivats del objectius de reduccio del

deficit public per a la convergencia

europea, no contribuien a un mart propici

per a la inversio publica.

Podriem afegir, a mes, que a partir

d'aquella data, assolit un bon nivell

general de millora urbanistica, les

demandes d'inversio publica estatal i

autonomica es dirigiren a les

infraestructures -Port, Aeroport, metro,

TGV...- que es on es presentaven els

deficits i coils d'ampolla mes greus.

• D'altra banda, el prestigi assolit per

la ciutat, el nivell de qualitat de I'espai

urba i les potencialitats que en conjunt

expressava eren factors que elevaven la

seva valoracio com a espai per a la

inversio privada. Aquesta circumstancia

es va for palesa immediatament. Malgrat

la crisi que es pati aquells anys, el 92 i el

93 aparegueren nombroses initiatives

d'actuacio privada a Barcelona, algunes

d'escala desconeguda fins Ilavors. Cal

afegir tambe que hi hague algunes

fallides memorables.

Tanmateix, el significat era prou clar, la

ciutat interessava als inversors privats, i

aixo volia dir que aquests creien en una
evolucio positiva del seu mercat

immobiliari. El fet que aixo no fos aixi

conjunturalment, en el cicle curt, els
causa alguns problemes, per6 I'aposta

pel title Ilarg era correcta i inseparable

de la dinamica dels valors de posicio del

sol a Barcelona.

En aquest nou context, tot i que es mantE

un nivell d'inversi6 municipal estimable,

en especial pel clue fa a la millora del

sistema d'espais publics i a la

transformacio de Ciutat Vella, es

presenten nombroses oportunitats

operacionals d'iniciativa privada

interessades en diversos processos de

transformacio urbanistica de la ciutat. Es

forca clar que la ciutat havia d'aprofitar

aquesta capacitat d'actuacio sense

renunciar a mantenir la direccio del

projecte urbanistic. Tanmateix, la manera

de conduir aquest no seria la mateixa clue

quan la direccio pOblica era immediata o

quan els operadors urbanistics privats

eren mes petits.

La direccio publica del proces urbanistic

havia de variar cap a una percepci6 mes

fina del valor de les oportunitats

d'actuacio privada, en el benentes que

els operadors havien tingut tambe la

possibilitat d'entendre anteriorment quins

eren el to i les condicions del projecte

urbanistic de Barcelona.
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Les oportunitats d'actuacio

privada

._a consideraci6 de les oportunitats
d'actuacio privada ha reforgat la idea de
col^laboracio entre els sectors public i
privet en la millora urbanistica de la
ciutat , i en especial en els processor de
renovacio urbana . Tanmateix, la forma de
col^laboracio ha estat form diverse
segons les circumstancies de cede
projecte.

Un dels projectes mes ambiciosos i mes
complexes es el del sector Sant Andreu-
Sagrera. Aquest projecte havia tingut com
a antecedent, la proposta Travelstead-
Foster, la qual, mes enlla de la poca
consistencia d'alguns plantejaments en
especial pel que fa a la logica finances
de I'actuacio, va aportar idees
interessants respecte a I'escala de la
transformacio possible no prevista pel
PGM, ni intu'ida pel projecte d'P,rees de
nova centralitat, tot i que en situava una a
I'estacio de la Sagrera.

Mes consistent en I'aspecte operational,
si be forr^a menys interessant tom a
proposta urbanistica, va ser I'actuacio
promoguda per Gec-Alsthom en els
terrenys de la Maquinista. Podem dir que
enfront d'aquestes initiatives d'actuacio,
I'Ajuntament va decidir liderar el proces

de transformacio reconduint les diverses
propostes a una idea global d'ordenacio,
que havia de donar coherencia especial
als distints processes d'actuacio publica i
privada plantejats. Mes enlla dels
conflictes -del tot innecessaris- haguts

amb algun operador i amb la Direccio
General d'Urbanisme en els anys de
gestacio del projecte global -93 i 94- i
malgrat alguns efectes negatius per a
aquest com a resultat d'aquests litigis, cal
dir que finalment es determine un mart
global, negociat, al qual les diverses

actuations privades s'haurien d'ajustar.

Aixi mateix, el projecte global determine

les linies basiques a que s'hauria

d'ajustar I'actuacio publica en

infraestructures, i aquelles altres

operacions mes complexes per les
preexistencies i diferides en el temps

-com seria el cas del sector Prim- en les

quals la intervencio publica necesseria

sera inversament proportional al grau de

maduracio assolit pel binomi situacio-

proposta.

Forra diferent ha estat el car del projecte

del front maritim, que continua la

renovacio de la franja costanera iniciada

per la Vila Olimpica. EI fet que es tractes

de terrenys amb una alta proporcio de

propietat publica municipal donava a

I'Ajuntament unes options meximes de

control del proces de transformacio. Cal

afegir que aquesta transformacio,

distintament al cas anterior, havia estat
prevista ja en el PGM.

En aquest projecte, la direccio publica del
proces es especialment intense pel que
fa a I'ordenacio urbanistica de I'espai,
que compren una precise definicio
tipologica dels edificis a construir i del
tipus d'urbanitzacio dels espais a
realitzar.

Tanmateix, per a I'execucio de les obres
s'opte per alienar els terrenys a
operadors immobiliaris privets que serien
aixi mateix els responsables de la
projeccio dels edificis. Aquest
procediment, que ve logicament motivat
per sons economiques comprensibles,
representa un canvi important respecte a
operacions emblemetiques del periode
anterior en que el control public de
I'actuacio arribava fins a I'arquitectura -la
Vila Olimpica, I'llla Diagonal. EI resultat
d'aquesta operacio, que no tardarem
masse temps a veure, ens permetre una
reflexio mes fonamentada sobre la
bondat del procediment emprat, perque

es pugui pensar que a partir d'un cert
punt del proces I'arquitectura es un acte
creatiu de dificil reglamentacio en la seva
expressio concrete. Tanmateix, de
moment queda la pregunta de si en un

Iloc tent significatiu tom aquest i on els

terrenys tenien unes condicions optimes
de titularitat, no es podia haver portat fins
al limit la intervencio publica en la
configuracio de I'edificacio.

En qualsevol cas, el que cal subratllar es
com fins i tot una operacio d'aquestes
condicions s'inscriu en la forma d'operar
prdpia d`aquest periode. No s'ha tractat
aqui propiament d'iniciatives privades

que sorgeixen i cal canalitzar en la
direccio adequada, sine duns objectius
de transformacio des de feia molt de
temps enunciats, per al quals es convoca
la participacio d'operadors privets.
L'element diferencial respecte als anys
80, es que en aquests moments hi ha els
operadors disposats a licitar per fer-se
cerrec de I'edificacio d'una ilia sencera.

En altres cases, les initiatives privades
hen plantejat obertament modifications
en alto que estava establert pel
planejament general, o apuntat en
projectes de ciutat tom el d'Arees de
nova centralitat. En tots els cases
d'aquest tipus del periode 95-99, s'ha
tractat de maximitzar I'us d'habitatge
enfront de les options d'us industrial o
d'us d'oficines plantejades.

Des de I'optica privada, la rao principal
d'aquests plantejaments ha estat la punta
de demanda d'aquest us en comparacio
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amb la de sostre industrial que es trobava

en una regressi6 historicament Iagica en

tot ('ambit de la ciutat, i en comparaci6

amb el sostre d'oficines, que patia una

sobreoferta, si be aquesta totalment

conjuntural.

Des de I'optica publica, les initiatives que

destinades a un increment de la

produccio d'habitatge a Barcelona havien

de ser contemplades, en principi, com

interessants. Amb les darreres iniciatives

de renovaci6 urbana en planejament i en

curs d'execucib es pot dir que la ciutat

exhauria les possibilitats d'ocupar sal i en

certa mesura tambe les possibilitats en

termes de renovaci6 dels teixits que

fossin significatives quant a la creaci6

d'espai residential. En resum, podem dir

que la ciutat perdia poblacio perque

I'ocupacib mitjana dels seus habitatges

disminua -fenomen absolutament normal

i esperable- mentre que les opcions de

construcci6 de nous habitatges eren

considerablement limitades, en primer

Iloc per I'exiguitat de I'espai disponible,

pero tambe pel desti -industrial, oficines-

que el planejament reservava a part del

sostre edificable.

Es en aquest context que cal situar

operacions corn as de la placa Cerda, el

sector Philips, o Diagonal Mar.

Diagonal Mar

A la placa Cerda, la reconversi6 dels

edificis de SEAT a I'us d'habitatge

plantejava dos ordres d'escrupols. D'una

banda, els de tipus patrimonial

arquitectonic ja que la transformaci6 no

podia ser inn6cua per a alguns valors que

sens dubte els edificis afectats tenien.

D'altra banda, representava un

desviament clar del significat que per a

I'entorn de la placa Cerda havia previst el

projecte d'Arees de nova centralitat en

considerar aquest espai on es troben la

ronda del Mig i la Gran Via corn a

adequat per a una certa polaritat terciaria.

A I'altra plat de la balanca hi havia

I'aprofitament d'una dinamica de

transformacio de 1'entorn per la qua]

diverses operations -nou projecte de la

placa, sector Philips...- i expectatives de

transformacio -Can Batll6, casernes

Lepant...- havien de reforcar la necessaria

integraci6 de I'espai Cerda-Zona Franca-

I'Hospitalet al teixit central de la

conurbaci6. Podem preguntar-nos

tanmateix si no hauria estat millor que la

reutilitzaci6 dels edificis SEAT, s'hagues

produ'it una mica mes tard en la represa

de la demanda de sostre d'oficines que ja

s'anuncia com a pr6xima. Cal recordar

pero, en descarrec de l'opci6 presa, que

malgrat la consideraci6 de la placa Cerda

com una area de nova centralitat, aquest

projecte no es tradui en vinculacions

normatives del sostre a determinats usos

sing qua as tracta d'una proposta

indicativa dins del ventall d'usos admesos

pel PGM entre els quals hi hauria per a

aquest indret, obviament, els d'habitatge.

La remodelaci6 del sector Philips, tambe

a la proximitat de la playa Cerda, forma

part de les diverses initiatives de

remodelacio de peces per a les quals el

PGM havia previst la continuitat de Ns

industrial. Aquesta dinamica ha afectat

una bona part del sal compromes en el

projecte Sant Andreu-Sagrera -recordem

les peces de la Maquinista, Colorants o e

sector Prim- i tambe en altres sectors del

Poblenou -corn les illes Vilella- per no

remuntar-nos a altres antecedents clars

corn les illes de Torras Herrerias o la Vila

Olimpica.

En aquest Ilista de casos podriem

distingir diferents proporcions d'iniciativa

publica o privada en l'origen de

l'operaci6. En qualsevol cas, cal no

perdre de vista que la transformacio de

les antigues peces industrials es

fonamenta en el fet del trasllat de la

industria manufacturera fora de la ciutat,

i en la inadequaci6 pel que fa als usos

actuals, de la regulaci6 de les zones

industrials que va establir el PGM.

Referint-nos a actuacions de I'ultim

quadrienni, podem assenyalar les illes

Vilella, corn un cas que s'encarrila dins

I'estudi de la nova ordenaci6 urbanistica

del front marftim que es va aprovar ('any

1993, mentre que el sector Philips sorgeix

corn una iniciativa privada que to

('argument de contribuir al reforcament

urba del sector de la Zona Franca, i del

significat del passeig corn a eix civic

d'aquest.

El cas de Diagonal Mar representa el mes

extrem d'incorporaci6 d'oportunitats

d'actuaci6 privada a la logica urbanistica

de la ciutat.

•
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Recordem que el sector de Diagonal Mar

era, amb el nom de Provencana-Litoral,
un dels dos centres direccionals previstos

pel PGM en el terme municipal de

Barcelona. Mes enlla del contingut

especific pel que feia a I'edificaci6 i els

usos, el PGM pretenia amb aquesta

qualificaci6 significar la capacitat
d'aquest indret per constituir una nova

polaritat urbana. El projecte d'Arees de

nova centralitat considerava aixi mateix

aquest sector com una de les seves
propostes.



aquesta linia es desenvoluparen els

^jectes del primers promotors -Kemper

repro-que adquiriren els terrenys

_Zquest sector. La previsio d'un

^portant centre comercial i d'una area

^ficines era el contingut basic d'una

oposta immobiliaria a la qual no

,eressava en absolut el mercat de

abitatge.

it recordar que aquesta iniciativa

an^a fins a I'aprovacio del planejament

:rcial del sector i que despres va fer

ilida. Es pot suposar que en part per

nfocament comercial de I'operacio

^ostant per un producte -el sostre

oficines- que en aquells moments patia

devaluacio derivada d'un exces

oferta, i es pot suposar tambe que, en

lrt, la fallida es degue al preu que

navia pagat per un sol amb importants

^rregues pendents de cessio i

banitzacio.

^uesta fallida, aixi com el fracas de la

ciativa Trasvelstead en el projecte Sant

idreu-Sagrera, son fets a tenir presents

=r relativitzar la suposicio de coherencia

;onomica en les decisions dels

peradors privats i, per tant, per defensar

i., necessitat d'un estudi serios de la seva

viabilitat, en la consideracio de les

oportunitats de participacio privada en les

operations urbanistiques importants.

Cal assenyalar que la fallida de la

promocio plantejada no produi un

indesitjat empantanegament de
I'operacio. Es certament una prova del

prestigi de la ciutat com a espai

d'inversio, que quasi sense solucio de
continu'itat els primers promotors varen
ser substituits per un nou promotor, en
aquest cas I'empresa americana HIKES.
Tanmateix, el que si tingue una
contundent solucio de continu'itat va ser
el projecte. EI nou promotor rebutja la
idea d'un dispositiu compacte d'oficines
al costat d'un gran part, i proposa una
promocio d'habitatge integrada amb el
part, adoptant la modalitat tipolbgica de
condominis a I'americana, fins ara
d'escassa presencia a Barcelona.

L'acceptacio d'aquest projecte per
I'Ajuntament, despres d'haver donat el
vast-i-plau ('anterior, es dificil d'explicar si
no es en termes de valoracio de
I'oportunitat, i de relativitzacio de
determinats objectius urbanistics. La qual
cosa segurament no es un tipus de
decisio que convingui generalitzar, pero
que en aquest cas podria estar justificada.

En primer Iloc cal fer esment dels dubtes
que ('anterior iniciativa d'un dispositiu
d'oficines especialitzat al costat d'un gran
part suscitava, malgrat que fos coherent

amb el planejament general, a causa del

caracter segregat i el pot control social

del nou espai public que produ'ia. En

segon Iloc cal assenyalar la valoracio

positiva respecte a una actuacio que
incrementes el potential d'habitatge a la

ciutat. Aixi mateix la formalitzacio,

malgrat que incipient, del projecte dels

espais del Forum de les Cultures 2004 a

la proximitat d'aquest sector permetia

dues valoracions complementaries a

favor del canvi. Duna banda, hauria estat

greu que per motiu de la fallida aquest

sector hagues quedat durant un temps

sense actuacio; d'altra banda, el projecte

del Forum, que s'estenia a terrenys del

municipi de Sant Adria, feia perdre bona

part del sentit a la intencio polaritzadora

que el planejament general atribuia a

aquest (loc.

Una altra discussio que no correspon fer

aqua es la pertinencia de I'ordenacio

proposada tant pel que fa a la tipologia

edificatoria com a la relacio entre espais

publics i privats. Es pot suposar que un

projecte amb una direccio municipal mes

estreta hauria estat diferent, tanmateix

tambe sembla correcta la tesi que en una

pera terminal del teixit de la ciutat es

licita I'oportunitat d'un assaig que ha

d'aportar una modalitat d'espai fins ara

inexistent a Barcelona.

Pel que fa a les actuations d'oportunitat,

cal assenyalar, en general, que en la

mesura que responen a initiatives

privades interessades en les plusvalues
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del proces, i que no es tracta quasi mai

de seguir integrament les previsions del

planejament general i que Galen

modifications d'aquest, faciliten

I'establiment d'obligacions d'interes

public que van mes enlla de les
d^urbanitzacio i cessio de sol previstes en

la legislacio urbanistica. Es aixi tom la

major part del sostre construable que ha

de resultar de les actuations esmentades

to la carrega additional de destinar-ne

una proporcio -25%- a habitatge
assequible. D'aquesta manera: I'energia

externa que es canalitza cap a la
renovacio urbanistica de la ciutat, es

dirigeix tambe a la provisio d'un producte

que la logica del mercat immobiliari -que

es en definitiva la que abona la presencia

de la iniciativa privada- no fa possible per

si mateixa.

diagonal-Poblenou

3

=^:' La viabilitat de les propostes
de planejament

En ('espai de la ciutat tambe es dona,

pero, el problema invers: el de la viabilitat

d'operacions plantejades des de fa

temps: algunes previstes pel mateix

PGM, que tenen dificultats objectives per

ser desenvolupades. Certament, el PGM

ja entenia que algunes de les seves

propostes eren a Ilarg termini, i per

aquesta rao adoptava per a la creacio

d'alguns nous parts urbans i

equipaments la qualificacio de

"Transformacio de I'us existent". En

aquesta qualificacio era explicita la

dificultat, i per tant el cost, de promoure

la transformacio proposada a curt termini,

i s'entenia que caldria un periode de

maduracio perque I'operacio es pogues

desenvolupar amb costos raonables, o en

tot cas perque arribes a assolir un grau

de necessitat que justifiques socialment

I'elevada inversio publica.

Contrariament als casos comentats, en

els quals es dona I'oportunitat de

participacio de la iniciativa privada, en els

casos que aqua ens referim la relacio entre

els costos de la intervencio, en especial

els de desplagament dels usos existents, i

els guanys, limitats per I'aprofitament

atribu'it al sector, es clarament

desfavorable, o com a minim insufficient

perque el capital privat trobi la retribucio

necessaria per preferir aquesta opcio

d'inversio enfront de les altres possibles.

EI projecte urbanistic de la ciutat es mou

en aquests casos entre dos tipus de
sol•licitacions, una que I'impel•leix a
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buscar I'activacio dels processos

d'escassa viabilitat, i una altra que

abonaria I'exhauriment del proces de

maduracio -que en molts casos vol dir

degradacio- de la situacio de les arees.

Corn a arguments per a la primera actitud

hi hauria el de considerar que als 23 anys

de vigencia del PGM no es logic que

restin operacions pendents per motiu de

la viabilitat, o aixi mateix entendre que

I'exhauriment del sol disponible a la ciutat

obliga a obtenir el millor rendiment de les

peces de sol ocupades i en especial

d'aquelles per ales quals es preveu la

transformacio. Fins i tot, des d'un punt de

vista ecologic, es pot argumentar que cal

tenir ('espai urba en les millors conditions

d'utilitzacio possibles per minimitzar les
tensions d'ocupacio de nou sol a la

periferia metropolitana.

La segona actitud es recolzaria mes en la

concepcio de la ciutat corn a espai divers

en el qual han de conviure distintes

situacions urbanes entre les quals

s'inclouen els teixits obsolets, els quals

tindrien, a mes, el paper d'acollir

col•lectius amb cert grau de marginalitat,

pero que tambe formen part de la ciutat.
En aquesta Iinia estarien aixi mateix

aquelles actituds que rebutgen la idea

d'una ciutat integrament reglada o
normalitzada, en la mesura que

prefereixen veure-la corn un espai de

projecte permanent, per a la qual cosa es
positiva I'existencia d'arees on una certa

disponibilitat per al canvi.

Podriem dir que, a Barcelona, el projecte

urbanistic s'ha mogut mantenint un cert

equilibri entre ambdues actituds. La

necessitat d'intervencio pOblica en is

viabilitzacio de les operacions de
renovacio plantejades s'ha abordat

segons una sequencia forca natural, a la

vegada que la ciutat ha continuat oferint

en forca indrets espais de projecte o de

reprojecte, la qual cosa podriem dir que a
mes de desitjable des d'alguns punts de

vista, es de fet inevitable.

Segurament la primera i mes important

operacio de renovacio urbana que ha

requerit una rellevant presencia pOblica
per fer-la viable, ha estat la de Ciutat

Vella.

Deixant de banda, pel seu origen i
singularitat, ('operacio de la Vila Olimpica,

el segon cas en importancia de
transformacio urbana que ha requerit una

decidida iniciativa publica es el de

l'obertura de la Diagonal, associada a la

transformacio urbanistica del sector

denominat Diagonal-Poblenou.

Cal assenyalar aquest cas corn a

exemple de proces de maduracio-

intervencio, Recordem que es tractava

d'una operacio de remodelacio prevista

en el Pla general de 1976. El planejament

de reforma interior es comenca a redactor

('any 1988, i va assolir I'aprovacio

definitiva I'any 1993. Es al Ilarg de 1996

quan la dinamitzacio del proces es

planteja per I'Ajuntament corn un objectiu

prioritari, i amb aquesta finalitat

s'adopten les mesures pertinents per at

desenvolupament de la gestio de les

diverses unitats d'actuacio previstes a

('ordenacio. L'any 1999 s'ha obert per fi la

Diagonal.

En aquest Ilarg periode s'ha produit sens

dubte un proces de maduracio del sector

en diversos sentits. En primer Hoc, s'ha

produit una perdua de valor de les

activitats que en situacio de fora

d'ordenacio es desenvolupaven en el

sector. En segon Iloc, la propietat del sol

s'ha pogut conscienciar de les despeses

que gravaven la necessaria

transformacio, corregint a la baixa les

seves expectatives. En tercer Iloc, les

transformacions urbanistiques on arees

proximes i I'obertura dels trams possibles

de la Diagonal, han donat una superior

expectativa de valor al producte

immobiliari de la transformacio.

Aquesta dinamica ha permes arribar a un

punt en que la viabilitzacio de la

transformacio s'ha pogut for basicament

utilitzant els instruments de gestio que la

legislacio urbanistica posa a disposicio

de I'administracio actuant.

En el darrer quadrienni s'han plantejat

noves necessitats de for viables

actuacions pendents. Menys importants

que les esmentades pero relacionades

amb dos punts singulars de la ciutat,

('entorn de la placa de les Glories, i el

sector de Can Batllo, a la proximitat de la

placa Cerda, son dos actuacions que han

anat assolint un perceptible grau de

prioritat.

L'ordenacio de ('entorn de la placa de les

Glories, que ha tingut en els darrers anys
diverses interventions -tambor viari, parc

interior, centre comercial, teatre nacional,

auditori,..- requereix ja la definicio d'una
opcio definitiva de conjunt, la qual cosa

es fara encara mes evident en el moment

de l'obertura de la Diagonal cap el mar.

L'acceptacio corn un fet no reversible, de

la presencia dels edificis d'habitatge de la

part de (levant, i dels Encants corn un

espai a relocalitzar en aquest entorn, son

Jades que milloren la viabilitat d'un

proces que, en qualsevol, cas requerira

una important inversio publica.

El sector de Can Batllo es un cas

exemplar de dificultat operacional. Les

activitats i habitatges existents i el desti

del sol a part i equipament que estableix

el PGM, han posat la transformacio del

sector en unes cotes d'inversio pOblica

inabastables. Cal afegir que, per la

situacio del sector i pel diferent tipus

d'afectacions, no s'ha produit al Ilarg

d'aquests anys un proces de maduracio

corn el ja comentat de Diagonal-

Poblenou. D'altra banda les modifications

en la concepcio de la placa Cerda, i les

transformacions produides i plantejades

en el seu entorn, motiven la conveniencia

de facilitar la incorporacio d'aquest sector

al proces general de millora de I'area

urbana de la qual forma part.

La tecnica d'utilitzar edificabilitats

procedents de Ilocs on no s'exhaurira el

sostre que autoritza el planejament vigent

s'ha de considerar correcta 1 adequada.

La interpretacio que el PGM estableix un

equilibri general entre aprofitament

urbanistic i sal per a sistemes, que es la

regla basica que cal respectar, pero que

mitjancant els tramits necessaris podem

desplacar edificabilitats d'uns Ilocs a
altres, es fonamental per a for viables

processos de transformacio en un espai
tant compacte corn es Barcelona. Cal

afegir que, a mes de compacte, aquest

espai esta prou integrat espacialment

perque aquestes tecniques no hagin de
produir necessariament efectes
indesitjats.

4

• Les possibilitats d'obertura del

proces urbanistic . El cas de la

renovacio de les zones industrials

La discussio sobre el futur dels teixits

industrials de la ciutat -en especial els d,

Poblenou- ens introdueix un tercer tema

que es interessant discutir, el de

I'obertura dels processos de

transformacio.

En general les propostes urbanistiques

convencionals s'expressen en

determinations forca concretes pel que

fa a ('ordenacio del sol, amb indicacio

dels sistemes de verd i d'equipaments, i

la configuracio forca precisa dels volums

edificables segons el seu desti: habitatgE

oficines, etc.

L'area del Poblenou ens mostra amb

claredat aquestes pautes de planejamen:

on les ordenacions de les arees de

renovacio urbana, corn ha estat la Vila

Olimpica, o corn son Diagonal-Poblenou.

front maritim o Diagonal Mar, Completani

('espai, la trama Cerda, qualificada de

zona industrial, ens presenta en canvi un

teixit nomes estructurat en dues

categories de so[ conceptualment i

morfologica rotundes: les illes i els

carrers.

El proces d'obsolescencia de bona part

dels usos i edificacions de les zones

industrials, i en especial del mateix

concepte de zona industrial on els termes

en que la va definir el PGM, fan que sigui

pertinent plantejar un proces de

renovacio d'aquest teixit, el qual passa

necessariament per la introduccio de

nous usos i per I'establiment de noves
formes de compatibilitat entre aquests.

Una forma d'actuar ens la mostren les

operacions de ('entorn: cal una nova
ordenacio d'espais i volums adequada al

desti que es concreti per a aquestes
arees, i una delimitacio d'unitats
d'actuacio que han de permetre repartir
les carregues de creacio de nous espais

de part urba i equipaments. Cal pensar,
pero, que les unitats d'actuacio poden
tenir periodes de maduracio forca
superiors als que han estat necessaris
per al desenvolupament del sector
Diagonal-Poblenou on el qual hi havia fins

i tot afectacions centenaries.

Una altra forma d'actuar seria aquella que
prestes menys atencio a la definicio d'una
ordenacio desitjable d'acord amb
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i:lcterminades hipotesis d'implantacio dels

usos, i que atengues mes a les peculiars

circumstancies d'aquestes arees.

D'aquestes circumstancies, en

subratllariem dues com especialment

rellevants: I'estat de I'ocupacio del sol, i

la xarxa de carrers Cerda.

L'estat d'ocupacio del sol amb diverses

tipus d'edificis i activitats amb diferent

valor o en algun cas d'obsolescencia,

participa de les caracteristiques propies

d'un eixample, en el qua) la xarxa de

carrers assegura I'estructura basica d'un

teixit que to un gran capacitat d'evolucio

per substitucio fraccionaria parcel•la a
parcel•la. Complementariament, es tracta

tambe d'un teixit en que la xarxa de

carrers assegura una capacitat de

supervivencia que impedeix que s'arribin

a donar situations generalitzades de
degradacio per obsolescencia que
facilitarien interventions de remodelacio

d'una certa escala.

Per tant, ens trobem amb un teixit d'una

certa solidesa estructural, els punts

febles del qua) han vingut motivats per
limitations derivades del planejament
-per exemple la situacio fora d'ordenacio

dels edificis d'habitatge- o per falta

d'execucio de part de la trama de carrers.

Podem, per tant, pensar que, completada

la trama de carrers i establerta una
adequada regulacio dels usos i

I'edificacio, que en especial deixes Glares

quines son les expectatives del sector
dins del projecte urbanistic general de la
ciutat, i allunyes possibles referencies a
imatges tom les de la Vila Olimpica o el
front maritim, el proces de renovacio
urbana es podria desenvolupar per si sol
a partir d'actuacions fraccionaries.

Certament, es pot defensar que la trama
de carrers es insufficient com a suport de
I'estructura urbana del sector, pero no es
menys cert que els eixos urbans i les
actuations que es desenvolupen a
I'entorn de les zones industrials. aixi tom
el significat del barri vell del Poblenou,
aporten prou elements perque els
requeriments de nous eixos de mes
amplada, o els buidats per a nous parts i
places, tinguin un interes molt relatiu, en
especial si I'us d'habitatge no es el mes
important d'aquestes arees.

Les zones industrials del Poblenou ens
ofereixen I'oportunitat d'assajar un proces
obert de renovacio urbana, especialment
interessant en allb que tindria de posada
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al dia del concepte d^eixample, i per les
experiencies innovadores que facilitaria
pel que fa a les formes de convivencia
dels edificis i els usos urbans.

L'obertura podria donar-se en tres

aspectes clau:

^ En la sequencia de la renovacio.

La possibilitat de fraccionament de les

actuations de renovacio permetria

distints processes sequencials, que

s'adequarien als potentials reals de

transformacio de les diverses paces

susceptibles defer-ho.

^ En la forma de I'edificacio. La

convivencia de diferents usos i

I'acceptacio de formes d'ocupacio de

I'illa mes Iliures -possible per la

moderada edificabilitat que tenen

atribuida- hauria de produir sens dubte

una renovacio de les tipologies urbanes,

expressiva de la modernitat d'un teixit

que respondria a la complexitat de la

ciutat d'avui.

® En els usos. Una certa obertura en

les options d'us de I'edificacio to sentit

en la mesura que facilitaria I'adequacio

de I'espai a la demanda. Tanmateix, una

total obertura comportaria el peril) que es

produ'issin desplagaments d'usos amb

menys capacitat economica per competir

per I'espai, pero que es positiu per a la

ciutat acollir-los.

De fet es en la questio dels usos on

caldria calibrar mes acuradament les
conditions del proces de transformacio.

En sintesi, podem dir que aquest hauria
de complir dues conditions basiques:

• • Oue les plusvalues de transformacio
reverteixin en la ciutat en les diverses

formes possibles: cessio de sol,

despeses d'urbanitzacio, habitatge

assequible... i per tant caldra segurament
I'establiment de conditions especifiques
d'acord amb el valor de mercat de les
diverses options d'us que s'admetin tom

a possibles.

• • Que no es produeixi un

desplapament dels usos mes febles que
Genus conservar dins la ciutat i, en
especial, que les options d'us no

atemptin contra la preservacio d'aquestes
arees com a espais d'activitat economica.

A tal efecte caldra segurament

I'establiment de limitations d'aquells

usos tom I'habitatge que podrien resultar,

almenys des de I'optica actual, mes
depredadors.

Poblenou industrial
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2.1 La xarxa r r r • • r

Manuel Villalante

L'any 1976 s'aprova el Pla general

metropolita (PGM) com a mare del futur

desenvolupament urbanistic i
infraestructural de la ciutat i el seu entorn

metropolita. El PGM plantejava un model

viari, que pel que feia a la xarxa arterial,

heretava propostes anteriors deslligades

de les conditions dels indrets concrets i

mes properes a una voluntat d'ordre

geometric que a alguns condicionants del

teixit real. Com a resultat d'aix6, el PGM
plantejava un marcat

sobredimensionament de la xarxa viaria

basica i, en especial, dels Ilavors
anomenats cinturons de ronda.

L'Ajuntament democratic aposta per la

validesa del PGM com a eina eficac per a
la transformacio de la ciutat a partir, pero,
d'una lectura possibilista dels seus
continguts i en especial de tot el que feia
referencia al model viari, que ha permes
un desenvolupament progressista en la
seva concrecio.

En aquest context, es va celebrar el mes
de maig de 1984 I'anomenat Seminari de
Sarria, del qual sortirien les primeres
reflexions sobre la definicio de la futura

xarxa viaria de la ciutat i que poden

resumir-se en la necessitat de que els

cinturons de ronda tinguessin basicament

un caracter de vies col•lectores i

distribuidores, i no solament de vies de

pas, sense perdre, pero, el seu caracter

de xarxa metropolitana. Un altre element

de reflexio va ser el de constatar que les

tecnologies de regulacio del transit

permeten optimitzar la gestio del viari i

substituir la segregacio en I'espai per la

segregacio en el temps amb uns costos

economics i socials notablement inferiors.

Alhora, es va considerar tambe la

necessitat de realitzar altres obres de

millora de la connectivitat viaria, aixi com

de reconversio d'algunes vies en eixos de

caracter civic: avinguda Mistral. avinguda

Josep Tarradellas i avinguda Gaudi, entre

d'altres.

Aquestes i altres reflexions van ser

finalment recollides I'any 1987 en el

document anomenat Pla de vies que

redefineix el concepte d'infrastructura

viaria com a component basic de

l'ordenacio urbana i com a vertebrada de

les diferents peces que configuren la

ciutat metropolitana.

Es a dir, el Pla de Vies suposava la

superacio d'anteriors concepcions de les

solucions viaries, que consideraven la

prelacio de la demanda de transit per

damunt de la qualitat urbana i, en aquest

sentit, comencava a dibuixar una nova

jerarquitzacio i un nou disseny del viari de

la ciutat.

Xarxa viaria

Aquesta jerarquitzacio classificava la

xarxa de la ciutat en les tipologies viaries

seguents: rondes, vies de conductivitat

interna i externa, eixos civics i xarxa

secundaria o local, i aportava alhora

diferents solucions urbanistiques i

d'ordenacio i regulacio del transit per

a cadascuna.

La nominacio olimpica va possibilitar i

impulsar la construccio de gran part de la

xarxa viaria prevista en el Pla de vies, en

especial les rondes i els nous eixos de

connectivitat: Prim, Arago-Guipuscoa,

Valencia-Bac de Roda i placa de les

Glories, entre d'altres.

Abans d'entrar en funcionament, els

cinturons passaren a denominar-se

rondes. Aquest canvi de nom no fou

simplement semantic, sing conceptual,

perque les rondes eren projectades i

construides com a vies urbanes,

integrades en el seu entorn i que sense

crear fractures on els barris, segregaven

el transit. Un disseny molt allunyat del

que es preveia al principi dels 70 i que

havia generat una forty contestacio

veinal.

Per tal d'optimitzar-ne el funcionament,

les rondes foren dotades d'un sistema

de gestio de transit col-loquialment

anomenat intelligent, i que, a partir d'un
Centre de Control propi, disposava de
subsistemes de deteccio d'incidents,

informacio variable i vigilancia

centralitzada.
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ionada la funcionalitat de les rondes

corn a "interficie" entre el viari urba i la

xarxa arterial, el Centre de Control de les

rondes, esta coordinat en temps real amb

el Centre de Control de Transit Urba i el

Centre de Gestio lnterurba, que controla

els accessos a la ciutat.

En definitiva, les rondes van suposar un

Term compromis entre la funcionalitat

viaria, la qualitat del disseny i la

,ertebracio urbana.

Corn ja preveien els estudis previs de
planificacio, I'entrada en servei de l'anella

de rondes, a mitjan 1992, va suposar una

forta davallada en els volums de transit a

a part central de la ciutat. Aquest

descens es produia amb I'eliminacio del

transit que, com que no disposava

d'itineraris alternatius, utilitzava els

,arrers interns de la ciutat, en especial

ie I'Eixample, com a vies de pas.

.'havia passat d'un sistema en espina

obligada a una xarxa en que les vies
mar-muntanya passaven a desenvolupar

una important funcio com a distribuidores

de transit.

Les disminucions dels volums de transit
foren, segons Jades de ['any 1993,
considerables . A tall d'exemple poden
esmentar-se els casos del carrer Arago
(-30%), I'avinguda Meridiana (- 21 %), el
tram nord de la Diagonal (-32%).

Barcelona havia aconseguit eliminar el
seu deficit estructural en infraestructura
viaria i s'obrien noves perspectives, tant
pel que fa a la gestio del transit corn a la
funcionalitat viaria.

El repte posterior a 1'entrada en
funcionament de les rondes era evitar que
I'espai viari alliberat fos ocupat per nous
vehicles que accedissin a utilitzar-lo. Es a
dir, que ('increment de l'oferta viaria
suposes un increment en la utilitzacio del
transport privat, en Iloc d'una nova i mes
logica distribucio dels fluxos de transit.

Calia, doncs, reduir la capacitat
d'algunes vies que abans de 1'entrada
en funcionament de les rondes actuaven
corn a autentiques carreteres urbanes.
La intervencio urbanistica sobre
aquestes ha buscat recuperar 1'equilibri
en Ns urba d'aquests espais publics
com a eixos d'accessibilitat alhora que
de relacio urbana. Els exemples mes
paradigmatics d'aquestes actuacions
han estat I'av. Meridiana i el carrer
d'Arago.

A partir d aquest moment, s'obre una
etapa en la qual la creixent demanda de
mobilitat no es podia satisfer unicament
amb actuacions tendents a incrementar
la capacitat de la xarxa viaria.

Aquesta demanda de mobilitat, com mes
endavant comentarem, havia de ser
satisfeta basicament a partir d'una major
oferta del transport col•lectiu,
especialment d'ambit metropolita o
regional.

Si calia, pero, continuar millorant
I'eficiencia de la xarxa viaria,
incrementar-ne la jerarquitzacio, i
ordenacio, mitjangant I'aplicacio de les
noves tecnologies de regulacio del
transit, i fomentar-ne la intermodalidat.
En definitiva, complementar I'anomenat
hardware viari amb actuacions de
software. L'objectiu era i es assolir un
sistema de desplagaments que no
hipotequis el futur de la ciutat, es a dir
una mobilitat sostenible.

En aquest context es va desenvolupar
('any 1996 el projecte anomenat
PICASSO que preveia la realitzacio dels
dos tipus d'actuacions abans esmentats:

infraestructurals (hadware) i de millora
tecnologica dels sistemes de gestio del
transit (software).

El projecte PICASSO parteix de la
realitzacio de la prognosi de la demanda

de mobilitat en I'horitzo de 10 anys. Per

tal d'avaluar i quantificar els volums de
transit en I'horitzo del 2005 es van

modelitzar les principals operacions

urbanistiques i infraestructurals en marxa

o en proces de concertacio: delta del

Llobregat, front maritim, Sant Andreu-

Sagrera i Diagonal Mar, entre d'altres.

A partir d'aquesta analisi es van preveure,

pel que fa a la xarxa viaria, dues

tipologies d'actuacions: intervencions

de petita escala, destinades a resoldre

problemes de connectivitat local o coils

d'ampolla que provoquen

disfuncionalitats i perdues d'eficacia a la

xarxa viaria, i intervencions de caracter

infraestructural d'escala mes gran i amb

implicacions sobre el sistema viari basic.

Aquestes intervencions de caracter

infraestructural no tenen per objectiu

('increment de la capacitat viaria de la

ciutat, pero si donar accessibilitat a les

arees en proces de transformacio urbana

o de desenvolupament de noves arees

de centralitat, entre les quals poden

Volum de transit abans des les rondes (1990)

Volum de transit despres de les rondes (1993)

Intervencions previstes pel projecte Picasso
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Bulevard de Nou Barris

Control automatitzat d'acces restringit

al carrer Major de Sarria

Plapa Lesseps. Maqueta de remodelacio

en estudi

esmentar-se: placa Cerda, vialitat del

Poblenou, ronda del Mig, vialitat de Sant

Andreu-Sagrera i placa de les Glories.

La placa Cerda era un dels limits entre

Barcelona i I'Hospitalet amb un caracter

exclusiu de nus viari envoltat d'indt stries

amb un disseny que dificultava la relacio

entre les arees residencials ve'ines. El

projecte de remodelacio desenvolupat

per I'Agencia Barcelona Regional to com

objectiu basic a compatibilitzar la seva

importancia corn a nus viari i de connexio

amb la Gran Via, la ronda del Mig i els

accessos a Montju'ic i I'Hospitalet, amb la

rnillora de la qualitat urbana de I'entorn.

En definitiva, el repte es compatibilitzar

es necessitats dels veins i del transit de

vehicles en el mart d'una nova area de

centralitat.

La nova placa Cerda quedara configurada

amb una rotonda sernaforitzada, a fi de

prioritzar determinats moviments, i

complementada amb una segona anella

viaria formada pels carrers de I'entorn:

Radi, Mineria, Quimica i avinguda del

Carrilet.

Una altra area on es concentren gran part

dels processos de transformacio urbana,

es el sector del Poblenou. El

desenvolupament de les noves activitats

residencials i tertiaries a I'entorn dels

projectes de Diagonal-Poblenou,

Diagonal Mar i front maritim generara

diariament prop de 90.000 nous viatges

d'anada i tornada, als quals caldra afegir

els generats per la renovacio del sector

industrial del Poblenou.

En aquest sentit, cal tendir al reforc

del caracter ortogonal de nova trama

Cerda de la xarxa viaria del Poblenou

garantir-ne la connectivitat, jerarquitzant,

pero, aquells eixos mar-muntanya que

creuen la Gran Via. Aquest reforc del

caracter ortogonal ha d'entendre's des

del punt de vista de I'articulacio viaria i

sense menysprear la significacio que ha

de tenir la nova Diagonal com a element

estructurador del barri. Pel que fa a la

connectivitat Besos-Llobregat, cal

jerarquitzar-la en aquells vials que tenen

continu'itat amb la xarxa viaria de

I'Eixample central.

La modificacio del PGM per a la

reordenacio del corrector ferroviari del

Clot, la Sagrera i Sant Andreu ha

establert les bases per a la transformacio

d'una peca de 98 ha en el quadrant nord

de la ciutat.

La transformacio d'aquest sector

gravitara sobre la creacio dun parc lineal

de 5 km de longitud i la localitzacio de

I'estacio central del tren d'alta velocitat

que ha d'enllacar amb la xarxa europea

i constituir-se alhora com un centre

d'intermodalitat amb la xarxa ferroviaria,

el metro i els autobusos urbans i

interurbans. Pel que fa al sistema viari.

aquest es configurara en dues vies que,

definint les vores del parc lineal,

connectaran amb la xarxa de I'Eixample

a traves del parell de carrers Mallorca i

Valencia i d'altra banda amb els accessos

nord de la Ciutat i el nus de la Trinitat.

La integracio amb la xarxa general de la

ciutat es basara en I'accessibilitat des de

la ronda Litoral i la futura connexio amb la

ronda del Mig.

Dins de la nova configuracio de la ronda

del Mig, una peca que cobra especial

rellevancia es la placa Lesseps, que es

troba en un proces de redefinicio que to

com a objectiu racionalitzar el transit de

superficie i possibilitar noves

connectivitats entre Republica Argentina-

ronda del Mig i Perez GaldOs-Hospital

Militar, sense afectar la segregacio de la

ronda del Mig (General Mitre-Travessera

de Dalt). La funcionalitat de la nova placa

Lesseps hauria de reforcar-se mitjancant

la millora de la connectivitat del barri de la

Salut, que possibilitaria el desdoblament

del transit local que, a hores d'ara, es veu

obligat a utilitzar la Travessera de Dalt.

Les assenyalades, aixi com d'altres

actuations en rnillora de connectivitat

viaria, i noves infraestructures tendents a

donar accessibilitat a les arees on proces

de transformacio venen complementades
per actuacions tendents a millorar la

qualitat de la xarxa urbana existent.

En aquest sentit han de destacar-se els

projectes de remodelacio urbana

desenvolupats en els anomenats

bulevards de Nou Barris: Fabra i Puig, Pi i
Molist i el passeig Valldaura i d'altres
actuacions com passeig de Sant Joan,
Gran de Gracia i Marina. Aquestes obres
han suposat una considerable millora de
la qualitat urbana mitjancant I'ampliacio
de I'espai per a vianants i la reordenacio
del mobiliari urba i la millora de
I'accessibilitat.

En el disseny de la nova xarxa viaria de la
ciutat s'han incorporat noves xarxes de
serveis com les galeries o la xarxa de
recollida pneumatica. Aixi mateix, s'han
millorat els sistemes de transport

alternatiLl corn es el cas de la xarxa de

carrils reservats per a bicicletes que han

esdevingut un requeriment mes dels

projectes viaris.

A hores d'ara la xarxa de carrils reservats

per a bicicletes to mes de 100 km de

longitud i permet connectar amb aquest

mitja alternatiu bona part de les possible;

destinacions dins de la ciutat.

Malauradament, pero, el 70% dels

usuaris de bicicleta ho fan amb caracter

de Ileure i concentren el seu us en els

caps de setmana.

Retornem, pero, a la valoracio de la

demanda de mobilitat a la nostra ciutat i

a la seva evolucio futura. La intensitat de

transit als accessos de la ciutat ha anat

creixent fins a ('any 1997, i s'aprecia una

tendencia a la baixa ('any 1998 que

caldra continuar analitzant on el futur_ Pel

clue fa als volums de transit a ('interior de

la ciutat, tenen una certa tendencia al

manteniment tal com tambe succeeix a

les rondes.

A Barcelona, comptabilitzant els

desplacaments de mercaderies, es

produeixen gairebe 6 milions de viatges

diaris, dels quals prop de dos tercos son

interns i la resta travessa els limits del

terme municipal. Donat que el transit

comercial o de mercaderies no es

susceptible de canvi de mitja de transport

no el considerarem a partir d'ara. a

aquests efectes. Malgrat, pero, que el seu

impacte sobre la mobilitat de la ciutat es

considerable i de tendencia creixent,

donada la relacio directa amb I'activitat

economica.

A banda, doncs, dels viatges de

mercaderies, el repartiment modal intern

a la ciutat, segons les darreres dades, es
d'un 44% en transport public, un 24% en

transport privat i la resta a peu. Its a dir,

practicament un terc (32%) dels viatges

interns de la ciutat son a peu. Aquest
repartiment modal es, encara que
millorable, acceptable, des del punt de
vista de I'equilibri i la sostenibilitat del

sistema de desplacaments.

Pero en els accessos , els viatges en
transport privat son majoritaris i superen
el 50% del total de desplacaments, als
quals cal afegir tot el transit comercial.
El fet que la demanda de mobilitat
metropolitana i regional graviti
majoritariament sobre el vehicle privat pot
deure's a diferents causes, pero molt
especialment a les deficiencies de
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Xarxa de carril bid

No obstant tot el que s'ha exposat, no

podem deixar de fer esment de la relaci6

metropolitana i regional de la xarxa viaria

de la ciutat, perque les mancances de

caracter infraestructural o de sistemes de

gesti6 tenen una forta incidencia sobre la
xarxa urbana. A tall d'exemple, pot
assenyalar-se que la ineficiencia dels

enllacos ferroviaris fa que el transit de

mercaderies del Port de Barcelona es
transporti basicament per carretera, el
que genera importants disfuncions en la

xarxa viaria regional.

Linia 2 de Metro

cobertura de la xarxa de transport public

regional.

En aquest sentit, es ben cert que, malgrat

les millores introdu'ides en alguns

corredors ferroviaris com el del Maresme

i el del Valles, Barcelona no disposa, a
hores d'ara, d'un servei de transport

public competitiu amb la resta de ('ambit

metropolita i regional.

Aquest sistema de transport public hauria

de suposar una important millora

qualitativa i quantitativa de la xarxa de

rodalies, que la reconvertis en un autentic

metro regional, per tal de fer-lo competitiu

amb I'oferta d'accessibilitat en transport

privat que esta afavorint una ocupacio

residencial del territori mes difusa. La

recuperacio del tramvia per a les linies de

demanda mitjana, I'extensi6 del metro i la

integracio tarifaria completarien aquest

marc de desenvolupament del transport

col-lectiu a la regi6 metropolitana.

Si fem la hip6tesi que la demanda de

mobilitat creixera en la proporcid que ho

ha fet aquests darrers anys, podem

pressuposar que en 10 anys se superaran

els 7 milions de desplacaments diaris.

CARP.IL BICI EN CO`iSTHt i.^,C!O

CARRIL 5101 EN PROJECTS

Aquest possible increment de
desplacaments no pot ser absorbit per la
xarxa viaria actual ni per les actuacions

infraestructurals previstes, per la qual

cosa es del tot necessari incrementar
l'oferta de transport public amb I'objectiu
que assumeixi gran part d'aquest

increment.

Un altre factor a considerar, pero, es que

el desenvolupament de les noves

tecnologies de la informacio, basicament

en el camp del teletreball i la logistica,

permetra tambe reduir una part de la

previsible demanda de mobilitat. En

definitive, podra substituir-se part de la

fisica del formigo per la quimica de la

comunicaci6, o dit d'una altra forma, se

substituira el desplacament de persones

pel de bits.

L'any 1998 el transport public va

transportar mes de 500 milions de

passatgers, incloent-hi el metro, el bus i

el tramvia urba de ferrocarrils de la

Generalitat. A grans trets, en I'horitz6 de

10 anys, el sistema de transport public

hauria de ser capac de donar cobertura i

servei a un possible increment minim de

700.000 viatges diaris.

Un altre factor es el de la utilitzaci6 a tota
('area regional dels peatges com a
instrument de financament

d'infraestructures i no de regulacio de la
demanda, la qual cosa motiva disfuncions
en la xarxa urbana. L'exemple mes clar es
el peatge de la calcada central de la B-

30, que genera una sobreutilitzaci6 de la
ronda de Dalt per part del transit de pas
metropolita que en condicions de
distribuci6 l6gica del transit no hauria

d'utilitzar aquesta via.

En resum, el viari de la nostra ciutat ha de
continuar configurant-se com un sistema

que garanteixi la connectivitat i
I'accessibilitat i que contribueixi a la
millora de la convivencia i la qualitat
urbana. Pero, sens dubte, el repte d'un
model sostenible de desplacaments

passa per ('increment de l'oferta i la
competitivitat del transport public, en
especial en ('ambit metropolita o regional.
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Cartes Teixidor i Felip

Bardaji i Teixidor, Associats

Situacio a la xarxa general

En el moment present, gairebe quinze
anys despres de la redaccio de

I'avantprojecte de la ronda del Mig, deu

anys despres de la finalitzacio de la 1 a.

fase (av. Rio de Janeiro, Premi FAD

d'Arquitectura d'Espais Urbans 1989),

vuit anys despres de la finalitzacio de la

2a. fase (cru'illa Meridiana i enllaq pg. de
Sta. Coloma), i set anys despres de
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I'obertura al transit de la ronda de Dalt i la

ronda del Litoral, s'han establert, tant per

part de les arees centrals de I'Ajuntament

corn per part dels districtes de Nou Barris

i d'Horta Guinardo, unes noves premisses

per a la finalitzacio de la ronda del Mig,

entre el pg. Valldaura i el carrer de

Cartagena, que tenen una incidencia

fonamental en el ('actual projecte i obres

en curs.

Es considera vigent I'esperit de

I'avantprojecte de la ronda del Mig quant

a la caracteritzacio generica del vial: via

basica, fluida pero no rapida, de funcio

complexa (circulacio rodada i de vianants,

transport public i aparcament),

caracteritzadora de la imatge urbana, i

referencia general corn a espai public.

Posant mes ('accent en el seu paper

d'avinguda en ('ambit de districte, de

reduir el seu paper de canalitzador de

transit rodat, i d'incrementar Ia seva

capacitat per a la circulacio "feble"

(vianants i bicicletes).

La reconsideracio i resituacio del rol urba

d'aquest tram de la ronda del Mig

significa:

OOO Preveure la unidireccionalitat ( sentit

Besos/SORTIDA) des del futur

desviament cap a la Sagrera ( ronda del

Guinardo-la Vinya) fins al pg. Valldaura,

amb les matisacions que s ' han introduit

al Ilarg del desenvolupament del projecte,

de tal manera que I'altre sentit
(ENTRADA) es produeixi per: Meridiana-
Olesa-la Vinya-ronda del Guinardo,

o per Meridiana-Pare Claret- Cartagena-
ronda del Guinardo, o be per Rio de

Janeiro-pg. Valldaura-Verdum , Pi i Molist-

av. Borbo-Verge de Montserrat-

Cartagena-ronda del Mig.

Aquest sentit unit ha de constar de 3
carrils circulatoris (1 per a autobus) i
d'una franja d'aparcament, amb una
dimensio minima total de calgada de
12 m peque sempre sigui possible la
bidireccionalitat amb dos carrils per a
cada sentit.

a Incorporar els carrils per a bicicletes
(un en cada sentit), en tot el seu
recorregut, atesos els suaus pendents del
seu tragat, i les possibilitats que pot oferir
la caixa de 25 m i la nova distribucio de
I'espai de la secci6.

0 Tractament especial de I'espai
public, en el tram Garrofers-Casas i
Amigo, en el sector de RENFE-Meridiana

(futur centre ludic) / cementiri de Sant

Andreu / masies de Can Verdaguer i Can

Valent. El projecte de la ronda amplia el

seu ambit de 25 m fins a un maxim d'uns

70 a 100 m, per incorporar les

singularitats d'accessos i entorns

enjardinats d'aquell sector.

• Tractament especial de I'espai public

en el tram Cartagena-Sant Quinti,

per la seva envergadura, pero sobretot

per la complexitat de funcions i

problemes que el projecte ha de resoldre:

funcionalitat viaria amb relacio a la

mobilitat rodada i de vianants, accessos

als diferents recintes, (equipaments,

centre civic, hospital), integracio

morfologica i paisatgistica en un territori

molt accidentat, fragmentacio de I'espai

integrador de les parts (espai "frontissa",

no espai "frontera").

El projecte d'obertura de la ronda del

Mig entre el passeig de Valldaura i el

carrer de Cartagena to una longitud total

de 3.095 m i una superficie de 107.647 m',

a la qual s'hi han d'afegir 9.700 m2

d'actuacio dins del recinte d'equipaments

esportius del Centre Civic del Guinardo.

El projecte preveu I'execucio d'uns

prismes de serveis, sota les voreres de

cada costat, registrables amb pous cada

20 o 30 m, aproximadament, per situar-hi
totes les xarxes de cablejats (publiques i

de companyies); les de fluids (aigua i gas)

se situen a part.

El projecte, en conjunt, compleix amb les
exigencies del Codi d'accessibilitat de
Catalunya, amb algunes limitations

d'impossible resolucio, ates que es tracta
d'una obra de reforma urbana,
especialment condicionada en molts
indrets.

Per raons operatives de la gestio i
execucio de les obres el Projecte
d'obertura de la ronda del Mig, s'ha
subdividit en dos trams:

O Passeig de Valldaura -passeig
Maragall (carrer Segle XX)-dte. de Nou
Barris.

0 Passeig Maragall (carrer Segle XX)-
carrer de Cartagena-Dte. d'Horta-
Guinardo.



1

Tram passeig de Valldaura-

passeig Maragall

^_a seccio continua de 25 m de la ronda

del Mig, des del passeig Maragall fins a la

Meridiana, to basicament dos trams

singulars en el recorregut.

? EI ja executat de I'av . Rio de Janeiro

entre pg. Valldaura i Meridiana.

EI sector de Renfe-Meridiana i de

'entorn del cementiri de Sant Andreu.

Des de I'encreuament amb el passeig

Valldaura, la ronda del Mig discorre per

un tram ja urbanitzat, que

morfologicament es similar a la seccio

tipus, pero amb una dimensio que oscil•la

entre els 25 i 30 m. En aquest tram, en

que I'obra publics ja esta realitzada, {fins

a factual carrer Garrofers, que voreja el

cementiri de Sant Andreu) el projecte

s'ajusta als nous requeriments funcionals

i formals, reformant i renovant la

urbanitzacio existent quant a vorades,

paviments i enllumenat, mantenint I'arbrat
existent, i afegint una filera d'arbres en
I'alineacio del costat muntanya

(pollancres, cam a I'av. Rio de Janeiro i a
la rests de la ronda), on la vorera es mes
ampla.

AI final del tram descrit, apareix la
principal singularitat d'aquest projecte: el
sector de Renfe-Meridiana i de I'entorn
del cementiri de Sant Andreu.

Des d'un punt de vista paisatgistic,
aquest tram es reconegut cam a unitat
visual, des de factual carrer Garrofers,
Rosello Parcel, fins a Pintor Alsamora, on
s'inicia la corba que salva la masia de
Can Verdaguer, i es trenca la forta
linealitat del recorregut de la ronda en
aquest tram -de limits imprecisos i
singulars-, fins a penetrar en la seccio
molt mes urbana i "encaixada" de la resta
de la ronda, fins al passeig Maragall.

En el costat muntanya, apareix la
implantacio del cementiri de Sant Andreu,
que queda perfectament delimitat pets
carrers Pintor Alsamora i Garrofers. EI
disseny de la ronda vol posar de manifest
alhora, la continuitat urbana de I'avinguda
mitjanr^ant la continuitat de I'arbrat
d'alineacio (pollancres), i la singularitat
d'un espai ambigu i d'usos

previsiblement canviants, entre el mur de
tancament del cementiri i la masia de Can
Valent, la qual mentre no li sigui assignat
un us concret apareixera cam una mostra
d'arqueologia urbana, testimoni d'altres

formes d'implantacio en el territori que
ara s'urbanitza.

EI fet que en aquest sector el cementiri i
el seu mur de tancament estableixen una
relacio "impermeable" i "opaca" amb el
vial (encara que en el futur es pugui
produir un nou acces al cementiri),

permet tractar tot I'espai entre el mur i la
vorada de la calgada cam un ambit
essencialment paisatgistic i ornamental,
amb una successio de murets i talussos
verds suaument inclinats, que obriren la
perspectiva visual fins a la masia, i
enjardinen I'entorn d'aquesta i el mur del
cementiri. Damunt dels esmentats
talussos es plantegen petits camins
perque el vianant pugui passejar, i que
estableixi la continuitat i la relacio directa
amb la plataforma d'acces al cementiri,
reformada i integrada en I'ordenacio del
nou tragat del carrer Garrofers: previst en
el planejament aprovat. Aquesta opcio,
d'espai public mes d'esbarjo visual; que
d'us directe, esta totalment justificada pel
recolzament dels pares i arees Iliures

immediats de I'area Renfe-Meridiana.
L'obertura paisatgistica de I'entorn de la
masia de Can Valent es tanca amb la
plantacio d'una massa arbrada cam a
telo de fans i embolcall de I'ET existent,

En el tram de la masia de Can Verdaguer,

conceptualment es repeteix la sequencia

proposada per a I'entorn del cementiri.
EI disseny d'aquest espai Iliure resol la

integracio dels blocs existent (edificats
avui sabre una cota al voltant de 3 m, per
sabre de la rasant de la ronda en aquest
punt), mitjanCant un grup d'escales,

rampes i espais-mirador que, aprofitant

aquest desnivell, permeten crear un
observatori, no sols cap a la ronda sin6
cap a tot el sector de Renfe-Meridiana.

En aquest mateix tram, costat mar, es
planteja que I'espai public, resultant de
les alineacions previstes en el sector de
planejament de Renfe-Meridiana, sigui
ordenat amb un passeig de caracter mes
urba que I'enjardinament previst en la
voravia del davant, amb la filera d'arbres
d^alineacio i dues fileres de passeig que
emmarquen un paviment de qualitat, La
seccio del carrer permet la permanencia

indefinida de la franja-carril de servei,
suport de la parada de bus. parada de
taxis, i aparcament de servei, per al
centre ludic i comercial previst.

Aprofitant I'alineacio corba que provoca

I'edifici de I'Institut Meridiana; s'origina
una placeta cam a limit del passeig amb
un element definidor visual d'aquest
{palmera trasplantada). Aixo obliga, per
tant, a resoldre la visi6 de la mitgera
existent cam a fans d'aquest tram de
passeig. EI carrer de nova obertura, que
delimits I'illa eseolar descrita, es traca

i^
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i s'ordena de tal forma que, a mes

d'omplir d'arbrat els intersticis, el final del

seu recorregut, quan desemboca a la

ronda, recull la visual de la masia de Can

Verdaguer.

La unidireccionalitat prevista de la ronda

(direccio Besos), i el tractament de
I'arbrat de I'entorn de les masies,

garanteix la seva percepcio en la

dinamica del recorregut.

A partir d'aquest tram i en direccio al

passeig Maragall, la ronda discorre amb

la seccio tipus plantejada (25 m), de

contundent linealitat. Paisatg(sticament

nomes destaquen tres ambits en el seu

recorregut:

• La placa de la Maladeta, placeta
exempta i de caracter veinal, en la qual

l'objecte del seu disseny rau en la

plantacio de I'arbrat perimetral, I'execucio

d'un nou paviment i la col•locacio del

mobiliari urba.

• A la cruilla amb el carrer Felip II, on
I'eixamplament de la voravia ha originat

una ordenacio singular de I'arbrat, les

caracteristiques de l'indret obliguen a la
implantacio de ]luminaries singulars, que

el remarquen visualment.

A la cruilla amb el passeig Maragall es

troba la placeta triangular que permet

resituar la boca d'acces al Metro

(afectada per la ronda), I'entorn de la qual

s'ordena amb arbrat, mobiliari urba,

aparcament de bicicletes, quiosc, etc.

La interseccio forma un angle molt agut
que dificulta, tant tecnicament la seva

resolucio, corn paisatg(sticament el seu

tractament singularitzat, tal corn es
mereix la importancia dels dos carrers

que es troben. La localitzacio de

(luminaries singulars ajuda a relacionar

els tracats d'ambdos carrers, i a dotar

I'encreuament d'una referencia visual

i funcional alhora,

Tota I'alineacio de la ronda del Mig

d'aquest tram es delimita amb la situacio

dels fanals d'il•luminacio de la calcada i

els arbres , en el mateix pla . L'arbre

escollit es el pollancre (Populus Nigra) de
proporcio esvelta, fulla caduca i
creixement rapid. En els trams on hi ha
arbres ja crescuts i de dimensions

considerables , s'han mantingut.

a ,

I I l•

fI

2

• Tram passeig Maragall-

carrer Cartagena

La seccio continua de la ronda del Mig,

ronda del Guinardo, des del passeig

Maragall, fins al carrer Cartagena to

basicament quatre trams

paisatgisticarnent diferenciats:

• El tram mes obert, entre el carrer

Segle XX i els carrers Vinyals i la Vinya.

• El tram topograficament mes

accidentat, entre Vinyals i rambla Volart.

• El tram de transicio, ja obert, entre

rambla Volart i Sant Quint(.

• El tram singular, de morfologia

complexa, entre Sant Quint( i Cartagena.

6. •

L-1

Al Ilarg del primer tram es desenvolupa la

seccio tipus de 25 m, amb la calcada

flanquejada per les alineacions de

pollancres i les columnes de I'enllumenat.

La vorera mes ampla (costat muntanya)

incorpora el doble carril bici, i esta

ambientada i reforcada arnb la filera

d'acacies.

Llevat de petits episodis, corn el de la

cruilla: Agregacio-rambla de la Muntanya,

on els desnivells i les edificacions

existents han obligat a eixamplaments de

la vorera per resoldre correctament la
mobilitat de vianants i simplificar la

rodada, no hi ha cap especial singularitat

fins als carrers Vinyals 1 la Vinya.

En aquesta cruilla, I'espai disponible corn

a consequencia de les alineacions i les

qualifications vigents permet resoldre,
amb I'eixamplament de les voreres i amb
talussos de terra i gespa, els acords entre
rasants amb pendents admissibles,
segons el vigent Codi d'accessibilitat de
Catalunya, el que dona Iloc a petits
espais d'estada, on la plantacio d'algunes
especies d'arbres diferents de les de la
seccio tipus, per motius paisatgistics i
ambientals (tapar mitgeres, ombra, etc.)
remarca la petita singularitat d'aquests
indrets,

•

El seguent tram, entre Vinyals, la Vinya i
Rambla Volart resol el pas de la ronda
entre el turn del Mas Guinardo i la trama
de carrers del barri, amb fort pendent
longitudinal (Escornalbou, Villar).

El tracat, condicionat per les rasants de la

ronda i pels entroncaments (provisionals i

definitius) amb els carrers esmentats i les

seves edificacions, genera

necessariament un mur d'alcada variable

(maxima d'uns 4 m) que fa de contrafort

en el limit del turn i de suport de ('actual

carrer Flors de Maig, entre Feliu i rambla

Volart. Aix( mateix, en aquest tram s'inicia

la bidireccionalitat, que resol la transicio

amb la seccio tipus i I'entroncament amb

el carrer de I'Oblit, corn a solucio

provisional a I'espera de la possible

connexio cap a la Sagrera.

Per esmorteir I'impacte paisatgistic dels

murs de contencio i minimitzar el seu

efecte barrera, s'integren en el disseny

dels diferents fragments de I'espai public,

de la seguent manera i amb els resultats

seguents:

• Ates que es disposa d'un ampli

espai entre la vorada de la ronda i les

edificacions (front de Flors de Maig), i les

plataformes i escalinates d'acces al

mirador del turn, el mur es recula gairebe

uns 5 m de la vorada i es descompassa

la vorera en dues franges: la inferior,

seguint les rasants de la calcada, per on

discorren en suau pendent els carrils-bici,

protegits per I'alineacio de pollancres i on

se situa, a peu de mur, la jardineria per a

les enfiladisses entapissadores que

donaran un folre vegetal al mur; i la

superior, per on s'esten el passeig de

vianants que donara acces al mirador del

turn i que continua per ('actual plataforma

del carrer Flors de Maig, reconvertit en

carrer de vianants, d'acces als veins,

serveis i emergencies, fins a ('actual

vorera dreta de la rambla Volart.

El passeig que corona el mur s'afita amb

fileres d ' arbres d'especies diferents com
son les alzines i arbres blancs (Populus
Alba).

• L'efecte barrera del mur es trenca en
el punt mitja aproximadament, a la
confluencia de Flors de Maig-Feliu i dels
pas de vianants de la part baixa a la
cruilla de Villar, obrint-se dues vegades

per encabir-hi escales i rampes, que
permeten salvar el desnivell i establir la
connexio entre ambdos costats de la
ronda.

En el costat-mar de la ronda, en els
fronts de les dues illes compresos entre
Villar-Escornalbou-La Vinya, les
edificacions que resten, ates I'abast
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_3ctual de les expropiacions, i la

necessitat de connexio de la ronda amb

aquests carrers, obliguen a solucions

provisionals de certa envergadura (carrer

Escornalbou) quant als murs de

contencio, doble nivell de voreres,

rectificacio de rasants i petits

enjardinaments temporals, que son

inel•ludibles pero que aporten una clara

lectura al paisatge de I'entorn, sobre la

morfologia del territori i la provisionalitat

d'aquestes situacions, ni que sigui per

I'excepcionalitat de les solucions.

9

En el tercer tram o unitat paisatgistica,
entre rambla Volart i Sant Quinti, la seccio
ja oberta i consolidada de 25 m requereix
una considerable adaptacio als nous
requeriments de tracat i de nombre de

carrils. Les edificacions i voreres existents
condicionen totalment les solucions.

A fi de corregir les seccions transversals
de la calcada (4,5%), i les de les voreres
(3%), s'ha recrescut el muret limit de la
vorera de la part baixa.

Aquesta vorera continuara descomposta
en dues franges a diferent nivell

(calcada/edificis), connectades per
escales i rampes coincidint amb els
passos de vianants i una escala
intermedia, totes inclosos en la franja de
('actual parterre, que es reconfigura i es
planta amb els arbres (pollancres)
possibles. La vorera superior es mante en
el seu Iloc, reurbanitzada i replantada
names per I'alineacio de pollancres, ja
que la seva amplada no permet la doble
filera d'arbres.

Els reajustaments i nous acords verticals
en el perfil longitudinal de rambla Volart i
Telegraf han obligat a recular els passos
de vianants en aquestes cru'illes, per fer-
los accessibles i suficientment

transitables.

•
En el quart tram paisatgistic del projecte,

entre Sant Quinti i Cartagena, amb
importants desnivells obligats, tant en el
sentit longitudinal (15 m) com en el

transversal (7 a 8 m), el projecte, amb una

envergadura de seccio total de 80 m,
proposa un "compromis", que en aquest

cas vol dir "optimitzacio equilibrada",

entre la morfologia del Iloc i els
requeriments de tracat, mitjancant la

"fragmentacio integradora" de I'espai,

d'ordenacio i us complex.

L'opcio per les traces rectilinies, confereix

un tracat mes clar i geometricament

millor a I'alineacio superior, i el mes

congruent amb I'alineacio de ('Hospital de

Sant Pau en el costat inferior.

La transicio progressiva, no abrupta, del

desnivell en les seccions transversals,

permet la maxima imbricacio fisica, visual

i funcional de tot 1'espai public.

Els dos sentits circulatoris per a la ronda i

la necessitat de mantenir un vial d'acces i

servei en el front de ('hospital, originen la

fragmentacio longitudinal, les franges de

la qual responen al criteri d'ordenar

I'espai public / viari en el buit entre els

dos grans recintes d'equipaments (centre

civic / hospital), de tal manera que es

configurin espais propis de l'us rodat i de

vianants del vial, reserves per a inclusions

infraestructurals futures, espais de
recolzament per a millor entorn i
accessibilitat dels recintes dels

equipaments, espais, en definitiva, d'una
entitat tal que garanteix per si mateixa la
formalitzacio i consistencia paisatgistica

de I'ordenacio proposada.

A partir de I'alineacio del costat

muntanya, materialitzada amb un limit

variat i variable (definitiu / provisional, dur

/ tou, visualment permeable / totalment

opac, accessible / impenetrable) segons

el que succeeix dins del recinte, I'espai
public preten definir amb rotunditat el que

es la ronda, i el que son els seus espais

annexos complementaris.

Aixi la caixa viaria principal es defineix

entre els arbres de les alineacions

(pollancres) en els extrems de les

calcades, no existent en les alineacions

dels passeigs centrals, els quals

s'incorporen com a espais paisatgistics

d'us de vianants de la ronda.

Aquestes peces, Tuna amplada de 20

metres, resolen part dels desnivells

transversals amb talussos verds a

ambdos costats, en els quals s'integren

les escales i rampes dels passos de

vianants i originen unes plataformes

sensiblement planeres, en les quals se

situen grups d'arbrat que creen racons

d'estada i referencies paisatgistiques. Els

extrems d'aquestes peces es fiten amb

xiprers aillats o en fileres.

Les peces confrontants amb el carrer

Mas Casanovas, d'uns 30 metres

d'amplada, es configuren en dues parts:

un passeig superior confrontant amb la

ronda, i uns espais inferiors planers per a
serveis i/o equipaments complementaris
dels recintes principals (hospital / centre

civic). Ambdos nivells es connecten per

escales i rampes.

La fragmentacio longitudinal de les peces
de passeig i servei respon a diversos

criteris alhora: inflexions de la morfologia

del Iloc. reconeixement de la dimensio de
les tres illes de I'Eixample que Integra el
front de ('hospital, necessitats funcionals
circulatories, punts d'acces al recinte del
centre civic i al d'ACSA.

A I'extrem de Sant Quinti, al seu dia,
s'ampliara i millorara I'acces al Metro,
davant la futura nova entrada de
I'Hospital de Sant Pau, ja que es

clausurara I'entrada actual situada sobre
la vorera de Sant Quinti que es troba
afectada per I'alineacio de la calcada.

En aquest tram del projecte se soluciona

I'afectacio al camp de futbol del recinte

del Centre Civic del Guinardo, per a la

qual cosa resitua el camp de joc, es

renoven les grades i I'enllumenat i es

creen nous accessos al recinte i una
plataforma arbrada que pot ser utilitzada

com a aparcament interior. Aquesta

intervencio suposa la configuracio

definitiva d'una part de la nova facana del
recinte d'equipament, la qual es resol

amb murs de formigo vist, elements

metal-tics, arbrat i jardineria de

coronament i per entapissar els murs.
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alguns assaigs puntuals previs no es fins

a partir de 1980 que es comencen a

plantejar a Barcelona actuacions mes

vinculades a la cultura internacional de

les illes de vianants, totes elles al centre

de la ciutat. Les interventions a

I'avinguda del Portal de I'Angel (1992} i al

carrer Ferran (1994}, que incideixen sobre

espais de fort component emblematic,

son exemples rellevants al centre de la

ciutat. L'exit d'aquest tipus

d'intervencions fa que s'hagin estes

tambe els darrers anys als nuclis historics

dels antics municipis agregats a

Barcelona ara fa cent anys, no sense

reproduir en alguns casos les velles

polemiques sobre si el transit porta els

compradors, sobre els avantatges i els

inconvenients d'aquestes illes per als

residents en els habitatges de I'area.

Si be quan es parla de "la ciutat dels

vianants" la referencia a les esmentades

arees de vianants es la primera que es

planteja int^iitivament, aquest article se

centrara en un altra questio que potser

sigui un dels aspectes dies originals de la

cultura urbana dels darrers anys a

Barcelona: la reconsideraci6 de la

dimensio relativa dels espais destinats a

vianants i a vehicles en els eixos viaris

representatius de la ciutat.

La preocupacio sobre la seccio dell

carrers de Barcelona ve de Iluny. Ildefons

Cerda, a la seva Teorra de la construccior

de !as Ciudades aplicada aJ Proyecto de

Reforma y Ensanche de Barcelona,

situava, tom ja havia fet en textos

precedents, la determinacio de I'amplada

dels carrers de I'Eixample a partir de

dues conditions exclusives: les

higieniques i el transit.

Partint de considerations de transit

arribava a una via teorica d'una amplada

de 35 metres, estructurada amb (ranges o
carrils diferenciats per a cada funcio:

Roble acera Para los peatones de vacio: 8 metros

Roble camino adoquinado para los faquines, mozos de cordel

y carretilleros de manor 6 metros

Ignasi de Lecea i

Des del final dels anys cinquanta es

comenga a generar a nivell internacional
la cultura del que s'ha anomenat `Mlles de

vianants ". sectors situats en arees

comercials dels centres historics de les
ciutats on es preten la prioritat dels
vianants i la restriccia del transit de
vehicles. Generalment aquests espais es
projecten amb paviments a un unit nivell,
sense distingir voreres i calgades, sobre
els quals es disposa una forta implantacio

d'elements de mobiliari que pretenen
singularitzar cada espai . A partir d'aquest

moment es genera a nivell internacional

un volum important de textos sobre
aquesta nova caracteritzacio dels espais
que abasten des dels problemes legals

que es deriven del tall total o partial de la
circulacio de vehicles. fins a la influencia

real de les illes de vianants en I'activitat

comercial.

A Barcelona la pavimentacio dirigida per
Adolf Florensa en els espais de I'entorn

de la Catedral i en alguns sectors del
denominat Barri Gotic, des del final dels
anys cinquanta, constitueix un precedent
de paviment a nivell, mes relacionat amb
condicionaments ambientals que amb

raons estrictament comercials. Tot i
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Dob/e camino mac-adamizado para caba/lerias y carros de carga 14 metros

Roble camino adoquinado para carruages ligeros y caballerias

de montar o doble camino de hierro tirado por caballerias 7 metros

Anchura total de Ja vra 35 metros

^,^=

Seccio Cerda ^---^:^„_,,,^..

Despres d'arribar detalladament a
aquesta xifra de 35 metres d'amplada
Cerda afegeix, sense cap altra explicacio:
"que nosotros reducimos a la de 30
metros".
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Ildefons Cerda configura aixi, en el seu

projecte per a I'Eixample de Barcelona,

un esquema basic de tres amplades de

vies: les de poc transit "calles de

circulacion pequena" de 20 metres,

amplada que resulta de mantenir la

relacio de ('amplada del carrer igual a

I'alcada de les cases, amb el qual es

pretenia garantir I'assolellada de tots els

habitatges, criteri que, a partir de

raonaments higienics, havien establert ja

els tractadistes del segle XVIII. Els

carrers que denominava "de circulacion

ordinaria", tindrien aquella seccio de 35

metres redults a 30, com son la rambla

de Catalunya i el carrer Arago, les rondes

i el carrer Comte d'Urgell; i finalment,

"las calles de gran viabilidad" de 50

metres d'amplada, que adopten models

tan diversos com la Gran Via, la

Meridiana, el carrer Marina, el carrer

Josep Tarradellas, la Diagonal, el passeig

de Sant Joan i ('avinguda de Roma. El

passeig de Gracia, de 60 metres, sera la

joia de la corona i el passeig de Lluis

Companys, de 110 m, I'unic espai de
dimensio europea, potser francesa, seria

mes ben dit.

En I'ajust del seu projecte, Cerda va anar

oblidant aquella primera divisio del carrer

en franges especialitzades, fins a arribar a

la posicio que la meitat de la seccio dels

nous carrers de Barcelona s'havia de
destinar al transit de vianants i I'altra

meitat al de vehicles, ell compara aquesta
proporcio com a positiva davant la
dominant a Paris on, assenyala, la

proporcio es del 60% per als vehicles i la
resta per als vianants. Moltes coses han
canviat des que es va consolidar
I'estructura de Cerda, pero ha estat
I'existencia dels arbres el que ha

consolidat de manera practicament

inalterable la seccio initial dels carrers de
20 metres -5 metres de vorera, 10 metres
de calcada i 5 metres de vorera-.

Exemples com el carrer Balmes, amb la
mateixa amplada de 20 metres, fruit del
soterrament del Ferrocarril de Sarria a
plaga Catalunya, amb voreres de 3
metres prefiguren faciiment la imatge d'un

Example on hauria estat mes facil de
bellugar les vorades per augmentar els
espais de circulacio de vehicles.

Quan es comenca a plantejar la politica

d'intervencions a I'espai public de la
ciutat, el 1980, s'encunya el lema "un
carrer no es una carretera", del qua] es
deriven uns criteris d'actuacio sobre
carrers de gran vo]um de transit o de
seccions desproporcionades -sempre en

favor dels vehicles- que es tradueixen en
realitzacions concretes, com
I'eixamplament de les voreres del passeig
de la Zona Franca, la conversio de
('avinguda de Gaud] en zona per a
vianants, el projecte de la Via Julia o les
primeres actuacions a la rambla Prim.

Pero, ja en els estudis sobre el transit de
vehicles a Barcelona, que defineixen el
denominat Pla de vies de 1987, es palesa
la necessitat de disposar d'un cinturo o
ronda que eviti el pas obligat dels
vehicles pel centre de la ciutat i que
serveixi com a element ordenador d'un
conjunt de barris periferics amb vialitat

escassa i dificil acces. Aixi, entre els
projectes que es plantegen a I'entorn dels
Jocs Olimpics de 1992, aquesta nova
ronda constitueix un dels principals

objectius, un projecte que a les prioritats
esmentades afegia la possibilitat de
reconsiderar la seccio dels antics carrers-
carreteres d'acces al centre de la ciutat.
L'article de Manel Villalante "La xarxa
viaria, la mobilitat i la qualitat urbana"
explica, des dels esquemes directors de
transit, les consideracions que servien de

base a aquesta politica -la discussio de
les consideracions de transit amb els
enginyers especialistes ha estat base

essencial en el desenvolupament dels

projectes que es consideraran despres-

i quan, despres de la construccio de les

rondes, s'aprecia una disminucio

significativa del transit en aquestes vies,

es considera que es el moment oportu de

reequilibrar les seccions cap al que

podriem dir I'objectiu mes democratic de

I'esquema de meitat-meitat que havia

plantejat Ildefons Cerda. Aquest objectiu,

assumit no tan sots des del Consell

Plenari de I'Ajuntament sing tambe pel

conjunt de ciutadans i molt especialment

pets que vivien en aquests carrers,

genera tambe noves expectatives i les

demandes veinals d'intervencio en la

majoria d'aquests carrers-carretera

s'incrementen notablement.

Pero, en aproximar-nos a una definicio

projectual d'aquestes vies, a mes de la

reconsideracio de la distribucio relativa

de I'espai dedicat als vehicles i als

vianants, apareixen dues noves

questions: la distribucio espacial de ('area

dels vianants dins aquesta seccio i la

definicio dels elements d'urbanitzacio que

configuraran la seva construccio i la seva

imatge propia, en la dialectica entre la

uniformitat amb els diferents carrers de la

ciutat i la singularitat que tothom vol per

al seu.

Els carrers representatius de les ciutats
que adopten denominacions varies com
avinguda, passeig o bulevard, tenen el
referent mes immediat en els exemples
de la reforma haussmanniana de Paris,
magnificament compilats i analitzats per

Alphand. Son espais que al capdevall

determinen la imatge de la ciutat, on
sovint se situen les botigues mes
distingides i que es consoliden com a
elements de comunicacio social,
aparadors on una societat s'exhibeix;

espais concebuts, d'altra banda, per a
intensitats i velocitats de transit que avui

ens resultarien notablement reduides.
Si comparem, a Barcelona, la imatge no
tan Ilunyana de la pista de cavalls de la
Diagonal, amb la imatge de les

aglomeracions de vianants a I'entorn dels

centres comercials que avui es donen en
el mateix indret, es fara palesa la gran

transformacio experimentada en la forma
d'utilitzacio de la ciutat. La majoria dels
exemples que es comentaran despres
han tingut periodes de vida Otil d'uns 30
anys.

El passeig avui apareix com estretament
vinculat a I'activitat de comprar, i es vol el
transit tan allunyat com sia possible de
les facanes edificades, el qual

comportara que el model de rambla

-passeig central amb voreres laterals

estretes- que ha estat i encara es mante

en la cultura d'alguns sectors com el
paradigma del passeig, vagi perdent valor

davant el que s'ha denominant bulevard,

on tota la seccio dedicada als vianants es
concentra al costat del front edificat.

Aquest nou tipus de seccio que es va
anticipar en la reforma del passeig de
Gracia, els primers anys setanta, s'ha

demostrat molt mes adaptat a aquest nou

model de passeig de compres. En les

novel intervencions que es descriuran

despres podran apreciar-se diferents

exemples d'ambdos models.

Intervenir en els espais representatius de

la ciutat, i els que comentarem ho son o

ho volen ser -sempre ho seran per als

que hi viuen- significa tambe adoptar

decisions sobre fins a quin punt aquesta

representativitat ha de transcendir a les

seves caracteristiques fisiques mes

evidents, basicament les dimensions que

els diferencien de la majoria de la resta

dels carrers, i si s'ha d'arribar a

materialitzar en paviments, mobiliari,

enllumenat o senyalitzacio. De fins on ha

d'arribar la singularitzacio que els

caracteritzi i els identifiqui. Quan s'ha

ressenyat abans la seccio dels carrers
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singulars de la trama Cerda, per exemple

la dels carrers de 50 metres d'amplada,

com la Gran Via, la Meridiana, el carrer
Marina, el carrer Josep Tarradellas, la

Diagonal, el passeig de Sant Joan i

I'avinguda de Roma, s'haura constatat
que aquesta identitat d'amplada de
seccio no resulta obvia en la memoria

d'aquests espais que veniem tenint
cadascu de nosaltres. Malgrat la identitat

dels elements comuns utilitzats en la seva

urbanitzacio, les diferencies de distribucio

espacial de les areas per a vianants i
vehicles, la proporcio entre els uns i els

altres, el tipus d'arbrat o d'enllumenat.
produeixen imatges completament

diverses. Les imatges de ('antic paviment

geometric en blanc i negre del carrer
Arago, les del paviment gaudinia del

passeig de Gracia, o les Hoses dels nous
bulevards de Nou Barris, mereixeran una
analisi que encetarem aqui, pero que
exigira de ben segur d'una reflexio mes
amplia.

Afrontar un canvi substancial en la seccio
de qualsevol d'aquests carrers
representatius, passeigs, avingudes no es

tasca facil, i menys quan es tracta de
canvis essencials en les conditions d'us.
Se superposa en el projecte l'interes de
garantir un senyal d'identitat propi de
I'espai reconstruct o renovat que sigui
prou eficag perque els veins el facin seu,

amb una reconsideracio dels
condicionants funcionals com si es partis
gairebe de zero. I en aquest proces

s'obren questions funcionals i desigs
contradictoris com son la necessitat
simultania de facilitar els processor de
carrega i descarrega, la de disposar de
canals especialitzats per al transport
public, el desig d'estacionar els vehicles
privats i el de garantir un espai segregat
per als desplagaments en bicicleta. En la
majoria dels casos s'haura d'optar per
marginar alguna d'aquestes possibilitats,
com ja va fer Ildefons Cerda que va reduir
de 35 a 20 metres I'amplada de la xarxa
basica de carrers de I'Eixample de
Barcelona. Es per aixo que en les
operacions de remodelacio sovint s'ha
plantejat construir una primera etapa
d'assaig, executant nomes un sector, que
ha permes avaluar I'encert de les
hipotesis de projecte. Normalment
aquests assaigs s'han avaluat
satisfactoriament i, amb correccions de
matis, han permes la redaccio del
projecte d'un sector mes ampli i alhora
han permes, amb el model a escala
natural a la vista, la participacio
democratica dels veins que despres,

La Meridiana en proces de remodelacio

.I,

La Meridiana abans de 1994 i el 1999

quan patien les molesties que tota obra

d'aquesta envergadura comporten, tenien

a la vista la imatge del resultat final.

Tot seguit ens referirem en primer Iloc a
cinc exemples que seguirien, amb
excepcions, les pautes mes lineals en els
raonaments precedents: tres carrers de
50 metres, -l'avinguda Meridiana, la Gran

Via de les Corts Catalanes i el passeig de
Sant Joan-, un carrer de 40 metres -el
carrer Guipuscoa- i un carrer de 30
metres -el carrer Arago-, per acabar amb
exemples singulars, el nou carrer Brasil i
el passeig Mar(tim de la Barceloneta.

i

L'avinguda Meridiana (1994-1999).

Projecte: Carlos Fuente, Antonio Montes,

Montserrat Periel, amb la col•laboracio

d'Elpidi Pedreny i Esteve Sitja), es un

carrer de 50 m d'amplada que rep el nom

del seu tragat proper a la linia del meridia

Dunkerque-Paris-Barcelona que ara fa

dos-cents anys, el 1799, va servir per

establir la longitud oficial del metre.
Aquesta traga es mante fins que les

adaptacions a la xarxa viaria de Sant
Andreu li provoquen diverses inflexions.
Pel subsol discorren la via del tren que

abans havia anat per superficie i una linia
de Metro.

Convertida en acces-sortida de la ciutat a
Girona i Franga i enllag amb ('autopista,
I'avinguda Meridiana s'havia formalitzat

clarament com a autopista urbana els

anys 1964-1967 quan se soterra el tren i
es construeix el Metro, amb tanques de

proteccio, peralts i passos elevats, i havia
esdevingut una barrera infranquejable

entre les dues vores, amb una seccio

estandard amb voreres de 3,30 m

d'amplada i un gran canal de transit
format per dues calgades centrals en
cada sentit, dues de laterals i tercianes
inaccessibles d'1,5 m d'amplada. Aixi
I'espai per als vianants era del 13,4%, per
als vehicles del 77,6%, i el 9% restant era
I'ocupat per les tercianes. Els primers
anys vuitanta s'havien plantat arbres
-pollancres i troanes-, alguns dels quals,
autentics morts vivents, s'han mantingut
com a testimoni d'aquesta carretera que
no tornara.

Quan I'esquema circulatori de la ciutat es
recompon arran de la construccio de les
rondes, el primer acte simbolic es
enderrocar alguns dels ponts de vianants
i substituir-los per passos a nivell amb
semafors. Era I'inici del transit de
I'autopista a I'avinguda.

La nova seccio que as projecta s'acosta
molt a I'equilibri de Cerda: 47% per als
vianants, 49% per als vehicles i un 4%
per a la mediana central, L'avinguda
Meridiana esdeve un carrer ample -de
doble sentit de circulacio-, amb una
calgada de 26,5 m i dues voreres
d'11,75 m.

100 2 Projectes i actuations ales xarxes d'espais publics



I pla del paviment es projecta a partir de

!a idea que I'avinguda s'havia d'entendre

com un carrer gran. Aixi la vorada

comuna de granit de 20 cm d'amplada as

converteix an una franja longitudinal de

granit de 2,40 m, que com a vorada no

admet per sobre elements verticals i as

planteja com a element de qualitat que

absorbeix i minimitza els elements

distorsionadors com els guals i els espais

dels contenidors d'escombraries.

Aquesta gran vorada es configura com a

franja de proteccio, de separacio entre el

transit de vianants i de vehicles, que pot

acollir be el transit de bicicletes. Els

escocells tambe son mes grans, fins a

1,60 x 1,60 m. I els platans tambe seran

7rans, a escala del carrer, ates que

disposen de prou espai per al seu

desenvolupament, com els del passeig de

Sant Joan que es troben en una situacio

relativa molt semblant. La calcada preten

tenir una imatge unitaria on la distribucio

de la circulacio pugui estructurar-se d'una

manera diferent al Ilarg del temps i aixi la
mediana es pintada i Ies illetes per als

oassos de vianants son gairebe com

pedres de granit per travessar un riu.

Unes xinxetes grans de fosa, de 70 cm

com Ies trapes de claveguera,

protegeixen dins la mediana pintada la

invasio de I'altre sentit de circulacio.

Igual qua en el proces de reurbanitzacio

de la rambla Catalunya, el 1990, la nova

urbanitzacio de I'avinguda Meridiana

parteix de la voluntat de construir, per

sobre de tot, una part paradigmatica de la
ciutat que transcendeix la seva

individualitat, un model de com construir
la ciutat que diriem de sempre, amb la

tecnologia i la sensibilitat d'avui. I aixi an
una primera imatge tots els materials

utilitzats son estandard, son els comuns a
tots els carrers de la ciutat, pero

cadascun d'ells ha estat reconsiderat i

reajustat, com les vorades i les reixes dels

embornals, les xinxetes de seguretat i, ara
ho veurem, tambe els fanals, cercant
solucions moltes d'elles generalitzables i

qua son una posada al dia del sistema

qua ha de ser sempre coherent pero
alhora sempre en evolucio amb els
elements d'urbanitzacio de la ciutat.

Si aquest paviment de carrer gran
caracteritza, com a element de qualitat
i de singularitat la nova avinguda, en
aquesta etapa de posada en servei
('element mes caracteristic son els fanals,
de dia i de nit. Al Ilarg del temps, quan
els arbres es desenvolupin, disrninuiran

possiblement la seva presencia.

La Meridiana

A les dues vores de la franja que marquen
els escocells se situen els fanals, uns son
baculs corbats que s'obren cap a la
calgada. Molt poc presents des de la

vorera, quan se circula en vehicle
configuren una volta virtual que acull el
transit. Els altres, columnes amb
projectors, s'estructuren amb una (lei
propia per il-luminar el passeig dels

vianants, com un element d'una escala

mes propera_

La dimensio en alcada de I'espai as
configura aixi amb la gran volta que acull

el transit, la linia de platans i les

columnes d'enllumenat del passeig. Dificil

de percebre an el seu conjunt, nomes
s'intueix an les inflexions suaus on
I'avinguda surt del meridia.

El proces d'urbanitzacio, de donar

caracteristiques urbanes a aquest sector

de la ciutat, despres de superar els
problemes dels peralts i d'aconseguir

resoldre de forma subtil I'acord amb tots

els carrers que havien de travessar

,+ J

I'avinguda, configura un gran passeig

lineal, amb sequencies diferents, amb

placetes on els escocells s'eixamplen per

formar arees de gespa, amb arees on la

vorera s'eixampla per admetre una doble

filPra ri'arhrPS Inhrp ani its PlemPnts

puntuals d'interes es probablement on
s'aniran produint ajustos al Ilarg del

temps, on els veins que volien mantenir el

saulo del seu raco enjardinat potser

demanin que as pavimenti, on se situaran

al Ilarg del temps escultures i

monuments. Els punts de cesura que
s'aniran enfortint per mantenir i realcar el

recorregut lineal del passeig.

•

La remodelacio de la Gran Via de les

Corts Catalanes entre la placa d'Espanya

i la placa d'Ildefons Cerda, (1995-1997.

Projecte: Montserrat Periel Joan Manuel

Llopis i Ramon Marques amb la

col•laboracio de Miguel Royo i Joan

Corominas), es un projecte qua sorgeix

com a consequencia de la construccio

del segon tOnel i una nova estacio dels

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

que discorren per sota del carrer. Els

treballs es van executar a cel obert i, una

vegada finalitzats, s'havien de reposar els

pavements, la qual cosa va far questionar

I'oportunitat de modificar la seccio que

s'havia construct I'any 1949. En aquest cas,

doncs, la reurbanitzacio no ve determinada

per reductions rellevants del transit rodat

sing per raons d'oportunitat i els canvis

no son quantitatius sing qualitatius.

Amb caracter general s'ha plantejat

abans el questionament de I'estructura

dels antics passeigs del segle XIX per als

nous usos que vinculen el passeig a anar

de compres. En aquest cas I'extensio del

model d'urbanitzacio de la Gran Via

central havia donat Iloc a una seccio on

les voreres amb front als habitatges

tenien, an alguns sectors, una amplada

de menys de 2 metres i on les andanes

de passeig que derivaven de la
continuitat del model de la Gran Via

central havien esdevingut, en la practica,

estacionaments de vehicles. La Gran Via,

an aquest sector, tot mantenint I'aparenca

d'avinguda, de fet era una autopista

camuflada que els vianants havien de
travessar per ponts.

En aquest mart el projecte as planteja
amb un peu forcat initial; la posicio dels

accessos a I'estacio de Magoria-La
Campana i una altra autoimposicio: la

continuitat de ]as quatre fileres de platans

qua defineixen la imatge de la Gran Via al
Ilarg de tota la seva traca de mes de 9
km per tot el terme municipal de
Barcelona. A la fi, com ja s'ha tractat en

I'article precedent. I'ordre de I'arbrat

acaba configurant la imatge de I'espai, de

vegades per sobre de I'estructura

definida pals paviments. Al mateix temps

se superposen els problemes de la

carrega i descarrega, dificils de resoldre

an els carrers dels barris immediats com

La Gran Via abans de 1995 i el 1997
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La Gran Via la Font de la Guatlla i Magoria, i la

conveniencia d'un espai preferent per al
transport public de superficie i d'un espai

especialitzat per al transit de bicicletes.

La seccio inicial disposava d'una calgada

central de 15,60 metres, dues andanes

de passeig de 9,10 m, dues calcades

laterals -una de 5.20 m i I'altra de 6 m-,

i voreres amb front a I'edificacio amb

mides variables entre 1,80 m i 2,80 m.

El conjunt configura una superficie

destinada als vianants del 46% i als

vehicles del 54%. Ens trobem amb una

distribucio d'espais que, en xifres,

s'assembla molt a la de la nova avinguda
Meridiana, pero, en la practica, si es

considera que les andanes de passeig

havien esdevingut estacionaments de
vehicles, es destinava als vianants nomes
un 9% del carrer.

La nova seccio parteix on primer floc de
mantenir essencialment la traga de les
alineacions de I'arbrat que configuren la
imatge global de la Gran Via. A partir
d'aqui es tracta de garantir un espai de
bona dimensio per als vianants en

continuitat amb el front edificat, la qual

cosa vol dir, en definitiva, acumular la
superficie de les antigues andanes de
passeig a les voreres. Es tractava tambe

de permetre I'estacionament dels vehicles

dels veins i de les activitats de carrega i
descarrega i de configurar una calgada
central de transit mes rapid amb un carril
especialitzat per al transport public en
cada sentit, el que significava, d'altra
banda, la necessitat d'habilitar uns espais
per a les parades a la zona de transicio
entre la calcada central i les laterals.

Amb tots aquests condicionants es

defineix una seccio amb una vorera de
8,10 m en el front de mar i de 9,90 en el
front de muntanya. Aquesta darrera,
d'amplada mes gran per encabir I'acces a
la nova estacio, es configura de manera

que permeti un corredor per al transit

especialitzat de bicicletes. A tocar de les

voreres se situen dues calcades laterals

de 5,30 m que permeten les activitats de

carrega i descarrega aixi corn

I'estacionament de vehicles privats. Les

calcades laterals se separen de la calgada

central de 17 m mitjangant dues medianes

de proteccio que acullen les alineacions

de platans i que, a les zones immediates

als passos de vianants, es configuren com

a arees vinculades a les parades del

transport public de superficie. Aixi resulta

que la nova seccio disposa d'un 36%
destinat exclusivament als vianants, un

55,6% als vehicles i la resta correspon a

les noves medianes, d'us hibrid per a les
parades, suport dels arbres i separacio i
proteccio. En una lectura immediata

podria entendre's que s'ha disminuit la

superficie destinada als vianants, pero els
usos reals, com ja s'ha vist, no eren
aquests, de fet la superficie que se'ls
destina s'ha multiplicat per mes de quatre

i el transit s'ha allunyat notablement de la
linia de fagana.

Els paviments de les voreres son de
panot, com un sector mes de ('espai de
vianants de la ciutat, i incorporen, en
alguns elements, els avengos derivats de
I'analisi curosa que s'havia plantejat a
('avinguda Meridiana. En el paviment la
calcada central i les laterals s'unifiquen i
les medianes es configuren des d'un punt
de vista formal com una falla del
paviment, amb un paviment asfaltic
reconeixible com no transitable, limitat
per vorades metal-liques que es fan de
granit quan ('espai esdeve refugi dels
passos de vianants i de les parades
d'autobus. Els fanals de la calcada
deriven tambe dels anteriors, entenent,
pero, que la diferent dimensio de la
calgada exigia una corbatura mes suau;
aixi es desplega una primera variant que
els reajusta a les noves condicions,
mentre que els fanals per a la il-luminacio

de les voreres son els mateixos que els

corresponents de ('avinguda Meridiana.

Despres d'aquest tram es planteja

I'arranjament de la Gran Via central.

Evidentment el primer que es questiona

es la consolidacio d'una seccio propera a

la historica o la transformacio a la solucio

abans esmentada. El fet que la calgada

central fos d'un sol sentit, la presencia

d'elements singulars com I'area del

denominat jardr de les Quatre copes

-entre rambla Catalunya i passeig de

Gracia-, i la de la font de Diana -davant

de ('hotel Ritz- i els condicionants dels

accessos al metro, van aconsellar

globalment consolidar la solucio historica,
incorporant-hi elements de continuitat

corn son, a mes dels arbres, els fanals de
la calgada central. La potencia de les
quatre alineacions de platans i de la
continuitat dels fanals centrals al Ilarg de
tota la traga son, en qualsevol cas, un
element d'unificacio potent que permet
Ilegir aquesta avinguda de multiples

seccions i on el transit discorre de
maneres diverses, com un element amb
una imatge unitaria, ja sense ponts
elevats.

Dins el conjunt dels carrers de 50 m, el
passeig de Sant Joan es un carrer
singular, perque ha consolidat fins are
dues seccions ben diferents, una per
sobre de ('avinguda Diagonal, amb
passeig central, i consequentment amb
voreres estretes, i I'altra, fins al passeig
de Lluis Companys, amb voreres amples i
calgada central amb doble sentit de
circulacio. Nomes la posicio dels arbres,
uns magnifics platans que han trobat
('espai necessari per al seu bon
desenvolupament, es mante constant al
Ilarg de tot el passeig i n'es ('element
unificador. Quan s'ha plantejat la
remodelacio d'algun dels trams sempre
I'altre ha estat present corn una solucio
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EI Passeig de Sant Joan
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alternativa, perque la posicio dels arbres

dificilment permetia altres possibilitats,

pero aviat es va constatar que ni els veins

del tram superior acceptarien facilment

prescindir del passeig central amb les

seves arees de joc infantil, ni els de baix

acceptarien una aproximacio del transit

als seus habitatges. Aixi el projecte de

remodelacio del tram superior del

passeig de Sant Joan (1998-1999,

actualment en curs d'execucio. Projecte:

CICSA i Jaume Graells amb la

col-laboracio de Josep Manuel Vazquez.

DirecciO d'obres: CICSA i Joan Manuel

Llopis), es un projecte que conserva

basicament la seccio, ampliant

Ileugerament les voreres laterals,

mantenint ('ample de les calcades que es

desplacen Ileugerament cap al centre i

mantenint el passeig central, una mica

mes estret, fins ally on la posicio dels

platans ho permet. No es modifica aixi la

relacio dels espais destinats als vianants i

els vehicles que continuen en proporcions

d'un 70% i d'un 30% respectivament.

Si canvia, pero, la imatge del pla del
paviment i tambe la que defineixen els
elements d'enllumenat.

En la posicio inicial el segment de
passeig central corresponent a cada illa
era, en realitat, una peca autonoma,

gairebe una playa, a la qual s'havia

d'accedir sempre des de les voreres
laterals. La placa finalitzava en la
prolongacio de la linia de facana dels

carrers que es creuaven i deixava aixi un
tram de 20 metres de calcada entre placa

i placa, amb cotxes aparcats de totes les
maneres possibles. El projecte s'ha
plantejat permetre el recorregut

longitudinal, acostant les peces que

nomes queden separades amb ('ample
de la calcada normal de I'Eixample de

10 metres, fent accessible la rotonda al
voltant de la font d'Hercules i retirant

obstacles que impedissin recorrer aquest

passeig des de I'avinguda Diagonal

davant el monument a Mossen Cinto

Verdaguer, passar per la font i arribar al
monument a Anselm Clave que marca

avui el final del passeig. Els tres

monuments assenyalen aixi fites del
recorregut. El passeig central es divideix

transversalment en dues meitats, Puna
pavimentada amb aglomerat asfaltic
acolorit que es destina al passeig de
vianants i bicicletes, separat del transit

per una alineacio de bancs, I'altra que
configura un gran prat verd interromput

per placetes per a jocs i d'altres
activitats. A mes dels platans, grans

protagonistes de la dimensio vertical del
passeig, i en la seva alineacio, se situen

els fanals, parents dels de I'avinguda

Meridiana i dels de la Gran Via, i que es
col-loquen junts per parelles: un de mes
baix corbat cap a les facanes, I'altre de
mes alt que s'orienta cap a I'eix del

passeig.

L'avinguda Meridiana, la Gran Via i el

passeig de Sant Joan, tres carrers de 50

metres d'amplada, ens han mostrat un
conjunt de seccions diverses, fins i tot al
Ilarg de la mateixa avinguda, que no son
contradictories sing que mes aviat

reforcen la seva imatge representativa i la
seva qualitat urbana, de ciutat, que no
necessita d'emfasitzar-se amb elements
singulars d'urbanitzacio_

0
La remodelacio del carrer Guipuscoa

(1994-1997. Projecte: Montserrat Periel,

amb la col•laboracio de Josep M.
Llaurado i d'Isidoro Martin), un carrer

urbanitzat inicialment el 1963, to tambe

les caracteristiques d'oportunitat que
s'assenyalaven en el projecte de la Gran
Via. Les obres de construccio de la linia 2
del Metro, executades a cel obert,

obligaven a reconstruir la superficie. Com

que aquestes obres s'havien previst des

El passeig de Sant Joan abans de 1998 i el 1999



El carrer Guipuscoa

El carrer Guipuscoa abans de 1994 i el 1997

de feia ja molt temps, les operations de

manteniment sobre el carrer existent

havien estat minses. D'altra banda, la

construccio de les rondes havia

aconseguit disminuir la intensitat del

transit de connexio amb Sant Adria,

Badalona i Santa Coloma de Gramenet,

el qual permetia disminuir la seccio del

carrer destinada al transit de vehicles. Ja

en les actuacions derivades dels Jocs

Olimpics de 1992, en enllacar el carrer

Guipuscoa, sense discontinuitats, amb el

carrer Arago del qual es continuacio,

s'havia configurat en un tram una nova

seccio segons el model de passeig o
rambla central.

Si en un primer moment es gUestiona

continuar el carrer amb aquest tipus de
seccio, contradictoria amb la visio

comercial del carrer que ja s'ha esmentat i

mes quan les calrades laterals assoleixen

intensitats de transit mitjanament altes, el

cert es que la disposicio dels accessos a

les dues noves estacions de metro era
molt mes clara si s'executava en I'eix del

carrer i permetia d'una manera molt mes

senzilla garantir la facil accessibilitat a

vestibul i andanes. Aixi la continuitat amb

el model ja desplegat i la conveniencia

d'establir els accessos a les estacions va

conduir al manteniment dels elements

basics de la seccio amb andana central

que s:havia iniciat a I'entorn del 1992,

andana que es potenciaria en situar els

accessos esmentats.

La seccio initial disposava de voreres de

3 metres d'ample i una gran calcada amb

,r

tercianes d'1 m, d'on es deduia una

superficie d'un 15% dedicada als vianants,

del 80% als vehicles i la resta als elements

de proteccio. La nova seccio eixampla

Ileugerament les voreres, a 3,25 m. per tal

d'encabir be els platans existents, i

disposa d'un passeig central de 12,90 m;

la resta es divideix en dues calcades de

10,30 m d'ample que destinen al transit de

bicicletes I'espai immediat al passeig. Aixi

es dedueix un 48,5% d'espai destinat als

vianants i un 51,5% als vehicles en una

proporci6 molt semblant a la seccio

democratica de Cerda.

Aixi corn en el projecte de I'espai

domestic la referenda complexa de

mides i d'imatges dels espais viscuts o

coneguts es una font basica per a

qualsevol projecte posterior, aixi tambe

en el projecte de I'espai public es

important situar imatges paral-leles que

permetin avaluar la qualitat dels diferents

espais. Els 40 metres de la seccio total

del carrer Guipuscoa poden aixi referir-se

als 30 m de la seccio de la rambla

Catalunya; les voreres i I'andana central

s'assemblen molt en dimensio mentre

que les calcades son, al carrer

Guipuscoa, practicament el doble

d'amples.

En el nou projecte es restauren les

voreres laterals , mantenint els platans

existents i introduint els fanals que son
continuitat del tram executat I'any 1992.
L'andana central as pavimenta amb

aglomerat asfaltic seguint la tradicio dels

passeigs centrals de la rambla Catalunya,

de la Gran Via i de la Diagonal, com un

element tancat a si mateix i envoltat per

una gran vorada de granit d'1,40 m

d'amplada que acull els escocells dels

freixes d'alineacio. Aquests configuren ur

ambit arbrat de mitjana escala i, al portell

i dins el paviment, se situen arbres de floc

d'escala mes reduida: mimoses,

xicrandes i tipuanes segons els trams. El:

bancs se situen per potenciar la creacio

d'ambits d'estada, allunyar les visuals dei

transit dels vehicles i, de tant en taut, va

apareixent i desapareixent I'escultura

Unia de la Verneda, una obra de I'esculto

Francesc Torres que recorda i

commemora la vida de Sant Marti de

Provengals i dels seus habitants al Ilarg

de la historia.

•

I, un carrer de 30 metres , el carrer

Arago , en el seu tram central (1994-

1997. Projecte: Enric Pericas, Josep

Barjuan, Miguel Urrechu, amb la

col•laboracio d'Elisabeth Aluja), un carrer

que des de 1882 fins al 1957 havia vist

discorrer en trinxera les vies del

ferrocarril. Quan as va tapar el ferrocarril

esdevingue a poc a poc una autopista

urbana i poc abans de la construccio de

les rondes havia arribat a suportar el
transit de mes de 100.000 vehicles diaris,

probablement la via urbana amb

semafors amb mes intensitat de transit

d'Europa. Quan, despres del 1992, el

transit s'havia reduit fins als 80.000,

s'opta per construir una nova seccio

ampliant les voreres de 3,80 fins a 6 m.
cosa que significava que I'espai destinat

El carrer Arago
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id carrer Arago

El carrer Arago abans de 1998 i el 1999

a vianants passava del 25,3% al 40%, la
proporcio que Cerda atribuia a Paris.

El primer tram executat: entr.e el passeig
de Gracia i la plaga Letamendi, pel seu
caracter mes central, es va considerar

per alguns com un disbarat que afectava
greument el transit dels vehicles privats a
('interior de la ciutat, per a d'altres

significava la possibilitat de millorar
I'activitat comercial i de convertir aquest
carrer en un mes de la trama de
I'Eixample central. En qualsevol cas
aquesta obra va significar l'obertura d'un
debat extens que no va continuar en les
etapes successives: la ciutat havia

acceptat ja que el que es guanyava era
bastant mes del que es perdia.

Quan es va procedir a la pavimentacio de
les voreres despres de la cobertura del
ferrocarril es va pretendre compensar la
singularitat d'aquest carrer pel que fa a la

gran extensio de la calgada, atorgant a
les reduides voreres un caracter singular:

no es van pavimentar de panot com les

de la resta de la ciutat, sing amb Ilosetes

blanques i negres formant uns dibuixos

geometrics. Encara queden traces

d'aquest paviment en alguns sectors de
I'avinguda de Roma. Amb el temps

aquesta singularitat fos a l'inreves,

perque la dificultat de trobar peces iguals

va produir un apedacament que el feia

singularment pitjor que la resta de les

voreres de la ciutat. Una experiencia a

tenir en compte. Si Barcelona to avui uns

5 milions de metres quadrats de

paviments de panot es facil preveure que

sempre hi haura prou nivell de demanda,

encara que sigui nomes la derivada de

les substitutions i repositions, perque hi

hagi fabricants que el produeixin. Pot no

arribar a ser aixi quan es plantegen

solucions de paviments singulars. En

aquests casos nomes algunes pedres

naturals poden arribar a ser una

alternativa.

Aixi, el paviment de les noves voreres es

del panot estandard de la ciutat i els

units elements diferencials se situen en

I'escala vertical: els arbres i els fanals.

D'un temps enga I'arbrat d'alineacio era

d'oms Siberians, la majoria molt afectats

per I'escas espai de desenvolupament

amb la col•laboracio final d'una plaga. En

la remodelacio es va optar per mantenir

els millors exemplars com a traga de la

historia i situar una nova especie d'om

(Ulmus resistans) com a nou arbre

d'alineacio. Es tractava de diferenciar el

carrer, que ja era diferent en amplada,

tambe en la seccio vertical. Els fanals son
columnes amb dos projectors de diferent

potencia i alcada per il•luminar calgada i

vorera, un precedent que despres es va
estendre a d'altres carrers de la ciutat.

Tambe s'ha estes a d'altres sectors el

paviment de calgada que, per primera

vegada, introduca mescles bituminoses

que accentuen I'amortiment del scroll del
transit.

La remodelacio ha significat, doncs,

convertir un carrer singular quant a

I'especialitzacio en la circulacio de

vehicles en un carrer mes equilibrat, mes

normal dins la trama de I'Eixample. La

singularitat, pert, es defineix

essencialment per I'arbrat.

9

Despres dels exemples esmentats on la

reconsideracio de les sections de transit

s'ha resolt en superficie, en aquest nou

exemple es tracta en diferents nivells. Es

el cas del carrer Brasil que, en una

primera etapa, actualment en fase

d'ampliacio, s'ha executat entre

I'avinguda de Madrid i el carrer de Sants.

(1995-1997. Projecte: Jordi Henrich i Olga

Tarraso, amb la col•laboracio de Ramon

Cardona, Jordi Carulla i Joan Corominas).

Its aquest un carrer de 50 m, un tram del

qual s'havia denominat Primer Cinturo de

ronda de Barcelona, construct com a

autopista urbana els primers anys 1970,

amb una via central segregada de transit

construcda en trinxera amb uns 50.000

vehicles diaris en cada sentit de

circulacio. Els mesuraments sonors

efectuats el 1992, que afectaven els

pisos mes alts d'acord amb les

El carrer Brasil abans de 1995 i el 1997

El carrer Brasil
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caracteristiques geometriques de la

seccio, arribaven a mesurar valors de 85

dB de dia i 60 dB a la nit. No es estrany,

doncs, que els veins demanessin

solucions . La cobertura de la trinxera,

almenys en alguns trams , es presentava

corn la solucio mes eficac, nomes
questionada per ('alt cost economic.

Finalment , en la mesura que les

caracteristiques geometriques de la

seccio d ' aquest tram ho permetien, es va

assajar una formula que permetes la

construccio de tres nivells : el de la via
segregada , de la qual no es modificava la
rasant ; un aparcament de vehicles, que

permetia absorbir part dels costos de la

cobertura, i un passeig situat a cotes
variables pero no mes alt d ' 1,5 m per

sobre de la rasant dels edificis.

Aquesta coberta hauria pogut formalitzar-

se facilment amb la imatge de la coberta

Sun gran portaavions , nomes I'esforc
projectual, ja en la fase de disseny de
('aparcament , va permetre que la Ilosa

pogues estructurar -se com un passeig

urba. Aquest passeig , que se situa de
vegades per sobre de la rasant
immediata, es projecta sempre com una
peca d'un conjunt mes gran emfasitzant

la imatge del passeig de facana a facana i
no limitada al sector central.

Ens trobem en una situacio paral•lela a la

de la cobertura del ferrocarril al carrer

Arago, pero aqui no as tracta d'aconseguir

mes espai per als vehicles sing de crear un

nou passeig de vianants que recupera les

relacions entre les dues vores que la

construccio del cinturo va limitar i, a mes
de cobrir la font de scroll , la nova seccio

de la superficie gairebe inverteix la situacio

i d'un 10% nomes dedicat als vianants,

aquests passen a disposar del 78%.

El projecte de camuflatge del portaavions

as planteja en primer Iloc amb la idea
d'aconseguir una visio unitaria de facana
a facana , aixi no tan sols s'ocupa del nou
passeig central sing tambe de les voreres
immediates a I'edificacio i de les calcades
de superficie. L'espai del passeig
s'ordena per una Banda en I'eix central
que permet els recorreguts lineals, mes
dues franges laterals , amb tractaments i
pendents diversos , que s'ajusten per
facilitar els accessos des dels costats, la
plantacio de gespa i d ' arbrat i la creacio
d'arees o placetes de descans , com una
sequencia d'espais que marquen, corn en
molts dels jardins analitzats abans, un
ordre propi de la superficie.

La dimensio vertical del nou passeig de
Brasil as caracteritza per quatre
alineacions de pollancres que limiten les

El carrer Brasil
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voreres i I'andana central i contribueixen a

cionar aquesta unitat global que es

nnerseguia. Els arbres que se situen sobre

I,: Ilosa central -en parterres o jardineres-

rnai no arribaran a agafar un gran port, aixi

I creixement en algada del passeig es fa

mitjangant el sistema d'il•luminacio. Els

vials, tractats com a elements

-scultorics, estan distribuits per definir i

elimitar les dimensions del passeig, al

ual proporcionen un sostre construct i,

na identitat formal per sabre de I'entorn

tnilicat. Es una versio contemporania que

segueix els mateixos objectius de crear

una vegetacio artificial que tenien els
fanals de Pere Falques al passeig de

Gracia i al passeig de Lluis Companys.

0

Despres d'aquesta solucio complexa on
vianants i vehicles conviuen ben separats
en nivells diferents, completarem el
conjunt d'exemples amb un espai
singular . El passeig Maritim de la
Barceloneta (1993-1996. Projecte:
Jaume Artigues, Jordi Henrich, Miquel
Roig, Olga Tarraso i Ana M. Castaneda,
amb la col-laboracio de Santiago Gass6 i
Juan Miras), es un passeig sense cotxes,
un passeig que s'obre a la sorra de la
platja, al mar i al cel, i que es al mateix
temps espai public del barri de la
Barceloneta, al qual fa front, i part del
front maritim de la ciutat.

El paviment de (loses de quarsita segueix
la traga ortogonal de la Barceloneta i

s'entrega a una plataforma de fusta,
transicio entre la ciutat i la platja; els
elements d'enllumenat, que estableixen
dos ordres diferents, el del barri i el de la
platja, fan pales aquest doble ordre d'us,

Joan Busquets remarcava que, dins
I'Eixample, la longitud dels carrers que no
obeeixen I'amplada estandard de 20 m es
de mes de 30 km, i fora de ('area de
I'Eixample aquesta longitud s'amplia molt
mes. Aquest article ha comentat un

conjunt d'exemples diversos que podrien

ampliar-se. L'analisi d'altres espais com la

continuacio de I'avinguda Diagonal de la

playa de les Glories al mar, el passeig de

Gracia, la continuacio de la ronda del

Mig, I'arranjament del carrer de la Marina,

el carrer Joan XXIII, els nous bulevards de

Nou Barris, o el nou projecte per a

I'avinguda de Roma, permetrien aportar

nous matisos als comentaris precedents.

A mida que es va intervenint en aquests

eixos la teoria tambe es va eixamplant.

El passeig Martini
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Ignasi de Lecea

Roberto Burle Marx: The Unnatural Art of

Garden / William Howard Adams, pagina 47

© Kate Keller
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Despres dels Jocs Olimpics de 1992

s'han consolidat uns criteris projectuals i

unes tecniques constructives de 1'espai

public que permeten parlar d'un "model

Barcelona", un model que ha esdevingut

referent per als nous projectes d'altres

ciutats. Aquests criteris seran la pauta

dels nous projectes que es despleguen a

la ciutat a partir del principi d'un proces

de renovacib mes continuat i equilibrat.

Es en aquest periode quan apareix un

nou concepte de tractament dell jardins i

els pares urbans que parteix de

considerar un us mes redu'it, menys

intensiu, que el previst en aquells espais

urbans que es van desplegar a Barcelona

els anys 1980, hibrids de plaga, jardi i

parc i que incloien sovint equipaments

addicionals en el seu si.

L'arquitectura, I'abstracci6 i, en definitiva,

('urba caracteritzen els plantejaments

basics de I'avantguarda artistica de la

primera meitat del segle XX, defugint de

les referencies a la natura, al paisatge i al

jardi. El jardi se situa fora dels centres

d'interes de I'art per esdevenir una certa

mena d'artesania botanica. Confirmen

aquesta tendencia les excepcions de les

realitzacions de Roberto Burle Marx i

d'Isamu Noguchi, ambd6s des de

posicions periferiques al forum

euroamerica on es desenvolupen les

avantguardes. Les qualitats pictoriques

de l'obra de Burle Marx i la

reinterpretaci6 occidental de las bases
simboliques i escultoriques del jardi

oriental que planteja l'obra de Noguchi

seran, per6, punts de referencia obligada

en la definici6 del jardi urba

contemporani.

Una vegada assumida la desaparicio de
les fronteres entre categories com la
pintura, I'escultura i I'arquitectura, els
artistes del Land Art america dels primers

anys seixanta s'allunyen de les galeries
d'art per acostar-se a I'horitzo infinit i al
territori gairebe natural del paisatge
america, i introdueixen les bases per a
una reconciliaci6 de fart contemporani
amb la natura i, en traslladar la seva acci6
a la natura, incorporen tambe el temps
com una nova dimensi6 de la seva obra.

Aixi, si es pot considerar la playa sota el
Seagram Building, de Ludwig Mies van
der Rohe, com el paradigma del treball
sobre I'espai public de la primera meitat
del segle XX, Double Negative de Michael

Isamu Noguchi: Between Landcape Architecture

and Land Art / Udo Weilacher, pagina 48

Mies van der Rohe / David Spaeth , pagina 162

U Hedrich Blessing Photographers

Michael Heizer: Land Art / Giles A. Tiberghien,

pagina 93 © Gianfranco Gorgoni Sygma

Heizer es, probablement, l'inici d'una

nova forma d'apropiacio contemporania

de la natura, a la segona meitat del segle.

Els artistes nord-americans del Land Art i

els seus seguidors europeus han Great

aixi unes noves imatges a partir de les
quals es produeix la recontextualitzaci6

de les antigues idees sobre el jardi, en

naves idees sobre el paradis urba

contemporani, en la Iinia d'harmonia amb

la natura que reclamen la visions

ecologistes que es van estenen en el mon

occidental-

En aquesta nova idea del jardi, podrien

situar-se quatre caracteristiques

rellevants: I'alteracio de la topografia
inicial del lloc, el qual la tecnologia
disponible fa molt mes senzill que en
situacions anteriors; la reconsideraci6 i
reapropiaci6 de les imatges del paisatge

7 i'



cjricola per introduir-los en una ciutat

;.ida vegada mes allunyada de la forma

e produccio agraria -pero que necessita

e la poetica agricola, com ja va succeir

les vedute renaixentistes-; la

,assimilacio de la topiaria i de les flors,

ue retornen corn a tecniques i

struments a I'abast per a la conformacio

el nou jardi mes enlla del rebuig que van

spirar a les conceptions etiques de les

fantguardes, i finalment, els

)ndicionaments de la il-luminacio com a
:queriment especific del jardi urba

ontemporani.

otser aquests hagin estat els punts de

artida per configurar les noves imatges

e natura, filtrades per la cultura

ontemporania, clue apareixen en els

rojectes dels jardins de Barcelona des

e 1992. Aquestes bases projectuals

estructuren segons (leis diferents, en

.rdres complementaris i juxtaposats:

Opografia, paviment, vegetacio -en grans

.lasses d'entapissants, arbusts i arbrat-,

elements d'il-luminacio, configuren tots

As una nova complexitat sense referents

iimediats en la tradicio. Els elements

-quitectonics o constructs, constants en
el jardi occidental i elements rellevants

eels projectes de la Barcelona dels anys

uitanta, van desapareixent en aquesta

oroximacio al jardi urba del final de
segle, sense deixar practicament

empremtes.

Per il-lustrar aquesta linia de treball s'ha
escollit un conjunt d'obres i de projectes

desplegats des dels serveis de Projectes

Urbans de I'Ajuntament de Barcelona els
darrers anys.

1

Un proces : el parc dels Turons

A mes del parc de Collserola (6.500 ha),
reserva natural clue amb algades de fins a
500 m es fa present corn a centre de la
Barcelona metropolitana, la ciutat to tres
pares grans: la Ciutadella, Montjuic i el
nou front maritim.

El parc dels Turons es projecta com el
quart parc gran de la ciutat, en una
posicio gairebe central. S'esten pel
conjunt de turons que van des del parc
Guell i el parc del Guinardo, un dels Ilocs
on es van produir els primers

assentaments humans de I'entorn de
Barcelona, on s'han documentat restes
d'una antiga ciutadella iberica del segle
VI aC, i on des de Ilavors la presencia

humana ha estat practicament constant:
explotacions agricoles, residencies
d'estiueig al comengament del segle XX,
pedreres, diposits d'aigua, fortins militars,
barraques de la immigracio dels anys
1950 i 1960, i un bosc d'antenes a partir
dels anys 1970. Aquest espai es planifica
com a parc el 1953 (en el Pla comarcal
de 1953), i es comenra a desplegar a
partir dels anys vuitanta, amb una visio
que no es la d'un projecte acabat sing la
d'un proces que pot arribar a estendre's
per unes 150 ha.

El nou pare dels Turons es planteja a
partir de la tradicio barcelonina del parc
de jardins, com ara es per exemple el
parc de Montjucc, on una estructura
basica acull un conjunt d'espais
diferenciats amb caracteristiques
projectuals diverses. No pot ser d'altra

manera en la mesura que el parc dels
Turons inclou en els seus extrems dos
elements paisatgistics rellevants: el parc
o jardi del Guinardo construct per J.C.N.
Forestier entre 1910 y 1918, envoltat per

una plantacio forestal de pins, cedres i
xiprers que es va fer a mitjan anys

Parc dels Turons

Ignasi de Lecea, Carlos Fuente, Jordi Farrando

i Anna Ribas amb la col•laboracio de Gijs Wolfs

Ciutadella iberica, segle VI aC.
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cinquanta i, en I'altre extrem, a uns 1.800
metres d'una recta que la topografia fa
gairebe impossible, el parc Guell (1900-
14) d'Antoni Gaudi, que es va estendre
posteriorment cap al vessant nord, una
area de dificil acces pero que gaudeix
d'una extraordinaria i complexa vegetacio
consolidada.

La primera fase del prates de creacio
d'aquest nou parc podria definir-se com
de colonitzacio i de plantacio. Es pot
descriure amb el simil del pintor que fa
les primeres linies de carbo sobre la tela

blanca i aplica les primeres taques amb
colors plans: les linies seran els camins,

sense murs, sense estructures aparents,

amb un pont militar anonim, comprat,

que se situa quan la linia del cami ha de
saltar 58 metres del buit que havia deixat
una pedrera.

La imatge agricola de les oliveres i les

taques de color que, sabre un fons de
pins, dibuixen grans grups d'arbres de
flor de la mateixa especie: mimoses
(Acacia cyanophila), ametllers, robinies i
arbres de Judea (Corcis siliquastrum), son



El parc dels Turons

caracteristiques d'aquesta primera

configuracio del parc, corn ho son tambe

de bona part dels nous jardins urbans de

Barcelona.

El parc dels Turons es visible des de gran

part de la ciutat, com un primer pla que

apareix per davant del parc de Collserola

que es presenta com un tel6 de fons de

color estable matisat Ileugerament per les

estacions. Es preten que el nou parc faci

pales el pas del temps, que el canvi de

les estacions, la floracio de les mimoses i

els ametllers, dels arbres de Judea i dels

arbusts, es trameti no tan sols al visitant

del parc sing tambe a la ciutat sencera.

Sobre aquest canemas estructural dels

camins i de les grans taques de colors de

la vegetaci6, s'han anat superposant les
primeres intervencions singulars, com les

escales d'estructura metal•lica propera a

I'estetica industrial, o els elements

geometrics que caracteritzen els

miradors, que son l'inici d'una segona

etapa d'un proces que no exclou d'altres

intervencions. I a mesura que la vegetacio

vagi creixent, els nous artistes que
treballen amb la natura deixaran

probablement mes endavant les seves
empremtes sobre el nou parc.

2

f' Quatre jardins : el jardi de

les Tres Torres , el del Princep de
Girona, el parc de Josep M. Serra
Marti, a Canyelles, i els jardins

d'Olga Sacharoff

De les 100 ha de noves arees verdes

desplegades a Barcelona a partir de 1992

s'han escollit aquestes quatre -
intervencions, amb caracteristiques

diferencials importants, cadascuna de les
quals preten tenir un valor autonom i

singular, pero probablement totes en

conjunt, participen d'aquells conceptes

que s'enunciaven com a elements

caracteristics dels nous jardins urbans de

Barcelona. Tots tenen una dimensio

relativament reducda: el mes gran fa 4 ha,

I'escala petita de I'espai public de

Barcelona.

•

El jardi de les Tres Torres (1993-1995.

Projecte: Maria Dolores Febles, amb la

col-laboraci6 de Miguel Royo). Ocupa les

uniques restes de la Ilera d'un antic

torrent que havia esdevingut un espai

inaccessible, limitat per tres carrers de

transit intens: la ronda del Mig, la Via

Augusta i el nou carrer de Vila Arrufat que

facilita els girs.

El jardi tracta d'aproximar-se el mes

possible a la topografia natural del

terreny, que se situa uns 5 metres per

sota dels carrers de I'entorn, per tal de

preservar aixi la vegetacio existent, s'ailla

de I'entorn mitjangant plans inclinats que

acullen les rampes d'acces i es tanca en

si mateix mitjangant una verdissa de

xiprers retallats.

La vegetaci6 existent as complementa

amb eucaliptus, Pinus canariensis i

palmeres, que marquen una continu'itat

amb els elements verticals mes potents

del jardi vei del Col•legi de les Teresianes,

un jardi consolidat, construct al voltant de

1888 amb contribucions d'Antoni Gaudi

no prou documentades, del qual aquest

El jardi de les Tres Torres
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I jardi de les Tres Torres

actor era una part abans de I'obertura

.^e la ronda del Mig els anys seixanta.

Des de la topografia deprimida, amb els

talussos entapissats d'heures i d'espigol,

els dos jardins es perceben junts com un

parc virtual d'una extensio molt mes gran.

En la seva redu'ida extensio, aquest nou

jardi es reconcilia, des d'una posicio

contemporania, amb les traditions de la

topiaria i de les plantations exotiques

dels jardins dits dels Indians, de la

Barcelona del segle XIX.

EI parc de Josep M. Serra i Marti, a

Canyelles (1990-1996. Projecte: Carles

Casamor i Cinto Hom, amb la

col•laboracio de Josep M. Llopis, Eva M.

Julian i Santiago Gesso), se situa en un

rectangle duns 270 x 150 metres, amb

un desnivell, en la seccio transversal,

duns 16 metres.

AI parc hi ha una escola bressol, un

aparcament subterrani -amb 1 metre de
terra per sobre per tal de poder-hi

plantar- i tambe una esglesia de recent

construccio , Pero la papa edificada mes

important es I'edifici central de
manteniment urba de I ' Ajuntament de

Barcelona , a partir de la coberta del qual,

com a playa pavimentada , es va iniciar el
Projecte del parc. Des de la plaga, la
topografia s ' altera, mitjanpant un sistema
de plataformes i talussos que configuren

els espais de relacio i les rampes de
connexio , amb una depressio que
s'omple d'aigua en la trobada antra la
plar^a i la resta del jardi. EI jot de

plataformes i rampes, que evita els murs i
les escales , determine itineraris de gran
recorregut en diferents directions , visions

multiples d'un jardi que d ' aquesta manes
s'eixampla visualment per sobre de les
saves riimensions reels.
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Els talussos son el suport de bona part

d'un arbrat que s'esten en profusio,

configure areas diferenciades i defineix

alhora perspectives que allunyen els

potents edificis que envolten el parc, els

quals relega a un segon pla. Els talussos

esdevenen per si mateixos grans taques

de color, de gespa o de diferents

entapissants de flor que ens faran pales

el canvi de les estacions, el pas del

temps.

EI sistema d'enllumenat es defineix sobre

la topografia i la vegetacio amb una Ilei

propia i autbnoma, formada per una

xarxa ortogonal de pals d'una algada

mitjana de 16 metres que ultrapassant la

seva funcio immediate, esdeve un

element essential del Projecte en crear

un nou ordre vertical d'una escala i d'una

geometria mes properes a les dels blocs

de I'edificacio que envolta el parc. Els

extrems superiors dels pals defineixen

una Plana circumdant que Bona al

conjunt un fort caracter unitari. La

referencia ultima a Lightning Field de

Walter DeMaria no es vol amagar.

EI parc de Josep M. Serra i Marti,

E! parc de Josep h4. Serra i MartL

2.a Gap a un jardi urba contempurani. EI Ilenguatge dels jardins i parts mes recants de Barcelona 111



EI jardi del Princep de Girona (1993-

1995. Projecte: Jordi Farrando, amb la
col•laboracio d'Elpidi Pedreny}, se situa

dins un solar rectangular a les fronteres

de la trama de I'Eixample barceloni, on
havia hagut una caserna militar, un edifici

de la qual encara subsisteix,

provisionalment, destinat a usos
administratius.

EI jardi es projecta a partir d'un gran espai
quadrat, gairebe pla, envoltat de platens i

que havia estat el pati d'armes de la

caserna. Aquest espai original s'eixampla
per former una esplanade que es ('element

central del nou jardi i que s'ocupa, en part.

per un gran estany, mirall de la vegetacio

de I'entorn, que ofereix el jot canviant de
la Ilum i del reflex i que esdeve el punt

focal del nou jardi.

En I'entorn de I esplanade, un conjunt

de marges de massissos d'arbusts va
cobrint els desnivells existents entre

('esplanade i els carrers del perimetre:

generalment situats a cote superior,
gairebe formant un amfiteatre. Aquests

^^ ^

'! ^^
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EI jardi del Princep de Girona

marges defineixen volums vegetals,

organitzats en feixes tom en la tradicio

agricola i configuren formes

paral-lepipediques on els arbusts , sempre

de la mateixa especie en cede bloc:

tenen caracteristiques especifiques de

floracio i determinen el paisatge de

I'usuari del jardi i dels espectadors de les
edificacions de I'entorn.

Els carrers del perimetre es connecter

amb el jardi mitjancant rampes potents i,

una vegada a ('interior, un recorregut de

plataformes, passos i escales de fusta,

configure una xarxa secundaria
d'itineraris mes complexos que eixamplen

la percepcio de la dimensio del jardi.

Els jardins d ' Olga Sacharoff (1993-

1994. Projecte: Carles Casamor i Marta
Gabes, amb la col^laboracio de Miguel
Royo}, ocupen un Iloc de dimensio

reduida entre un conjunt d^edificis dels
anys vuitanta, en un entorn basicament
residential.

EI jardi es planteja tercet en si mateix,

en la mesura que no hi ha directions
preferents o vistes singulars, i es projecta
tom un espai no pavimentat, la

caracteristica principal del qual es el
moviment de terres, organitzat segons un
jot dinamic amb el relleu que s'inspira en
el moviment continu de les onades del

mar, una subtil referencia als Hams dels

carrers de I'entorn que s6n els de les tres

caravel-les del primer viatge de Colom a

America.

En aquest jardi no es determinen

recorreguts prefixats, el verd entapissant

es una mere de paviment continu i unit

sobre el qual s'arrengleren dobles

alineacions d'arbres de gran port vertical,

pollancres. que creuen el nou paisatge i

que accentuen la percepci6 de la seva
ondulacio i se situen en una relacio

d'escala propera a la de les edificacions

de I'entorn.

Els fanals neixen en I'alineacio d'arbres,
tom un arbre mes, i creep una relacio
especial entre I'arbre, el feral, I'alrada
i la Ilum.

Aquest es un jardi que reinventa un
paisatge, tom un paisatge natural i
abstracte que es fa geometric en
incorporar-se a la ciutat.

EI rardi del Princep de Girona

Els jardins d'Olga Sacharoff
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Els jardins d'Olga Sacharoff

3

f;. El sector de Diagonal Mar

1. finalment, un projecte d'un nou parc

que, encara sense nom definitiu, a
I'extrem riord del nou front maritim de la
ciutat -el sector de Diagonal Mar- sera
per la seva dimensio, unes 13 ha, el

segon gran pare "pla" de Barcelona:
despres del parc de la Ciutadella.

Aquest projecte (1996. Cartes Casamor,

Marta Gabas i Antonio Montes,

arquitectes, amb I'assessorament puntual

del paisatgista Michel Corajoud) sintetitza
bona part de les reflexions i de les idees

sobre el jardi urba contemporani que

s'han estat considerant. El nou parc es

planteja a partir de la manipulacio d'un

conjunt d'imatges d'espais naturals que
es reintrodueixen an la ciutat, en una

contradiccio subtil entre natura i

abstraccio, amb el referent de les

antigues maresmes del delta del riu

Besos que havien ocupat aquest Iloc.

El moviment de terres produeix punts alts

des d'on es pot veure el mar, que

s'aixequen per sobre de la rasant de la

ronda de Dalt que ara se situa entre 3 i 5
metres per sobre del nivell del terreny del

pare, i punts baixos que s'omplen d'aigua

i formen un conjunt d'estanys que as
prolonguen visualment al mar i que faran

de diposits de retencio d'aigua en el cas

de grans aiguats. Aquesta nova

topografia es genera per un mateix

moviment continu que unifica I'espai i al

mateix temps el sectorialitza, per cercar

sempre una dimensio aparent mes gran,

allargar els recorreguts i impedir que

qualsevol posicio permeti un domini

global del conjunt que s'haura de recorrer

i experimentar per parts.

En el projecte del parc la construccio as

redueix al minim d'elements possibles,

els paviments s'adapten al moviment

topografic i son de plantes entapissants i

de tot-0 estabilitzat, els Ilacs o estanys

s' impermeabilitzen mitjangant sistemes

tous on I'argila to un paper essential, per

tal que puguin creixer joncs als marges.

Els pouts que creuen els estanys son els

units elements constructs, Ileugers,

sense pretensions de formalitzacio que

els puguin convertir en elements

singulars. La tanca, entre elements

vegetais, se situa basicament en els

punts baixos, per tal que virtualment la

facin desapareixer. La torre d'aigua de

MACOSA, la industria que ocupa aquest

Iloc, as mante i as retorna a la seva

funcio com a diposit de les aigues

subterranies que es destinaran al rec del

nou parc i a omplir els estanys.

La vegetacio as disposa en grans

masses, cadascuna de diferent tipus

d'arbrat, seguint una Ilei propia i diferent

de la que ordena la topografia,
completant aixi la complexitat del nou

territori.

La il-luminacio combina dos ordres

d'escala ben diferent: grans pals amb

projectors disposats segons una xarxa

ortogonal, sobreposada amb la seva

propia Ilei a les estructures del moviment

topografic i de les masses d'arbrat, i un
sistema de balises que segueix la traga

dels recorreguts suggerits.

L'ordre topografic, el dels recorreguts

amb les balises, el del "sostre vegetal", el

dels troncs dels arbres, el dels grans pals
d'il•luminacio, se superposen cadascun

amb una Ilei propia, sobre aquest nou

paisatge que tot i les referencies a I'antic

paisatge natural de l'indret, recolza la

certesa de I'artificialitat, que al capdevall

tampoc era ben be aixi.

El text que antecedeix correspon a un
article publicat sota el titol "Tuinen in

Barcelona-Een nieuw repertoire aan

openbare ruimtes" a la revista holandesa

De Architect, el novembre de 1996. Crec

que en I'essencial mante la vigencia.

El sector de Diagonal Mar
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EI sector de Diagonal Mar

Rellegint-lo avui i revisitant els Ilocs es fa

palesa la dimensio del temps afegit.

L'arbrat i els arbusts, generalment de

creixernent rapid; una de les premises

que exigeixen en bona part aquests nous

espais que es fan servir gairebe abans

d'inaugurar-los, han crescut, i s'acosten a

I'escala amb la qual han estat concebuts.

La tercera dimensio es fa molt mes

evident. Es un fet clay que en les primeres

imatges dels nous jardins, tot just

acabats, la mirada se centra en els

paviments i que aquesta mirada va mes

amunt a mesura que la vegetacio va

creixent.

En ('interval de dos anys des que es va

escriure Particle precedent, el proces de

consolidacio del pare dels Turons ha

avangat, s'ha millorat la vegetacio i s`ha

intervingut en (lots puntuals, pero tambe

haura vist neixer una primera escultura.

En un punt de magnifiques vistes proper

a un dels Gamins que envolten la

muntanya del Carmel, I'artista escoces
Ian Hamilton Finlay ha deixat en grans

blocs de pedra de Montjuic la seva

empremta, reproduint aquella frase

atribu'ida al revolucionari frances Saint

Just, que es persistent en moltes de les

seves interventions: "L^ordre d'avui es el

desordre del dema", una primera

intervencio en el proces d'anar

incorporant punts subtils d'atencio en el

conjunt del part que ja s'enunciava

abans.

En aquest periode s'ha completat el pare

de Josep M. Serra Marti, a Canyelles, en
el sector de I'estany, la frontissa entre la

placa i el jardi, i el nou umbracle sobre la

playa. concebuts tom "un projecte dins
un altre projecte", aquests elements se
situen fora de la linia de treball apuntada i

s'endinsen mes en I'objectiu de cobrir les

necessitats simboliques i de
represen.tacio del Iloc, un dels grans

temes d'avui en el tractament de I'espai
public, que enceta Particle d'Enric Pericas

en referir-se als temes de mobiliari urba.

Finalment, en el periode d'aquests dos
anys, s'ha modificat la configuracio
prevista al sector de Diagonal Mar i en
consequencia la del projecte de part que
comentavem, el qual ha estat encarregat

pets promotors a Enric Miralles; que I'ha
desplegat dins el seu estil personal. En la
mesura que el projecte initial sintetitzava
molt be els elements de treball que s'han
gnat referint, s'ha considerat interessant
mantenir-lo tom a referencia, segons
havia estat descrit. En el capitol 1, en la

presentacio de I'ordenacio del sector

de Diagonal Mar s'inclou un text d'Enric

Miralles explicant les bases i unes

imatges del nou projecte.

Mentrestant , pero, han sorgit un nou jardi,

el jardi de Joan Vinyoli , i dos nous

projectes: el nou part de Diagonal-

Poblenou i el part central del Campus

Sud de la Universitat , ambdos encara

sense nom definitiu . Les pautes i criteris

que s'havien assajat en efs espais que

s'han comentat abans caracteritzen

tambe aquests nous projectes; tom un

Ilenguatge ja plenament consolidat.

4

• EI jardi de Joan Vinyoli

{1996-1998. Projecte: Carles Casamor i

Marta Gabas, amb la col^laboracio de

Modest Mor) s'esten al Ilarg de la franja

de separacio entre un conjunt residential,

obra de Jose A. Coderch i el passeig de

sant Joan Basco, amb una extensio

aproximada d'1 ha i se situa sobre un

aparcament subterrani que ocupa una

part important del subsol, la coberta del

qual es va calcular per suportar un metre

i mig de terra per sobre, de tal manera

que permetes les plantations necessaries

al nou jardi.

Aquest segueix en molts dels elements el

Ilenguatge del jardi d'Olga Sacharoff, en

la mesura que ambdos projectes
responen a una mateixa manera

d'entendre I'espai public, amb una

topografia recreada que I'ailla del transit

del passeig i de la immediata ronda del
Mig, i que s'estructura en superficies

enconcades a partir de dues linies que

s'encreuen a I'espai seguint la direccio d

la maxima dimensio, el paviment continu

entapissant, les masses de pollancres i

de platans, amb una estructura diversa,

i els grans pals d'il•luminacio que

completen la dimensio vertical i ocupen

Ilocs buits de la trama de I'arbrat. Els

elements de servitud de I'aparcament:

rampes, accessos i ventilations,

s'integren en I'ordre del pare fins a passa

practicament desapercebuts.

La nova topografia permet un recorregut

del jardi on, des dels punts alts, es poder

tenir diferents visuals de I'entorn i, des

dels punts baixos, s'aconsegueix la

imatge d'un espai tancat alie a la

complexitat de I'entorn; aixi el moviment

de terres permet, sense cap altre element

additional, unificar i dividir I'espai.

EI jardi de Joan Vinyof+
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EI projecte del nou part

de Diagonal-Poblenou

(1998. Projecte: Carles Casamor i Marta

aabas, arquitectes) es desplega sobre

na gran superficie triangular, un triangle

octangle duns 450 metres per 250

retres de costat, la hipotenusa del qual

:; un tram de la nova Diagonal, a mig

ami entre la playa de les Glories i el

carrer Prim, travessat pel carrer Pere IV,

^e durant molt de temps havia estat la

,_^rtida de la ciutat cap a Mataro i Franca,

^s hereu dels criteris que havien estat la

vase del projecte del pare de Diagonal

^^ar,

3 voluntat d'unificar tot I'espai del

jangle per tal de permetre el seu

^corregut, sense ('obstacle dels vehicles

ue circulen pel carrer, determina que

,quest carrer es projecti en trinxera, amb

na passera amplia que permet creuar-lo
„r sobre. Sota la passera i a manera

estrep se situa un edifici tecnic,

,rminal de la xarxa de recollida

i;neumatica d'escombraries d'aquest

:,actor del Poblenou, que queda soterrat

rn la nova topografia que es projecte.

Una nova topografia que esta generada
per un moviment de plecs triangulars que
,;nifiquen tot I'espai i que alhora el
subdivideixen.

Aquest nou moviment ondulat de la

superficie del pare preten aconseguir que
augmenti visualment I'extensio del part
amb punts alts i punts baixos que
,^Ilarguen els recorreguts i que

Part Diagonal-Poblenou

:.

impedeixen que es domini molt d'espai

des de qualsevol posicio. Amb aquest
mateix objectiu, el part s'esten sobre les

voreres perimetrals amb les quals es
mescla, i esten el seu limit fins a les

calgades.

EI paviment predominant es una barreja

de plantes entapissants resistents; la

resta es tracta amb saulo i amb un

paviment continu d'aglomerat asfaltic

acolorit que s'adapta al mateix moviment

de la topografia. Com a elements

singulars puntuals es dispose un estany,

on I'aigua omple la part mes baixa que

configure la nova topografia. La passera

sobre I'estany i el pas per sobre del carrer

es tracten amb paviments de fusta.

L'arbrat s'estructura en grans masses de

tipuanes, palmeres, oms, pollancres,

bellaombres, freixes i seats.

6

<`^'
EI projecte de pare central del

Campus Sud de la Universitat

(encara sense nom definitiu)

(1998. Projecte: Carles Casamor i Marta

Gabes amb la col•laboracio de Modest

Mor i de GECSA) es una part d'un

projecte mes extens que inclou tambe la

urbanitzacio dels carrers Marti i Franques,

Menendez Pelayo, Baldiri Reixac i

-7,

I'arranjament del carrer Pau Gargalla. Part Diagonal-Poblenou

L'espai es un gran rectangle duns 190 x
160 metres amb desnivells, en el sentit de
la diagonal, duns ^ 3 metres. L'espai es

concep tom a Iloc de trobada i de relacio

dels estudiants, al mateix temps que tom

a part o espai arbrat.

Si en molts dels exemples anteriors sota

la superficie dels jardins se situaven

aparcaments subterranis i d'altres serveis
tecnics, en aquest cas la major part del
subsol esta ocupat per un gran diposit

regulador de la xarxa de clavegueram de

la ciutat. EI fet que la coberta del diposit,

projectada per suportar un maxim reblert

de 2 metres de terra, sigui molt mes

horitzontal que la resent dels carrers

perimetrals, determina un complex

projecte de la topografia que ha de

garantir una gran pega central bastant

plena, el campus propiament dit, el qual

no es vol contradictori amb la facilitat

d'acces des de tot el perimetre, evitant

els desnivells traumatics.

La vegetacio s'estructura en grans

masses d'arbrat: pollancres, tipuanes,

freixes i oms i la il•luminacio es resol

mitjancant una malla ortogonal de pals

de gran alrada que, tom en el part de

Josep M. Serra Marti que s'ha descrit

abans, delimiten un pla en la part

superior.

EI projecte de part central del Campus Sud

de la Universitat
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Carlos Ferrater

Josep Lluis Canosa

Bet Figueras

Quan un equip interdisciplinar, format

per biolegs, botanics, paisatgistes i

arquitectes iniciarem el projecte del nou

Jardi Botanic de Barcelona a la vessant

de la muntanya de Montjuic vam tenir en

compte consideracions fonamentals.

La primera fou com aconseguir un

argument projectual que fes possible

que fos el Iloc mateix el que ens dones

les regles de la intervencio i fes

manifestes les conditions morfologiques

i topografiques per crear les formes del

nou paisatge. Al contrari que altres

intervencions arquitectoniques i

urbanistiques realitzades a la muntanya

de Montjuic com poden ser tragats per a

expositions universals, jocs olimpics, etc.

als quals la muntanya ha estat aliena_

La segona consideracio es basa

propiament en I'estructura del nou jardi,

que havia d'acollir les flores mediterranies

d'altres zones homoclimatiques,

California i una part del Japo a I'hemisferi

nord i, al parallel simetric de I'hemisferi

sud, una part de Xile, Sud-africa i una

petita regio d'Australia.

El tragat del nou jardi es fonamenta en

questions botaniques i d'ecosistemes,

aixi com en la utilitzacio del concepte de

convergencia morfologica vegetal, que

es converteix en una eina de gran valua

cientifica i entra a formar part del que

esdevindran els jardins botanics del

segle XXI.

La sintesi d'aquestes dues voluntats

nomes es possible si s'aconsegueix un

instrument capaq de possibilitar el dialeg

i el treball conjunt de les diferents

disciplines, cosa que fou impossible els

primers dies de treball.

D'aquesta manera va sorgir la idea de

posar una malla triangular sobre el

terreny, que s'aniria adaptant a tots els

accidents, esfilagarsant-se a les vores i

creixent o minvant a la superficie segons

la inclinacio topografica. Les directrius dE

la malla triangular segueixen les tres

direccions principals de les corbes de

nivell asseguren aixi que els dos vertexs

de cada triangle siguin'a la mateixa cota

d'algada, linia de pendent 0.

Altres subdivisions de la malla que tenen

en compte els conceptes d'accessibilitat,

plantacio... mantenen la mateixa

estructura de formacio.

Aquest ordre geometric irregular i variable

segons la situacio en el terreny ens

permetra:

• Racionalitzar les xarxes

infraestructurals ocultes, drenatges, rec,

informatitzacio del jardi.

• Donar al territori una xarxa

jerarquitazada d'itineraris d'acord amb

l'us i el pendent, per establir recorreguts

principals o secundaris, relatius al treball

del jardi.
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• Subministrar al territori un ordre

que faci possible la utilitzacio cientifica,
pedagogica i d'oci del futur jardi, i que

ordeni els mosaics de les diverses
comunitats vegetals.

• Preparar les conditions en el
rerefons del projecte que permetran

organitzar les futures construccions:
herbaris , hivernacles , umbracles i edifici

d'investigacio i serveis , seguint la mateixa
logica de la intervencio.

Amb I'ajut d ' un petit ordinador personal
varem fer un programa en el qual
visualitzavem la malla , podiem

individualitzar qualsevol triangle i hi

aparexien totes les especies plantades.
Tot es visualitzava fotograficament i
finalment arribavem a obtenir la fitxa

tecnica especifica de qualsevol de les

especies que componen el triangle.

Aquest mecanisme projectual ens
donava , el que per a nosaltres era el mes

important, aconseguir un cert control de

les formes del futur paisatge.

Variant Ileugerament les alcades dels
vertexs dels triangles , la malla es fractura,

el territori comenca a formar facetes i

cada peca aconsegueix aixi singularitat

d'orientacio i pendent . Aquests vindran

informats per les necessitate

d'assolellada , quantitat d ' aigua, facilitat

de plantacio i relacio amb les altres

especies.

El sistema constructiu que fara possible
fracturar la malla consisteix en un

conjunt de dobles murs triangulars

concaus i convexos dels quals varien

I'alcada , la longitud i el radi de gir.

Amb ells el paisatge adquirira ordre

i dimensio fractal i s'organitzara des de

la irregularitat i el fraccionament . Despres

les plantations apaivagaren I'excessiva

virtualitat initial, i van quedar unicament

corn un ordre relatiu a la construccio del

jardi.

Aquest metode, molt artificial a l'inici,

acaba per assumir la propia dimensio

fractal de la natura aconsegueix una

sintesi de futur entre I'equilibri ecologic

de les plantations i I'artificialitat que dota

el territori d ' infraestructura constru'ida.
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Jordi Farrando

Jardins de la casa Groga i

Jardins d'Emerita Augusta

°'^';

Mes enlla de lee grans operacions

emblematiques, d'escala de ciutat, que

configuren la produccio mes difosa de

I'urbanisme barceloni des de fa anys,

la ciutat es nodreix tambe d'un elevat

Hombre de petites interventions, d`escala

gairebe domestics, que a pot a pot

defineixen el caracter dels seus Barris.

Son interventions pot conegudes, gees

aparatoses, on les conditions d'autoria

estan amb frequencia mediatitzades per

les caracteristiques del Iloc o per la

manera en que els projectes es gestionen

i es produeixen. Son pero, en aquelles

ocasions en que el projectista es capaq

de donar la volts a unes bases de partida

no necessariament favorables, el refugi

per a I'assaig i I'experimentacio que altres

fragments de ciutat, mes compromesos,

no fan possible.

Si lee conditions del Iloc son premissa

fonamental en qualsevol projecte

d'arquitectura, en els espais publics de

petits dimensio aquestes prenen un

rellevancia capaC de condicionar

fortament el projecte a desenvolupar.
Soviet es tracts d'espais incapapos de

qualsevol altre aprofitament urbanistic

i que s'utilitzen per fer possible la

satisfaccio dels estandars de verd public
que el planejament preveu, retails que cal

qualificar fortament per fer-los esdevenir

peces urbanes. Les seves conditions

dimensionals, topografiques o d'entorn
els fan amb frequencia espais de dificil

articulacio amb la ciutat, deslligats de la
xarxa basics d'espais publics, molt
vinculats a lee conditions dels edificis
immediate, ale quals han de servir i dels
quals es nodreixen per definir les

Jardins de la casa Groga

conditions projectuals de partida. Les

preexistencies son cabdals. Les

constructions de I'entorn -soviet poe

afortunades- o les dificultats

topografiques -de vegades molt

accentuades- hi tenen un paper
fonalr^ental. La vegetaeio existent es
cads cop mes una dada de sortida que
cal respectar amb independencia de la
seva coherencia amb lee necessitats del
Iloc. Son operacions que dificilment Green
espai per si mateixes, que no defineixen

Iloc, que interactuen amb un mart
consolidat del qual s'alimenten i el qual
requalifiquen, pero molt soviet sense
adquirir conditions d'autonomia.

EI programs es el segon condicionant

d'importancia en aquest tipus d'espais.
Es un programs cads cop mes predefinit i
mes complex, mes tancat abans de la
intervencio de qui n'ha de fer la proposta
d'ordenacio, amb mes demandes a lee

quals donar resposta, on el projectista to
cads vegada menys marge de maniobra.
EI mateix fet que aquests espais estiguin
tan estretament relacionats amb I'entorn
fa que els agents d'aquest entorn tinguin
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un paper fonamental en la seva definicio.
Els veins, els gestors dels districtes, els
tecnics especialitzats en les diferents

tecnologies relacionades amb I'espai
public -transit, sanejament, verd...-

cada cop fixen amb mes precisio les
condicions que cal acomplir. Es sens
dubte un senyal positiu que evidencia fins
a quin punt la intervencio sobre els espais
publics de la ciutat ha esdevingut una
cultura d'abast cada cop mes ampli, ja no

necessariament reduida als cercles

especialitzats. Pero es tambe un fenomen

que independitza les demandes d'alguns

d'aquests agents de les demandes
d'altres, de manera que la suma de les
condicions que imposen no
necessariament Bona Iloc a un programa
coherent ni a un programa capar de ser
satisfet en el Iloc on es proposa. EI
projectista ha deixat de tenir capacitat
articuladora en la definicio del programa
i la possibilitat de vetllar per la seva
coherencia amb altres Jades de partida.
La possibilitat que la sequencia entre Iloc,
programa i projecte mantingui una logica
global es veu escapgada d'entrada pet
peu forrat dunes demandes sobre les

quals hauria probablement catgut la
reflexio externa.

Els espais que aixi es generen acaben

tenint una notable ambiguitat tipologica.

Son espais que ja no son ben be ni

pares, ni placetes ni jardins. Espais que

es defineixen a traves de noms que

sovint no mantenen una mateixa logica.

Pero la confusio terminologica no es mes

que una consequencia del fet que

aquests projectes comparteixen

caracteristiques propies de mes d'un

tipus d'espai public. La rotunditat de les

intervencions al Ilarg dels primers anys

vuitanta -places pavimentades clarament

inserides dins de la trama urbana i

articuladores del seu teixit, i pares on

poder disposar del verd que a la ciutat

li calla i fer possibles activitats ludiques

i d'esbarjo- va comengar a donar pas al

comengament d'aquesta decada a

tipologies hibrides que palesaven la

possibilitat de crear espai ambigus, a mig

cami entre els anteriors, un cop la ciutat

disposava d'una primera xarxa general

d'espais clarament configurats i amb un

rot urba fortament predefinit. Els petits

espais de barri han significat una explosio

en aquest sentit. La seva desvinculacio

de I'estructura general d'espais urbans

els fa dipositaris de la necessitat

d'atendre demandes absolutament
diverses en el seu si. La manera com
son gestats accentua aquesta tendencia.

I aquest es el repte: aconseguir a partir

d'aquestes premisses elaborar un bon

projecte que doni Iloc despres a una

bona obra. Orientada la produccio

d'escala urbana cap a la reconsideracio

dels seus grans eixos, es en el terreny de

I'escala petita on els assajos de

reformulacio tipologica trobaran el terreny

mes adequat.

La voluntat de resoldre el conjunt del

projecte a traves d'un linic gest, capar

de donar resposta a la totalitat de les

necessitats -tant funcionals com

d'imatge-, s'evidencia com I'actitud

projectual mes frequent. Tot i la major

complexitat Jets programer que s'intenta

encabir en aquests espais de dimensio

reduida, gairebe sempre es resolen

mitjanr^ant una unica operacio projectual

globalitzadora. EI terreny -sovint de

` ^,

I I^ ; ^^
^^

- ^_ 1^ ,^=
---- ,^

Urbanitzacio de la rambla Taulat i els interiors

d'illa del front maritim
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topografia complexa- es plega i s'articula

per amagar estacions transformadores,

permetre I ' accessibilitat apunts situats
a diferents cotes o facilitar I'us de les

cobertes dels aparcaments ; mentre que,

al mateix temps , dots de logica projectual

en I'espai que es vol crear. Es un

mecanisme de projectacio que amaga la

veritable dimensio dels espais, que

difumina els seus limits , que intents
superar les limitations que la seva escala

els imposa. Mecanisme on I^accessibilitat

generalitzada a tots els racons de I'espai
no es planteja Homes com una opcio

de respecte envers les persones amb

problems de mobilitat sino tambe tom

a recurs que permet optimitzar les
possibilitats del Iloc i que dons sentit ple

a aquell espai en aquell context.

Els elements constructs practicament han
desaparegut. No hi ha murs de contencio,
no hi ha pergoles , gairebe no hi ha
escales. Hi ha hagut una depuracio radical

dels elements de composicio d'aquests

espais publics , una evolucio substantial
respecte a la manera d ' entendre la

composicio de I'espai urba dels primers

anys vuitanta quan el component constru'it

era molt present i sovint el mecanisme
fonamental de projectacio. Els elements

de caracter arquitectonic han estat

deixats de bands, Homes els elements

naturals farmen part ara del repertori al
qual es recorre : la topografia, la vegetacio,
de vegades I'aigua.

EI primer dells - la topografia- es seus
dubte clau . No Homes perque les
conditions del Iloc requereixin sovint la
solucio de problemes orografics, sino pel
seu valor especific , pel seu caracter
fonamental en la configuracio de I'espai
public enfront del paper testimonial que
frequentment represents en el territori de
I'arquitectura_ EI moviment del terreny, les
ondulacions que es produeixen, els
canvis de rasant , esdevenen el
mecanisme configurador del nou espai i
vehiculen aquell gest unit , capaq de
donar resposta a les diverses necessitats,
de donar- li unitat i, al mateix temps,
d'introduir-hi diferenciacions d'usos o
d'ambits.

La vegetacio s'hi superposa i, de

vegades, es fon amb la topografia per
constituir un mateix conjunt . Sigui com a

element composiiu amb la seva propia

logica o sigui amb caracter funcional com

a paviment trepitjable indissociable del

relleu , la vegetacio es I'altre element

fonamental en la majoria d'aquests petits

espais, espais que son substancialment

verds, amb independencia del paper que
tacin en relacio amb el seu entorn.

Donada la petits dimensio d'aquests

projectes i I'especificitat de mecanismes

que requereix , I'us de I'aigua queda reduit

a pots casos en que la major superficie

disponible permet emprar-la mes
adequadament . La rests dels elements

que s'utilitzen son amb prou feines
alguns paviments imprescindible per
garantir el correcte comportament del

terra, utilitzats gairebe a contracor quan
es evident que els elements naturals no
podran comportar-se de manera adient
davant el desgast que han de tenir. La
imatge es vol " natural" i la utilitzacio dels

materials es fara coherent amb aquest

120 2 Projectes i actuations a les xarxes d'espais publics
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criteri per disimular les peces "artificials"

o amagar-les.

L'enllumenat s'utilitza de la mateixa

manera, i esdeve quasi imperceptible. En

contra dels plantejaments uniformadors,

que tendirien a il•luminar de manera

regular el conjunt de I'espai i a crear
reticules o malles que se sobreimposarien

al seu disseny, es proposen tractaments

que tendeixen a neutralitzar I'impacte
visual de les (luminaries. En cas contrari.
la petita dimensio dels espais

magnificaria la importancia d'aquesta
xarxa d'elements verticals. Abandonada
la possibilitat de treballar amb elements
de petita algada pets problemes de

manteniment que presenten a cause del
vandalisme, i obligats a treballar amb
elements d'escala intermedia o de gran
alpada, les opcions projectuals tendeixen
a concentrar I'enllumenat en uns quants
punts des dels quals il•luminar el conjunt
o implanter els d'escala intermedia amb
la Idgica de la vegetacio, en substitucio

Urbanitzacio de la ramble Taulat i els interiors

d'illa del Frnnt maritim

d'algun arbre que es deixa de poser mes

que no pas amb logica propia, especifica

de I'enllumenat.

EI mobiliari urba acostuma a ser de serie,

procedent del repertori existent i

constrastat per I'tas, no tent per una

actitud de comoditat o per manca de

reflexio, sino com a conclusio sobre les

condicions del Iloc i del projecte. Si els

espais se singularitzen pel tractament

general que se'Is ha donat en definir-ne la

forma global, no cal la singularitzacio a

traves dels seus elements puntuals, la

qual esdevindria redundant. Pero es en

aquests espais de petita dimensio on pot

haver-hi Iloc per a I'experimentacio. Es

aqui on els riscos estan acotats pel baix

Hombre d'unitats a emprar i els errors

resulten assumibles. Algun Banc, algun

fanal, alguna paperera d'entre les que

s'utilitzen son tal vegada una prove per

definir un nou model que despres permeti

I'extrapolacio, ja contrastada, a d'altres

espais de major envergadura.

1 . _ ,^
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Ramble Taulat
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Antonio Montes

Montserrat Periel
0

El creixement de la ciutat contemporania

ja no es produeix nomes per extensio,

sing per superposicio de funcions, es a
dir, per capes.

El mart d'actuacio de gran part de les
intervencions urbanes to Iloc en un entorn
preexistent que cal tenir present. La ciutat

actual es reflex d'un proces continu

d'evolucio. Les diferents etapes culturals,
socials i economiques han deixat la seva
empremta en la realitat urbanistica de la
ciutat. Alvaro Siza reflexionava en un dels

seus escrits: "M'agradaria construir en el
desert... En aquesta terra no hi ha
deserts. I si n'hi hagues?"

La propia dinamica de creixement de la

ciutat evoluciona cap a una major

complexitat. El nivell d' exigencia de

confortabilitat urbana tendeix cap a una
major demanda. L'aparicio de nous usos,
de serveis Iligats a I'evolucio de la
creixent mobilitat urbana, de la millora de
I'accessibilitat i de noves tecnologies han
provocat I'aparicio de nous condicionants

en la projeccio de I'espai urba. Dins de
I'estructura coherent del conjunt de la
ciutat es considera essential la
incorporacio de naves estructures de

122 n 2 Projectes i actuations a les xarxes d'espais publics

transport i de xarxes de serveis, aixi com

la introduccio de noves maneres

d'utilitzar la ciutat Iligades a una major

preocupacio pel medi ambient i la

sostenibilitat. En aquest context, es

important entendre la complexitat d'usos

de la ciutat, mes enlla d'un enfocament

limitat a aspectes estetics i funcionals.

L'espai urba a Barcelona es un be escas

i caracteritzat per una gran intensitat

d'usos. Its per aquest motiu que a

Barcelona, aquests usos i I'aparicio de

noves necessitats ens fan plantejar el

model de ciutat cap el qual hem de tendir

i reconsiderar la manera de pensar I'espai
urba. Aixo s'ha concretat en les diverses

actuations realitzades de les quals son

exemple entre d'altres la remodelacio de

la plapa de la Catedral, la reestructuracio

de I'avinguda Meridiana, la recuperacio

del passeig Maritim i el cobriment de la

ronda del Mig.

Tambe es produeix I'efecte reciproc.
Amb la plasmacio de nous espais urbans,
de noves conditions d'accessibilitat, es
modifica la manera com el ciutada fa us
d'aquests i torna a fer-se seva la ciutat.
A Barcelona, cada cop mes, es viu la
ciutat els caps de setmana, s'utilitza
I'espai urba per a I'esbarjo o com a
suport de noves activitats...En definitiva,
es modifiquen els habits dels ciutadans.

L'espai urba s'ha de pensar de forma
completa. La introduccio d'un nou
element a la ciutat no s'ha de plantejar
com una intervencio local o parcial, sing
que implica repensar-la a partir de criteris
globals. El disseny d'elements urbans,
per la seva condicio d'elements repetibles
en diferents ubicacions s'ha de plantejar
d'acord amb criteris mes amplis que els

A

estrictament i directament Iligats a la sev:

logica interna, s'han de pensar amb

criteris de ciutat. En el cas d'elements

d'urbanitzacio com els guals de vianants.

aquesta afirmacio es encara mes evident,

donada la seva condicio d'elements

estandard que es repeteixen en tota

I'extensio de la ciutat. La introduccio d'ur

nou us, com es un carril bici, ha de ser

quelcom mes que solucionar uns

problemes funcionals i d'ajust de les

dimensions de seccio. Aquest she de

plantejar a partir d'un model de ciutat que

inclogui el nou element des de l'inici del

seu pensament i que reconegui la seva

capacitat estructuradora.

Els elements que conformen I'espai urba

incrementen la capacitat per servir de

pauta definidora i estructuradora de la
ciutat a partir de I'estandarditzacio i d'una

certa condicio de repetitivitat. Italo

Calvino escriu al seu Ilibre Les ciutats

invisibles: "La ciutat es redundant: es
repeteix perque alguna cosa arribi a
fixar-se en la ment... La memoria es
redundant: repeteix els signes perqub la
ciutat comenci a existir."

No son els components individuals de la

ciutat, els elements singulars, els que
tenen mes importancia en la configuracio,

el reconeixement i la legibilitat de la ciutat

com quelcom unitari. Es el seu caracter
repetitiu el que els done capacitat de
qualificar I'espai urba. Per exemple, els
elements d'acces a les infraestructures
subterranies -els aparcaments, la xarxa
de Metro- han de ser reconeixibles com
a elements d'us public. Conseguentment
es essencial que el disseny sigui unit per

a tota la ciutat i que aquest estigui pensat

a partir d'aquesta premissa. Amb aquests
criteris s'han dissenyat a Barcelona les



^ccib de la ronda del Mig. La dinamica de

. ixement de la ciutat evoluciona cap a una

ajor complexitat

Carrer Guipuscoa. Amb la plasmaci6 de

sous espais urbans es modifiquen el habits dels

ciutadans

Avinguda Meridiana. La introducci6 d'un nou us,

com ara un carril bici, ha de fer quelcom mes que

solucionar uns problemes funcionals i d'ajust de

les dimensions de secci6

baranes i I'ascensor de vidre amb la idea

de prioritzar la capacitat d'aquests

elements per adaptar-se i integrar-se a

qualsevol entorn urba. La utilitzaci6
d'elements estandarditzats no es

contradiu amb la necessitat de reconeixer

la diversitat de I'espai urba i es eficaq en

la creaci6 d'escenaris urbans.

El conjunt i cadascun dels elements que

componen I'espai urba s'ha de pensar

des d'una mateixa logica,

independentment de la seva escala, des

de ('element urba mes petit com una

reixa d'embornal fins la remodelaci6

d'una playa o la integraci6 d'una nova
xarxa de transport subterrani.
Conseguentment, els criteris, generals

per a tota la ciutat, de definici6 i

implantaci6 d'elements urbans, de

projecci6 de I'espai urba i d'implantaci6

de noves xarxes de transport, tant privat

-cotxe, bicicleta...- com col•lectiu -metro,

autobusos, tramvia-, han de ser definits

amb coherencia de conjunt.

Un dels criteris de projeccio de I'espai
urba es que aquest s'ha de pensar amb

caracter obert. L'espai urba no es pot

considerar mai com quelcom acabat i

tancat , corn ho pot ser un edifici, sing
que ha de ser capac de suportar el pas

del temps amb la incorporaci6 de nous

elements o nous usos. La idea

generadora d'un projecte d'espai public

ha de permetre aquesta condici6

d'adaptabilitat sense que es modifiqui

substancialment I'espai. El disseny ha

de suportar amb naturalitat usos no

previstos inicialment, com poden ser

cabines de telefons, terrasses per a bars,

marquesines d'autobus. Aixi mateix,

el disseny ha de facilitar I'adaptaci6

tecnologica i el manteniment dels

elements que el componen. Per exemple,

el disseny per associaci6 d'elements,

com banc-jardinera, marquesina-Ilum...,

normalment amb carrega escultorica,

no names dificulten que l'usuari els

reconegui sing que el manteniment

alterara a la Ilarga el mes estudiat dels

dissenys. Alhora, hi ha d'haver una

actitud de filtraci6 de possibles nous

elements per tal d'evitar la proliferacib

d'artefactes de dubtosa utilitat publica,

frequentment amb forta pressi6

cornercial, la qual cosa suposa la invasi6

d'obstacles innecessaris en I'espai urba,

corn el cas de la publicitat emmascarada

per un suposat servei: recollida de piles,
rellotges...
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La condicio de flexibilitat de I'espai urba

no Homes ha d'estar present en els

plantejaments generals de la ciutat, com

les infraestructures, sing que ha d'incidir

en els criteris que formalitzen la ciutat,

per exemple el trapat de la vorada.

L'especialitzacio de carrils d'aparcament

delimitats per voreres reculades impedeix

la redistribucio del flux viari per tal de

guanyar provisionalment o definitivament

un carril de circulacio. La senyalitzacio de

passos de vianants amb bandes de

paviments de diferent material dificulta la

readaptacio dels recorreguts de vianants.

Els carrils bici segregats per desnivells

i segons una tipologia i unes Ileis

geometriques propies deslligades del

seu entorn generen una complexitat

additional innecessaria amb la

consequent perdue d'espai util.

EI disseny de radis de corbatura

directament Iligats a sentits de circulacio

unidireccionals dels carrers limita la

flexibilitat que necessita la ciutat.

Dintre del concepte de ciutat pensada

de forma integral, considerem que I'espai

urba no es redueix a allo que hi ha de

paviment cap a amunt. L'espai urba to

gruix i incorpora la seccio de cote zero

cap avail. L'espai subterrani forma part

de I'espai urba. Hi ha una evolucio cap

a una major complexitat de la ciutat

exemplificada en la superposicio creixent

d'usos, molts cops ordenats en diferents

capes. Dintre d'aquest context s'ha

d'establir el caracter del dialeg entre

I'espai urba de superficie i el subterrani,

es a dir, definir els mecanismes

d'interconnexio i articulacio d'espais entre

la superficie i el subsol, Aquesta

interrelacio es la base de la idea de ciutat

que volem projectar i se singularitza en

els accessos a la xarxa d'espais

subterranis.

EI subsol; com a territori d'us public, ha

d'estar pensat a escala de ciutat. Els

espais urbans subterranis s'han de

concebre en continuitat amb I'espai urba

de superficie i, en aquest sentit, es
important trobar I'equilibri entre ('escala

urbane i ('escala humane.

L'espai public subterrani ha de ser
enriquidor de la globalitat de I'espai urba i

mai ha d'hipotecar les possibilitats del

desenvolupament de la ciutat en el futun

A gran escala , les decisions van

associades a I'elaboracio de plans de

futur del conjunt de les xarxes urbanes

incorporar-les a I'estructura de la ciutat.

Pero, no hem d'oblidar que, a escala mes

petite, la ciutat necessita una reserve de

gruixos en la seva seccio que permeti la

ilrlplantacio taut de les terres de plantacio

com de les noves necessitats derivades

dels avencos tecnologics: els canals

d'energia, les galeries de serveis, les

noves instal•lacions de recollida

pneumatica d'escombraries i altres

serveis que poden fer-se imprescindibles

en el futur. Conseguentment, els

conceptes de flexibilitat i adaptabilitat

han de canstituir la base de la projeccio

de la ciutat, per tal que aquesta s'adequi

naturalment a I'evolucio dels temps. Mes

que qualsevol altre disseny, I'espai urba

ha de ser prou polivalent per poder

assimilar nous usos i necessitats.

La repercussio que suposa la implantacio

d'una nova estructura del transport sobre

I'entorn urba es variable: pero es

ingiaestionable que to implications a

escala de ciutat. Per exemple, la ubicacio

dels accessos a una nova estacio de

metro modifica la utilitzacio de I'espai

urba del voltant; pero to influencia en un

ambit molt mes ampli, a cause de les

transformations de les bandes

d'activitats que configuren el nou

paisatge urba.

De la mateixa manera que les estacions

de transport subterrani es poden

entendre com un carrer mes de la ciutat,

I'espai urba on s'ubiquen els accessos

a la infrastructure subterrania es pot

entendre com a vestibul en superficie de

('estacio. Les actuations de la pieta

Universitat i del carrer Guiptiscoa son

exemples de remodelacio de I'espai urba

tenint en compte el caracter especific

que li confereixen uns nous accessos

a la xarxa subterrania de transport public.

Ambdos casos van ser objecte d'una

remodelacio integral associada a la
implantacio d'una nova estacio de

transport urba subterrani.

La reconsideracio dels criteris globals

d'intervencio contribueix a fer que els

espais de la ciutat s'adequin al seu

temps. L'espai urba es el resultat d'un
acte de creacio i reflex del moment

cultural de I'epoca, i en definitive es aixo

el que el fa recognoscible en la historia

urbanistica de la ciutat.

Barana de vidre d'acces a aparcament i xarxa de metro . Els elements d'acces

a les infraestructures han de ser recognoscibles com a elements d'us public

Passadis d^acces al vestibul deg metro a la playa Cataluna.

L'espai subterrani forma part de I'espai urba

^:. ^J^
/

`-/-ON

Plapa Universitat, L'espai urba on s'ubiquen els accessos a la infraestructura
subterrania es pat entendre com a vestibul en superficie de I'estaci6
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L'increment de valor de l'espai public

En la transformaci6 de I'espai public

de la ciutat contemporania, sotmes a

processos cada cop mes accelerats,

esdeve fonamental la capacitat

d'adaptaci6 al canvi sense perdre la

identitat acumulada al Ilarg del seu
creixement. El repte de tota ciutat sera

corn fer conviure el canvi amb la

continu'itat, corn fusionar tradici6 i

innovaci6.

Aquest repte, que afecta tambe el conjunt

de I'espai public de la ciutat, nomes es

pot assolir si I'Administracio exerceix una
funci6 de lideratge en la promoci6 duns

certs codis i unes pautes, per tal de

facilitar la inserci6 d'una cultura de I'espai

public basada en la innovacio, la

sostenibilitat i I'accessibilitat. Una cultura

de la qual participin tots els tecnics que

hi treballen, els seus representants

politics i tambe els ciutadans.

La definicio d'aquesta "cultura" de I'espai

public no es quelcom que es pugui

improvisar. Sovint es la consequencia

d'un proces lent, que necessita anys

d'experimentaci6 per aconseguir un

Ilenguatge propi amb un vocabulari

especific, que en la nostra ciutat ha

esdevingut una forma d'expressi6

genuinament barcelonina.

No deixa de sorprendre que en el proces

de descentralitzaci6. amb la quantitat

d'operadors que recentment s'han

incorporat ales actuacions de renovaci6

urbana, es mantingui com a forma

d'expressi6 comuna, el mateix vocabulari

en que destaca el paper determinant del

mobiliari urba.

L'espai public, novament recuperat pels

ciutadans com a escenari de convivencia

col-lectiva, s'ha revaloritzat a mesura que

s'incrementa la seva demanda.

Les ocupacions dels diferents agents que

operen a la ciutat amb una allau

d'activitats com ara la telefonia publica,

els quioscos de premsa o les

marquesines de bus, si be generen uns

recursos economics. -escassos ates el

baix nivell de taxes-, no sempre tenen

una justificaci6 real de servei.

Davant d'aquesta pressi6, la solucio mes

facil per a les administracions locals,

responsables de donar sortida a aquest

increment de la demanda, ha estat

l'ocupaci6 de I'escas espai public.

En el conjunt de la ciutat es poden trobar

1.200 marquesines d'autobus, 600

panells d'informaci6 municipal, metro i

ferrocarrils, 400 columnes d'expressio

Iliure i 396 quioscos de premsa, i tots

incorporen publicitat. Veiem tambe 767

quioscos de I:ONCE. 147 quioscos de

venda de gelats. 1.607 busties de correus

i 2.816 telefons publics, que suporten

publicitat o imatge corporativa.

A tot aixo s'han d'afegir les papereres,

bancs, fonts, jardineres, contenidors

d'escombraries, terrasses i desenes

d'altres elements que arriben a la xifra

aproximada de 200.000.

Investigant, encara trobariem mes

elements i missatges, alguns de caracter

permanent , altres de caracter temporal.

Un a un, tots han tingut una justificaci6

que avales I'us d'un tros de ciutat i una

bona majoria encara la tenen, Pero I'espai

public d'aquesta ciutat, sotmesa al

proces de transformacio i ampliacio de

les seves voreres, es un be escas d'una

demanda creixent i cada nova utilitzaci6

requereix una clara justificacio, tant per la

seva necessitat com per la impossibilitat

d'encabir-la en I'ambit del domini privat.

Quiosc de premsa, model Condal

Es cert que alguns d'aquests elements,

com les mes d'11.000 taules, cadires i

para-sols de les terrasses, potencien la
imatge vital de ciutat mediterrania, pero

tambe ho es que hi ha la temptaci6 de

resoldre de manera facil en aquest domini
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1. Torreta de ventilaci6 de control de transit

subterrani

2. Baculs corbats de I'av. Merdiana

3. Pal^li renovat

public temes que podrien trobar

solutions fora d'aquest ambit.

La Instruccio de I'Alcaldia de 1991 sobre

la instal•lacio d'elements urbans als

espais publics de la ciutat, que regula

segons I'amplada de la vorera quins

elements de mobiliari es poden col-locar

i en quina posicio, es ara per ara Punic

('instrument que ens permet afrontar

I'ocupacio de I'espai pilblic i garantir als
vianants uns minims de pas util.

La Instruccio ha representat un element
decisiu en I'ordenacio del mobiliari

col-locat els darrers anys i encara que ha
estat la base de regulations semblants en
d'altres ciutats i I'inici del desplegament
del Codi d'accessibilitat d'ambit

autonomic, no es una eina de prou abast
per controlar I'afluencia de requeriments

que abans esmentaven-

O
EI paper determinant del mobiliari urba

La imatge de la ciutat va evolucionant en
gran part gracies al canvi gradual: i
imperceptible a curt termini, del mobiliari

urba. Observant imatges de la ciutat

d'epoques passades, el que mes
facilment ens permet datar les fotografies

antigues, a mes dels cotxes, es el
mobiliari.

En analitzar les darreres propostes de
I'espai public executades a Barcelona, es
facil veure el paper determinant que ha

adquirit el mobiliari urba en la seva

configuracio. Sense entrar en details

i passejant per la ciutat, descobrim que
ha esdevingut ('element mes eficar^ en la
definicio d'una nova identitat de ciutat,

que respon a una "cultura" especifica que

imagina I'espai urba de Barcelona-

Si ampliem aquesta analisi a d'altres
ciutats, corroborem que I'aplicacio
sistematica dels mateixos elements es
un dels mecanismes que contribueixen
a forjar aquesta identitat i que ha fet
d'algunes ciutats Ilocs irrepetibles i per
tots reconeguts. Qui no reconeix Nova
York, Roma o Barcelona quan se'ns
mostra solament una imatge d'un sector
de les voreres poblades amb el seu
mobiliari? En el cas de Barcelona la
imatge d'un gual "120" i una porcio
del caracteristic paviment de panot,
es sufficient per endevinar-la de forma
inequivoca.

Atesa aquesta especial virtut del mobiliari
urba de caracteritzar la ciutat, es
imprescindible seleccionar els criteris
constructius, de qualitat, durabilitat i facil
manteniment mes estrictes a I'hora de
cocebre'I i, des del comenpament, triar

les propostes amb mes capacitat de

generalitzacio i aportacio a la definicio

de la cultura comuna de I'espai public

de cada ciutat.

Homogeneitat

En qualsevol cas, en un projecte de
transformacio de I'espai public, en primer
Iloc seran els conceptes i despres la seva
aplicacio concreta. La claredat en la
definicio dels conceptes ens permet
abardar la ciutat d'un forma global i
alhora homogenia en la seva diversitat de

propostes. No es possible plantejar-se,
en el disseny del mobiliari urba, una
diferenciacio entre ciutat historica i ciutat

moderna, o entre ciutat central i periferica

si volem entendre la ciutat tom una
continu^itat. En consegiiencia no podem
seguir I'exemple d'altres ciutats on els
models de quiosc de venda de premsa

canvien segons que I'entorn es

considerat historic o banal.

La uniformitat de tota la ciutat ha estat

una caracteristica plenament barcelonina,
perque mentre el discurs ha canviat pot
en el temps, els objectes s'han adaptat a

la ciutat canviant. Aquest discurs es
mante, Ilevat d'alguna excepcio, fins i tot

en la recent descentralitzacio on els nous
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r ntres evolucionen i incorporen les

r 3teixes funcionalitats urbanes i

I litiques que els centres "histories".

E mobiliari i els elements comuns

c ^rbanitzacio han de ser d'aplicacio

^ iversal per tal de poder-los extrapolar

a conjunt de la ciutat, no d'acord amb la

s va formalitzacio, sino quant a la

c nceptualitzacio i actitud envers aquesta

c itat. Un exemple recent es la serie de

F ^postes d'enllumenat public realitzades

^: 3arcelona on un mateix bacul i la seva

II ninaria es corben i adopten diverses

f^ malitzacions per a la Gran Via, la

p. ?ridiana o el carrer Pelai. Un disseny,

a Went a un concepte comu, respon a

s i•licituds concretes de I'enllumenat en

c rrers de diferent amplada_

E irrefutable que, tambe en I'ambit del

n ^biliari urba, estem abocats a la

c ,balitzacio, pero alhora i amb igual

f^ ca el ciutada reclama identitat per a la

s ^^a ciutat. No ens hem de resistir a una

c :ixent demands ciutadana d'incorporar

c teris simbolics al disseny del mobiliari

u `^a i a les seves estrategies

d mplantacio, a bands dels criteris

ft ncionals. EI nou fanal de I'Eixample,

ricentment instal•lat al carrer Mallorca,

rr.spon a aquesta exigencia ciutadana.

Fia estat una de les primeres propostes

de nou disseny de mobiliari urba a
E3;3rcelona, on podem valorar una
ir^tel^ligent fusio entre tradicio i innovacio

que pot incidir en una major valoracio

iconografica dels elements que han de
poblar i construir en el futur el paisatge

urba de la nostra ciutat. Seran elements
tributaris d'una cultura que reclama ser
mes local i menys homogeneitzadora,

en contraposicio a la globalitzacio,

La pilona BCN de foss ha estat un altre

element de mobiliari consolidat i estes

gradualment per tots la ciutat despres
de I'acceptacio de tots els districtes.
Els diferents models apareguts en les
primeres epoques d'experimentacio han
estat abandonats per obsolescencia
funcional o inadequacio a la Llei
d'accessibilitat.

Estrategies

Feta aquesta analisi, repassant la historia
recent de consolidacio d'algunes de les
estrategies mes frequents en materia de
construccio i instal•lacio de mobiliari urba
de la nostra ciutat, constatem que son
fruit d'una tasca continuada i col•lectiva

de recerca formal i material al Ilarg de
multitud de projectes constru'its, sempre
amb un alt grau de coherencia davant
d'un grau de requeriments molt variable.

De les relations que s'estableixen entre
els diferents elements de mobiliari es
dedueixen les estrategies de la seva
ubicacio que, en generalitzar-se a totes
les actuations, esdevenen una eina de
consolidacio d'un tipus de ciutat.

En els primers projectes constructius,
Iluny de plantejaments generalistes,
s'incidia en propostes concretes on

s'assajava la posada en practica dels
primers elements de mobiliari.

A tall d'exemple podriem esmentar les
primeres utilitzacions del vidre i facer
inoxidable en la configuracio de les
baranes, els edicles d'ascensor i les
escales dels aparcaments subterranis.
La seva aplicacio sistematica inicia un
proces de reflexio i posterior filtratge dels
materials dels primers models fins a la
darrera serie amb canvis graduals i

imperceptibles per la coherencia amb que

han estat fets i s'han adaptat als diferents

models d'explotacio dels aparcaments,

L'estrategia del gual "120" i la posterior

normalitzacio en I'Ordenanra de la via

publics, es la que millor represents

I'aplicacio d'aquest concepte.

EI gual "120" incorpora tom a
conditions: uns minims dimensionals de
quatre metres de pas Iliure i sense

obstacles per als vianants, la corrects

situacio del semafor i de la paperera en

cads un dels extrems, la situacio i

dimensio del panot estriat tom a ajuda

tecnica per a la deteccio pel col•lectiu

d'invidents i la possible reubicacio dels

elements de I'entorn en un dels extrems,

tom pot ser un fanal o un senyal de

trafic_ Aquests requisits aplicats en tots i

cads un dels gairebe 9,000 guals ja

constru'its, esten i consolida uns

estrategia de tractament unitari de

diversos elements de mobiliari urba de

forma uniforme per a tots la ciutat.

EI fet que alguns elements comuns

d'urbanitzacio i de mobiliari estiguin

consolidats, tom I'esmentat gual "120" o

el recent model de quioscos de premsa,

no significa que es Boni per acabada la

fase d'investigacio. AI contrari, per la

seva dinamica de creacio, el repertori de

mobiliari i les estrategies d'instal^lacio

estan oberts a successives modificacians

i aportacions fruit de propostes

Marquesines Foster i bus pal^li

_ ^- .mss=--` ^.5,
-"_ _

Escocell Carmel i plataforma bus
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construides que, per modeliques,

esdevindran les pautes per a futures

incorporacions i la posterior

normalitzacio.

Ara per ara, el Cataleg d'elements i

mobiliari urba de I'Ajuntament de

Barcelona, que recull gran part del

mobiliari fins ara utilitzat es, doncs, un

document de treball obert que incorpora

elements i mobiliari amb diferents graus

de normalitzacio i consulta. Hi conviuen

propostes ja "histbriques" i en fase de

revisio com podria ser la font de fosa

model "Barcelona" amb d'altres

recentment incorporades com la serie

d'armaris tecnics i de registre de les

noves xarxes de telecomunicacions a

implantar per les tres empreses

operadores del cable.

Altres noves propostes de mobiliari urba,

com per exemple les unitats de

subministrament de carburant a la via

publica, tot i estar consolidades per

aprovacio de la Comissid de Govern, no

resten tancades a futures revisions que

suposin una millora del model,

actualment en fase d'implantacio.

0

El temps de la ciutat

Allo que dissenyem ha de posseir valor

per si mateix i Ies seves expectatives han

d'apuntar mes enlla del moment i el Iloc

per al qual s'han dissenyat inicialment.

L'objecte del disseny del mobiliari urba es

la ciutat, i la ciutat es quelcom viu,

dinamic, que evoluciona indiferent ales

decisions d'un periode concret. No es

detura quan nosaltres planifiquem la

transformacio de ('espai public i per tant

hem de sintonitzar amb aquesta evolucio.

El filtre del temps es qui s'encarrega de

dur a terme la seleccio d'aquelles

propostes que millor funcionen. Pero el
temps de la ciutat no to el mateix valor

per a tots els elements. Per a uns es

accelerat, per a d'altres es alentit, d'acord

amb les seves expectatives de vida.
Atesa aquesta asincronia cal preveure,

tant en la concepcio com en posteriors

aplicacions, els diferents periodes de

vigencia / obsolescencia dels elements

que conformaran el projecte d'espai

public. No tenen les mateixes

expectatives de vida un gual de granit

que pot estar vuitanta anys en perfecta

utilitzacib (en els carrers de I'Eixample

sobreviuen elements comuns

d'urbanitzacio de mes de cent anys), que

una paperera, clavada en el seu limit, la

qual probablement sera renovada en

titles quinquennals. Pel mateix motiu no

podem utilitzar la mateixa hipotesi de

durabilitat on plantejar el nou fanal de

I'Eixample, en la concepcio de la columna

de fosa d'alumini i el nou model de

Iluminaria. En vint anys la Iluminaria pot

quedar obsoleta per causes de

durabilitat, de seguretat, de caducitat

tecnolbgica o per raons mediambientals,

a hores d'ara, ni intuides.

En el disseny del mobiliari urba, tan

accelerat en la seva obsolescencia.

sempre obert a experimentar la innovacio

i a proposar noves relations entre la

ciutat i els seus usuaris, es convenient

abandonar linies d'invencio sistematica i

en canvi consolidar I'esforg que s'ha fet

fins ara i en tot cas potenciar el millor del

que ja existeix. No porta enlloc una linia

d'invencio sistematica, si oblidem que tot

alto que imaginem haura de conviure,

competir i fins i tot comercialitzar-se

conjuntament amb altres elements del

seu ambit.

No tindria sentit iniciar la produccio d'un

nou fanal de caracteristiques similars a un

d'existent a un preu molt superior, si no

es justifica per una millora quantificable

en la durabilitat, funcionalitat i rendiment

energetic a mes de I'adequacio quant a

sol-licituds de tipus estetic i adaptacio al

seu temps. L'alta qualitat individualitzada

d'un nou element no sempre sera

garantia d'equilibri (formal, funcional,

economic) en el context de ('espai sobre

el qual treballem_

L'espai public es, en conjunt, una gran

preexistencia. Fins i tot quan treballem en

projectes d'obra nova, no podem oblidar

que les mateixes solutions assajades ally

on la ciutat es laboratori hauran de servir

tambe ally on la ciutat esta consolidada.

La voluntat d:identificacio, abans

apuntada. tambe reclama mobles mes

perdurables. Que durin mes temps ajuda

a configurar la imatge permanent de la

ciutat i ens situa a I'extrem oposat de la

practica insostenible "d'usar i Ilenrcar".

Consequencia de tot aixb es

I'especialitzacio del mercat del mobiliari

urba amb la definitiva incorporacio dels

professionals del disseny industrial com

a nous agitadors d'aquest mercat que

produeix mobiliari de major qualitat i

protegit per Ies lleis de propietat

intellectual.

Armari de la xarxa de telecomunicacions

En definitiva, observem que el mobiliari

urba s'ha convertit en un aspecte

determinant en la definicio de la identitat

de tota ciutat i en un valor a I'alpa en

I'escenari del disseny de ('espai public.

Hem de trobar Ies causes en la

revaloritzacio d'aquest espai, en el desig

dels ciutadans d'identificacio amb la sev&

ciutat i el necessari compromis de tota

administracio en la millora de la qualitat

de vida dels ciutadans.
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Des del seu origen, les ciutats s'han anat

adaptant als reptes generats per

I'evolucio de les seves necessitats.

Avui dia. i amb vista al futur, ja no es

suficient la construccio de nous

equipaments, la urbanitzacio dels espais

urbans o la tecnificacio dels serveis

publics. Ws ja no es igual a millor,

perque cal fer un salt qualitatiu endavant

vers una major qualitat.

Els canvis demografics i I'adaptacio a la

diversitat de capacitats dels ciutadans

fan necessari un nou accent en la

construccio de la ciutat per millorar la

qualitat de vida i la interaccio amb

I'entorn urba.

Reptes corn la promocio de la igualtat

d'oportunitats de tots els ciutadans o

I'envelliment de la poblacio no poden

afrontar-se exclusivament mitjanpant una

politica de serveis socials sing que

impliquen I'activitat municipal en el seu

conjunt i afecten a cadascuna de les

relacions que s'estableixen entre

I'Ajuntament i el ciutada, ja sigui en

I'espai public, mitjans de transport o dins

dels edificis municipals.

Cal tenir en compte que els ciutadans

evolucionem al Ilarg de la vida i les

nostres capacitats i actituds es van

modificant amb el temps. Es calcula que

un 40% de la nostra vida estem sofrint

problemes d'interaccio amb I'entorn a

causa de dependencies no desitjades,

com per lesions temporals, quan som

infants, per portar grans embalums, quan

sorn grans... i aixo si tenim sort de no

contreure cap tipus de discapacitat fisica,

psiquica o sensorial.

A la ciutat, aquests problemes

d'interaccio son motivats per la

insuficient adequacio de I'espai urba,

el transport i els edificis o serveis

municipals a les necessitats dels seus

usuaris.

En aquest sentit, des de I'Ajuntament

de Barcelona s'ha adoptat el compromis

d'enfocar les politiques municipals cap

a una major sensibilitat a la diversitat de

la poblacio i la complicitat amb els

ciutadans per tal que el desenvolupament

de la ciutat sigui cada vegada mes huma,

just i sostenible.

Aixi, Barcelona va ser una ciutat pionera

en I'adaptacio progressiva dels seus

espais, i ja I'any 1978, va aprovar una

Ordenanga municipal sobre supressio de

barreres arquitectoniques, la primera en

tot I'Estat.

A partir d'aquell moment, la cultura de

I'accessibilitat i la ciutat per a tothom

es va anar filtrant als diferents serveis

municipals i d'aquesta manera es van

comenpar a dissenyar elements i mobiliari

urba accessibles que han acabat

esdevenint signes caracteristics de la

ciutat.

Posteriorment, es van comengar a dur a

terme projectes especifics de millora de

I'accessibilitat entenent-la corn a forma

globalitzadora de tractament de I'espai

public.

Aquestes actuacions es desenvolupen

al bell mig de la ciutat com la rambla de

Catalunya o als barris com, per exemple,

el del Carmel.

L'any 1991 el Parlament de Catalunya

va aprovar per unanimitat la Llei de

promocio de I'accessibilitat i supressio

de barreres arquitectoniques, que donava

cos normatiu a tot un seguit d'actuacions

sabre I'espai public, el transport i

I'edificacio.

Malauradament, el desplegament

d'aquesta Llei no va arribar fins quatre

anys mes Lard amb I'aprovacio del Codi

d'accessibilitat de Catalunya.

Els Jocs Olimpics i Paralimpics van

acabar de suposar I'empenta necessaria

de la cultura de I'accessibilitat dins dels

diferents serveis municipals, ja que es

van incorporar noves especificacions

d'accessibilitat des de les etapes inicials

del projecte.
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1. Accessibiiitat a Can Drago

2. Gual Barcelona . Rambla de Catalunya
En aquest context, I'Ajuntament va

aprovar I'any 1996 un Pla municipal

d'accessibilitat que marcat unes directius

d'actuacio a nivell de ciutat amb

I'objectiu d'assolir una ciutat totalment

accessible en un termini de 10 anys

i que preveu actuacions en vies i espais

publics, edificis publics i transport.

Pel que fa al transport es prenen les

mesures necessaries perque aquest sigui

accessible , corn per exemple , recanvi de

les unitats d'autobus per unitats de sol

baix, remodelacio dels entorns de les

parades amb incorporacio d'un nou

model de marquesina , incorporacio

d'andanes d'embarcament a les parades

que ho necessiten , inauguracio de la linia

2 de metro totalment accessible,

adaptacio de taxis i distribucio de les de
places d'aparcament reservades per a les
persones amb disminucio per tota la

ciutat.

seu proces habitual de transformacio i

manteniment , sense quedar paralitzada.

Aixi, el Pla s ' articula en periodes bianuals

i es desenvolupa mitjancant projectes

especifics a carrec dels diferents serveis

municipals.

Tambe es van preveure les accions

propies de millora i remodelacio urbana,

incloses en el Programa d'actuacio

municipal que , pel fet de complir la

legislacio vigent i seguint les pautes

marcades per I'Ajuntament , ja resulten
adaptades.

La inversio total prevista pel Pla

d'accessibilitat es de prop de 13.000

milions de ptes. en 10 anys , dels quals el

30% corresponen a accions especifiques

d'accessibilitat i la resta a la part de

despesa en accessibilitat dins dels

projectes de remodelacio urbana

previstos en el Pla d'actuacio municipal.

D'aquesta manera s'obtenen carrers amb

voreres de dimensions mes generoses,

amb una ordenacio coherent del mobiliari

i amb els passos a nivell necessaris,

mes comodes i transitables per a tothom.

S'adapten els edificis municipals,

independentment de la seva funcio i

tipologia, i s'hi actua de forma global.

Aixi doncs, tenint en compte
I'accessibilitat en totes les actuacions
que els serveis municipals fan sobre la

ciutat , s'assegura que la cadena de

transport de qualsevol ciutada no queda

mai interrompuda per cap tipus de
barrera arquitectonica.

No obstant aixo, queda I'assignatura
pendent de I'adaptacio de tota la xarxa
de metro construida previament a
I'aprovacio del Codi d ' accessibilitat i que
requeriria I'aprovacio d'una dotacio

especffica per part de I'Autoritat del
transport metropolita.

Ara be, s ' ha de tenir en compte que el
Pla aprovat I'any 1996 esta sotmes a
possibles variacions motivades per
criteris de prioritzacio , desviacions
pressupostaries en I'execuci6 de les
obres i canvis sorgits en el temps,
perque des que es van recollir les dades
(via publica , gener de 1996 i edificis
municipals 1994) la ciutat ha seguit el

Aixi cal destacar que es va dotar el Pla

d'un procediment propi de gestio , dirigit

pel Grup de Treball d'Accessibilitat, organ

interdepartamental dinamic que considers

que el Pla no ha de ser en absolut

inflexible , sing que pot estar sotmes a

certes modificacions segons les

necessitats del moment.

Aixi doncs, a partir de la coordinacio dels

diferents serveis municipals, es defineix el

programa anual d'actuacio a partir de les

directrius marcades pel Pla, i s'assegura

que els redactors dels projectes tenen

perfecte coneixement de la programacio

d'aquests aixi com del programa de

necessitats de cadascun d'ells.

S'assegura , doncs, el compliment dels

terminis i s'augmenta I'eficacia mitjancant

a la coordinacio de tots els agents que
intervenen en la construccio de la ciutat.

Aixo dona una imatge viva del Pla que

esta d'acord amb el proces dinamic

d'evolucio de la ciutat.

Un cop assumides les exigencies
basiques del Pla d'Accessibilitat, es
plantegen noves linies d'actuacio cap
al futur:

• Redaccio del Pla d'accessibilitat

de pares, jardins i platges.

• Incorporar al programa anual
actuacions per a persones amb

discapacitats sensorials mes enlla
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Actuacio a I'avinguda Parallel

Escales mecaniques Ciutat Meridiana

del que preveu la Llei de promocio de

I'accessibilitat i supressio de barreres
arquitectoniques_

0 Prosseguir la investigacio i promocio

de nous dissenys per a tothom.

Incrementar la participacio ciutadana

en el disseny de la ciutat, en col•laboracio

amb els serveis t+cnics municipals, per

tal de satisfer les necessitats i inquietuds
dels ciutadans.

CA Implicar el sector privat per tal d'anar

completant Iadaptacio progressiva de

tots els ambits de la ciutat.

• Fer compatible I'estetica amb la
funcionalitat, i garantir que els nous

dissenys tinguin en compte la diversitat

humana.

0 Contribuir a fer la ciutat sostenible.

En definitiva, la cultura de I'accessibilitat

ha estat assumida i enriquida pels

diferents operadors municipals donat el

seu caracter transversal i multidisciplinari.

Ara cal estendre aquesta cultura als

col-lectius professionals i empresarials de

I'arquitectura, la construccio i el disseny

per tal d'assolir la ciutat per a tothom.

Museu de Zoologia. Accessibilitat
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2.10 Xarxes • - serveis: reco llida imeumMc
• f f -

Xavier Valls

Manuel Villalante

Recollida pneumatica amb sistema mobil

i recollida pneumatica amb sistema estatic

D'antuvi, els residus solids que es

generen en arees residencials urbanes

(RSU) han estat recollits en vehicles i

transportats, corn mes Iluny possible

del Iloc d'origen, per al tractament final-

Encara que els vehicles son

permanentment modernitzats, la recollida

convencional continua tenint basicament

caracter manual.

A mes, han de tenir-se en compte els

aspectes sanitaris i mediambientals,

aixi corn els inconvenients i molesties

ocasionats durant les operacions de

recollida. En la majoria de les ciutats,

i Barcelona no es una excepcio, els

residus domestics es recullen diariarnent

amb camions, pero abans, les

escombraries s'han d'emmagatzemar,

o be en cambres generals per a cada

edifici, o be en contenidors ubicats a

I'espai public.

La utilitzacio de contenidors

indubtablement ha suposat una millora

important en el sistema de recollida

convencional, pero genera problemes

nous derivats d'ella mateixa, que ha

obligat a corregir i perfeccionar el

sistema: rentats biologics dels

contenidors, insonoritzacio dels camions,

replanteig de les ubicacions existents

i estudi de recorreguts alternatius, entre

d'altres. Cal tenir, pero, en compte que

un sistema unit i homogeni es de molt

dificil implantacio en una ciutat en club

conviuen configuracions i tipologies

urbanes tant diferents corn Barcelona.

D'altra banda, s'ha comprovat que una

part important dels treballs de neteja

viaria son consequencia d'una deficient

recollida dels residus domestics i tambe

que a mesura que el nivell de qualitat de

vida augmenta, s'incrementa el volum

d'escombraries produ'it i s'agreuja el

problema.

La necessitat de minirnitzar l'impacte

mediambiental, de millorar els aspectes

sanitaris i de controlar els costos de totes

les operacions associades a la recollida

de RSU ha fet que es desenvolupessin

sistemes alternatius als convencionals

entre els quals destaca la recollida

pneumatica.

Aquesta tecnologia, amb diverses

variants, ha estat implernentada en

diferents paisos d'Europa,

fonamentalment escandinaus i Alemanya,

aixi corn als Estats Units i al Japo.

La recollida pneumatica permet tambe la

recollida selectiva partint de la

classificacio en origen de les fractions,

es a dir, amb la col•laboracio ciutadana i

des de la compatibilitat d'aquest sistema

amb el Pla metropolita de gestio de

residus municipals (PMGRM).

Hi ha dues modalitats basiques del

sistema de recollida pneumatica de RSU,

anomenades sistema estatic i sistema

mobil. El sistema estatic, pensat per, les

arees de nova urbanitzacio i de promocio

d'habitatges, esta dotat d'una central

propia de recollida. El sistema mobil

utilitza un vehicle equipat que fa les

funcions propies de la central de recollida

i esta pensat per a arees urbanes

consolidades i casts antics.

A hores d'ara a Barcelona hi ha diversos

exemples d'implantacio, pero

especialment hem de for esment del

sistema implantat a la Vila Olimpica, del

qual es to ja una experiencia de

funcionament de mes de sis anys.

L'any 1987, Vila Olimpica SA va analitzar

la viabilitat tecnica i economica de la

implantacio del sistema de recollida

pneumatica a I'area residential de la

futura Vila Olimpica del Poblenou. Donat

el resultat positiu de I'esmentat estudi,

I'any 1989 Vila Olimpica SA va adjudicar
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el projecte constructiu, el subministrament

i el muntatge de la xarxa general.

Malgrat que la Vila Olimpica to nomes

'?.000 habitatges, la central de recollida

que as va construir es va dimensionar

strategicament per poder donar servei a

4.000 habitatges. Aixo ha permbs vuit

anys despres donar servei amb molt poca

inversio suplementaria als nous

habitatges del sector del front maritim i

de l'obertura del carrer Bilbao.

LIexperiencia adquirida ha fet desitjable la

implantacio ja realitzada, o I'estudi en

diferents sectors per tal d'implantar-la, en

zones com el carrer Gran de Gracia,

Ciutat Vella, l'obertura de la Diagonal i

Diagonal Mar, Sant Andreu-Sagrera o la

)ova urbanitzacio dels terrenys de ('antic

estadi del RCD Espanyol.

Fl sistema estatic, com l'utilitzat a la Vila

Olimpica, requereix una conduccio de

500 mm de diametre de diferents gruixos

de paret segons la carrega de residus i

aot donar servei fins a una distancia

naxima de 1.500 m. Permet recollir una

?roduccio de deixalles equivalent a 8.500

iabitatges.

Ln aquest cas es fa necessari poder

disposar d'una central fixa de 500 m' de

superficie aproximadament. mes els seus

accessos.

En els sistemes estatics els residus

s'introdueixen per comportes

d'abocament que poden estar dins dels

edificis o a la via publica. Les comportes,

mitjangant un baixant, es connecten a les

valvules d'escombraries que s'instal-len a

les plantes subterranies dels edificis o be

a ('exterior an arquetes o utilitzant

valvules del tipus compacte.

Les valvules connecten amb la xarxa

soterrada de transport que conduira els

residus fins a la central de recollida.

A cada final de ramal de la xarxa hi ha

instal-lada una valvula d'aire que permet

establir el torrent d'aire durant els
processos de recollida. La xarxa esta

sectoritzada amb valvules de

seccionament que aillen les branques
de recollida del col-lector de transport.

Dintre de la central de recollida, les

escombraries son separades de I'aire de

transport i cauen en un contenidor. Un

transportador automatic reemplaga els
contenidors plens per uns altres de buits.

L'equipament estandard d'una central

valida per a dues fractions consta

d'una valvula diversora, 2 ciclons i dos

compactadors i 6 positions pels

contenidors a mes dels equips
d'aspiracio, sistema de control i equips

auxiliars.

L'aspiracio que fa possible at transport
pneumatic es realitza amb
turboextractors connectats en serie.

Posteriorment, I'aire aspirat passa per

filtres on s'eliminen les particules de pols.

Un compressor amb equips auxiliars

subministra aire comprimit que acciona

totes les valvules situades al Ilarg de la
xarxa de recollida.

El proces de recollida funciona

automaticament, comandat pel mateix

sistema de control que reconeix cada

tipus i unitat de valvula mitjangant

programes predeterminats o be per

instruccions especifiques.

L'unica operacio que requereix ma

d'obra, es el camio que transporta els

contenidors plens al Iloc d'eliminacio.

Una vegada buits, es col-loquen de nou

dintre de la central,

Aquest sistema esta indicat per a zones

de densitat de poblacio mitjana elevada.

En cas de zones consolidades la xarxa

d'abocament s:ha de preveure a ('exterior

i en el cas de zones de nova construccio

es recomanable que la xarxa

d'abocament s'instal-li a ('interior dels

edificis.

Una altra varietat del sistema estatic es

mitjangant una conduccio de 400 mm de

diametre, que pot donar servei fins a una

distancia maxima de 800 m. Permet

recollir una produccio de deixalles

equivalent a 2.000 habitatges. En aquest

cas es fa necessari poder disposar d'una

central fixa de 200 m de superficie

aproximadament, mes els seus accessos.

El sistema mobil utilitza un vehicle que

actua com a central de recollida que des

de diversos punts de succio, i a traves de

la xarxa de conductions, a una distancia

maxima de 250 m, recull i compacta les

deixalles dipositades en contenidors

soterrats especials-

En aquest cas, els baixants verticals

estan connectats a contenidors situats an

els subterranis dels edificis o en arquetes

soterrades en cas de busties al carrer.

Els contenidors estan connectats a la

xarxa de canonades que condueix els

residus fins a un punt de succio.

Cam a caracteristica particular d'aquest

sistema, s'ha d'assenyalar clue
previament a I'aspiracio cap al vehicle

recol-lector cal procedir a una operacio

previa de condicionament de les bosses

d'escombraries que s'han de voleiar

mitjangant un fort corrent d'aire en sentit

circular.

Per aquest motiu la recollida pneumatica

mobil nomes pot ser implantada

juntament amb un tipus de contenidor

soterrat especific, que disposa de la

forma i volumetria necessaries per

executar el title complt de maniobres

de buidat. La capacitat d'aquests

contenidors varia modularment de 0,5

fins a 2 m3 i per ubicar-los cal preveure la

reserva del corresponent espai soterrat.

El punt de succio es la part de la

instal•lacio que permet la connexio amb

la xarxa soterrada estatica i el camio

recol-lector,

A partir de 500 habitatges i fins i tot

menys as pot estudiar la seva viabilitat

perque as poden instal•lar petites xarxes

segons les necessitats.

Aquesta modalitat es adequada per a

zones residencials amb poca densitat de

poblacio, petits sectors de poblacio an
zones consolidades o de nova

Busties del sistema mobil.

Carrer Gran de Gracia

Central de recollida pneumatica.

Vila Olimpica

construccio en les quals no as pot

preveure una xarxa amb continuitat per

donar servei a les zones contigues i

zones amb dificultat per trobar un espai

adequat per ubicar una central fixa.

A la nostra ciutat ('any passat va entrar

en funcionament aquest sistema at carrer

Gran de Gracia i ahores d'ara as troben

an obres diferents actuations a Ciutat

Vella.

Cam a conclusio, cal esmentar que

donades les experiencies

desenvolupades a la nostra ciutat, els

sistemes de recollida pneumatica as

consideren valids i convenients per a

diferents ambits territorials sempre que

es compleixin els diversos condicionants

i siguin compatibles amb els sistema

general de recollida de la ciutat.

Ateses les diferents alternatives que

aquests sisternes ofereixen, s'haura

d'estudiar an cada cas quin as el sistema

que s'adapta millor als diferents

condicionants particulars quan els

projectes impliquin mes de 500

habitatges.

Donat que as considera que, sempre

que sigui viable, el mes adequat as
instal-lar la xarxa d'abocament a ('interior

dels edificis, els promotors de les noves

edificacions hauran de preveure els

espais suficients per a la ubicacio de

les valvules, baixants i sistemes

complementaris an els projectes

d'edificacio.

.I
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Ricard Fayos

Circumstancies degudes ales

dimensions, la ubicacio o en ocasions la

voluntat o la consciencia del projectista,

fan que alguns edificis superin els limits

de la mateixa arquitectura per prendre

una dimensio urbanistica. Es el cas

frequent d'alguns edificis d'equipaments

d'escala de ciutat, en els quals concorren

aquests elements.

Tambe en moltes ocasions, la redaccio

d'aquests projectes es paral•lela a un pla

especial d'encaix, la qual cosa permet un

dialeg entre els dos processos i una

interaccio de les dues escales de

projeccio.

La gestacio de projectes d'aquest tipus

s'ha donat amb frequencia en els ultims

anys a Barcelona, on la creixent

importancia dels equipaments pel que fa

a la tematica i I'escala de les dotacions

ha comportat aquest tipus de dinamica

projectual.

Un primer exemple as troba al projecte

de la Ciutat del Teatre, on els edificis, per

la seva forma i posicio defineixen una

ordenacio molt autonoma centrada sobre

si mateixa amb la clara voluntat de

construir aquesta petita "ciutat" formada

per operadors culturals diversos.

Les sales d'actes del Mercat de les Flors,

de gestio municipal, han estat les

pioneres del Iloc, pero I'Institut del Teatre

i el Teatre Lliure, aixi com instal-lacions i

serveis comuns, han de constituir aquest
sistema cultural que queda clarament

expressat en el projecte.

Una actitud semblant as troba a I'edifici

de la Facultat de Geografia i Historia de
la Universitat de Barcelona. La situacio

entre edificis historics de gran dimensio a
Ciutat Vella i la necessitat de conformar

un gran espai public porten a una
tipologia mes determinada per I'entorn
que per la Iogica interna del programa de
I'edifici.

En aquest cas, I'aportacio del projecte

resideix en la forrnacio d'una tipologia

apta per a la ubicacio del programa, pero

sobretot per a la disposicio dels edificis,

de manera que es resolgui el dificil dialeg

amb I'entorn. L'espai public al davant de

la Casa Caritat, la relacio amb el sistema

de patis de la Casa de la Misericordia, o
I'entrega amb I'escala petita del carrer

Ramalleres son alguns dels temes

abordats.

Tambe en aquesta linia el ludoparc de

Nou Barris es planteja com un element

simbolic, tant pels seus requeriments de

posicio com per la funcio gairebe

"colonitzadora" de I'area de Can Drago.

Aqui, malgrat la introspeccio imposada

pel programa, I'edifici defineix faganes i

accessos que parteixen d'una clara

consciencia del Iloc: I'eix de Rio de

Janeiro, la fagana del part de Can Drago,

etc.

La tematica d'aquests grans projectes es
diversa, pero I'us cultural i docent domina

en el conjunt. A les noves facultats

situades a les Llars Mundet, la Casa de

Misericordia i el campus de la Ciutadella

cal afegir la biblioteca de ('antic Born i les

instal-lacions culturals de la Caixa de

Pensions al Museu de la Ciencia i a

I'antiga fabrica Casaramona, actuacions

d'aquesta magnitud en el camp de

I'ensenyament i de la cultura que mai no

s'havien portat de forma simultania a la

nostra ciutat.

Dintre de la tematica comercial, la

promocio particular construeix en aquest

moment el que seran els dos centres de
major dimensio de la ciutat (la Maquinista

i Diagonal Mar), mes interessants per les

dinamiques que puguin generar en els

barris on s'ubiquen que per I'encert

arquitectonic.

D'altra banda I'Ajuntament impulsa la

renovacio dels mercats de la Concepcio.
Boqueria i Sta. Caterina, que
constitueixen un impuls important en el
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r. algament de la xarxa de mercats

municipals. Els dos primers , dirigits a la

r^cuperacio i millora estricta dels edificis

iginals. En el cas de Sta . Caterina,

egint uns valors urbans fruit de la

imensio urbana que el projecte pren i

ue es comentava al comengament.

E ludoparc de Can Drago i el parc del

F,arga 2000 son els dos equipaments

I dics d'impuls privat que inauguraran un

;,pus d'activitat nova, fins ara externa a la

iutat, que per les seves caracteristiques

iguren una funcio dinamitzadora

nnportant dels barris on es desenvolupen.

quests exemples son a la vegada un

dicador del creixement de la demanda

dica, cosa que comporta una

versificacib de l'oferta i de les

mensions de les instal•lacions

creatives. Its el cas tambe dels

ulticines, que encara que aqui es

I resenten integrats en altres activitats,

onstitueixen un fenomen autonom en

tres punts de la ciutat.

l!el conjunt de grans projectes, dos

ubiquen a Montjuic i cinc a Ciutat Vella,

I qual cosa explica tambe la seva funcio

strategica dintre del proces empres per

I'Ajuntament de dotar de contingut

aquestes arees. En aquest sentit, la

ubicacio de la Facultat de Geografia en

I'ambit cultural del MACBA i el CCCB pot

deixar tancat el proces de rehabilitacio de

!a part alta del Raval, i I'ambiciosa

operacio del mercat de Sta_ Caterina

remunta la dificil situacio comercial de

1'antic mercat, que contribuira sens dubte

a una revitalitzacio de ('area comercial del

seu entorn.

La biblioteca publica que es projecta al

Born constitueix, sens dubte, un element

de reactivacio del sector de Fontsere,

que des de la desaparicio del mercat a

I'engros de fruita i verdures al

comengament dels anys 70 no trobava el

motor urba adient.

L'emplagament proper als edificis de la

Universitat Pompeu Fabra, en ('ambit del

campus de la Ciutadella, permetra una

interaccio mutua interessant.

La dimensio de cadascun d'aquests

projectes i el potencial del seu conjunt

mostren, com ja es comentava al capitol

anterior, el canvi d'escala de Barcelona

dintre del projecte per al segle XXI.

La ciutat ha guanyat territori sobre les

noves infraestructures, perb tambe ha

definit la seva vocacio metropolitana i de

capitalitat. Els grans projectes en curs

son una prova de I'avanq d'aquesta idea i

del compromis que hi tenen els sectors

public i privat.
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Ambdos projectes van tenir com a punt de partida un marc legal aprovat, i han hagut

d'encaixar-se dins d'una definicio de densitat, tipus d'ocupacio, superficie d'espais

publics, etc., definida previament...

Pero les dimensions de les dues peces, l'una al costat de I'altra, i I'acord dels

diferents actors municipals: I'Institut Municipal de Mercats, la Societat Municipal

d'Aparcaments, Procivesa, el Patronat, l'Institut Catala del Sol, Districte Ciutat Vella, e^

a dir, la mateixa oficina municipal de projectes, van permetre un dialeg que tenia com

punt de partida la critica a la situacio de planejament donada.

Es tractava de portar endavant un treball que redefines els parametres d'actuacio.

L'inici de les expropiacions i demolicions necessaries per

obrir Cambo van fer evident un error de coordinacio grew:

Els projectes d'enderroc no es pensaven ni es gestionaven en parallel als

projectes de construccio...

1 Renovacio del mercat de Santa Caterina

i obertura de ('avinguda Camba

8 Restauracio i rehabilitaci6 del mercat

del Born per a la seu de la Biblioteca

Publica de I'Estat

Aquesta idea de sal Iliure, en la realitat, feia desapareixer el record i
I'existencia real dels carrers, dels tragats... la ciutat es trencava.

2 La Ciutat del Teatre

9 Fabrica C Casaramona
3 Mercat de la Boqueria

.
Aquest es el punt de partida del treball:

4 Pla especial de la Casa de Misericordia
10 Pla especial Projecte Barca 2000 Obrir Cambo , deixar passar I'aire i la Ilum entre les escletxes...

5 Centre d'oci a Can Drag6.

Renfe-Meridiana
Entreveure ('interior d'un barri... No fer una avinguda, on les noves faganes amaguen

els darreres...

6 Centre Mediterrani d'investigacions

mediambientals de Barcelona per al CSIC

I per for aixo calia comengar redimensionant ('actual

avinguda Cambo al davant del mercat de Santa Caterina; una nova coberta ajuda a
portar I'activitat comercial al carrer i disminueix la seccio del passeig per apropar la

7 Museu de la Ciencia
,

discussio d'obertures a la cruIlla amb la Via Laietana...

Despres, I'enderroc acurat i selectiu, acompanyat de la restauracio de les faganes
que hi ha al davant del carrer Alvarez de Castro...

1

I I la proposta d'una nova construccio que vagi acompanyada d'un exercici de
rehabilitacio. Ambdos edificis a cada costat de I'obertura de Cambo son una
construccio mixta: rehabilitacio i nova planta

Aquesta proposta de construccions hibrides s'exten a tota ('area: buscar contacte real
amb els fragments existents... i a traves d'una volumetria al mes Iliure possible,
reconstruir la continuitat del carrer que travessaven la zona transversalment...

Un d'aquests recorreguts transversals havia de ser el context on
pensar la renovacio del mercat ... La continuitat del carrer Montcada, despres de creuar
Ferran, a traves de la capella Marcus, i el nou espai public del mercat... seria un
recorregut que en diriem "de Santa Maria a la Catedral_..".

Aixo ens fa pensar a articular ('espai public amb mes
intensitat al voltant de les places de Santa Caterina i de la nova de Sant Domenec...

Renovacio del mercat
de Santa Caterina i obertura
de ('avinguda Cambo

Enric Miralles

Benedetta Tagliabue

I for que la nova construccio fos quasi una consecuencia de la
reconstruccio dels diferents moments historics d'aquest (loc...

Aquestes places i construccions neixen al mateix Iloc on va
existir el convent de Santa Caterina._.

Com si d'alguna manera,
aquesta vella ciutat, per creixer, es repetis a ella mateixa...

Proposta d'intervencio al mercat de Santa

Caterina i obertura de ('avinguda Cambo

Aquestes reflexions sobre la intensitat que hi ha en relacio amb la repeticio constant
sempre han estat al voltant del treball...

Intensitat... no names densitat, es necessaria per omplir els buits.
I aixo es el que el nostre projecte vol aportar.
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Estudis volumetrics

El nou mercat de Santa Caterina

Obertura de I'Avinguda Cambo
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*: La Ciutat del Teatre

Ramon Artigues

Ramon Sanabria

Lluis Comeron

•

Des de I ' espai public

La idea de la Ciutat del Teatre sorgeix

amb la concentracio de tot un seguit
d'equipaments vinculats a I'activitat

teatral (Mercat de les Flors, Teatre Lliure,

Teatre Grec, Institut del Teatre) la majoria

dells al voltant de la playa Margarida

Xirgu, en un territori fronterer molt poc
estructurat, entre la ciutat i la muntanya

de Montjuic.

Objectius:

• Estudi de (' area afectada per

I'aparicio dels diversos equipaments de la

Ciutat del Teatre.

• Replantejar la playa Margarida Xirgu

com a espai central de la nova Ciutat del

Teatre.

• Integrar la placa Margarida Xirgu en

un sistema d'espais urbans secundaris

que proporcionin riquesa i diversitat

ambiental al conjunt.

• Facilitar la connectivitat de la Ciutat

del Teatre amb els sews voltants,

especialment el barri del Poble Sec, fent-

la al mes permeable possible, sense

perdre el seu caracter de Iloc diferenciat.

• Facilitar la relacio ciutat-Montjuic.

•

Des de I'us

Els edificis que inicialment componen

la Ciutat del Teatre s'hi han situat de

forma autbnoma, sense integrar-se,

i provocant en I'entorn la necessitat

d'ubicar una serie d'equipaments i

serveis complementaris necessaris per

optimitzar-ne el funcionament i potenciar-

ne el desenvolupament.

Objectius:

• Situar equipaments culturals

complementaris que puguin aprofitar les
sinergies que provoca la seva

concentracio.

• Situar serveis de Ileure, restauracio i

comercials que complementin l'oferta

ludica de la Ciutat del Teatre.

• Disposar d'un aparcament capaq de
donar resposta adequada a les

necessitats creades per I'aparicio dels

nous equipaments i les mancances que

actualment to aquesta area de la ciutat.

• Traslladar les edificacions

d'habitatges al perimetre de la Ciutat del
Teatre.

• Implantar xarxes de subministramen

i serveis integrades que permetin millorar

les prestacions i disminuir els costos.

•

Des de I ' arquitectura

L'arquitectura que actualment dona forms

a la Ciutat del Teatre, especialment la

dels seus voltants, no respon de forma

coherent a I'ambicios projecte que aquesl

centre d'actuacio i dinamitzacio cultural

representa. Es planteja actuar sabre les

zones amb possibilitats de renovacio per
tal de corregir aquestes mancances.

Objectius:

• Eliminar la presencia d'habitatges al

voltant de la playa Margarida Xirgu per tal
d'evitar les molesties que les activitats

publiques els comporten i poder
completar la formalitzacio d'aquest espai

central de la Ciutat del Teatre amb una

certa carrega simbolica i representativa.

• Ubicar noves construccions que

pugin donar cabuda a equipaments i
serveis complementaris de les activitats
Iligades a ('ambit de la cultura teatral
(Edifici Forum),

• Revitalitzar el teixit urba de I'entorn

proper a la Ciutat del Teatre per tal que

I'efecte dinamitzador d'un conjunt tan

important d'equipaments publics es
transmeti al barri que I'envolta ( el Poble

Sec).

Comparacio entre la planta actual (esquerra)

i la proposta (dreta)
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SECC6 1

SECCd6 2

Seccions i alcats

Imatge de la plaga central

3.2 Deu projectes urbanistics d'equipaments 141



Plante i seccio del projecte de remodelacio

3

Mercat de la Boqueria

Lluis Clotet i BaIIGs

Ignacio Paricio i Ansuategui

La desamortitzacib de Mendizabal va

permetre que entre els anys 1836 i 1840

es construis una plaga monumental en els

extensos solars que ocupava des del

1593 el Convent de les Carmelites

Descalces de Sant Josep. Va fey el

projecte Francesc Daniel Molina, que

s'inspira en les faganes de Regent's Park

i de crescent de John Nash (1752-1835),

urbanitzacions de la Regencia britanica.

Es una arquitectura harmoniosa, molt

ordenada, a la qual se superpose una

estricta columnata jonica, que suporta

una terrassa correguda de dimensions

generoses.

En aquesta place tan bonica s'instal•la el

1915 factual mercat de Sant Josep;

conegut popularment per playa de la

Boqueria. Es va cobrir amb una

estructura metal•lica que des d'aleshores

ha impedit la percepcio de la magnifica

arquitectura que I'envolta.

Antecedents

Es convenient, en apropar-se a aquesta
area de la ciutat, recorder la visia que des
d'un punt de vista mes general

plantejavem a I'estudi Del Liceo a1
Seminario redactat el 1980. En aquest
treball seminal, s'ha recolzat amb mes o
menys encert un rosari d'operacions

urbanes i arquitectoniques realitzades
resentment a la part mes alta del Berri.

En la zone que ens ocupa proposavem

una serie d'estrategies que vistes despres

de tents anys d'haver estat formulades,
creiem que mantenen vigencia.

11

d

1

La fauna a la playa de la Gardunya

Potser la mes important es la conviccio

que factual place de la Gardunya to de

repensar-se tom un tot indivisible, tan

formal cam funcional, amb el mercat de

la Boqueria.

Encara que no entra dintre de I^area

d'aquest treball, ens sembla fonamental

que tot allo que decidim per a la Boqueria

ajudi per treure la Gardunya d'aquest

estat de marginacio extreme en que es

troba des de fa tents anys.

Perque deixi de ser aquest espai residual

indefinit necessita, en primer Iloc, que el

mercat no li doni I'esquena com era i que

assumeixi amb tote claredat i eficacia que

es I'acces natural i unit de vehicles i

mercaderies.

Tambe a partir d'aquesta obsessio per la

permeabilitat d'aquesta fagana s'ha
d'entendre la manera tom s'ha resolt la

construccio que allotja els nous usos

que el programa exigeix. Un nou edifici

petit en planta (12,6 x 12,6 m) i de 20 m

d'alrada substitueix ('existent

actualment. L'escassa ocupadio i la seva

centralitat en relacio amb tot el conjunt

son les seves millors virtuts. Un nucli

d'accessos amb ascensor ocupa a totes

les plantes ('area mes Proxima a factual

I

1 1

,.^
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mercat. La planta Iliure restant mesura

90 m.

Ales plantes baixa i altell es localitza un

espai comercial . A les restants, les

diverses dependencies administratives. AI

soterrani se situen els lavabos . L'edifici,

tot de vidre , queda protegit per una serie

de lames metal • liques quan emergeix a

('exterior pel lateral i per sobre de la

coberta . La seva imatge quedara
absolutament integrada amb les noves

plaques metal^liques que substituiran

factual fibrociment i participaran del

Ilenguatge industrial.

D'altra Banda, i quan s'afronti el projecte

global de la plapa de la Gardunya, caldra
resoldre I'accesibilitat general de les

mercaderies aixi tom I'evacuacio de les
deixalles. Aixo canviara I'emplagament
actual del triturador d'escombraries i es
podra fey mes permeable, si no
desapareix del tot, el nucli d'accessos
verticals a les cameres frigorifiques

subterranies.

D'aquesta manera la nova fagana al Ilarg
del carrer Jerusalem ajudara a donar
sentit al buit de la Gardunya i
compensara la fluidesa interior del
mercat, era tan descompensada per la
importancia de I'entrada de vianants per
les Rambles.

EI portic perimetral

I

i

i

i1

^k_

^^

4 -
I^

I^

^I

Tambe en aquest projecte s'enderroca el

Aortic perimetral que uneix de male

manera les tint crugies metal-liques de la

coberta del mercat amb ('elegant Aortic

jonic de la playa. Aquesta senzilla

operacio tindra molta importancia perque

millorara substancialment la quantitat i la

qualitat de Ilum dins del mercat' per

primera vegada es podra apreciar la

dignissima arquitectura que I'envolta.

•

EI tancament

EI problema crucial de la renovacio es el

tancament del perimetre del mercat.

Aquest tancament ha d'assegurar la

proteccio alhora que ha de permetre el

funcionament diari a totes les parades en

la situacio mes semblant a factual. EI

problema el plantegen les parades que
tenen la "fagana" sota el nou limit de la
coberta o que fins i tot la sobrepassen.
EI tancament ha d'estar de tal manera

que el public pugui continuer comprant

en aquestes parades els dies que plogui.

La solucio que proposem es la col•locacio
d'un Ala fix de vidre, Ileugerament
inclinat, que partint damunt de les
parades perimetrals avanci fins a
('exterior. Aquesta nova marquesina
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transparent de 3,15 m d'algada en el punt

mes baix va penjada del sostre mateix del

mercat i evita aixi, recolzaments

incomodes.

El tancament de seguretat es continua

confiant als enginyosos mecanismes a

base de portes enrrotllables de cada una

de les parades. Unes noves portes

basculants a base de xapa metal•lica

troquelada i retallada segons les

caracteristiques de les parades contigues

tanquen els passos publics quan arriben

a la nova fagana.

i

L'entorn

Un altre canvi important es produira en el

nou mercat remodelat. Ara la relacio

confusa entre I'estructura metal•lica i

I'arquitectura comporta que quan el

mercat tanca grans zones del voltant
resten inutilitzades per a qualsevol

activitat ciutadana. Despres de la reforma

encara que el mercat estigui tancat tots
els magnifics locals col-locats als baixos
dels habitatges perimetrals podran

desenvolupar la seva activitat i donar vida

nocturna a aquesta zona tan necessitada_

Aixi cal entendre I'enderrocament de
I'edifici d'habitatges del carrer Jerusalem.

Aquest veritable tap entre les dues peces

allibera un espai que permet ampliar el

mercat a la manera de ('actual,

prolongant cobertes i estenent parades.

En totes les propostes del projecte s'ha

procurat que el nou mercat no perdi el

caracter decimononic que li dona aquest

aixopluc metallic i esgavellat que cobreix

generosament unes parades plenes de

complexitat, i tot aixo dins del marc

estricte d'una gran arquitectura. Per

aquest motiu les intervencions son

Ileugeres, quasi imperceptibles i

allunyades de convertir el mercat en un

edifici entrs corn una moderna area

comercial tancada.

El portic perimetral i el mercat
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Plante de la proposta d'ordenacio

i^ Pla especial de la Casa de

Misericordia , per a la construccio

de les noes facultats de

Geografia , Histbria i Filosofia

de la Universitat de Barcelona

Cristian Cirici

Carles Basso

Josep Sala

Xavier Vallcorba

=0614,5401^

^S,o ^Aool T.,

^^

Una mica d ' historia

D'enra que I'any 1981 els arquitectes

Lluis Clotet i Oscar Tusquets van redactar

el Pla especial "del Liceu al Seminari",

que ja preveia una ordenacio especial per

a una bona part dels terrenys sobre els

quals era es propose edificar dues

facultats de la Universitat de Barcelona,

aquest indret del Ravel ja havia sofert una

alts modificacio urbanistica a mes de la

que en aquest text avancem les idees

arquitectoniques basiques.

La pressio sobre aquesta illa coneguda

com la de la Casa de Misericordia, que,

com deiem, ha portat en pot temps a

tres plantejaments volumetrics distints,

obeeix a la convergencia de dos Pets:

d'una banda I'interes del Municipi per

poser a disposicio d'una institucio

cultural reconeguda els terrenys, de la

seva propietat, per revitalitzar el barri

portent-hi prop de set mil estudiants i

mes de tres-cents professors; i d'altra

banda, I`interes de la Universitat de

Barcelona de retornar al centre de la

ciutat les seves facultats humanistiques

per apropar-se fisicament al CCCB, al

MACBA, al Convent dels Angels, a la

Biblioteca de Catalunya, i a tantes altres

institutions culturals d'ambit national,

que es mantenen al Ravel i que son de

gran utilitat per complementar la formacio

dels estudiants.

Aquell Pla, "del Liceu al Seminari",

preveia a I'illa de la Misericordia un espai

Iliure ampli limitat per una mena de
pantalla arquitectonica de molt poca

profunditat edificable. La finalitat formal

d`aquell edifici-pantalla era de no deixar

a la vista les faganes interiors dels edificis

industrials i d'habitatges, aixi tom les
autoconstruccions incontrolades que

conformen el paisatge urba de la banda

de (levant del carrer Montalegre,

justament davant del CCCB i del MACBA.
Pero una ordenacio tan lineal i de poca
profunditat edificable no permetia
fisicament construir-hi les aules i una
biblioteca, que constitueixen una de les
parts basiques del programa de

construccio de qualsevol facultat. Per

aquestes sons, un cap signet el conveni

entre I'Ajuntament i la Universitat de

Barcelona per formalitzar la convergencia

d'interessos i retornar les esmentades

facultats humanistiques al Ravel, es va

dur a terire una primes modificacio del

Pla especial que augmentava les

profunditats edificables i compensava, en

un altre indret del mateix barri, la perdue

d'espai Iliure que comportava aquesta

operacio.

Dificultats pressupostaries i tambe una

certa manta de superficie edificable dificil

d'aconseguir sobre un terreny de

superficie limitada, van ajornar I'inici de

les obres fins avui.

Despres de prop de tint anys de

paralitzacio del projecte, la Universitat

compta amb els recursos economics

necessaris per dur-lo a terme i, per tal

d'inerementar la superficie edificable, que

com hem dit va constituir un dels motius

de la seva paralitzacio, ha comprat el

solar annex, fins era ocupat per

despatxos de FECSA i una vella central

termite, per incorporar-lo al projecte.

Idees del nou Pla

La incorporacio d'un nou solar, en el qual

ja s'estan enderrocant les constructions

obsoletes, exigeix I'elaboracio d'un nou

Pla que suposa la tercera proposta

urbanistica sobre I'illa de la Casa de

Misericordia.

En aquests moments estem treballant

intensament tent en el Pla Especial tom

en el projecte de ('edifici_

EI dialeg entre els arquitectes

responsables de I'urbanisme municipal i

els arquitectes a qui la Universitat ha

encarregat el seu futur edifici ens sembla

molt positiu en el sentit que, malgrat que

la normative urbanistica al fixer els

diferents parametres podria prescindir de

I'arquitectura dels edificis que la

materialitzen, s'ens ha encoratjat a

treballar en el desenvolupament del Pla

amb el criteri molt mes ampli de

considerar que les petites places, els
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^assatges per a vianants, i els materials i

>s textures d'aquells espais estan

^timament Iligats a I'arquitectura dels

edificis que els deiimiten.

)e la mateixa manera que les carenes de

es muntanyes i no els rius constitueixen

:Is limits de les comarques, tambe els

lmits de I'arquitectura s'haurien

1'estendre mes enlla dels edificis i arribar

iins als passos de vianants, com estem

^onsiderant en aquesta ocasio.

'_'estructura urbana al voltant de la qual

^'articula tot ('edifici es un passatge lineal

per a vianants, de nova creacio, que

;'esten entre el carrer Montalegre i el

;arrer Ramalleres. Aquest passatge

;'inicia, per la Banda del carrer

^4ontalegre, amb una Ileugera rampa (per

;alvar la diferencia de cotes entre els dos

^xtrems situats respectivament al carrer

Aontalegre i al carrer Ramalleres)

>xcavada en la plaga que es forma just

lavant la Casa de Caritat.

^I passatge esmentat, d'una Banda esta

delimitat pel cos mes Ilarg de ('edifici, i de

'altra, s'obre a una successio de places

nteriors enjardinades.

Hi ha tres punts en que ('edifici cobreix el

passatge, i es en aquests indrets en els

quals el mateix edifici el protegeix de la

pluja, on es situen respectivament els

accessos a les diverses dependencies de

^a Universitat: aules, biblioteca i

departaments.

Carrer de Montalegre

i^__---
-^.^. .

^^ ^omrs faSrtA YO .-.

®^ ^.^f. ^^lli^l^ r1E^^i
^.. a, ,^ iaii

PI0"01010 .
Vista del projecte de la Facultat de Geografia, Historic i Filosofia

EI disseny de ('edifici

Un edifici destinat a I'ensenyament

superior, pensem que ha de permetre

ladaptar-se a uns programes i unes

tecniques que poden variar diverses

vegades al Ilarg de la vida estimada del

mateix edifici.

Finalment voldriem fer esment dels

recursos arquitectonics emprats en el

projecte per tal de minimitzar-ne I'impacte

volumetric, en un entorn dens i amb

edificis mes alts que el que nosaltres

proposem. Ens referim a la proposta de
soterrar totes les instal•lacions exteriors

d^aire condicionat i no ubicar-les, com es

habitual, sobre la coberta dels edificis;

tambe proposem il^luminar la planta

superior zenitalment, la qual cosa permet

tractar d'una manera opaca aquella
ultima planta per tal que sembli que no

existeix; i finalment proposem situar Punic

cos de ('edifici que sobrepassa I'alcada

de ('entorn immediat a (`interior de I'illa.

Tanmateix. un edifici que s'hagi de

construir en un entorn forca degradat no

es pot plantejar com una continu'itat

mimetica respecte a les diverses

tipologies que I'envolten.

Consequencia d'ambdues considerations

interiors es la proposta arquitectonica

que estem elaborant juntament amb la

redaccio del Pla especial al qual hem fet

referencia i que consisteix, basicament,

en un edifici que es construira emprant

tecniques constructives modernes, una

geometric bastant elemental, i una xarxa

estructural amb Ilums importants per

facilitar una gran flexibilitat de

compartimentacio interior-
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Centre d ' oci a Can Drago.

Renfe-Meridiana

Capella Arquitectura & Design, SL

Noves tipologies

Aquest projecte preten donar solucio a

I'oferta d'oci i entreteniment en una

concentracio urbana. Es tracta, doncs,

d'una tipologia arquitectonica recent,

amb antecedents escassos i en ple

proces de generacio i expansio. L'oferta

d'oci disseminada en la trama de la ciutat

molt sovint entra en conflicte amb altres

usos veinals, provoca molesties

irresolubles i l'oferta allunyada, a

I'extraradi, exigeix desplacaments

incomodes amb la consegi ent

problematica. La gent to el dret a divertir-

se en el seu barri_ Per tant, una

construccio situada dins de la trama de la

ciutat, amb vocacio urbanita, amb
integracio a I'entorn, pero amb autonomia

operativa, es perfila corn un equipament

de servei adequat a les necessitats

socials del moment. Conceptualment,

aquest projecte intenta donar resposta al
dificil tema de l'oci, en el qua[ molt sovint

es cau en la vulgaritzacio o be en

I'estridencia. Aquest es un repte, sens

dubte, espinos, pero al qual els

arquitectes han de comencar a donar
solucio, per evitar un buit que rapidament

sera ocupat pel cartro pedra disfressat

d'eficacia.

Perspectiva de la proposta i encaix urba

0

Dignificar la tematitzacio

L'esquema conceptual de la genesi del

projecte es basa en la mateixa estructura

morfologica de la ciutat de Barcelona. La

tematitzacio inspiradora es, doncs, la

geografia mateixa de la nostra ciutat.

Seguint la seva disposicio, se situa al

nord la zona edificatbria denominada

"muntanya" (com Collserola), on s'ubica

un complex de 18 sales de cinema, que a

manera de terrasses s'amunteguen

conformant-se corn un petit puig, i on

s'alca un cim (com Montju'ic) que es la

torre de 14 plantes que allotjara un hotel.

A la part sud (litoral/port) se situa la zona

"mar", un sinuos edifici mes baix dedicat

preferentment a la restauraci6. Ambdues

zones o blocs d'edificacio resten units

per una gran playa central -el pla de

Barcelona- Iloc de trobada, reunio i vida

social i cultural. Aquesta zona queda

travessada per un tramat de vianants de

comunicacio principal inspirat en les

Rambles que connecta les dues entrades

principals al centre. El conjunt es va

esglaonant des de les faganes exteriors

urbanes cap a aquest espai central i

centrIfug.

r.

Es tracta de treballar amb una

tematitzacio abstracta i voluntaria, amb

motiu inspirador Iliure, allunyat de la

figuracio literal i dels elements

iconografics importats.

Interaccions

El projecte s'ha desenvolupat des dels

inicis amb la voluntat d'integrar totes les

etapes de disseny, des de les merament

distributives i constructives fins a

I'addiccio d'elements decoratius i grafics

finals. Es tractava d'evitar una estructura

cega que mes tard fos envaida

desordenadament peas necessaris

elements decoratius d'us comercial, per

tant, cal concebre des de la unitat de

projeccio a fi d'evitar no tant la dispersio

formal, necessaria en un projecte

d'aquestes dimensions i usos, sing, la

degradacio i la incoherencia.

En concret, tot el sistema de faganes

internes, de recorreguts suggerits, de

pannells anunciadors, de pantalles

grafiques, ha estat elaborat de manera

simultania i integrada al projecte

arquitectonic general.
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6
9 Centre Mediterrani

d'Investigacions Mediambientals

de Barcelona per all CSIC

Riera, Gutierrez i Associats

L'edifici del Centre Mediterrani

d'Investigacions Mediambientals, CMIM,

es un mes entre tots els que formaran el

Parc Biomedic/CSIC, i per tant, es

configura dins els parametres normatius

conjunts establerts, Els mes importants

son I'ocupacio (60%) i les alcades

reguladores (PB+1 basicament, si be en

alguna zona s'admet PB+2). En qualsevol

cas ('ARM en la fagana maritime es fixa

en 10 m, i en cap punt de ('edifici es

podran superar els 15 m d'alcada.

El solar to una superf(cie aproximada de

5.400 m (90x60) i caldra habilitar una

planta soterrada en la seva totalitat.

El programa s'articula, basicament, al

voltant de dependencies (laboratoris o

despatxos) de superf(cie variable, als

quals caldra afegir la zona

d'administracio i de direccio, el bar, la

sala d'actes, la biblioteca, els serveis

Proposta d'ordenacio i encaix urba

generals, els nuclis de comunicacio

vertical i una zona de carrega i

descarrega capac d'acollir tot el material

emprat en les campanyes

oceanografiques que el Centre du a

terme. Al soterrani caldra ubicar-hi tots

els magatzems i I'aparcament propi.

La primera caracteristica del Iloc i de

I'entorn es I'extraordinaria potencia i

complexitat a causa de la coexistencia

d'elements singulars i diversos. Aquests

elements son: el mar , que atorga una

dimensio d'horitzo caracteristica de

I'emplacament i una singularitat

excepcional a la fagana principal, que es

basa en el passeig Maritim. Es voluntat

del projecte capturar I'horitzo maritim i

introduir-lo fins al fons de ('edifici, de

manera que gairebe totes les

dependencies tinguin vista sobre el mar.

L'escultura - peix daurada de Frank

Gehry, que culmina el passeig Maritim i

articula ('acces al Port Olimpic, per la

seva forca es converteix en una fita

urbana cabdal. Es voluntat del projecte

no competir-hi volumetricament,

plantejant un edifici peanya que s'apropia

en benefici propi de la imatge del peix.

Cal esmentar tambe, per un canto

I'existencia propera del nou Hospital del

Mar, que planteja una interessant nova

facana sobre el passeig Maritim, i que el

projecte del CMIM recull i empatitza pel

que fa a textures; i, per I'altre, I'existenciz,

de tres edificis alts: ('edifici d' habitatges

adjacent i les dues torres altes que

donen acces al Port Olimpic. El primer es

un residu de I'antiga ordenacio urbana, i

cal confiar que desapareixera a curt

termini; les segones, son dues fites

metropolitanes que actuen en el conjunt

de I'espai comarcal. En qualsevol cas, tot

aconsella que la coberta es treballi com a

cinquena fagana del nou edifici. Per ultim

i pel fet que el nou edifici esta en un

punt de frontera i inflexio geografica

important , caldra que la seva disposicio

volumetrica s'insereixi en el perfil

topografic de Barcelona, que s'inicia a la

serra de Collserola i continua amb un

suau pendent fins la linia de la costa.

La repercussio que planteja quant a la

forma arquitectonica del nou edifici

I'analisi del programa ve determinada tans

per I'optimitzacio organitzativa interna

com per la incorporacio dels valors del

Iloc explicats anteriorment. Aix(, ('edifici

es disposa en forma de pinta oberta cap

al mar, articulant una successio de barres

i de patis, de manera que tots els

laboratoris i despatxos tinguin vista

directa a ('exterior. Els laboratoris

argumenten la primera barra perimetral, i

els despatxos, plegant-se, defineixen la

pell dels patis interiors. La fagana Ilarga

dels patis esta Ileugerament inclinada

amb vista a millorar la visio dels

despatxos mes allunyats de la fagana

maritima. Es una facana vidriada, que per

reflexio recompon tota la linia de I'horitzo

maritim. El pati de maniobres dels

camions s'interposa entre ('edifici

d'habitatges i la primera barra de

laboratoris.

Totes les circulacions es defineixen a
partir d'un rectangle perimetral, que to a

les quatre cantonades els nuclis de
comunicacio vertical.

La facana principal score el passeig
Maritim esta reculada, i s'hi disposen uns

brise-soleils horitzontals que protegeixen

les dependencies directament adossades

(bar i zona de direccio), sense ocultar mai

la visio de I'horitzo maritim. Aix( mateix, la
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coberta general del volum edificat

s'embolcalla amb un seguit de lamel•les

;i'alumini que cobreixen totalment

I'edifici, inclosos els patis, i que es

formalitzen en una mena d'umbracle total

sota el qual es desenvolupen les diferents

activitats. Aixo estalvia els elements de

proteccio solar a les faranes dels patis i

afavoreix la interrelacio de la comunitat

cientifica. Tot plegat determina una

materialitzacio volumetrica tova, difusa i

vibratbria que obliga a una constant

interaccio entre I'espai exterior i ('interior.

Les exigencies de flexibilitat organitzativa

del programa que demana un edifici

d'aquestes caracteristiques han obligat a
una modulacio total dels diversos

elements, i molt especialment de

I'estructura que es defineix a partir d'una

malla reticular, si be es mixta, de formigo
a la Barra perimetral i metal-lica a les
barres intermitges.

De la col•lisio entre el sistema estructural,

impertorbable i cristal•li, i el plegament

oblic de les far^anes en resulten un seguit

de singularitats constructives i

morfologiques que donen complexitat,

eficacia i intensitat emocional al conjunt

d'espais ^constru'its.

Tota arquitectura re-inaugura un Iloc, el

re-ordena, el re-significa i el re-orienta a

partir de la seva implantacio. En aquest

cas, es busca de fondre-s'hi sense

aspirar a presidir-lo, buscant una

apropiacio adequada de tots els sews

valors constitutius, i on la seva

exemplaritat estigui precisament en la

manera respectuosa, integradora i

sinergica de col•locar-s'hi.

A la vora de la mar, una ombra

acollidora...

Plantes del projecte

Vista de les obres

Esquema geografic

i
j,^.eewu -r.P+a
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Vista del projecte d'ampliacio i reforma 7

Museu de la Ciencia

Robert Terradas

Esteve Terradas

Des de final del segle passat existien en
aquest Iloc dues entitats: un manicomi,

Nueva Belen, situat al carrer Quatre

Camins, i la Casa de Caritat Amparo de
Sta. Lucia situada a la zona de la ronda
de Dalt.

La Casa de Caritat, comprenia dos
edificis de configuracio diferent; el mes
antic (1904-1909), obra de I'arquitecte

Josep Domenech i Estepa, es el de mes
qualitat arquitectonica. Uns anys despres

(1940) va ser ampliat amb una capella i
dependencies conventuals. En el periode
de 1976 a 1980 aquests edificis, ja
propietat de la Caixa de Pensions, van

ser objecte d'una reforma total, obra dels
arquitectes Garces i Soria, per tal de fer
el Museu de la Ciencia de Barcelona.

La segona entitat, separada de ('anterior
per una riera i un gran espai buit, consta
tambe de dos edificis amb un volum

construct bastant mes gran que els
anteriors: una esglesia i un convent-

hospici-manicomi.

L'esglesia esta fora de I'us religios des de

fa anys; el manicomi anomenat Nueva
Belen fou construct ('any 1873 i to fapana
principal al carrer Quatre Camins.

Avui dia, aquests edificis formen part del
Museu de la Ciencia de "la Caixa", i el seu
us es per a sala d'exposicions temporals,
oficines del museu, laboratoris, i per a
una escola d'informatica.

0

Idea arquitectonica del projecte

d'ampliacio

Despres de l'obertura al public, el 1980,

del Museu de la Ciencia de la Fundacio

"la Caixa", han estat renovades el setanta

per cent de les seves instal-lacions

permanents i s'han realitzat unes

quaranta exposicions temporals. Aquest

fet evidencia una dinamica dificilment

conciliable amb la superficie actual del

museu.

L'ampliacio es, per tant, una necessitat

ineludible que nomes es podra satisfer en

la mesura que la reserva d'espai

disponible sigui objecte d'un tractament

imaginatiu i tecnic de la mes alta qualitat,

conjuntant el projecte arquitectonic i els

programes del museu.

La idea del projecte preten que el

ciutada, sovint comunicador passiu de la

ciencia, participi del proces cientific i
prengui un paper actiu en el marc d'una

museografia interactiva_

Els objectius del Museu de la Ciencia

son: estimular la comprensio del public

de les ciencies, crear opinions

cientifiques, informar i formar el

coneixement cientific, i esdevenir un

espai-escenari per a la convivencia de la
investigacio cientifica, la industria i la
societat.

Es tracta, per tant, d'un equipament

cultural de primer ordre per a Barcelona.

El projecte d'ampliacio proposa, com a
alternativa a la construccio d'un gran

edifici, utilitzar tot el territori per fer un
gran PARC DE LA CIENCIA. Per aixo, es
necessari enderrocar I'esglesia i el

convent-hospici (aquest edificis no estan
catalogats ni tenen interes arquitectonic

especial) per tal de construir en el seu
Iloc una plataforma discontinua una part

de la qual es de caracter vegetal i I'altra

es superficie dura. Ambdues plataformeE

es prevenen accessibles a qualsevol

ciutada, on trobara tot passejant "pistes'

i "cites" de totes les disciplines

cientifiques.

Es sota la plataforma dura on es preveu

la construccio de tota I'ampliacio del

museu.

El museu propiament dit queda, doncs,
semisoterrat; la seva activitat, pero,
estara mes o menys a la vista des de
[exterior mitjangant artefactes miradors:

una mirada de voyeur, que intenta

despertar la curiositat cientifica de

I'espectador i fer-lo particip d'alguna
manera d'aquest gran equipament.

L'espai exterior esdeve una gran playa
oberta a tots els ciutadans amb grans
espais enjardinats com a area d'esbarjo
Iligada a His propiament museistic_

La imatge, doncs, del nou museu es el de
la ciencia assequible per a tothom, una
ciencia en evolucio i en qOestionament
perpetu.

L'ampliacio del museu consisteix
fonamentalment en la construccio de dos
volums de grans dimensions excavats en

el terreny, la coberta dels quals es troba a

la cota mes baixa de I'edifici modernista
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Plantes del projecte

actual i constitueix la gran playa oberta al
public en general.

El cos mes gran (45 x 110 m) conte

principalment les sales d'exposicions, i

I'altre cos (18 x 90 m) conte les diferents

dependencies del programa que

constitueixen els espais de serveis del

museu,

Aquests dos cosos estan separats del

terreny i entre si mitjangant tres grans

"esquerdes" lineals i paral•leles, la funcio

de les quals es, en el cas de les dues

esquerdes centrals, donar Ilum a I'espai

"perforat" interior i extreure els fums en

cas d'incendi (actuant com a exutoris). En

el cas de I'esquerda situada a la part mes

oriental, to la funcio de permetre I'acces

de vehicles a I'aparcament i als

magatzems. Una de les parets laterals

d'aquesta esquerda es la facana nord del

bloc de serveis.

Les diferents qualitats de la Hum natural

graduable que s'introdueix a traves de les

esquerdes valoren i qualifiquen aquests

volums perforats en el terreny.
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® Restauracio i rehabilitacio del

Mercat del Born per a seu de la

Biblioteca Publica de I'Estat

Enric Sbria

Rafael de Caceres

Organitzacio general i aspectes

urbanistics

EI Barn, tom a mercat central fins al seu

tancament, va donar activitat i vida

urbana a tot el seu entorn, Amb el nou us

proposat, la Biblioteca Publica haura de

potenciar en el futur una activitat

renovada en la seva area d'influencia mes

immediata.

En la transformacio urbana del barri de la

Ribera, el Born no esta sol, ja que

I'acompanyen altres peces importants i

properes que ja han generat expectatives

positives. Son la Universitat a I'Estacio de

Franca, el Convent de Sant Agusti, el

Parlament, la revitalitzacio dels centres

museistics del carrer Montcada, i la

Ciutadella, per esmentar els mes

importants.

L'encaix del Born en la trama de la

Ribera, dissenyada per Fontsere, sembla

perfecta ara amb la proposta de la

Biblioteca.

. . ...........

Fl-. i I
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La concepcio centrifuga i la imatge

d'edifici permeable pero a la vegada

hermetic s ' acomodaran facilment a les

transformations d'un programa que es

centripet, i que requereix un edifici amb

una imatge atraient , festiva , permeable,

actual i a la vegada respectuosa amb el

passat.

La Biblioteca, al Born, tindra entrada

principal unica pel centre de far^ana que

Bona al passeig del Born i a la playa

Gomercial, punt d'acces principal des de

la ciutat, i a mes hi haura una entrada

d'oficines i serveis pel centre de la fagan;

oposada de manera que es conservara

en certa manera aquest eix transversal,

que es perllonga a ('exterior amb el

passatge Mercantil, eix que es mes de

composicio de I'edifici i de I'entorn

residential de Fontsere que no viari urba

o monumental,

Seguint les (leis de composicio del Born,

es proposa reutilitzar les dues entrades

en els testers. AI carrer Fusina ('entrada

de carrega i descarrega o dels bibliobus.

AI carrer de la Ribera es podria realitzar

una eventual entrada de la sala de

projeccio audiovisual,

En consonancia amb la influencia virtual

que la Biblioteca publica exerceix sobre el

perimetre de locals dels baixos dels

edificis que el circumden, els carrers

I w,
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aterals i posteriors s'haurien de converter

'n arees de vianants amb vies de servei i

^njardinament , i millores a I ' acces de

-ianants des de I'eix oblic del passeig del

3orn, per disminuir el nivell del soroll del

ransit i generar qualitat de vida a

entorn.

^ropvsta arquitectonica

.I Born mai no ha estat i ni es actualment

rn edifice tancat , sing un espai exterior

^rotegit per una extensa coberta, i per

ins tancaments laterals definits per un

;ocol perimetral i una persiana -gelosia

iue es va repetint en tots els paraments

Jerticals del conjunt. Es una construccio

^daptada al seu us original, un mercat

ventral de fruites i verdures , un us que fa

,n segle exigia escassos requeriments

3mbientals de salubritat i practicament

yap de confort.

^s per aixo que adaptar el Born existent i

^ransformar- lo en un espai per allotjar una

biblioteca publica solament es pot fer de

dues maneres : o construint en el seu

interior albergs suficientment protegits, o

^nodificant el gran embolcall d'aquell

espai obert per converter- la en un espai

prou tancat i protegit per satisfer els

requeriments ambientals del nou us_

La proposta que es presents s'ha

desenvolupat a garter del segon canvi,

amb el convenciment que una gran

biblioteca publica pot acomodar-se amb

folganr^a dintre del conjunt treat per

I'embolcall del Born , apropiar-se amb

eficacia i respecte ('espai monumental del

seu interior amb els seus atributs i donar

un sentit nou a la seva imatge exterior

dintre de la ciutat respectant la volumetria

i qualitat de la seva coberta , aixi tom la

singularitat de la seva estructura de ferro,

canviant quan es requereixi uns

tancaments circumstancials per d'altres

mes d'acord amb al nou contingut

d'edifici,

Els criteris que han guest el

desenvolupament de la nostra proposta

son els seguents:

Amb la finalitat d'habilitar ('espai

interior de ('edifice d'acord amb les

conditions de confort i seguretat que
requereix una biblioteca de caracter

public, la proposta planteja modificar
alguns dels elements que defineixen i

delimiten el volum actual del Born.

Aquestes modifications es realitzaran

sense alterar en el que es substantial

I'aspecte exterior ni el conjunt d ' elements

estructurals de I'edifici , en particular la

coberta, els pilars i les cornises

• En relacio amb el context urba en el

goal se situa I'edifici, la proposta prioritza

la fagana corresponent a la plaga
Comercial situada enfront del passeig del
Born, en tant que espai clarament mes

obert i public . Aquesta prioritzacio preten

potenciar un canvi en factual imatge

hermetica i isomorfa del conjunt, tractant

d'aconseguir una imatge mes atraient,

receptiva i transparent mes adequada a

I'activitat que esta previst desenvolupar a

('interior.

• Amb aquesta finalitat, i onicament en

el tram de la fagana principal, es
substituira el mur de socol actual per un

tancament vitri , retardat Ileument

respecte al pla de la far^ana esmentada, i

a la vegada es proposa un gran porxo

d'entrada d'una crugia de profunditat en

tot ('ample de la seva interseccio amb la

nau transversal . Per facilitar la percepcio

de I'activitat del centre des de ('exterior

es proposa situar les arees de la

biblioteca contigues a la fagana principal

en un nivell mes baix que la plaCa i

monumentalitzar- les mitjancant la creacio

d'espais a dable altura. La proposta no

planteja moditicar el socol de les faCanes

restants i mante les actuals obertures que

interrompen la linealitat.

• Pel que fa referenda a ('interior,

('edifice s'organitza a garter duns estrats o

nivells d ' activitat derivats del programs

de la biblioteca , sense que aixo suposi

una minus en la visio unitaria del conjunt.

Els espais corresponents als deferents

nivells d ' activitat s'ordenen segons les

(leis compositives del Born i s ' articulen a

garter dels eixos majors de les naus

centrals i del creuer . En aquest context,

('espai central del creuer, sots la copula,

es configura tom a Iloc d'acces i acollida

i tom a espai de distribucio de ('edifice.

La relacio que la proposta planteja entre

els diversos espais preten optimitzar la

comunicacio entre les diverses arees de

la biblioteca, a la vegada que subratlla la

percepcio de la totalitat del conjunt del

nou Born des dels diversos punts de

vista possibles en el seu interior.

•
Descripcio general de ('edifice

D'acord amb els criteris exposats fins

ague, la Biblioteca del Born es
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Planta ( rota 3,90)

desenvalupara en diversos nivells. Un

primer nivell en soterrani , resultat de

I'excavacio total del recinte a una cota de

-3,95 m , quatre per sota de la planta

baixa actual.

En aquest nivell i en una franja paral-lela a

la fagana principal , es situaran algunes

arees de la biblioteca facilment

segregables del conjunt , que, gel fet que

no tenen sostre , seran clarament

percebudes des de la plar^a amb

I'objectiu de fer el centre mes permeable

al ciutada. La resta d'activitats en aquest

soterrani estaran ja delimitades per un

sostre que es el sol de la planta baixa

(sales d ' actes , expositions , deposits,

magatzems , manteniment).

La planta baixa , totalment a nivell del

carrer, scull I'entrada principal per la

Plata i la de personal per la cars

oposada amb els seus vestibuls

respectius , de manera que es la planta de

distribucio a totes les arees de la

biblioteca i a tots els nivells superiors i

inferiors . En aquesta planta se situen

principalment les arees d ' Informacid

general, la zona de mitjans audiovisuals i

la zona de biblioteca infantil.

Per sosre de la planta baixa i en les

quatre naus laterals es disposen unes

plataformes al nivell + 3,95 on s'ubicaran

els fops generals de la biblioteca.

Aquestes plataformes amplien la seva

amplada en direccio a la nau central per

disposar d ' un carredors de distribucio

elevats amb vistes a ('espai central en el

nivell de la planta baixa.

A mes del que s'ha descrit fins ague, es

disposen unes plataformes en la porcio

de nau transversal adjacent al creuer en

la part de I'entrada principal i en

I'oposada per allotjar els serveis interns

(oficines, administracio i arees de treball i

reunio ). Aquests nivells tambe son a la

cota +3 , 95 i es intencio dels projectistes

obstaculitzar el minim la visio transversal

del Born, sobretot des del passeig

Picasso.

Per relacionar tots els espais descrits

s'han disposat quatre torres de

comunicacio (escales i ascensors) al

costat del creuer i paral - leles a la nau

transversal . Quatre torres mes amb

escales protegides es disposen als

extrems de les naus , per a la seva

evacuacio rapida a ('exterior.

Complementariament es disposen unes

escales tangents a les plataformes de les

naus laterals per unir amb claredat i

eficacia la planta baixa amb aquestes

arees elevades on resideixen els fops

generals.

Ala vertical del cos de serveis interns hi

ha una escala gropes amb ascensor i un

muntacarregues que uneix tots els nivells

amb el soterrani i a traves d'un ample

corredor de servei, amb el magatzem de

serveis sots la zona de carrega i

descarrega , el deposit, manteniment, les

instal•lacions, etc.

Les restes trobades a les excavations

recents del subsol del Born , en les goals

ha aflorat un segment del Rec Comtal,

amb restes d'habitatges i carrers de

('antic barri de la Ribera, anterior a la

destruccio de principi del s. XVIII, seran

exhibides en un recinte apropiat, on es

posara a mes de manifest la potencia

estratografica de les Cates realitzades,

que son testimoni de la historia d'aquest

barri de Barcelona.
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Perspective de la Fabrica Casaramona
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® Fabrica C. Casaramona

Roberto Luna

La fabrica C. Casaramona fou projectada

I'any 1909 per I'arquitecte Josep Puig i

Cadafalch i construida entre els anys

1910 i 1911. Situada vora la Font de

Montju'ic, al costat de I'avinguda de les

Exposicions, dins el mart de I'Exposicio

Universal de Barcelona de ('any 1929,

ocupa una illa delimitada pels carrers

Mexic, Gimbernat, Morabos i Montfar. La

fagana SE s'orienta a ('actual avinguda

Marques de Comillas, espai obert on

conflueixen tant I'arteria principal de

transit rodat que circumval-la la muntanya

de Montjuic, com aitres centres culturals

d'especial rellevancia arquitectonica, com

el pavello Mies van der Rohe.

En el seu temps va esser un edifici

capdavanter tecnolbgicament, que va

rebre el primer Premi del Concurs

d'Edificis de ['any 1912, atorgat per

I'Ajuntament de Barcelona.

Inagurada ('any 1913, fins al 1920 es va

dedicar a la fabricacio de fiats i teixits de

coto. Les tres naus responen als tres

processos diferenciats que constitueixen

el conjunt de la produccib.

Despres de la Guerra Civil, a partir de

1940, es va usar com a caserna de la

policia Armada i posteriorment de la

Policia Nacional. Durant aquesta etapa el

carrer Montfar fou annexionat a ('edifici

mitjanpant un tancament fix.

Fou declarada Monument historicoartistic

de caracter nacional mitjangant el R.D.

248/1976, de 9 de gener, juntament amb

sis obres mes del mateix arquitecte, de

les quals cinc a la mateixa ciutat de

Barcelona, i les caves Codorniu a Sant

Sadurni d'Anoia. Este inclosa en el

cataleg del Patrimoni Arquitectonic

Historicoartistic de la Ciutat de Barcelona.

A partir de 1993, data en que la Policia

National abandona ('edifici, aquest no to

cap us concret, i en I'actualitat es
propietat de la Caixa d'Esta[vis i Pensions
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e Barcelona "La Caixa", la qual es

)lanteja com a objectiu prioritari

.,habilitar-la.

I Pla Especial de I'antiga Casaramona

roposa variar la qualificacio

'equipament tecnicoadministratiu i de

,^guretat i transformar-lo en equipament

ultural.

.n aquest sentit, I'actuacio consisteix a

tugmentar la superficie d'oferta cultural

ins assolir un total de 13.010 m' enfront

ddels 7.588,73 m' existents. L'increment

^'aconsegueix ampliant el soterrani fins

3ls limits disponibles del terreny, sempre

i-espectant la part modernista. La resta de

'espai d'aquesta planta, de nova

;oncepcio i disseny, gaudeix del grau de
'ibertat que li atorguen les solutions

,structurals posades a disposicio del

programa funcional, que fan possible

espais oberts i generosos aptes per a

funcions com hail de recepcio i acollida,

auditori i sales taller, la qual cosa
permetra mantenir la superestructura de

la planta baixa, tal i com fou concebuda

en el seu origen per I'arquitecte Josep

Puig i Cadafalch.

Tenint en compte que la configuracio de

la planta baixa de I'edifici actual s'adapta

perfectament, amb Ileugeres actuations,

al seu us com a sales d'exposicions, s'ha

concentrat aquest us en I'esmentada
planta baixa, la qua] cosa permet

conservar practicament tots els espais

existents.

Si s'accepta la necessitat de situar a la
planta soterrani els espais de vestibul,

auditori, sales de reunions i col-loquis
etc., veiem que aquesta es constitueix en
('ambit natural d'acollida del public del
nou centre d'exposicions de la Caixa.
L'acces a aquest nivell des de ('exterior
es produeix logicament des de la zona
mes oberta al voltant de I'edifici,
I'avinguda del Marques de Comillas, una
solucio que compta amb el suport de la
sinergia que li confereix el caire ludic i
generos de la mateixa avinguda, i el
caracter cultural i d'arquitectura
prominent del pavello Mies van der Rohe,
situat justament al davant.

La solucio adoptada per a I'acces
principal, tenint en compte que es fa per
un nivell inferior a I'avinguda Marques de
Comillas, consisteix en un modul exterior
que marca I'entrada al centre
d'exposicions. Aquest es un cos
d'edificacio vidriat, permeable a la Ilum i

exempt de I'edifici de Casaramona, al
qual s'accedeix des de la vorera de
I'avinguda Marques de Comillas.
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Avantprojecte de la proposta d'ordenacio
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5. Pla especial Projecte Barra-2000

Battle i Roig Arquitectes

•

El Projecte Barra 2000

El projecte Barra 2000 preten fer

compatible en ('ambit de les instal-lacions

del Futbol Club Barcelona tres

requeriments de diferent ordre:

• L'esport: el correcte funcionament

de les instal•lacions esportives del Futbol

Club Barcelona.

• El parc: I'establiment del Parc

Tematic Barra 2000 en I'entorn de les

instal•lacions del Futbol Club Barcelona.

• La ciutat : la integracio urbana del

conjunt atenent als requeriments

ciutadans de I'entorn i a la correcta

resolucio de I'accessibilitat al recinte.

Aquest hibrid d'esport, parc tematic i

ciutat es produeix a traves d'una operacio

urbanistica i arquitectonica global que

dona Iloc a un nou paisatge, producte

d'una nova topografia del Iloc, i que

permet establir en un mateix indret:

• L'entorn adequat per a un gran Estadi.

• Un parc tematic de continguts molt

especifics.

• Un gran espai Iliure per a la ciutat.

ESTADI

L- ^
IFMAFiCAMEf TS II

•

Les instal•lacions esportives del Futbol

Club Barcelona

El projecte Barra 2000 es desenvolupa

en I'entorn de les principals instal•lacions

esportives del Futbol Club Barcelona:

I'Estadi, el Palau Blau-grana i el

Miniestadi. L'Estadi i el Palau Blau-grana

son els principals motors esportius del

club i per tant tambe elements de gran

simbolisme en el nou parc. El Miniestadi

es transforma en estadi audiovisual

conservant la seva utilitzacio esportiva,

mentre que la pista de gel es mante

integrada en I'acces principal del parc

tematic Barra 2000.

•

Els altres equipaments de les

instal•lacions del Futbol Club

Barcelona

En les instal-lacions del Futbol Club

Barcelona existeixen multitud d'usos

complementaris de les activitats

esportives que s'hi desenvolupen. En el

perimetre del recinte es disposen

tanques, portes i guixetes que

requereixen una remodelacio.

L'establiment del Parc Tematic Barra

2000 produeix la necessitat d'ampliar els

aparcaments soterrats existents. La

proposta arquitectonica Barra 2000 situa
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n nou edifici per a les oficines del ---

3arga, mentre que es consolida el recinte

idependent de la Masia.

EI Parc Tematic Barga 2000

-1 Parc Tematic Barga 2000 es

esenvolupa a partir de quatre grans

:rees -Multiserveis, Motors Culturals,

3ulevard, Motors Ludics- relacionades

?ntre si i situades totes elles sota

esplanada de I'Estadi. L'acces principal

it Parc es produeix des d'una plaga

)ublica situada a la crulla d'Aristides

vlaillol i Joan XXIII, des de la qual

s'accedeix al gran hail entorn a la pista

ie gel. Una segona plaga publica situada

n la proximitat de la cruitla d'Aristides

Maillol amb Travessera de les Corts

permet I'acces independent a

Multiserveis, mentre que una tercera

plaga publica situada en la proximitat de

la cru'illa de Gregorio Maranon amb

I'avinguda de Xile permet I'acces

independent a Motors Ludics.

•

L'esplanada de I'Estadi

L'esplanada de I'Estadi defineix una nova

topografia que s'esten des del perimetre

de I'Estadi per tot I'ambit de les actuals

instal•lacions del Futbol Club Barcelona.

Aquesta esplanada s'aprofita dels

desnivells existents entre els diversos

vials perimetrals per donar Iloc a dos

situations molt diferents:

• El sobre de I'esplanada: gran

superficie d'espai Iliure susceptible

d'esser utilitzada com a espai exterior del

Parc Tematic Barga 2000, com I'espai

perimetral que requereix un estadi amb

capacitat superior a 100.000 persones, i

corn a espai public per a la utilitzacio

ciutadana.

• El sota de I'esplanada: sota

I'esplanada s'ubiquen la major part dels

nous volums plantejats en el programa

del Parc Tematic Barga 2000, de manera

que amb independencia del prograrna es

recupera la seva coberta com a espai

Iliure. pero a ('interior es pot mantenir la

flexibilitat i versatilitat formal que aquests

usos requeriran.

•

El recinte del Barga

El nou recinte de I'entorn de I'Estadi es
resol a partir d'una geometria prbpia,

producte de la nova topografia

proposada i de la voluntat de millorar la

integracio urbana del conjunt. Aprofitant

el desnivell existent entre la plataforma de

I'Estadi i els carrers perimetrals, es
proposa un edifici-socol que resol

accessos i tanques, i que conte a

('interior el programa del pare. No es

tracta d'una nova pega autonoma que

s'afegeix al conjunt, sing d'un element

integrador, producte de I'intercanvi entre

la ciutat i I'Estadi, el resultat d'una opcio

de paisatge elaborada.
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Jordi Villarroya

L'Eixample es mes que una zona de la

ciutat de Barcelona. LEixample es el

centre de la ciutat, i no names en el sentit

geografic, sing molt especialment des del

punt de vista de la seva potencialitat

economica, cultural, de nucli de negocis,

de punt d'atraccio de turisme i d'espai de

Ileure i oci. Una centralitat que no es

queda names en ('ambit de Barcelona,

sing que va mes enlla i converteix

I'Eixample en el car de tota I'Area

metropolitana.

Aquesta importancia de I'Eixample fa

essencial tambe el plantejament sobre

quin ha de ser el seu futur. El pas dels

anys ha fet perdre a I'Eixample part de la

seva forga economica, comercial i

d'atraccio en el marc de la ciutat real,

metropolitana, policentrica i diversa. Es

evident que un centre de mes d'un segle

de vida en un man canviant ha de

platejar-se quina ha de ser la seva

evolucio. No fer aquest exercici podria

portar Barcelona a una situacio semblant

a la d'altres ciutats, on els centres urbans

han sofert una regressio preocupant, que

han optat per models mes propers a la

Passeig de Gracia

Arees de rehabilitacio preferent
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ubstitucio total que al desenvolupament

;)stenible.

'arcelona viu des de final dels anys

etanta una transformacio no nomes

urbana, sing tambe conceptual. En

aquest marc, I'actuacio a ('Eixample es

un dels eixos principals, conjuntament

amb d'altres tan importants com

'obertura al mar, les noves arees de

centralitat o el tragat de les rondes.

Perque ('Eixample ha estat i es una pega

essencial de la identitat de la Barcelona

passada, present i futura.

Aquest proces de revitalitzacio de

Eixample es basa en dos objectius

estrategics. En primer Iloc, fomentar la

capacitat d'atraccio de residents, amb

mesures en ('ambit de I'habitatge, molt

especialment des de la rehabilitacio i en

I'adequacio del parc d'edificis. En segon

Iloc, incrementar la qualitat de vida al

districte amb millores dotacionals de

serveis i equipaments, que el faran mes

atractiu per viure-hi.

Aquest increment del nivell de qualitat de
vida dels residents del districte ha de ser

compatible amb la potenciacio de la

centralitat de I'Eixample. Volem un

Eixample que combini els diferents usos

en un mart d'equilibri.

El Pla de Revitalitzacio de I'Eixample tb

com a objectius basics:

Resum d'actuacions

00Dp

• Millorar la qualitat dels edificis i
habitatges a traves de la promocio

d'accions de rehabilitacio que incideixin,

sobretot, en parts estructurals i en la
millora i actualitzacio de les dotacions de
la xarxa de serveis.

• Accelerar la recuperacio dels
interiors d'illa, amb I'objectiu d'obtenir
mes zones verdes i espais d'us

comunitari que repercuteixin directament

en la qualitat de vida.

• Remodelar els grans eixos viaris de
I'Eixample, que tambe ho son de la ciutat,
i augmentar aixi la seva capacitat
d'atraccio residencial i d'activitat
economica.

• Completar la xarxa basica

d'equipaments publics i privats: mercats,

escoles, centres esportius, culturals,
ludics, residencies de gent gran i

d'estudiants_.., amb la finalitat

d'assegurar I'us residential i alhora

augmentar I'oferta de serveis i el nivell de
benestar.

• Millorar la qualitat de I'espai urba,

amb mes zones de vianants, millor

enllumenat public, mes espais verds,

menys sorolls i mes mobilitat i

accessibilitat.

• Impulsar I'extensio d una xarxa

telematica per tal d'adequar les
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Jardins de Montserrat Roig

infraestructures del centre de la ciutat a

les noves necessitats tecnologiques de In

societat de la informacio, i situar-lo en un

bon nivell de creixement i

desenvolupament economic i social.

• Promoure accions de dinamitzacio

economica de I'Eixample.

Amb I'objectiu de portar a terme aquest

pla i accelerar-ne I'execuci6, I'Ajuntament

de Barcelona va impulsar la creacio de

I'empresa mixta ProEixample S.A, corn a

instrument complementari de I'accio

municipal en aquest districte. Un

exponent mes del que s'ha anomenat

Model Barcelona de gestio local, que es

caracteritza per la cooperacio publica i

privada, tant en ('ambit economic com de

decisio estrategica.

L'activitat de ProEixample se centra en

quatre grans linies d'actuacio: foment de

la rehabilitacio i manteniment dels

edificis, accelerar la recuperacio

d'interiors d'illa corn a espais d'us public,

millora de I'espai urba, i promocio i

dinamitzacio economica de I'Eixample.

•

1. Fomentar la rehabilitacio i manteniment

dels edificis, potenciant aixi el caracter

residencial del districte i el

redescobriment d'un magnific patrimoni

arquitectonic.

PIaGa Letamendi
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Per aixo s'ha treat I'Oficina de

Rehabilitacio, que ofereix un servei

integral que permet a I'usuari realitzar

totes les gestions necessaries per

rehabilitar un edifici, i alhora actua com a

finestreta unica en la tramitacio dels ajuts

i subventions que ofereixen les

administracions publiques, i dels que es

deriven dels vint-i-cinc convenis signats

entre ProEixample i altres empreses i

irstitucions per afavorir la rehabilitacio a
I Fixample i fer-la mes facil, mes rapida i
w 6s economica.

La campanya de rehabilitacio ha volgut

ircidir especialment en tres zones del
districte -Sant Antoni, Sagrada Familia i
Fort Pienc- ates que el seu part d'edificis
to mes antiguitat i hi ha una manta de
manteniment important. Aquests sectors
han estat declarats Arees de

Rehabilitacio.

indicadors economics i d'activitat de
oficina de rehabilitacio demostren que
ha activat la rehabilitacio d'edificis a

I'Eixample i que comenga a existir una
censcienciacio de la importancia de
mantenir els edificis en bon estat.

L'any 1995 la inversio privada en

rehabilitacio a I'Eixample era de 1,957

milions de pessetes. L'any 1998 ha estat

de 4.500 milions de pessetes.

•

2. La recuperacio dels interiors d'illa es

d'importancia cabdal per equilibrar

I'entramat de I'Eixample, mancat de

grans espais d'us public i de zones

verdes a causa de les modifications fetes

sobre la idea original de Cerda.

La gestio urbanistica per obtenir aquests

espais es complexa i requereix cercar

formules especifiques per a cada cas,

ates que ('instrument urbanistic que

facilitaria aquesta tasca, essencialment la

modificacio del Pla General Metropolita,

no es a I'abast del municipi.

L'actuacio de ProEixample per obtenir

aquests espais s'ha basat en

I'establiment de convenis amb promotors

i operadors privats que cedeixen part de

la seva propietat com a espai public, en

la inversio del seu capital social, mil

milions de pessetes, en la compra de sol

que facilita l'obtencio d'equipaments i



Carrer Marina

d'interiors d'illa, i impulsant propostes

puntuals de modificacio del planejament

urbanistic.

Malgrat les dificultats , l'impuls es clar.

Avui I'Eixample to vuit interiors d'illa

oberts al public , 14.000 m ' d'espai ja

guanyat . Hi ha quinze interiors mes, ja

assegurats i en fase de recuperacio, es a

dir, 27 .000 m ' mes, que sumats als

anteriors configuren, per a I'Eixample, un

mosaic verd de superficie equivalent al

Parc de I'Escorxador.

0

3. Executar les inversions previstes en el

Pla d'Actuaci6 Municipal per millorar

I'espai urba. Els darrers quatre anys,

s'han invertit quatre mil milions de

pessetes destinats fonamentalment a

transformar els grans eixos viaris del

districte i a millorar la qualitat urbana.

S'han iniciat actuacions corn la

remodelacio de la Gran Via, el passeig de

Gracia, el passeig de Sant Joan, el carrer

Arago, el de la Marina, i el d'Enric

Granados; aixi corn la regeneraci6

d'altres espais urbans de I'Eixample.

Aquestes actions en el futur han de tenir

continuacio en I'acabament de tot el

tragat d'aquests grans eixos o amb l'inici

d'altres corn I'Avinguda de Roma.

r

4. Impulsar la promocioi la dinamitzacio

economica, perque I'Eixample es el ritme

de Barcelona.

La tasca de ProEixample es actuar corn a

dinamitzador i catalitzador d'iniciatives

publiques i privades per tal de promoure

el districte corn a centre de negocis,

comercial, turistic i de Ileure, i millorar la

seva competitivitat amb vista al futur.

Podem concloure que revitalitzar

I'Eixample, preparar-lo per als reptes del

nou segle, es un projecte a Ilarg termini

que sols sera possible amb la participacio

de tots els implicats. Som nomes a I'inici

d'aquest proces, amb alguns resultats ja

evidents i amb simptomes clars de canvi

de tendencies. Cal consolidar-les i

continuar amb el mateix ritme i la mateixa

complicitat publica i privada.
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"WITMINIIIIIIIN

Jordi Carbonell

L'Eixample, en els seus 140 anys

d'historia, ha passat de ser el que el seu

nom indica, es a dir, I'eixample extramurs

de la ciutat, a ser el centre de Barcelona,

que es el centre de I'area metropolitana,

que es el centre de Catalunya pel que fa

a Ia major part d'indicadors de poblacio i

d'activitat economica.

Les seves 750 hectarees d'extensio

acullen mes de 24 milions de metres

quadrats de sostre, amb I'espectacular

index d'edificabilitat brut de 3,25 metres

quadrats de sostre construct per cada

metre quadrat de sol.

Aquesta superficie de sostre acull

125.000 habitatges, on viuen 246.000

habitants, 20.000 locals d'activitat

economica i 65.000 places d'aparcament,

en el que s'ha convertit en el conjunt urba

mes dens del pals.

AI llarg d'aquesta evolucio, I'Eixample

tambe ha passat de ser un districte dotat

de les millors infraestructures,

equipaments i espais civics del pals, a

veure corn el continuat creixement de

Barcelona i la continuada densificacio el
convertia en el conjunt urba mes distant

de qualsevol espai natural i amb menys

espai Iliure: I'ultim recompte de superficie

destinada a espais verds a la ciutat
calcula una mitjana de 6,18 m' per
habitant a Barcelona i 1,86 m2 per
habitant a I'Eixample.

Paral-lelament, la seva centralitat i I'eficap
xarxa viaria n'han fet una area d'intensa
activitat. Es reprodueix aixi la

Evolucio de les ordenances

d'edificacio a I'Eixample
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Ordenanga de parcel-la

(1860-1867)

Les primeres ordenances

d'illa de cases (1891-1924)

transformacio historica d'un nucli urba
creat per millorar la qualitat de vida d'un

centre excessivament dens i ple

d'activitat que, despres de complir

I'objectiu durant un Ilarg per(ode, es
converteix en centre excessivament dens

i ple d'activitat.

Aquestes constatacions no son noves i j,

fa prop de 20 anys que la ciutat treballa

per millorar la qualitat de vida de
I'Eixample, si be no ha aconseguit

d'obtenir millores tan evidents com les

realitzades en altres districtes de la ciutat

a causa, basicament, de les altes

densitats d'edificacio i d'activitat que s'h
produeixen, i a I'elevat cost que aixo
comporta en les interventions urbanes.

Les diferents actuacions que s'hi han

realitzat els darrers anys utilitzen els
diferents instruments d'intervencio de qu€

disposen les administrations pObliques

per tal de millorar la qualitat de vida als
nuclis urbans: el planejament urbanistic,
la gestio, I'obra publica i Ia pol(tica de
subvencions.

• L'esponjament edificatori i de les
activitats no residencials a Ilarg termini, a
traves de la modificacio de les
ordenances de construccio en el sent it de
rebaixar les possibilitats d'edificacio.

La primera accio que es va dur a terme
en aquest sentit es el mateix PGM, vigent

des del 1976, que redu'ia les possibilitats
d'edificacio anteriors tant pel que fa a la
fondaria edificable (la superficie teorica

Les ordenances congestives

(1924-1976)

Inicialment I'ocupaci6 de Ocupacio d'illa del 73,6% Ocupacio del 73%. L'algada es
I'edificacio era el 50% de Ia (profunditat edificable 28 m). de 24,4 m (permet PB + 7, atic i
parcel - Ia. L'algada passa dels 16 m L'algada de 20 m inicial passa a sobreatic ). En el pati I'algada es
inicials als 20 m. Cap al final 23 i el pati s ' ocupa fins a 4;4 m de 5 , 5 m, amb casos de
I'ocupacio s'estableix en el 70 % d'algada possibilitat de zigurat per sabre

d'aquell limit

L'ordenanra del PGM

(1976-1986)

L'ocupacio es del 70% i I'algada

de 20,75 m. L'edificacio del pati

es de 4,5 m i continua sense

regular el nombre de plantes

soterrani . Planteja una solucio

polemica de Ia planta entresolat



Ordenanca vigent

Un cas d'aplicacio de l'ordenanga de 1989

C/ Valencia, 307

dels patis d'illa va passar del 27 al 30%
de la superficie global de I'illa), corn a
I'algada (es van reduir el sise i sete pis i
els atics).

L'Ordenanga per a rehabilitacio i millora

de I'Eixample de 1986, encara vigent a
pesar de les vicissituds judicials de la

seva successora de 1994, va reduir una

mica mes I'edificabilitat en obligar a

deixar Iliure i enjardinat el cor del pati

interior de cada ilia.

Aquesta ordenanga, a mes, va intervenir
intel•ligentment en un altre aspecte

fonamental, com es el dels usos i
activitats, en prohibir la instal•laci6

d'activitats economiques en els pisos

superiors al primer dels edificis no

destinats integrament a oficines, Aquesta

regulacio es va demostrar eficaq perque

va contribuir a evitar la consolidaci6 de

I'Eixample central com un espai

unicament de negocis i a recuperar I'us

residencial d'aquesta zona. Tambe va

tenir un paper important en la modificaci6

d'aquesta tendencia la constituci6 i

consolidaci6 de les noves areas
d'activitat de I'eix plaga d'Espanya-
Numancia i, en menor mesura, de la Vila
Olimpica. D:aquesta manera s'ha

estroncat la preocupant tendencia a la

terciaritzaci6 que havia mostrat

I'Eixample en els anys precedents i as
contribueix a la millora de les condicions

de I'us residencial.

Actualment, el planejament s' utilitza

d'una manera mes puntual i amb

objectius a termini mes curt. Duna banda

es va detectar I'existencia d'una petita

serie d'equipaments col-lectius tant

publics com privats, que tenien la
qualificacio urbanistica de residencial

(clau 13a). D'altra banda, es coneixia
I'existencia de solars qualificats
d'equipaments (clau 7) que no trobaven la
via del seu desenvolupament ni a traves
de la logica del mercat d'equipaments
privats ni a traves de la demanda social
d'equipaments publics. A partir

d'aquestes constatacions, s'ha iniciat la
tramitaci6 de modificacions puntuals del
PGM per tal d'adequar el planejament a

aquesta situaci6, amb el triple objectiu

d'adequar

la qualificacio urbanistica a I'us real dels
equipaments mencionats, de donar

sortida al desenvolupament de solars

bloquejats i d'obtenir nou so[ d'us public

al ('interior d'algunes illes, amb el

conseguent guany de qualitat de vida.

Aquesta manera d'utilitzar el planejament,

que podriem qualificar d'afinada, planteja
una serie de problemes de gestio que cal

resoidre de manera simultania a la

redacci6 del planejament.

En efecte, en modificar la qualificaci6

urbanistica d'unes finques urbanes,

encara que es mantinguin els equilibris
previstos pel planejament general entre

sistemes i zones, as modlfiquen els valors

patrimonials de les finques afdes: les

que passen de sis_ema d'equipaments i

dotacions a zona en dens:ficaci6 urbane

veuen incrementat el seu valor. ii les que
queden modTcades en sentit contrari. el

veuen disminuir. Err consequencia. cal

instrumentar els doc:un7ents necessaris

per tal que aquestes variacions

patrimoni'als quedir
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L'unic sistema d'equidistribucio de les

carregues i beneficis derivats de la

modificacio del planejament es a traves

d'una unitat d'actuacio voluntaria i

discontinua, que avalu'i els increments i

les disminucions patrimonials de cada

finca i n'estableixi les compensations

economiques pertinents, atesa la

impossibilitat de procedir a
reparcel•lacions fisiques de finques

situades en diferents punts de I'Eixample.

Aquesta equidistribucio a traves de

compensacions economiques requereix,

per tant, la unanimitat de tots els

propietaris que hi intervenen, aixi com

I'aportacio de les garanties necessaries

per tal d'assegurar que els que surten

perjudicats per la modificacio del PGM

cobraran efectivament la compensacio

que els correspon un cop la modificacio

hagi aconseguit I'aprovacio definitiva.

No cal dir que aconseguir aquesta

unanimitat requereix enormes esforcos de

persuasio que no sempre es veuen

recompensats amb ('exit.

• L'obtencio de nous espais d'us

public a traves de la gestio urbanistica.

Fa uns anys es van poder recuperar els

grans espais del part de I'Escarxador i

de I'entorn de I'Estacio del Nord a traves

de I'adquisicio de grans finques

ocupades per activitats obsoletes. Ws

recentment, el mateix procediment ha

permes I'obtencio d'una altra important

superficie de sol a I'entorn de la playa de

les Glories, de la qual s'esta estudiant i

debatent el projecte d'urbanitzacio amb

la intencio d'iniciar les obres dintre de

I'any 2000.

Aquestes grans actuacions, juntament

amb el Parc de I'Espanya Industrial, situat

al limit del districte, han permes dotar els

extrems de I'Eixample de parts urbans.

Pero la inexistencia d'altres grans espais

susceptibles de ser adquirits o expropiats

amb I'objectiu de destinar-los a us public

ha obligat a desenvolupar altres sistemes

Els jardins Manuel de Pedroio

de gestio, per tal d'obtenir petits jardins
interiors d'illa i solars per a la construccio

de nous equipaments publics necessaris

per completar els mapes sectorials

previstos i millorar les dotacions d'espais

Iliures propers als habitatges, dels quals

I'Eixample esta especialment mancat.

Eis jardins Cesar Martinell
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,quests altres sistemes de gestio s'han

,ipartat sovint dels sistemes establerts

per la legislacio urbanistica per entrar en

a via dels convenis o be di

i via mercantil a traves de contractes de

ompra-venda de sal.

_a via conventional ha estat util per

:zprofitar els canvis que s'han produ'it en

a valoracioale darrers ant's pel que fa a l

de les activitats de lee plan

molts carrers de I'Eixample. L'aparicio de

lee naves grans superficies comercials

com L'llla o Glories, Iligat
als

canvis en

celoniehabits de consurn dels barns,

han contribu'it a minvar I'atractiu i el valor

dels baixos comercials en els carrers

allunyats del centre del districts: Aquest

fen omen ha estat constatat per

enombrosos promotors immobiliaris qu

es veien amb dificultats per vendre els

baixos i els sews altells, inclius despres

d'haver acabat la vends dels pisos.

Aquesta circumstancia ha permrs
lirconvencer alguns promotors per estab

convenis de cessio a I'Ajuntament

d'interiors d'illa, confiant que la millora de

la qualitat de vida de I'entorn tambe

contribuiria a millorar el prates de vends

dels habitatges promoguts.

A traves d'aquests convenis de cessio

s'han obtingut alguns jardins publics, la

cessio dels quals no estava obligada pel

planejament, corn son els de Montserrat

Roig, Manuel de Fedrolo i Sebastia

Gasch.

El cas mss emblematic de I'obtencio de

sal public a traves de la intervencio

directs en el rnercat del sal es el que

s'esta desenvolupant a I'illa delimitada

pets carrers Sorrell, Diputacio, Viladomat i

Conseil de Cent, en la finca fins fa pot

ocupada per I'Asil de lea Germanetes

dels Pobres.

La finca, que estava en vends, esta

qualificada parcialment com a sistema

d'equipaments i dotacions i parcialment

com a zona en densificacio urbana.

L'existencia, a ('interior de fills, d'una

vegetacio de molts edat {entre 70 i 100

ant's en alguns casos), feia particularment

Ilaminer aprofitar I'ocasio per obrir aquest

jardi a I'us public.

L'operacio en curs tindra quatre fases: la

primers ha consistit a adquirir el conjunt

de la finca entre ('Hospital Clinic i

ProEixample. La segona consisteix a

modificar el planejament a traves d'un pia

especial que qualifiqui com a jardi public

('interior de I'illa, i establir un acces a cel

obert des del carrer que legitimi I'us

hospitalari de la superficie qualificada

d'equipaments adaptant lee ordenances a

lee necessitate d'edificacio especifiques

d'un centre com ('Hospital Clinic i,

ue optimitzi I'ordenacio delfinalment, q

sostre residential.

fase consistira en laLa tercera

segregacio del jardi public i la seva cessio

a I'Ajuntament.

Finalment, la quarts fase sera la vends a

traves d'un concurs de la nova finca

edificable, que permetra a ProEixample

recuperar la inversio feta amb la compra.
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,Aquesta manera de for permetra
continuar obrint nous jardins, modestos
pero enormement utils, com els que ja
s'han obert a la casa Elizalde, a la Torre
de les Aigues o al Palau Robert, si be les
oportunitats son limitades.

• La reconstruccio dels espais

publics existents per tal de millorar-ne la
utilitat, a traves de les obres
d'urbanitzacio i de construccio de nous
equipaments.

El Pla de Vies de 1985 va establir la poca
funcionalitat dels carrers en diagonal en
el conjunt de la xarxa viaria de I'Eixample,

i va permetre iniciar les remodelacions de
les avingudes Mistral i Gaudi, a les quals
van seguir la de Josep Tarradellas,

parcialment realitzada, i el carrer de Ribes
on s'han comencat les obres recentment.

En un futur proper, I'avinguda de Roma,

sobre la qual ja s'han iniciat els estudis.
seguira el mateix cami de remodelacio
amb I'objectiu de millorar I'us que en

pod en fer vianants i veins.

L'estudi detallat del transit de la ciutat
tambe ha permes for mes humans i
amigables per als vianants una colla de
carrers. En aquest sentit destaquen
I'eixamplament de les voreres del carrer
Arago que va ser possible despres de la
reduccio del transit afavorit per I'obertura
de les rondes, el tractament del carrer
Enric Granados, que ja to acabada la
primera fase i en construccio la segona,
dels carrers Llanca, Marina, i I'entorn del
mercat de Sant Antoni, actualment en
execucio, i la reordenacio de la Gran Via i
dels passejos de Gracia i de Sant Joan.

0 L'estimul a la millora i la
conservacio del patrimoni construct, a
traves dels ajuts a la rehabilitacio.

Fins ara he fet referencia a I'espai public,

que es el Iloc de trobada dels ciutadans,
pero la qualitat de vida comenga a
I'habitatge propi i I'envelliment del

patrimoni edificat de I'Eixample fa clue
una nombrosa part dels seus habitatges

no disposin de les comoditats que avui
considerem normals, o be que es detectin

deficiencies estructurals o de
manteniment on els edificis. Amb

I'objectiu d'impulsar millores on aquest
sentit es van crear les subvencions que
aporten diners procedents de les tres

administrations publiques per a la millora
de les condicions dels habitatges.

Les subvencions municipals s'adrecen

majoritariament a la millora de les
condicions de manteniment i seguretat de
les facanes i dels elements que tenen una
incide'ncia en I'aspecte exterior dels
edificis, com son els retols, les antenes o
les cobertes amb els diposits i caixes
d'escala.

Les subvencions de la Generalitat, que

poden sumar-se ales de I'Ajuntament, se
centren en les patologies estructurals.
Finalment, les procedents del Ministeri,

que tambe son gestionades per la
Generalitat, estan obertes a qualsevol
obra de rehabilitacio o millora dels
habitatges i dediquen una especial
atencio i recursos a les Arees de
Rehabilitacio que es van definir als barris
de Sant Antoni, la Sagrada Familia i Fort
Pienc, en els quals I'envelliment de
I'edificacio era mes preocupant.

Fins aqui s'han comentat les actuations
passades o en curs, pero as important
anar avaluant les experiencies i anar

pensant en les que hauran de venir
despres.

La reurbanitzaci6 de I'espai public:

el passeig de Gracia i la Gran Via
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,rec que as pot fer una valoracio molt

,ositiva de les obres de reurbanitzacio

xecutades: han estat ben acceptades

,er la immensa majoria de la poblacio i

o consta que hagin entorpit, mes enlla

els inconvenients derivats de la mateixa

xecucio de les obres, cap de les moltes

ietivitats que tenen I'Eixample com a

:scenari. Igualment positiva es la

aloracio de les campanyes de

habilitaci6, si be els tragics accidents

-assats indiquen que s'haurien hagut de

omengar abans.

.es recuperacions d'interiors d'illa per a

is public comencen a tenir una valoracio

7enys unanime: mentre que les families

mb fills petits i una part de la gent gran

Is aprecia enormement i els utilitza amb

irequencia, alguns veins consideren que

A soroll que s'hi genera es molest,

especialment quan es fan obertures a

tota alpada que permeten I'entrada de la

emor del transit rodat en els oasis de

:)au que son molts interiors d'illa. Aixi,

..ma part del veinat enten que ('ideal

d'interior d'illa no es el jardi public, sing el

privat. De fet, I'evolucio a llarg termini

dels patis d'illa privats derivats de

'aplicacio de la nova Ordenanga especial

de I'Eixample, d'imminent aprovacio, fa

preveure un equilibri entre els dos tipus

de jardins.

La situacio de les activitats requerira en el

futur un seguiment detallat per poder-ne

avaluar I'evolucio i prendre les mesures

adients. Pel que fa al mercat de les

oficines, que va passar una epoca
d'estabilitzacio a I'Eixample i de crisi en
altres arees de la ciutat, caldra estar atent
al fet que la disminucio de I'oferta vacant

que s'ha produit en els darrers dos anys

no faci rebrotar la pressio contra I'activitat

residential del districte.

Pel que fa a I'activitat comercial, crec
excessive la concentracio de la playa de

Catalunya amb la recent o propera

inauguracio de El Corte Ingles al Portal
de ('Angel, el Triangle a la cantonada de
Pelai, i Marks & Spencer a la de la
Rambla. Segur que convindra seguir de
prop els seus efectes, tant els de
congestio en el seu entorn immediat com
els de decadencia en arees mes

excentriques de I'Eixample.

Finalment, hi ha una utopia que aviat
caldra comenpar a pensar com ens hi

posem per acostarnos-hi: la d'aconseguir

que tots els terrats de I'Eixample es
converteixin en jardins semblants als de
la casa Cambo o al d'aquell edifici del
carrer de Lluria, amb un pi que ensenya el
nas per sobre de la fagana.

Amb aquest seguit d'actuacions en

camps tan diversos com els que s'han

descrit, es probable que es pugui

mantenir el cor metropolita en un bon
estat de funcionament des dels diferents
punts de vista -residencia, activitat

economica, transit, Ileure, equipaments

col•lectius- sense haver de recorrer a les

grans operations que han requerit tants

centres urbans que s'han deixat envellir

fins a esdevenir marginals malgrat la seva

centralitat. Aquestes actuations, sovint

petites, pero constants, que demanen

cada cop mes precisio i mes imaginacio,

son les que haurien de permetre de
mantenir vigent una de les realitzacions

mes importants de l'urbanisme mundial

de segle XIX.

La reurbanitzacio de I'espai public:

Is carrers Arago i Enric Granados
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En la decade dels noranta s'han anat

configurant poc a poc programer de

reconstruccio de barris sencers de la

ciutat que, a partir de planejaments

especifics sempre en forma de PERI,

s'han anat ajustant sovint a les

possibilitats reels derivades de

determinats models de gestio. Les

experiencies son diverses i disseminades

a la ciutat. Els agents tambe. Pero des

del 1992 I'Institut Catala del Sol ha anat

adquirint un important protagonisme en el

lideratge de la remodeiacio d'alguns

barris fins al punt de conformer un

programa especial en el qual el model, o

les bases, son form similars. Es

I'anomenat Programa de Remodelacio de

Barris de I'Institut Gatala del Sol.

Tres son les caracteristiques que podriem

distingir com a mes rellevants en aquests

programes:

1/ivendes del Governador

• EI manteniment de la poblacio.

Aquesta es la caracteristica fonamental

de tot el programa i la que done sentit

social a I'esforp que suposa la seva

execucio en termes economics i de

gestio. Aquest compromis sovint

condiciona fins i tot el model i la forma

urbane perque es refereix, no tan sols al

desti dels Hour habitatges definitius, sino

tambe a I'allotjament provisional al Ilarg

de I'execucio de les obres. I tambe a

aquest compromis van Iligades form

decisions de I'Administracio: el preu, les

condicions de pagament, les

subvencions, el tancament del cens, el

blindatge enfront de Hover ocupacions

especulatives, etc. EI model social del

barri futur es, per tent, molt semblant al
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3rigen del treball pero que sovint son

ssencials per generar el nivell suficient

1'autoritat que tan sols el coneixement

,ot conferir. Aquesta caracteristica del

rograma porta a la creacio d'equips de

estio especifics per executar un treball i

^n la seva definicio conte la seva propia

mitacio. L'abast del treball d'un equip es

.:om a maxim aquell que permet la

i,ansferencia del coneixement de cada un

_iels problemes suscitats entre tots els

;eus membres. Sobrepassar aquest nivell

significa convertir-se en administracio

distant i, per tant, allunyada del problema

real i menys respectada pels beneficiaris

de la remodelacio. Es tracta de garantir

una gestio de trinxera enfront d'una altra

mes distant que en to colloquial

denominem "de moqueta".

0 La complicitat dels afectats

fonamentada en una transparencia

informativa absoluta i un dialeg

permanent. Des de I'origen, cal tenir

certament en compte -no tan sols com
una questio purament formal- els usuaris

definitius. No es tracta en aquest cas
d'operacions urbanistiques de la ciutat
que tenen, com a consequencia,

I'afectacio d'uns ciutadans als quals cal
compensar pel seu sacrifici. Es tracta, al

contrari, de remodelar, de refer un barri
que per diverses raons ha quedat obsolet
i sense uns minims de viabilitat futura. La
resta de la ciutat no es beneficiaria, sing
solidaria amb el proces. Per tant, el que
no tindria cap sentit es irnposar un
proces contra els presumptes
beneficiaris. Per evitar aixo, i per garantir
els resultats reals, Tunica via es la
identificacio dels interlocutors socials, la

comunicacio permanent amb ells, la
transparencia informativa a tots els
afectats (puntual mitjanpant els mitjans

habituals i permanent en I'Oficina de
gestio del barri) i l'organitzacio d'un

calendari de reunions periodiques que,

des del punt de vista dels veins,

garanteixi el seguiment social del proces.

A aquestes tres caracteristiques de la

gestio de remodelacio de barris cal

afegir-hi una quarta que es condicio

imprescindible per garantir el bon resultat

final: la concertacio institucional o

administrativopolitica entre les diferents

administracions implicades. En aquests

casos sempre es bo involucrar els tres

nivells d'administracio: la de I'Estat per tal

d'obtenir recursos economics addicionals

o especials atesa la singularitat i

I'especificitat d'aquests processos_ La de

la Generalitat, ateses les seves

competencies plenes en materia de

politica d'habitatge de promocio publica, i

el problema central, fonamental,

practicament unit d'aquests barris es,

precisament, I'habitatge. La de

I'Ajuntament perque es tracta de

I'administracio mes propera al territori i al

ciutada, aquella amb competencies, a

mes a mes, en la definicio de I'espai

public i dels serveis. Sense un pacte

institutional entre aquestes tres

administracions, be en un sol document

(com en el cas de les Vivendes del

Governador), be en documents parallels

signats dos a dos (com en el cas de la

Via Trajana i el Polvori), no seria possible

garantir els resultats de la gestio. Aquests

territoris han de gaudir del consens per

fer front a les greus problematiques que

la seva transformacio comporta 1 que

sovint necessiten superar entrebancs

administratius de procediment en els
temes mes senzills.

La Oficina de Remodelacio de Barris de

l'Institut Catala del Sol es un instrument

de gestio que s'ha anat creant amb

aquestes caracteristiques a partir de I'any

1992. En aquella data es disposava del

primer conveni entre les tres
administracions esmentades abans per a

remodelar (es a dir: desfer i tornar a fer) el

barri de les Vivendes del Governador al

Verdum. Convinguda la necessitat de la

remodelacio total i les seves

caracteristiques, es va pactar una

distribucio de rots entre administracions:

el Ministeri d'Obres Publiques (de Foment

d'enca el 1996) hi posaria diners a fons

perdut. L'Ajuntament de Barcelona

redactaria el planejament, aportaria alguns

sols propers per comptementar el

programa i assumiria el cost de la

urbanitzacio tant provisional com definitiva

i entenent com a tal tant les

infraestructures com I'espai public.

Finalment, la Generalitat, mitjangant

I'Institut Catala del Sol, assumiria la gestio

del programa i la coordinacio de les

inversions, construiria els nous habitatges

i garantiria el reallotjament, tant

provisional com definitiu, de tots els veins

afectats. Es a partir d'aquest conveni que

distribueix rols i responsabilitats que, per

part de I'Institut, s'encarreguen les

tasques assumides per la Generalitat a

una empresa de gestio que treballa per

compte de i en representacio de I'Institut,

i es crea la primera Oficina de Gestio de

Vivendes del Governador en el barri

La tacana de aarri de a cnda ce vau

3.5 Barris en remodelacio a Barcelona 169



laLeix. Tres anys despres, amb una

trajectoria suficient per valorar el model
de gestic delegada com a positiu,
I'Oficina assumeix la responsabilitat de
gestionar els PER de la Via Trajana i el
Polvori , el primer a cavall dels termes
municipals de Barcelona i Sant Adria, el

segon a ('area de la muntanya de
MontjuIc. Neix aixi ('actual Oficina de

Remodelacio de Barris de l'Institut que,
amb una oficina central al barri de

Verdum, disposa de centres d'atencio als

altres dos barris que tmbe gestiona.

Si be els origens, les caracteristiques i els
trets generals del model economic son

forca semblants per als tres barris, cada

un presenta caracteristiques propies que
els fan singulars.

1

i Les Vivendes del Governador

El barbarisme Vivendes es una

reminiscencia del seu nom original
"Viviendas del Gobernador", un conjunt
d'habitatges anomenat aixi en memoria

del que fou Governador Civil de Barcelona

Sr. Acedo Colunga. Es tracta de mes de

nou-centes unitats (700 habitatges
ocupats) de poc mes de 20 m2. de
superficie i que foren construides ('any
1952 per allotjar fonamentalment

barraquistes de la Diagonal que feien
nosa per a la celebracio del Congres
Eucaristic del 1953. Aquestes

constructions neixen com a

constructions provisionals tot esperant

que en un seguent proces de construccio
d'habitatges socials (Obra Sindical del
Hogar) hi hagues I'oportunitat de resoldre
definitivament el problema de les families
en questio. Aquella provisionalitat
esdevingue situacio definitiva i un decenni

mes tard, en pie Desarrollismo del regim,

es va optar per promoure la privatitzacio
dels habitatges. D'aquesta manera es
mataven dos pardals d'un tret: s'eludien
les responsabilitats per la manca absoluta
d'urbanitzacio i les deficiencies de
I'escassa infrastructura existent, i es feia
front a la revolta social incipient convertint

els desheretats en propietaris. Aquells
xabolistes dels cinquanta esdevenen quasi
burgesos amb una propietat immobiliaria
els seixanta,

La situacio els noranta es realment
patetica. La ciutat suburbial ha crescut i
volta el barri generant un autentic gueto
social. Qui ha pogut ha marxat. Els que

queden son grans i, en general,

economicament molt febles. Tambe les

activitats marginals troben una

escenografia escaient. A mes a mes la

situacio fisica esdeve insostenible:

biguetes que cauen, degoters,

canalitzacions obsoletes: rates, etc. Es en

aquest context que s'inicia la gestic

partint d'una premissa fonamental:
mantenir la gent al barri, fins i tot

provisionalment.

S'assagen tot tipus de propostes:
curculles provisionals en solars propers

(la mobiiitzacio de barris veins en contra

d'una ocupacio temporal de s6ls Mures

va demostrar, ('any 1993, el grau
d'insoiidaritat que els processos

urbanistics poden arribar a generar a

('interior de la ciutat), recerca de sots

Iliures per construir un primer edifici (el
teixit circumdant feia especialment

impossible trobar un sol suficient per

generar la posada en marxa de tot el

proces), etc. Finalment es decidi quelcom
aparentment sorprenent: rehabilitar
habitatges desocupats, previament

adquirits o expropiats, i que mes tard

s'havien de destinar a I'enderroc. Una

inspeccio initial feta amb totes les
cauteles (dia i nit, feiners i festius)
demostra que un centenar d'unitats

estaven buides. Aixc significava disposar

d'un "hotel" amb un centenar

d'habitacions per als afectats. El

sobrecost de la gestic era evident, pero
I'mport no arribava al 5% de la inversio

total prevista. La solucio fou pactada,

amb els veins i el programa nasque amb

la logica derivada de produir la minima
afectacio per obtenir la maxima edificacio

i tenint en compte que cede vegada que
s'enderroca es perden unes quantes

habitations d'aquest "hotel disseminat"
format pels habitatges veils rehabilitats.

Aquesta caracteristica de la rendibilitat

del sol enderrocat ha estat la constant

guia de la gestic. I encara avui s'ha
demostrat com ('argument mes
contundent i democratic quan els
afectats que han quedat per les ultimes
fases han anat formulant les seves

reivindicacions. La perdua de capacitat

d'allotjament provisional tmbe ha obligat
a anar promovent paral•lelament

habitatges en solars veins que ha anat
cedint I'Ajuntament: Galeries Granada al
carrer Almansa (avui habitat), voreres de
la ronda a la Via Favencia (avui en
construccio), el Cine Cristal al carrer
Viladrosa (avui en projecte).

Al principi la gent no hi creia. Poc a poc,
a mesura que els edificis s'anaven

constraint i els habitatges antics s'anaven

enderrocant la credibilitat era mes gran.

Ara, ('any 1999, quan s'esta acarant

definitivament la segona meitat del

programa, les queixes son dels que

queden, o dels que no han pogut -per

una vegada- salter-se els controls i

especular. La mateixa inspeccio inicial es

Punic argument per conferir drets. I el

coneixement del territori i de la gent es la

clau per evitar abusos habituals temps

enrera. A hores d'ara s'han Murat 279

habitatges als afectats i 121 habitatges

estan en construccio. 37 habitatges mes

es posaran en marxa aquest mateix any i

s'estan projectant tres edificis per iniciar

I'any 2000 amb un total de 122

habitatges. Tot plegat, 559 habitatges

abans que ('any 2002 s'inicii la darrera

fase que tancara la operacio. Un total de

15 interventions de diferents tecnics,

diferents mans, que faran que en el futur

no sigui identificable aquest espai com un

poligon segregat del barri, sing com unes

peces mes del Verdum. esvaida la

memoria vergonyant del seu origen, del

seu propi nom.

En total el programa haura durat de l'ordre

dels deu o onze anys. Un no res an la vida

de la ciutat. Un tot en la vida d'aquells avis

que no hauran estat a temps de fruir, ni tan
sots uns mesos, del nou habitatge. Per
aixo a mig cami s'ha posat un especial

emfasi en la promocic d'habitatges en

regim d'us i habitacio per a persones mes
grans de seixanta tint anys. Vint-i-sis an
construccio. Vint-i-cinc en projecte per
iniciar-se tot seguit. Are toca prioritzar la

gent mes gran, per tal que la majoria -si

mes no- encara arribin a temps. Tambe cal
destacar la dificil convivencia fisica entre el
veil i el nou. El planejament que modifica
substancialment alguns eixos viaris
produeix, com a resultat, una gestic dificil

on urbanitzar es quasi un miracle. A poc
mes d'un metre de la roba estesa dels
veils edificis, el mur pantalla de deu metres
de fondaria de la nova construccio. Els
equipaments tancats sense sortida fins
que el programa permeti la permeabiiitat
total dels nous espais Iliures. En definitiva
la convivencia no es facia ni per a uns ni
per als altres. Pero es el preu que cal
pagar. En realitat remodelar un barri amb
la gent visquent-hi es com rehabilitar una
casa de veins, amb canvi total de forjats,
sense treure els habitants.

La gestic i I'aprofundiment en el
coneixement del territori i de la
problematica social especifica han gnat
modelant el planejament. Uns quants

Edificis originals per enderrocar
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:dificis s'han resolt per la via de I'estudi

le detail modificant la forma initial.

I-'edifici projectat per Joan Pascual a la

Via Favencia a tocar de Batllori ha passat

d'una planta en L a una planta en V, que

nillora I'assolellament, la fagana a la Via

Favencia i la qualitat ambiental dels

habitatges que Conte. L'edifici projectat

eels germans Borrell a Viladrosa entre

3atllori i Mas Duran ha obert una de les

aganes de l'illa tancada incrementant

:,na planta I'edifici posterior: mes sol per

als habitatges i una forma mes harmonica

amb la resta del conjunt. L'edifici

projectat per I'Ignasi Sanchez Domenech

:i Viladrosa entre Almansa i la place

'Jerdum ha modificat absolutament la

•:>eva forma passant de dos edificis a un

C=ol edifici amb un tall i embolcallant el

Col,legi Luz Casanova. D'aquesta manera

la nova plaga Verdum s'obrira en un front

de l'ordre de trenta metres al carrer

Viladrosa evitant tot tipus d'espais clue

puguin afavorir els mercats de les

activitats marginals. Probablement no

sera aquest el darrer instrument de

zplanejament?, 6projecte?, que es fara

servir. Sense renunciar a la idea tipus del

PERI, les necessitats que es deriven de la

gestio van configurant els resultats i les

propostes al Ilarg del proces. Es garanteix

aixi una remodelacio feta per als

ciutadans i amb els ciutadans, sentida

com a propia i viscuda dia a dia en totes

les fases, des de la primera expropiacio

fins a la darrera adjudicacio.

2

• La Via Trajana i el Polvori

Lany 1995 es van posar en marxa

aquestes dues operacions que, juntament

amb les Vivendes del Governador,

conformen el conjunt de barris gestionat

des de I ' Oficina de Remodelacio de Barris

de l'Institut_ Presenten tres caracteristiques
que les diferencien de les Vivendes:

• Son barris en els quals era possible
iniciar la construccio sense enderrocs

previs. En el mateix barri en el cas de la
Via Trajana. En una pega propera (illa
Metalco) en el cas del Polvori.

0 No es tracta d'infrahabitatges, sing

d'edificis amb aluminosi, de rehabilitacio
inviable. Son habitatges petits, es cert,
pero de superficies que quasi be doblen
les dels habitatges del Governador, per la
qual Cosa sense la patologia estructural
dificilment s'hauria plantejat una operacio
de substitucio radical com la plantejada.

• Es tracta de conjunts urbans amb

logica interna i perimetre clarament

diferenciat. Per tant, el seu tractament no

comporta I'esvaiment d'una frontera

perque no tenen barri en el qual

difuminar-se.

Tambe en aquests barris la gestio

comporta implicacions en el planejament.

A la Via Trajana se suscita un debat en

profunditat entre dos models d'ordenacio:

el que inicialment preveia el PERI (un telo

de fons continu i lineal i dos grans torres

frontals tancant un part) i el que es podia

derivar d'una concepcio directa de la

gestio facil (blocs capiculats en totes les

placetes publiques preexistents,

convertint I'espai Iliure en construct per,

despres, convertir I'espai construct en

Iliure). Aquest debat fou de dificil solucio

fins que, finalment, s'imposa el sentit

pragmatic i es troba un argument mixt;

edificis lineals i torres convenientment

alternades per for possible, en tres fases,

la remodelacio de la totalitat del barri. Tot

plegat amb un condicionant mes: els

habitants de Sant Adria volien continuar

vivint a Sant Adria, i els de Barcelona a

Barcelona (no es tractava nomes de

mantenir la poblacio al barri, sing, a mes

a mes, de mantenir-la en el mateix

municipi).

Al Polvori els veins desconfiaven

d'abandonar el barri per anar a viure al

passeig de la Zona Franca. Fou necessari

el compromis de les administrations

(i I'acord de la Coordinadora d'entitats

ve(nals de Zona Franca) respecte de la
reserva de la totalitat dels habitatges de
l'illa Metalco per venter la resistencia a

acceptar el trasllat. Un cop consumat

aquest, el mateix projecte de la primera

fase de la remodelacio ha apostat per

introduir elements que modifiquen

I'estructura urbana inicialment prevista en
el PER[. En aquest cas es tracta de tornar

a considerar la posicio relativa dels

edificis per tal d'obtenir el maxim

aprofitament de les vistes i el sol, i uns

espais Iliures prou grans per a comunitats

de suficient nombre d'habitatges. Les

tipologies de plantes de tres o quatre

habitatges per escala son les optimes

des del punt de vista del repartiment

posterior de les carregues de

manteniment, tenint en compte la poca

algada dels nous edificis (tres plantes

sobre la baixa) i les rendes mitges dels

seus destinataris. Tot plegat obliga a
considerar la conveniencia d'establir

-sempre que sigui possible- orientacions

Ilevant/ponent que permeten una millor

racionalitat on la organitzacio dels

edificis.

La gestio d'aquests dos barris es mes

intense pero mes sincopada. Al

Governador sempre hi ha un bloc en

expropiacio, un altre rehabilitant-se

parcialment, algun enderroc programat,

diverses obres en construccio, alguns

expedients d'adjudicacio i dates properes

per al Iliurament de Claus. A la Via Trajana

i al Polvori aquests processos es

produeixen de cop: quan es Iliuren

Nou edifici d ' habitatges . LI. local

habitatges sempre n 'hi ha mes dun

centenar. Pero la gestio continua es

necessaria per atendre el manteniment

d'un part immobiliari en un estat critic
per I'aluminosi, per informar

permanentment els veins de I'estat del

proces, per seguir les obres quan s'esta

construint, per adquirir els habitatges

quan es produeix una oportunitat, per

atendre problematiques socials o
economiques que son propies dels barris.

A la Via Trajana, per exemple, la
convivencia es un be escas que cal

preservar i millorar tant corn sigui

possible. Per aixo el programa mateix

esta dotat amb recursos per realitzar un
treball social paral-lei adregat molt
especialment a aquelles families amb

problematiques socials o economiques

mes intenses. Al Polvori resten algunes

dificultats perque alguns dels edificis no

es troben inclosos en el Programa (ni tan

sols estan afectats pel PERI) i perque les

dificultats de poser en marxa la gestio en

el barri mateix han generat algunes

incredulitats en tractar-se d'un barri en el

qual els seus primers 124 habitatges

s'han construct, precisament, fora del seu

ambit fisic. Pero en conjunt aquestes
dificultats es resolen amb un treball
continuat d'informacio i gestio que, com
deiem al principi, son la clau per garantir

els resultats de tot el programa.
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Pere Cabrera

Ciutat Vella

L'experiencia d'aquests darrers anys ens
ensenya que la logica de la ciutat nova no

s'ha d'imposar sobre la ciutat vella com a

mecanisme per solucionar els problemes

d'aquesta, que cal una actuacio publica

constant i sostinguda, que s'ha de
projectar amb noves idees i sobretot amb
la concrecio des del projecte d'aquestes
idees, aprofitant I'experiencia acumulada

en materia d'instruments d'intervencio i
gestio.

En ('ambit de la cultura urbanistica recent
hom es sensible ales intervencions que
es fan en els nostres centres historics.
Ciutat Vella ha sofert una transformacio
urbana continuada aquests darrers anys,
el fet d'haver assolit un alt grau
d'acompliment en els objectius inicials fa
possible reflexionar alhora que mirar
endavant en un sector de la ciutat amb
capacitat de metabolitzar en el temps els
solcs que les diferents cultures van
deixant al Ilarg de la seva historia.

Amb la posada en escena dels
ajuntaments democratics, s'aposta de
forma decidida pel Pla General
d'Ordenacio (PGO) urbana que es
I'instrument de planejament d'ordre
superior d'acord amb el qual es

Regeneracio urbana de Ciutat Vella 1988-1998

desenvolupen figures urbanistiques com
els Plans Especials de Reforma Interior

(PERI). El PGO s'enten des d'un sistema
urba coherent i equilibrat, pero calia

interpretar-lo amb un planejament

especific des de les peces autonomes

que conte cada barri del centre historic.
D'altra banda, el Districte nascut arran de
I'esmentada reforma politicoadministrativa

coincidint amb la Barcelona de mitjan

segle XIX recull arees i barris tan diferents

com Ponent, el Call, Sant Pere i Santa

Caterina, la Ribera, la Barceloneta, la

Merce, etc... la qual cosa implica una
gran heterogeneitat. Pero si cada barri to

els sews problemes especifics, no podem

perdre de vista una problematica comuna.

Aquest planejament especific s'elabora al

Ilarg dels anys 80, son els anomenats

PERT, que juntament amb la necessitat
urgent de fer front a un fort proces de
degradacio, de situacio critica que calia

aturar, es caracteritzen per la recuperacio

residencial, la posada en valor d'espais
infrautilitzats, un fort equipament local

determinat pels deficits de cada barri,

i per una valoracio de I'espai public i

I'itinerari urba, incorporant reivindicacions

socials amb un ajustat programa de la
poblacio afectada, i amb una concepcio
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ltegrada de la rehabilitacio urbana, a la

!cerca d'un model urba d'usos

;ompensats. Un planejament que planteja

ntervencions de petita escala per

itegrar-se millor en el teixit on opera, a

xcepcio d'aquelles interventions

eretades consequencia de Ies

.lfectacions de les grans vies' de

)enetracio amb processos d'expropiacio

a iniciats, on Ies actuacions s'enfoquen

)asicament amb la creacio d'habitatges

le promocio publica, a I'entorn de nous

spais publics fruit de la reconversio de

es vies esmentades.

fectivament, es dins d'aquest marc que

;'ha d'entendre la redaccio i aprovaci6

Is anys vuitanta, ara fa quinze anys, dels

I'ERI, on un dels encerts, pero tambe

mitations, sera aprofitar les afectacions

,irevistes en el Pla General Metropolita

(PGM 1976) concentrant les propostes de

^-eforma; propostes que van tenir com a

)bjectiu fonamental la creacio d'una nova

structura viaria que alhora revaloritzes el

nou espai public resultant de la

Substitucio de les vies historiques B, C i

D, del Pla Baixeres (1889), suprimint

I'enforquillat viari que connectava el

centre historic amb el potentissim teixit

de I'Eixample, pero mirant de fer

accessible ('interior dels barris, conduint

noves activitats urbanes mes Iligades als

vianants, als residents- En resum, aquest

nou urbanisme permet que un cop

acceptades les Iinies del Pla General

Metropolita, les modifications

conceptuals j de detail siguin

canalitzades amb la redaccio simultania

dels Plans Especials de Reforma Interior.

Amb la declaracio d'Area de Rehabilitacio

Integrada (ARI)L el 1986 per a tot ('ambit

de la ciutat emmurallada mes el barrj

maritim de la Barceloneta, i amb el suport

d'una important estructura de gestio

impulsada per I'Ajuntament de Barcelona,

s'inicia el 1988 una intervencio

continuada i decidida a Ciutat Vella. Una

estructura de gestio dotada de tres

elements: el primer, la Comissio Gestora

de ('ARI (30.3.87) consequencia de la

declaracio mateixa, amb l'objectiu basic

de coordinar les diverses administrations

publiques actuants: Generalitat de

Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona

principalment, alhora que participar i

corresponsabilitzar Ies associations de

veins en el seguiment del programa ARI

(cal recordar que el document recull els

diferents programes d'actuacio dels tres

PERI: Raval, Casc Antic i Barceloneta,

aixi com un conjunt d'operacions en el

sector central: barrj "Gotic"; es van

convenir tint arees d'actuacio on era

necessari prioritzar i concertar les

inversions: I'area del Convent dels

Angels, I'entorn de Sant Pau del Camp,

els voltants de la Plaga Reial, el sector de

Sant Agusti Veil i la practica totalitat de la

Barceloneta) I. fomentar la rehabilitacio

del part edificat com a objectius basics;

el segon, la creacio de I'empresa de

gestio mixta Promocio Ciutat Vella, amb

I'objectiu de finangar el programa

d'operacions publiques de gestio de sol

del document ARI i I'Oficina de

Rehabilitacio Ciutat Vella per fomentar la

rehabilitacio privada. El tercer element, el

proces de descentraljtzacio al Districte de

Ciutat Vella, com a element cabdal

d'apropament i d'atencio directa al dia a

dia tant en els tomes socials, personals,

com en la vessant tecnica especialment

en materia de disciplina urbanistica, de

regulacio de Ies activitats j millora de la

qualitat de vida urbana.

Cal destacar que la viabilitat del

programa d'actuacio d'operacions

publiques de I'ARI depenia de la solucio

de reallotjament dels residents afectats

urbanisticament, del balanq entre

habitatges afectats i generats. Promocio

Ciutat Vella S.A. inicia en primer terme la

gestio, d'extrema dificultat. dunes

finques ocupades per families en la

majoria de situacions qualificables

d'infrahabitatge, i que s'havien de

reallotjar a I'entorn on residien- Aquest va

ser el punt basic de partida i consens

entre les associations de veins i

I'administracio publica amb l'objectiu

d'evitar, entre altres problematiques, la

desarticLllacio social dels barris. Aquesta

gestio ha permes, en col-laboracio amb la

Direccio General d'Actuacions

Concertades, Arquitectura i Habitatge,

Vegeu "Plans i Projectes , Ajuntament de Barcelona , 1983: Reconsideracio de les vies rapides en els cases antics".

2

El Decret 2329/1983, de 18 de juliol, dedica un capitol a un nou concepte: les Arees de Rehabilitacio Integrades:

"...tindran per objecte la millora i recuperacio dels conjunts urbans, de Ies activitats economiques i socials que els

son propies, aixi com de les conditions de vida dels residents mitjancant les actuations sobre edificis, espais Iliures,

infraestructures , serveis i equipaments necessaris.
Les declarations d'A.R.I. tindran per objecte coordinar les actuations de Ies Administracions Publiques i el foment de
la iniciativa privada, que es dirigeixin a rehabilitar de forma integrada els conjunts urbans d'interes arquitectonic,
historicoartislic, cultural, ambiental o social",

disposar, per a aquells afectats

urbanistics que desitgen continuar

residint en el districte, de mes de 2.500

habitatges de promocio publica, dels

quals 500 son habitatges rehabiljtats

procedents del mercat secundari.

1

•

Aquest planejament que aposta per la

nova residencia es troba davant d'un nou

repte que cal destacar. Durant aquest

segle, les actuacions residencials a Ciutat

Vella han estat mes aviat escasses,

concretament al Raval. Cal remuntar-se a

I'eixample del carrer Ponent j als assaigs
Habitatges al carrer Peu de la Creu cantonada

carrer d'en Roig. F. Pich

Habitatge al carrer Nou de Sant Francesc.

V. Rahola
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Edifici rehabilitat al carver Caputxes, 6

Habitatges al carrer Gatuells.

R. Artigues i R. Sanabria
de les primeres solucions en cantonada
del futur eixample barceloni per trobar
respostes ales noves demandes

d'arquitectura residencial. Un panorama
discret es el que trobem a Ciutat Vella
fins arribar a I'empenta que suposa el

nou habitatge de promocio ptablica per
als afectats urbanistics dels Plans de
Reforma Interior (PERI). Es en les
operacions del sector public on es
necessari fer un esforg i anar mes eella,
conscients que arquitectures residencials
tipologiques i fonamentalment singulars
son de dificil extrapolacio a situacions
urbanes i de gestio com les de Ciutat
Vella, sabent que pot suposar un
sobresforg d'inversio, i alhora cal tenir
sempre present la finalitat social de les
actuations. Les operacions de
substitucio, tot i que aparentment i
individualment poc significatives,

marquen pautes d'intervencio i han
d'esser habituals a Ciutat Vella, com
habitual ha d'esser el ritme de
rehabilitacio, de manteniment, de posada
en valor d'aquelles estructures que
sobreviuen els temps. Es demana ales
noves edificacions, consequencia de la
substitucio de I'edificacio existent, que
participin del canvi de carrers de quatre
metres a carrers de vuit, deu, fins i tot
dotze metres en traces medievals o
vuitcentistes. Tambe han de fer front a
nous espais publics producte de
I'anomenat esponjament, on el projecte
es converteix en eina clau entre el
planejament imprescindible i la gestio que
el fa realitat. Es planteja i es busca
resposta a la relacio entre espai
residencial i activitats, a la relacio espai
public-habitatges.

Substitucions que, per I'abast o la
singularitat de l'operacio, modifiquen el

parcel•lari i el tragat, I'entorn, operacions

entre mitgeres, en cantonades,

agregacions parcel-laries que arriben

a afectar fins i tot una ilia sencera i que
permeten oferir un nou escenari que,

a banda de I'aportacio formal del pla

vertical, s'esten a I'entorn, a ('espai

public, al carrer. observant noves

relacions visuals, singularitzant,

permeabilitzant, reinterpretant el tragat,
I'accessibilitat... omplint. en definitiva,
de nous continguts. Es tracta d'un
objectiu especialment dificil on la densitat
ambiental, la superposicio, la riquesa de
matisos, els usos i les activitats, la
historia del Iloc, son escombrats en

benefici d'una renovacio edificatoria que
revitalitzi socialment, economicament i
culturalment arees degradades i
irrecuperables.

• El primer, el PERT del Raval es
vertebra a I'entorn de I'anomenat Pla
Central del Raval, una operacio basica
amb la creacio d'un nou espai public al
centre del barri. El Pla Central sentencia
"la Reforma", una politica de grans vies,
en concret la via B, que ha suposat crear
un buit en el teixit seguint el metode de
I'enderroc d'illes senceres, del qual ha
resultat un espai de dimensions inedites
(317 x 58 m) en el centre historic.
Aquesta operacio ha comportat
previament una primera fase amb la
remodelacio de I'avinguda de les
Drassanes i l'obertura de les portes de
comunicacio cap I'esmentat espai amb
els nous carrers de Sant Oleguer al sud,
i el carrer M. Aurelia Campmany al nord i,
la darrera fase -('espai central- amb
I'afectacio de 1.384 habitatges, que
utilitzant els mecanismes de gestio
esmentats, ha possibilitat la reinstal•lacio
en el seu entorn dels que opten per
continuar vivint en el districte. La rambla
del Pla Central es una operacio de ciutat,
on es prioritza el caracter civic enfront del
viari, que consisteix en la creacio d'un
recorregut urba nou en el sentit mar-
muntanya, des de I'avinguda de les
Drassanes fins al barri del Carme,
complementat amb els carrers historics
de ('Hospital i Sant Pau, que neixen al Pla
de I'Os a la Rambla i desemboquen

tangencialment al nou espai, vertebrant
transversalment el barri, apropant les
Rambles i I'esquerra de I'Eixample vers el
mercat de Sant Antoni i el Parallel.
D'aquesta operacio hem de destacar que:

2

El paper de !'espai public a Ciutat Vella
ha estat decisiu en aquests darrers anys
per explicar la seva transformacio,
generant i estructurant recorreguts dins
un entramat d'espais de ciutat i de barri
basats en la diversitat i en la complexitat,
buscant aprofitar impactes positius per a
la millora de la imatge urbana. Arribat
aquest punt, cal recordar les operations
basiques dels tres plans especials de
reforma interior del programa
d'actuacions del document ARI: Ravel,
Sector Oriental i Barcelonetaa.

3

Vegeu "Plans i Projectes. Ajuntament de Barcelona, 1983".
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I Pla Central to vocacio de centralitat no

omes per la seva situacio geografica, a

00 metres de la placa de la Catedral i a

-00 metres de la Rambla o a 500 metres

e la ronda Sant Antoni, sing perque a

nes possibility la millora de l'oferta i

lisponibilitat d'espai Iliure del conjunt de

iutat Vella, es un col lector d'activitat

Aterna respecte a la seva area periferica,

general en la mesura que permet el

esdoblament de I'activitat d'altres espais

entrals, resol els fluxos circulatoris, tant

,n el sentit mar-muntanya, com en la

ecomposicio dels carrers del teixit

-Ioucentista, permetent que el carrers

iedievals de Sant Pau i Hospital, de forta

ctivitat comercial, i per tant eixos

bocadors d'activitat amb sentits

onfluents cap al Pla Central des de la

ambla, prioritzin el vianant sobre el

,vehicle. El Pia Central contribueix a la

regeneracio del teixit mes proxim, a la
renovacio de les infraestructures, i en
.quest sentit, la posada en valor de
edificacio existent del periode compres

antre el 1820 i el 1850 ha de comportar

n grau de proteccio que contribueixi a

potenciar el proces de rehabilitacio.

El segon, el PER del Casc Antic o
:;ector Oriental, I'operacio basica es
vertebra a ('entorn de la prolongacio de
I'avinguda Cambo, I'anomenada via C, en
I'eix del Pla de la Catedral, que penetra

en el veil mig de la ciutat medieval.

L'espai viari, en comptes d'estar format
per vies corrector passa a estar constituit
per un encadenat d'espais de petites
places d'origen divers, eixamplaments,

trobades de Gamins,.., on les directrius
de les edificacions, d'altra banda, van
assenyalant les directions dels
recorreguts a seguir, formant illes
tancades amb una formalitzacio

complexa de I'arquitectura resultat del
temps, on la nova arquitectura i la
rehabilitacio dels edificis existents que
milloren les conditions d'habitabilitat
dels habitatges es maclen, amb la finalitat
que aquests ajudin a mantenir el caracter
de ('entorn.

En aquest context es necessari
reconeixer la importancia de futur,

qualitativament i quantitativament, de
l'operacio que es proposa, ja que crea un
nou recorregut de penetracio en el barri,
s'adapta als criteris de tracat del sector
medieval, que to poc a veure amb els
tracats uniformes dels carrers i de les
places vuitcentistes, crea un espai urba
que, sense renunciar a les exigencies
actuals de la circulacio rodada, to la

complexitat propia d'un teixit urba antic,

crea un nou itinerari entre el Pla de la
Catedral i el mercat de Santa Caterina
dune banda, i de I'altra, el condueix a
dos punts de referenda fonamentals per
al barri: les Basses de Sant Pere i la
Plata de Sant Agusti Veil. Es tracta
d'integrar el mercat remodelat, una peca
urbana que ocupa una hectarea en I'eix
de vianants del pla de la Catedral a I'altre
costat de la Via Laietana, conservant els
elements mes significatius de I'edificacio
existent, especialment en el cas
d'edificacio perimetral, permetent la
creacio de nous espais Iliures per a us
public; aixi el mercat s'avanca sobre
I'avinguda Cambo amb una gran

marquesina com a element d'atraccio i
referencia a ('interior del barri. millorant la
connexio del mercat amb el seu entorn,
reforcant el circuit monumental constituit
per la ciutat romana i en sentit mar-
muntanya la ciutat medieval amb els
carrers dels Palaus, amb la capella
Marcus i la basilica de Santa Maria del
Mar ja en el barri de la Ribera.

Una ciutat medieval que cal suturar en la
mesura que comencava aquest segle
amb l'obertura de la Via Laietana (1908),

un tracat (la via A) amb I'objectiu ja
metabolitzat per altres infraestructures de

connectar la nova ciutat amb el front

portuari, pero tambe iniciava un proces

de negacio i devaluacio de l'area

medieval en el seu sector oriental alhora

que valorava la monumentalitzacio de la
ciutat romana a traves d'eixos com el

Portal de ('Angel, que mes enlla de donar
continuftat a I'eix comercial per

excel•lencia de la ciutat (av. Diagonal-

passeig de Gracia), actua com a veritable

traquea d'uns pulmons que contenen

barris tan caracteristics com el Pi, el Call,

Sant Just o la mateixa Merce, ja en el

front portuari.

• Com a tercer i ultim, el PER del barri

Barceloneta.

Quan veiem un gravat de I'epoca,

podem observar corn la muralla de mar

havia estat una imatge de limit entre la

terra i el mar, essent les successives

modifications del perimetre del port i els

seus molls els que definien la facana de

la ciutat, alhora que la muralla era

utilitzada com a passeig ciutada. Amb

I'enderroc de la muralla de mar, el port

no nomes canvia, sing que modifica la

relacio amb la ciutat, independitzant-

se'n. Intents d'aproximacio aillats com

I'Exposicio Universal del 1888 amb el

Ascensor i pati d'escala al carrer Avinyo, 27

Esgrafiats a la facana del carrer Tarongeta, 5

passeig de la Duana, i de Colon, o el
Portal de la Pau, son vencuts per un
aillament tant dels molls com per la nova
pressio circulatoria que es converteix al
Ilarg del temps en una nova barrera.
Espais residuals, ocupats per la industria

i les comunicacions, aillen el barri de la
Barceloneta de la ciutat, amb una
perdua tant del valor urba del front de
mar com de contacte del ciutada amb el
mar. El cas del barri maritim de la

Barceloneta ha estat un proces de

transformacio del perimetre, ja que
('interior d'aquest barri to una
transformacio dificil pel que fa a la seva
edificacio, especialment caracteristica

on els sews quarts de casa (35 m=),

consegobncia de la particio de la casa

de mig del segle XVIII (8,40 x 8,40 m)
origen del barri, en una reticula molt
caracteristica de I'enginyer J.M.

Cermeno, formada per quinze carrers
parallels al port, tres de transversals i
dues places, una d'elles, S. Miquel del
Port, que presideix la facana portuaria.

Una morfologia que ha estat radicalment

adulterada al Ilarg dels mes de dos-
cents anys d'existencia del barri per les
successives particions i creixement en
alcada, portant a una concentracio

actual de 16.163 habitants en 824

edificis en 26 ha.

3

•

Sera I'expansio cap a ponent del port de
Barcelona el que permetra, a la decada

dels anys vuitanta, coincidint amb la
voluntat decidida de recuperar el front

costaner, plantejar tres projectes de gran
envergadura: la remodelacio de
I'aleshores Port Veil, la regeneracio de les
platges i el parc de la Catalana, tres

projectes de perimetre basics per al barri

maritim de la Barceloneta, on un cop mes

la valoracio de I'espai public, el passeig
urba, han estat els elements detonadors.

Fins ara, hem vist corn Ciutat Vella havia

de resoldre afectacions centenaries,

alhora que calia tornar a situar el centre
historic on relacio amb la nova ciutat ja
entrat el segle XX, en el context
metropolita; aixi, ies noves

infraestructures tenen un nou paper

estructurador, corn la ronda del Litoral al
seu pas pel centre historic situa aquest a
I'abast del territori metropolita i trenca la
dependencia historica amb I'Eixample. Un
centre historic on la xarxa viaria basica ve
definida per les rondes, la Rambla i la Via
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Esgrariats al carver Escudillers, ,r- i

rl^^

Plaga Pierre de Mandyargues

Laietana amb la Gran via de les Corts

Catalanes corn via tangent al teixit urba i

element basic del sistema viari

d'accessibilitat rodada metropolitana. Els

darrers anys amb infraestructures

remodelades i potenciades corn el

corrector ferroviari amb punt de pas a la

placa Catalunya; infraestructures que fan

que el transport public urba sigui soterrat

corn el metro i els Ferrocarrils de

Catalunya, o de superficie, situi de nou

Ciutat Vella at centre de la ciutat i com a

districte central metropolita. Precisament

la construccio del cinturo del Litoral

seguint I'altra tangencia, el front costaner,

fa que Ciutat Vella passi a ser una pega

connectada at sistema metropolita, i aixo

permet reforgar la identitat i singularitat

morfologica de Ciutat Vella dins el

context que havia definit el Pla General

Metropolita, on les operations centrals

dels PERI posen fi a I'anomenada

"Reforma", el darrer capitol en la

dialectica iniciada amb la horitzontalitat

de les vies rornanes enfront de la

verticalitat de la quadricula plantejada

com a consequencia del creixement en

extensio de la ciutat pel pla barceloni i de

la seva propia topografia.

L'estat d'execucio dels Plans Especials

de Reforma Interior, i per tant, I'estat

d'execucio de les actuacions

urbanistiques que preveia el programa de

I'6rea de Rehabilitacio Integrada, es troba

en la recta final; recordem que els PERT

autolimitaven la seva capacitat de

programa a unes determinades

actuacions concentrades, per raons

economiques i de conveniencia legal, a

les arees ja afectades amb anterioritat al

Pla General Metropolita.

S'ha passat de ('idea decimononica dels

grans esventraments basats en el control

de la ciutat i el viari, a la requalificacio

d'aquests esventraments en benefici

d'una valoracio de I'espai public i la seva

connectivitat. La generacio de noves

places pel metode de I'enderroc d'illes
senceres situades estrategicament,

I'anomenat esponjament qualificat, ha

tingut resultats beneficiosos i

dinamitzadors per a I'entorn mes
immediat, pero cal fer altres interventions
mes necessaries, ally on no es possible o
no es aconsellable aquest metode.

Precisio necessaria on I'edificacio esta

condicionada per la manta de les

condicions higieniques minimes, on

1'estretor dels carrers, la inexistencia

d'interiors d'illa, fan que un estudi acurat

del parcel-lari aconselli la substitucio

partial amb perdua d'edificabilitat,

provocant efectes benefactors a I'entorn

immediat, posant en valor I'edificacio que

I'envolta, fent atractiva una rehabilitacio o

substitucio de qualitat. Interventions de

precisio que permetin eliminar afegits

exagerats que han deformat edificis i illes

durant el creixement en els anys de

colmatacio de Ciutat Vella.

4

L'experiencia d'aquests deu anys

d'intervencio continuada a Ciutat Vella

ens ensenya que es requereixen sistemes

de planificacio agils amb gestio molt

especialitzada: es dificil executar un pla

deslligat dels mecanismes de gestio, es

dificil portar-lo a terme si no hi ha un

compromis institucional i de

corresponsabilitat ciutadana. es

necessaria la voluntat de tornar a

col•locar el centre historic dins del cicle

vital de la ciutat: per mantenir el centre,

cal transformar-lo. Intervenir amb criteris

de disseny urba incorporant models

contemporanis d'habitatge public i

d'equipaments, mantenint el caracter mixt

de residencia, comerg i serveis propis

d'aquests sectors de ciutat, on el discurs

historic i contemporani es complementen

sense haver de recorrer al pastitx

historicista.

Es demana a les noves edificacions que
s'integrin a les caracteristiques urbanes

del teixit edificatori del centre historic,

Pla Central del Raval. P. Cabrera i J. Artigues

que participin dels nous espais publics

amb sensibilitat davant la possible

modificacio del parcel-lari i del tragat, fens

que el projecte,sigui la clau de volta entrc

el planejament imprescindible i la gestio

que el fa realitat, treballant en una

formalitzacio mes complexa de

I'arquitectura perque s'ajusti millor al

caracter de I'entorn, permetent el

desenvolupament d'una major diversitat

tipologica. En aquest context es

necessari reconeixer la importancia

qualitativa i quantitativa de I'habitatge, or
I'eficacia de les solutions no ve donada

majoritariament per reformulations

urbanistiques generals, i si en canvi per

aquelles situacions en les quals la

dimensio de I'actuacio ho permet.

Peces urbanes amb dimensions

considerables han estat recuperades sot:

el model de grans contenidors amb noves

activitats (recordem I'entrada de les

universitats), nous equipaments amb

nous usos es el cas dels principals

edificis del gotic civil catala, contenidors

que actuen de fites urbanes en I'itinerari

no corn a elements isolats, sing corn a
referencia i peces del conjunt, adquirint

un nou rol estructurador en I'entorn urba

que els envolta, on la varietat d'usos

permet donar nova vida a edificis amb un

valor historicoartistic afegit, pero tambe

cal considerar aquelles petites peces de
caracter residencial que per la situacio

estrategica, pel caracter contaminador en

I'entorn, per la particular atmosfera,

formen part del paisatge urba i han

d'esser objecte de conservacio fent

possible una rehabilitacio de qualitat, que

mantingui el caracter i els valors del

centre historic. Es tracta d'un objectiu

especialment dificil on la densitat

Carrer Assahonadors
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nibiental, la superposicio, la

imultaneitat, els usos i les activitats, la

stdria del Iloc, han d'esser valors

^sitius que revitalitzint socialment,

:onomicament i culturalment arees

^gradades evitant tornar a situations

ecuperables; amb qualitat de vida per

s seus residents, incorporant el centre

storic dins el title vital de la oiutat,

^gint nous valors a aquest centre,

.^rseguint quelcom mes que un simple

oces higienitzador.

1 intervencio en el centre historic en el

ecessari i constant proces de reforma,

^m a element viu dels teixits que

^mponen la ciutat, to gran complexitat i

o pot reduir-se a determinades formules

,squematiques. Cal fugir de gestions

niformitzadores, dels centres historics

^duits a monografies, siguin turistiques,

^rciaries o universitaries... EI

^scobriment de les estructures ocultes,

valoracio del temps, del Iloc i la seva

aloracio, la busca patient per fer

possible una adaptacio al canvi: varietat i

^asordre tipologic, la recerca i la

• uridisciplinareitat, traces i parcel•lari,

:^terogeneitat de dimensions i usos,

lensitat i etnies.._, la diversitat tom a

,,otencial, enfront de la unitat concebuda

cam uniformitat. Els centres historics

enfront de la segregacio funcional es

caraoteritzen per esser resultat d'un fragil

equilibri de considerations molt diverses;

;^ I'hora d'intervenir cal dotar-los

d'instruments per adequar-las als canvis,
redefinint la posicio i funcio del centre

Historic dins del nou sistema urba i

metropolita, aprofitant la seva revaloracio

pel seu paper de centre-ciutat, enfront de

dinamiques de segregacio i dispersio

territorial.

Nova urbanitzacio del carrer Argenteria

La recuperacio dels perimetres de la

Barceloneta ha estat cabdal en la transformacio

del barn. Passeig Joan de Borbo, passeig Maritim

i part de la Catalana. J. Henrich i O. Tarrasso

Uni^ersitat Ramon Llull. D. Freixes

mmum

ds ?^; 7

Residencia d'estudiants al carrer Nou de la Rambla. R. Caceres

aE.>= .

Sala de lectura de la Casa de I'Ardiaca. LI. Dornenech i R. Amador
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de la ciutat de Barcelona

1

Introduccio

especialment rics els antics municipis

agregats, i que planteges una proteccio

"en positiu" establint criteris d'intervencio

en els edificis que permetin la seva

reutilitzacio tot revaloritzant els seus

valors patrimonials mes importants. Tot

aixo entenent que la millor manera de

protegir un edifici es utilitzant-lo.

L'altra decisio va ser la d'incorporar al

cataleg aquells elements d'arquitectura

contemporania, amb una antiguitat de

fins a una trentena d'anys, que fossin

mereixedors de proteccio. Es tractava, en

el fons, d'aplicar al nou cataleg els criteris

mes actuals en el camp de la proteccio

del patrimoni.

Jordi Rogent i Albiol
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Un dels temes en els quals s'ha treballat
al Ilarg dels darrers cinc anys ha estat el
de la revisio del cataleg arquitectonic de
la ciutat.

E

A Barcelona, el cataleg vigent (que com
veurem es ('instrument de proteccio

definit per la Llei del S61 i Ordenacio
Urbana de 1956) datava del 1979 i havia
de ser revisat deu anys despres, el 1989.
Va ser ('any 1990 quan, pel Decret

d'Alcaldia de 27 de juliol de 1990, es va
plantejar aquesta revisio, si be els treballs
definitius no van comengar fins a final de
1993.

La revisio; necessaria no nomes perque
s'havia esgotat la durada legal del
cataleg, sing tambe perque s'havia
aprovat, el setembre de 1993, la Llei del
patrimoni cultural catala, es va plantejar
com un document amb contingut
urbanistic que mitjangant determinations

de planejament resolgues les
contradictions entre proteccio i Pla
General Metropolita, que valores tambe el
patrimoni menor del que son

Pels motius abans indicats, els treballs de

la revisio han estat realitzats pel Projecte

de Revisio del Cataleg, dependent de la

Direccio d'Edificacio j Patrimoni, i per

tecnics de la Direccio de Planejament.

•

Als apartats segOents analitzarem els

antecedents de la revisio, els criteris

i objectius amb els quals s'ha elaborat i

com el seu contingut recull els exemples

mes interessants de la histbria de

I'arquitectura de la ciutat.

2

La proteccio del patrimoni
arquitectonic a la ciutat de
Barcelona

A I'Estat Espanyol la ciutat de Barcelona
va ser pionera, des de la vessant de les
competencies municipals, en la proteccio

del patrimoni arquitectonic, perque ja al
1926 va crear el Servei d'Edificis Artistics
i Arqueologics i d'Ornat Public per tal de
tenir cura de la conservacio dels
monuments de la ciutat. Aquest servei a
mes de cuidar dels edificis barcelonins,
va col•laborar de manera decisiva en
I'elaboracio del Registre del patrimoni
historic, artistic i cientific de la Generalitat
republicana.

Mes endavant, el 30 d'octubre de 1962,
I'Ajuntament de Barcelona va aprovar el
primer cataleg que es redacta a I'Estat
espanyol dels nascuts a partir de les
dispositions de la Ley del Suelo de 1956.
Fruit de I'obra quasi personal de
I'arquitecte municipal Adolf Florensa,
aquest cataleg estava basat
majoritariament en edificis de la ciutat
antiga i arribava cronologicament fins al

,
segle XIX amb una petita incorporacio la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1987.

Ce19leg del Palrirnonl
Arquilectdn:c Hislbrco-Arilslic
de la Ciutat do Bnresbna
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Coberta del Ilibre del Cataleg (1987)

Catalog de l Patrimoni Arquitectonic Historico -Artistic de



edificis dels tres arquitectes mes

presentants del Modernisme: Gaudi,

omenech i Montaner i Puig i Cadafalch.

jl la Pena remarcar que a part de la

reponderancia d'elements de Ciutat

^Ila i d'alguns elements representatius

I'Eixample tractats de forma aillada,

^I que fa a la resta de la Ciutat Homes

?areixien les masies que encara es

onservaven de les escampades per

antic pla de Barcelona. Els teixits urbans

^^Is antics municipis incorporats a la

iutat a partir del 1897 no apareixien al

3taleg. Tot i aquestes mancances i el fet

'estar deslligat de les determinacions de

^leshores vigent Pla General de 1953,

'ha de remarcar el fet de ser el primer

ocument de proteccio fet al nostre pais

es de les competencies municipals.

as vicissituds urbanistiques viscudes per

Ciutat durant els anys 60 varen fer

^trar en crisi el contingut d'aquell

ataleg. Les mutilations sofertes per

guns edifieis protegits i I'enderroc

alguns elements modernistes no

^closos al cataleg (recordem que estem

n els anys en els quals s'inicia la

aloracio d'aquesta arquitectura) van

Mortar que a partir de la tardor de 1970 es

;omencessin les feines d'elaboraci6 d'un
nou cataleg, tasca que va durar fins al 18

ae gener de 1979, quan la Corporacio

ivletropolitana de Barcelona va aprovar

definitivament el Catalogo de! Patrimonio

4rquitectonrco Nistorico-Artrstico de !a

Urudad de Barcelona. Un explicit i

^nteressant resum de les circumstancies
en les quals es van desenvolupar les

tasques d'aquesta revisio es pot trobar a
I'apartat "Un patrimoni arquitectonic per a
bastir la desclosa de Barcelona. L'Au
Fenix tom a mite de I'arquitectura", de

Jose Emilio Hernandez-Gros al Ilibre que,
sobre el cataleg, va editar I'Ajuntament

I'any 1987."'

EI cataleg de 1979, tat i mantenir alguns
dels defectes del cataleg anterior,

basicament la concentracio d'elements
protegits a Ciutat Vella i I'Eixample (el
82,78%} i la seva desvinculacio de les
determinacions urbanistiques del Pla
General Metropolita aprovat el 1976, va
significar un pas quantitatiu i qualitatiu
molt important. Quantitativament perque
es van incorporar prop de 200 elements, i
qualitativament perque s'incorporen a la
proteccio alguns locals comercials, es
valoren alguns conjunts urbans i
especialment I'Eixample comenra a ser
entes tom a tal (superant el concepte de
suma d'elements individuals que li

Edifici de "EI Siglo" al carrer Pelai, num. 54

.,-, q{p d,,...^.
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donava el cataleg anterior) i perque
incorporava alguns dels exemples de
I'arquitectura racionalista. Tambe per
primera vegada a I'Estat espanyol una
ciutat protegia elements d'una
arquitectura mes proxima en el temps a
nosaltres i encara pot entesa per

bastants ciutadans.

Aquest cataleg, que es limitava a una

Ilista d'adreces amb indicacio duns

primers nivells de proteccio i una

ordenanpa, s'havia de desenvolupar
posteriorment mitjancant un pla especial

quo concretes les moltes incognitos quo

el document contenia (en bastants casos
no queda clar que es el quo es protegeix
exactament, quines obres es poden for i
quines no...) i sobretot garantir la

coordinacio entre lea dispositions de
proteccio i lea urbanistiques.

La quo podriem anomenar la segona

etapa del cataleg no es va for tom a tal,
si be durant els anys 8D en elaborar-se

diferents plans especials es va concreter
la situacio urbanistica d'alguns elements

catalogats, es van protegir edificis que
fins a aquell moment no s'havien
considerat i es va proposar, des dels

plans especials, incorporar-los al cataleg,

Aixi doncs, a I'inici dels treballs de revisio

del cataleg de Barcelona hi havia una
aerie d'elements quo estaven catalogats,
i per tant protegits, i d'altres quo estaven
protegits per dispositions de plans

especials. Aquestes protections de
vegades se solapaven, altres vegades

eren contradictories entre si (elements de
valors semblants son protegits de
maneres diferents) i de vegades
mantenien encara la contradiccio entre
lea dispositions de proteccio i lea
urbanistiques. A mes, hem d'insisitir en el
fet quo hi havia una mala distribucio dels
elements protegits en el territori de la
ciutat, ja que hi ha zones amb fortes
concentrations d'edificis protegits mentre
quo en d'altres el Hombre d'elements
protegits es minim, sense quo aquesta
distribucio tingui gaire a veure amb el
verdader valor de I'arquitectura dels
diferents Barris.

La seu del Districte de Sant h9arti . antic edifici de

I'Ajuntament de Sant Marti de Provenpals.

^^^ ^^ d^^R.lo,^
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Fitxa de proteccio de I'edifici Catasus , al carrer

compositor J.S. Bach , 7-7 bis

z
Per a una visid global d ' aquests aspectes, vegeu:
GANesu I CasAS, JoaN (1997): Els inicis de! pensament
conserracionista en Purbanisme catala (7944 -T937J.
Barcelona, Publications de I'kbadia de Montserrat,
"Biblioteca Af3at Oliva".

3

^ Per que i cam protegim

el patrimoni arquitectonic

La proteccio del patrimoni arquitectonic

es fa sota dues vessants: la cultural i la
legal.

La cultural arrenca des de final del segle
XVIII i principi del XIX, quan a tota Europ;
diferents moviments intellectuals

comengaren a valorar els elements de
passades civilitzacions que s'anaven

descobrint (especialment I'egipcia, la

grega i la romana) i aquest fet porta al

cap dels anys a valorar tambe els

elements autoctons, EI moment culminar
d'aquesta admiracio pets elements del
passat es el romanticisme, i va servir de
partida al naixement de moviments
arquitectonics desenvolupats a la segona
meitat del segle XIX, els anomenats neon.

quo es basaven no Homes en les formes

de I'arquitectura classica tom havia

passat fins aquell moment, sing tambe er
les de I'edat mitjana. Aquests torrents
van arrelar especialment a Catalunya, i
per tant a Barcelona, a partir de 1860

amb els coneguts tom a neoromanic,
neogotic i neomudeixar. Amb el temps, la

societat ha entes la proteccio del
patrimoni arquitectonic tom un aspecte
mes del manteniment i la recuperacio de
les seves arrels i ho ha incorporat a les
seves reivindicacions,"'

Des del punt de vista legal, tambe a partir
del segle XIX, fruit dels moviments
intellectuals dels quals hem parlat,
diferents Ileis vetllen per la proteccio del
patrimoni arquitectonic del nostre Pais.

Actualment taut la Constitucio (articles
44, 46, 147, 148 i 149) tom I'Estatut (en
el seu article 9) obliguen a for-ho.

A partir de la Llei del Sol de 1956, a
mes del quo disposava I'aleshores vigent
Llei sabre defensa, conservacio i
acreixement del patrimoni

historicoartistic de 1933, la proteccio es

fa tambe des dels municipis mitjanpant

instruments urbanistica: els quo la Ilei
nomena catalogs, quo inicialment es
reduien a un Ilistat d'elements quo cada

municipi considerava mereixedors de
proteccio.

Aquests instruments s'han anat recollint

en lea posteriors legislations

urbanistiques i, a Catalunya, culminen

I'any 1993 quan el Parlament aprova, per

unanimitat, Ia LLEI DEL PATRIMONI CULTURAL

carAt_A (Llei 9/93), quo inclou el patrimoni
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especials defineixen exactament els usos,
les possibilitats d'increment de
I'edificacio (en el cos que no es puguin
fer les compensations corresponentsj i
les modifications possibles de les
afectacions per tal de mantenir els
elements.

i Graduar els diferents nivells de
proteccio de manera adequada als

elements d'interes tenint en compte si es
tracta de conjunts, peces individuals,

elements partials d'immobles, valors

histories i/o tipologics: ambients, etc.

Aquests nivells son:

,nAVtssu,. qt
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PROPOSTA

,yv^um .ni ^e. e„s.ioa.

O^src^ tle amen re Vi^r<{a^e^i
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E: 1!1.000
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I CARRER GRAN GE GRhCIA, npm. 74 -76 I S.V. 1.3 ^'.

PLANEJAMENT VIGENT

D6. 3318

E: 1!2.000

Es nacre d ' una fin :a afectatla tle vuUlat peg ^^a D "oposta tl'nxamplament de
la Travessera tle GrOC^a.
Tol ^ que aquest vml Igmw pan de fesvuctura viana prinapal dins el bam de

Grdua s' alusla - d I'ahniati6 a I'edifici a proteglr degut al reverter singular de
17mmgtNe

Si mai desaparelx I'esmental edifio, I'alimacb de I'edd^c^ de npva pianla wnh-
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La qualifmacib proposada es '^ 2;p)

Fitxa urbanistica de I'edlfici del carver Gran

de Gracie 74-76, cantonada amb la Travessera

tie Gracie 121

arquitectonic dins del concepte mes

ampli del Patrimoni cultural.

De les simples Ilistes que hem esmentat
abans es passe a uns instruments mes
complets que coordinen els aspectes

patrimonials i els urbanistics.

4

^_ La revisio del cataleg:

criteris i objectius

La revisio del cataleg es va plantejar, i aixi

s'ha realitzat, mitjangant la redaccio de

1 D plans especials, coincidents cada un

amb un dels districtes de la ciutat.

L'avantatge d'aquesta solucio es Clara, ja

que permet superar els aspectes mes

criticables dels catalegs anteriors i que

hem citat al punt anterior.

Plans elaborats i tramitats

independentment fins a I'aprovacio initial

Pero coordinats antra si i que unifiquen

les dispositions de proteccio i les

urbanistiques de manera que al final del

proces d'elaboracio dels 1 D plans dels

districtes hi hagi uns elements catalogats

(regulats per la Llei 9/93, del Patrimoni

OISTRICTE 6

GRFtCIk

cultural catalaj i uns altres elements

protegits per la normative urbanistica que
els es aplicable. Amb la sumo duns i

altres s^obtindra la permanencia

d'elements i ambients significatius no

Homes en I'ambit de tote la ciutat, sing

tambe d'aquells mes Iligats a les

caracteristiques i la historia de cada
districte.

Els objectius generals de la revisio del
cataleg els padem resumir aixi:

• Unificar els criteris de catalogacio en
I'ambit de la ciutat, malgrat que despres
es puguin incorporar les especifitats

diferencials antra els diversos districtes, i

reconeixer determinades caracteristiques

que donen valor a peces ubicades en

determinats Barris i que participen de la

seva historia.

^ Compatibilitzar els requeriments de
proteccio amb les previsions

urbanistiques, no sempre concordants.

Recordelli que tent les afectacions tom

les possibilitats d'increment de

I'edificacio o la imposicio d'un us

inadequat suposen arnenaces per a la

preservacio d'un element. Els plans

• • NrvEL^ a: Be cultural d'interes

national, BCIN (correspon als que abans

s'anomenaven Monumentos Nistorico-

Artr'sticos de Interes National), segons la
declaracio que correspon a la Conselleria
de Culture de la Generalitat.

Es el maxim nivell de proteccio previst.
Les competencies sobre aquests bens

corresponen a I'Ajuntament i a la

Generalitat (Llei 9/93). Les Ilicencies

municipals hen de tenir un informe previ
de la Comissio Territorial de Barcelona

del Patrimoni Cultural (o de la Comissio
de Catalunya del Patrimoni Culturalj.

• • rvlvE^^ a: Be cultural d'interes local

BCIL definits per la Llei 9/93 tom a bens

catalogats. Son els elements del cataleg
propiament dit i tambe estan regulats per
la Llei 9/93.

La competi=ncia sobre aquests bens es
estrictament municipal, excepte per a la

descatalogacio, si escau, per a la qua! es

necessari I'informe de la Comissio
Territorial de Barcelona del Patrimoni
Cultural.

• NIVEL^ c: proteccio urbanistica.

Edificis, elements, conjunts o espais
urbans que per les saves caracteristiques
arquitectoniques iurbanistiques poden
ser protegits per determinations

purament urbanistiques des del pla

especial.

En aquest nivell es protegeixen aquells
bens que malgrat no haver estat abjecte

de declaracio tom a BCIN ni de
catalogacio tom a BCIL tenen valors
d'interes que aconsellen la seva proteccio

partial o total.

• • NIVE^L o: Elements dels quals s'ha de
conserver el record.

Son aquells elements que per algun motiu
(arquitectonic i/o historic) hen estat
significatius al Berri i no poden ser
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conservats per diferents motius (estat

fisic, afectacio urbanistica que preval
sobre la conservacio, qualificacio
urbanistica,...) pero dels quals cal que es
conservi el record a I'Arxiu del Districte_
Per tant, son edificacions que es poden
substituir, pero de les quals s'ha de fer un
aixecament complet (planols,

foto/video...) i una memoria historica i

arquitectonica abans d'enderrocar-les. En
algun cas potser valdra la pena guardar-

ne algun element significatiu.

Tambe s'inclouen en aquest nivell aquells

elements que poden traslladar-se

(monuments, fonts, mobiliari urba,...).

• Superar la concepcio de la proteccio

entesa des de posicions que hauriem de
definir com defensives (que han fracassat

en la majoria dels casos i han portat a la
immobilitzaci6 i progressiva degradacio
dels edificis que es volien salvaguardar) i
anar cap a postures mes dinamiques amb
les quals s'impulsen intervencions que
revitalitzen els edificis i en guardar les
caracteristiques mes remarcables. Aixi
s'augmenten els tipus d'usos en zones on
anteriorment es negaven, o possibilitats

de cert aprofitament funcional mes
intensiu sempre que es preservi ('element

i se'n millori la conservacio.

• Incorporar I'arquitectura

contemporania al conjunt de bens
objecte de proteccio. Els Ilistats dels
plans especials contenen les edificacions

mes significatives del periode que va des
del final de la Guerra Civil fins a mitjan
anys seixanta.

A la documentacio dels plans, a mes de
la propia d'un Pla Especial, s'inclouen
planols de situacio, fitxes urbanistiques
(quan es produeix una modificacio de les
determinacions del PGM) i unes fitxes per
a cada edifici o conjunt on, a mes de
dades d'informaci6, s'indica el nivell de
proteccio de cada edifici i un resum de
les actuations que s'hi poden fer. Amb
aquesta documentacio queda clara quina
es exactament la part d'edifici que queda
protegida i les obres que s'hi poden fer.
Aixi se supera el buit que en aquest
aspecte tenien els anteriors documents
de proteccio.

AJu,Nmen [ w Berc.lona
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El cataleg , reflex dels 2000 anys

d'historia de Barcelona

El cataleg d'una ciutat ha de recollir els
elements mes significatius constructs al
Ilarg de la seva historia i ho ha de fer en
funcio de les circumstancies en les quals

s'ha desenvolupat. Aixi, en el cas de
Barcelona s'hi han de reflectir els mes de
2.000 anys d'histbria, des dels primers

assentaments ibers fins als nostres dies,
mostrant les circumstancies del seu
territori i el fet que aquest es el resultat
de I'agregacio de diferents assentaments
de poblacio cada un amb la seva
historia, els moments d'esplendor de la
ciutat o dels moviments socials i culturals
que s'hi han product i que han deixat la

seva empremta en Iarquitectura i
l'urbanisme de la ciutat. Perque aquest
reflex sigui complet cal que la proteccio
arribi fins als elements mes proxims a
nosaltres en el temps tot mantenint, pero,

la necessaria perspectiva historica.

Per tot aixo, el nou cataleg, a• part de les
caracteristiques tbcniques i urbanistiques,

explicades en els apartats anteriors,

comporta la proteccio d'elements

representatius de tots els moments de la
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I LA SEVA COMPATIBILITZAC16 URBANISTICA

historia de ('actual terme municipal de

Barcelona i tambe reflecteix aquells
aspectes i elements mes Iligats a la
historia dels diferents barris que el

componen, superant el caracter
centralista del cataleg de 1979 (gran
concentraci6 dels elements protegits en
els actuals districtes de Ciutat Vella i
I'Eixample). L'elaboracio, per districtes
(pero de manera simultania) ha permes
tenir en compte caracteristiques dels
antics municipis, ens limits dels quals no
concorden amb les divisions actuals. Pel
que fa a la cronologia hem de recordar
que la proteccio arriba fins a
I'arquitectura de mitjan anys 60.

D'aquesta manera la historia de
I'arquitectura barcelonina, com a reflex de
la historia de la ciutat, queda molt millor
representada en el nou cataleg que en els
anteriors documents protectors.

Al Ilarg d'aquest apartat farem un repas
cronologic de com en el contingut global
del nou cataleg estan representats els
moments mes importants de la historia
de la ciutat.

Aixi, el cataleg posa les bases per
protegir, o documentar, els jaciments

DISTRICTE 6

GRACIA

Fitxa urbanistica de la casa Comas d'Argemi,

a I'av. Republica Argentina 92

Habitatges unifamiliars al pg. Maragall cantonada

pg. Font Wen Fargas, al districte d'Horta- Guinardo
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Planol resum (est. 115000) dels edificis protegits

al districte de Sants

La platy de la Vila a Sarria

arqueologics anteriors a la fundacio de la
calorie romana que corresponen a antics
assentaments escampats pal denominat

ply de Barcelona, no tan sols els de
Ciutat Vella, i que artery ester en fase
d'estudi i documentacio.

De I'epoca romana el cataleg protegeix

no Homes les restes del recinte

emmurallat i el seu interior o les mes
proximes a ell (cam la vita romana de la
plaga de la Catedral o les tombes de la
plaga Villa de Madrid}, sino tambe aquells
elements que son testimoni dels

assentaments d'aquesta apace a la resta
del terme municipal, cam pat ser, per
exemple, el forn roma existent a ('interior
del recinte del cementiri de Montjuic. EI
cataleg determine tambe, d'una manera

mes Clara de cam es feia fins era, els
estudis i aixecaments qua cal realitzar en
aquells indrets on es coneix o se suposa
qua existeixen assentaments histories no
names romans, sino tambe anteriors o
posteriors.

Seguint aquest ordre cronologic
I'arquitectura de les diferents epoques i
estils de I'edat mitjana ester
abundantment representats i recullen la

Sava dispersio en tot el territori municipal.

De I'arquitectura romanica, moltes

vegades amb vestigis d'epoques

anteriors trobem examples qua van des

de simples capelles urbanes, cam la

capella Marcus, a ermites situades a la

ruralia, cam la de Nostra Senyora del

Coll. la de la Santa Creu d'^lorda o Santa

Maria de Vallvidrera, aquestes en plena

Serra de Collserola, o altres examples

cam la capella de Sant Llatzer, part qua

queda de ('antic hospital del mateix nom,

o Sant Pau del Camp, resta de ('antic

monestir aleshores situat fora muralles i

un dels elements qua conserve vestigis

de construccions d'epoques anteriors.

Un dels estils millor representats a la

rostra ciutat es el gotic, amb una

interessantissima mostra de diferents

tipus de construccions . Entre ells trobem

els grans edificis religiosos de la ciutat

medieval des de Santa Anna (d'origen

romanic pero de facture gbtica i del qual

hem de destacar el claustre) fins a
culminar amb Santa Maria del Mar

passant per les "desplagades ", cam les

de la Mare de Deu de Montsio i la de la

Concepcio (actualment a I'Eixample i

representatives de les actuations

arqueologiques de final del s . XIX}, i

tambe un monestir tom el de Pedralbes

(Iligat de sempre a la historia de Sarria i
actualment al Districte de Les Carts),
exemple paradigmatic de monestir
medieval ja que conserve no Homes
I'esglesia, el claustre i les dependencies

de les monges, sino tambe una part de

les edificacions complementaries

(muralla, magatzems, cases dels

capellans,.._). Molt mes modesta pero

representative del gotic tardy es I'esglesia

de Sant Marti de Provencals.

La importancia i vitalitat de Barcelona
durant aquells segles es reflecteix en
I'existencia no Homes dell edificis

religiosos esmentats, sino dels multiples

examples d'arquitectura civil qua trobem;

especialment a I'interiar de Ciutat Vella. i

tambe en indrets qua aleshores eren
rurals. Des de I'extraordinari exemple de

les Drassanes (I'edifici industrial gotic

mes important del man) al complex de
('antic Hospital de la Santa Creu passant

per la munio de palaus i edificis

residencials qua es conserver no Homes
a ('important conjunt del carrer Montcada,
sino a la resta de Ciutat Vella. Molts dells

coneguts des de fa temps i altres qua
s'han anat revalorant en els darrers anys

(Palau Centelles, els del carrer dels Lledo,

al carrer del Pi, i d'altres) i en els quals
s'han trobat no Homes elements
arquitectonics rellevants, sino tambe

interessants pintures de I'epoca. Hem de
far mencio dels edificis d'habitatges, de
construccio mes modesta; i

posteriorment transformats, pero qua
conformer el teixit de bona part dels
Barris de Ciutat Vella. Tot aixo sense
oblidar els examples d'edificis

administratius, cam I'Ajuntament i la

Generalitat, o comercials cam el de Llotja.

Com a record de la importancia de la

ciutat comtal en aquells anys queda el
conjunt del Reial Palau Major (el Salo del

Tinell; el Mirador del Rei Marti i la capella

de Santa Agueda} qua varen ser

residencia dels comtes de Barcelona i,

despres, dels refs catalanoaragonesos.

Tambe aqui hem de far referencia a la
sobreposicio no Homes d'estils (en

aquest cas el romanic i el gotic), sino
tambe a la de diferents epoques de la
ciutat (recordem les restes de la ciutat

romana al subsol de la playa del Rei).

Fora de la ciutat medieval tambe hi ha

mostres d'arquitectura civil d'aquells
anys. Des de les restes de !'antic hospital

de I'ordre de Sant Joan de Malta (al

carrer del mateix nom al districte de Sant

Mart, fins a masies amb elements gotics

escampades fins als peus de Collserola
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Plano) resum (esc. 1/5000) dels edificis protegits

del districte de Sarria-Sant Gervasi

Detail de piano) (esc. 1/1000) de localitzacio

d'edificis protegits (zona del Born)

cam Can Figarola, actualment al Districte

de Gracia, Can Cortada i Can Fargas, a
Horta, la Torre de Fang. al limit entre
Sant Andreu i Sant Marti, i la Torre

Llobeta, en terrenys de ('actual Districte

de Nou Barris.

Finalment tambe hem de ressaltar les

restes de I'arquitectura militar i defensiva

corresponent a aquesta epoca. Si de

I'antiga muralla medieval nomes es
conserva el tram de les Drassanes
(corresponent al segon recinte) el cataleg

determina actuations que cal fer perque,

quan es facin obres, es pugui anar

documentant el seu tracat en el costat

dels numeros parells de la Rambla

(corresponent al primer recinte) i als

trams d'unio del teixit de I'Eixample amb

Ciutat Vella. Fora de la Barcelona

d'aquella epoca hem de parlar de les

medievals Torre Sobirana i Torre Jussana

(incloses actualment als recintes del

Laberint i de I'edificacio del mateix nom

existent al cami de Sant Genis, al

Districte d'Horta), de la Torre Rodona,

adossada a la masia del mateix nom a

Les Corts, o els elements defensius

localitzats a ('interior de les ja

esmentades Can Cortada i Can Fargas.

Consideracio a part mereix I'anomenada

Torre de Mas Enric (unit element que

queda de ('antic mas del mateix nom, a
Horta) interessant construccio de tapia

que sembla correspondre a un antic

refugi de cacera.

Els elements renaixentistes se

superposen en molts casos a elements

gbtics de manera que es produeix una

hibridesa estilistica. A la nostra ciutat en

son exemples clau el Palau del Lloctinent
(amb faganes gotiques coronades per
balustres i cornises renaixentistes, un pati
amb arcs i voltes sobre columnes

toscanes i un important enteixinat de
motius renaixentistes), i els patis amb dos
ritmes d'arcades sobreposats com
trobem a la Casa de Convalescencia de
('antic Hospital de la Santa Creu, a la
Casa de Caritat o al de ('antic convent de
la Merce (actualment Capitania General).
Tambe els dos edificis administratius mes
importants de la ciutat tenen una part o
elements renaixentistes fruit de
I'emmirallament que la ciutat tenia cap a
Italia, a la qua) encara estava unida per
forts vincles comercials. Ens referim al
pati del Trentenari de la Casa de la Ciutat
i a I'escala renaixentista del Palau de la
Generalitat, i especialment la facana a
I'actual placa de Sant Jaume.

El barroc to poques mostres en
I'arquitectura barcelonina pero tanmateix
les que queden son elements molt
significatius. Una vegada mes
I'arquitectura religiosa, en aquest cas la
de la contrareforma, esta molt ben
representada amb les esglesies de Sant
Felip Neri, la seva veina de Sant Sever
(I'unica que conserva tota la decoracio
interior) i, especialment la de Betlem,
antiga seu de I'ordre dels Jesu'ites que,
exteriorment, es un dels exemples
significatius d'esglesia de nau Onica amb
capelles laterals.

Al segle XVIII, amb la desfeta de 1714, e;;
produeixen importants canvis a
I'urbanisme de la ciutat amb la destruccir
del barri de Ribera i la construccio de la
Ciutadella i del nou barri de la
Barceloneta , barri projectat de conjunt
seguint esquemes racionals de
I'urbanisme barroc propi dels militars
francesos que van arribar amb els
borbons, i que comporta I'Oltim gran
creixement de la ciutat abans de

I'Eixample. Tot i el posterior enderroc del
conjunt de la Ciutadella ( edificis i
construccions defensives ) I'antic arsenal
(actual seu del Parlament de Catalunya),
la capella militar i la seu de I'actual
Institut Verdaguer (antic Palau del
Governador ) son mostres de

I'arquitectura d'aquell conjunt. Ala
Barceloneta , I'esglesia de Sant Miquel de
Port (tot i les reformes posteriors) es un
bon exemple de I'evolucio de
I'arquitectura barroca cap al classicisme

com tambe ho es al Raval, I'esglesia de
Sant Agusti Nou , ambdues significatives
per les cupules sabre el creuer. Tambe en
un dels antics municipis , en aquest cas
Sarria , I'esglesia de Sant Vicenc es un
interessant exemple del pas del barroc

cap at classicisme.

Pel que fa a I'arquitectura civil hem de
parlar, per sobre de tots els edificis
barrocs, del Palau de la Virreina,

demostratiu, tambe, de la importancia
que la Rambla va anar adquirint com a
eix ciutada i del fenomen dels esgrafiats.
Tecnica aquesta que s'estengue per tot el
territori barceloni i que s'ha mantingut,

com a tecnica decorativa fins quasi als
nostres dies. Si remarcables son els de la
Casa dels Velers (recordem que en
reconeixement al seu valor es va adaptar
el tracat de la Via Laietana per tal de
conservar-la), no hi ha districte de la
ciutat on no hi hagi exemples de facanes
resoltes amb aquesta tecnica amb
elements mes o menys depurats (des de
la decoracio purament geometrica a les
representacions amb figures o elements
vegetals). El catalog recull nombrosissims
exemples, escampats arreu, d'aquesta
tecnica.

A la segona meitat del segle XVIII
coexisteixen els Oltims exemples barrocs
amb els primers exemples neoclassics.
Aixi, i localitzats quasi davant per davant,

son practicament simultanies la
construccio de la Virreina i la del Palau
Moja (que a ('interior conserva unes
interessantissimes pintures del Vigata). De
la consolidacio de la Rambla com a espai
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ba es un bon exemple tambe la

,oclassica Casa March de Reus. En

arlar del neoclassicisme hem d'esmentar

adifici de la Llotja (interessantissim

xemple no tan sols d'aquest estil, sing

unbe de respecte a I'estructura gotica

,reexistent) i del conjunt del Cementiri

fell, al Poblenou, que incomprensiblement

o estava protegit fins ara, construct ja a

ici del segle XIX i representatiu de les

,rimeres idees higienistes que provocaren

, sortida dels cementiris dels conjunts

rbans.

,,rribats aqui hem de fer referencia a les

.ombroses restes d'arquitectura que

•nomenarem rural que s'han conservat,

noltes vegades imbricades en ('actual

ixit urba, L'ocupacio del pla de

Barcelona per part d'explotacions

.gricoles s'estenia fins ales estribacions

'e la serra de Collserola, i trobem

-xemples de tot tipus d'aquestes

onstruccions, aillades o agrupades en

?etits conjunts. Aixi, ('antic conjunt de

ant Marti de Provengals (on al voltant de

esglesia ja esmentada abans s'agrupen

tres masies i un antic hostal de factura

.-enzilla), o el de Santa Eulalia de
'ilapicina (ara al Districte de Nou Barris),

vn al voltant d'una esglesia del segle XVIII

'agrupen edificacions mes complexes
:.lue les de Sant Marti, d'entre les quals

destaca Can Baste (antiga rectoria) amb
-agana esgrafiada. Del conjunt de masies

acllades, a mes de les ja citades

anteriorment i que contenen elements

d'arquitectura militar medieval, hem
d'esmentar, entre les de Collserola, Can

Calopa de Dalt, en el limit amb Molins de
Rei, Can Masdeu, a Nou Barris en el limit
amb Horta, o Villa Joana (antiga masia
transformada) a Vallvidrera. D'entre les
situades en zones mes planes i que ara
s'han protegit, hem de ressaltar el Mas
Guinard6, Can Pomaret a Sarria, Can
Farrero, al bard de Port, o la del carrer del
Sant Crist num. 58 (ara incorporada a una
escola) a Sants. Edificis molt diferents
entre si pero representatius de les

caracteristiques de la zona on s'ubiquen.

La majoria d'esdeveniments urbanistics,
arquitect6nics i de canvi social que as
varen donar a la Barcelona del segle XIX
estaven representats al cataleg del 1979
si be de manera molt dispar. Aixi, els mes

importants elements de I'arquitectura
neoclassica, les grans transformations a
('interior de Ciutat Vella (eix Ferran-
Princesa, el nou barri del Palau, I'obertura
d'alguns passatges, la plaga Reial,,..) o
I'explosi6 que represents I'Eixample, hi

quedaven recollits, i ara el nou cataleg
recull, tambe, els aspectes mes
importants de la transformaci6 de la resta
d'antics municipis posteriorment

agregats. Es el cas del gran creixement

de Gracia, que as formalitza a partir de la
creacio de places, la consolidaci6 del
nucli de les Corts, la urbanitzacio de
Poble Sec, o els creixements dels nuclis
de Sant Andreu, Sants i Hostafrancs. En
aquests nuclis dels antics municipis es
protegeixen edificis institucionals o
d'equipaments (les antigues cases de la
vila, actualment seus dels districtes,
esglesies que continuen essent seus
parroquials, mercats...) que son signes

representatius de la vida d'aquests antics
municipis. S'ha de ressaltar la important

aportacio a I'arquitectura dels mestres
d'obra, tantes vegades oblidats i que van
donar exemples d'una alta qualitat
arquitectonica amb noms com els de
Ramon Ribera o Enric Figueras i Ribas,
que mereixen ser recordats. L'arquitectura

dels mestres d'obra, de la qual tantes
vegades s'ha remarcat la importancia a
Barcelona, nomes estava representada, al
cataleg de 1979, pets noms mes
significatius (els Bassegoda.... ) o per les
obres mes significatives de Ciutat Vella o
I'Eixample. El nou cataleg posa en valor,

protegint-la, I'arquitectura realitzada per

aquests grans professionals quasi

anonims a practicament tota la resta de la

ciutat. La major part de la fesomia dels

cascos antics dels municipis agregats es

el resultat de I'activitat dels mestres
d'obra, que en molts casos no es van
limitar a seguir les formes eclectiques,

tipiques de les seves construccions, sing

que sovint aporten solucions forga

imaginatives. L'analisi mes detallada de

I'arquitectura dels districtes ha permes

localitzar, i protegir, interessants

edificacions molt significatives per a cada
barri.

Una de les aportacions que fa el nou

cataleg es la proteccio de I'arquitectura

industrial, tan important en una ciutat

com la nostra i tan poc valorada, des del

punt de vista de la protecci6, fins al

moment. S'incorporen aixi al cataleg

elements tan significatius com Ca

('Aranyo i Can Jaumandreu, ambdos a
Sant Marti, Can Fabra a Sant Andreu,

elements de Can Batllo a Sants o la

fagana de les antigues Cristalleries Planell

a Les Corts. Logicament, es en aquests

districtes, de major tradici6 industrial, on

es protegeixen mes exemples, i els mes

interessants, d'aquesta arquitectura

representativa dels efectes de la revolucio

La Fabrica Aranyo, al districte de Sant Marti

Torre d' Aigua de la Fabrica Girona (despres

MACOSA ), al Poblenou

industrial a la ciutat . En aquest apartat

hem de fer referencia a les nombroses

xemeneies , de vegades unit vestigi de
I'activitat fabril que s'ha pogut mantenir
dempeus, que es protegeixen no nomes
pel seu valor arquitectonic , sing com a
testimoni d'una activitat que va donar

vida (i a vegades va fer neixer ) a un barri

sencer. En els casos que ha estat

possible tambe s'han protegit altres
elements puntuals de I'activitat industrial

com la Torre d'Aigua de Can Girona
(posteriorment MACOSA) a Sant Marti, el

Pont grua de la Maquinista i la Torre de

I'Aigua de la Catalana de Gas, ambdues a

la Barceloneta, o el diposit de Can Batllo

a Sants.

D'aquesta epoca, i Iligats al fenomen del
desenvolupament industrial, son els

conjunts d'habitatge obrer (normalment

habitatges an filera) especialment

importants a Sants, Sant Andreu, Sant
Marti, i a les Corts (en forma de
passatges en aquest ultim cas). El nou
cataleg recull tambe exemples d'aquest

tipus d'arquitectura, realitzada en alguns

casos per la mateixa empresa de la

fabrica on treballen els qui viuen en
aquestes cases (en una de les deferents
formes arquitectoniques que to
I'organitzaci6 social de la colonia

industrial).

La resoluci6 de I'abastament d'aigua, una

de les preocupacions de la segona meitat
del segle XIX, tambe esta present al

cataleg. Els aqueductes que encara

existeixen a Torre Baro i altres indrets de
Nou Barris, la central d'elevacio d'aigua

del Bes6s i els dipbsits i centrals

d'impulsi6 situats at costat de la
Meridiana, els "pilars d'aigua" de Sant
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Andreu, Horta, Gracia i I'Eixample o la
resclosa de Vallvidrera, son els exemples
protegits mes significatius d'aquest tipus
d'instal-lacions.

A partir de la segona meitat del segle XIX
es produeixen un seguit de canvis molt
importants tant per a la ciutat de
Barcelona corn per als municipis del pla,
encara independents. L'acumulacio de
capitals derivada de la incipient revolucio
industrial i de I'arribada de capitals de les
colonies, especialment Cuba i Puerto

Rico, fa canviar radicalment les formes de
promocio i es produeix la necessitat d'un

gran nombre d'habitatges, de manera

que es consolida el model de casa de
renda. Aquest fet es dona a gran escala
at casc antic de Barcelona, pero tambe

en els casts dels municipis del pla on es
produeixen, tambe, els primers
creixements coneguts corn a eixamples.
Neixen aixi el conjunt de les cases d'en
Xifre i les que, seguint el seu model,
completen la urbanitzacib del Pla de
Palau, la urbanitzacio del Born i la
transformacio del barri del Carme, al
Raval. Conjuntament amb aquestes
noves tipologies d'habitatges

s'introdueixen nous materials de
construccio, d'entre els quals destaca el
ferro en les seves diferents modalitats, i
els elements vidriats. Especialment el
ferro troba aplicacio en un tipus d'edificis,
nou en aquells moments, corn son els
mercats. El del Born, el de Sant Antoni, el
de la Concepcio i el de la Llibertat, a
Gracia, ja figuren at cataleg de 1979, pero
aquest tipus d'equipament es dona
tambe a la resta de municipis i son
especialment remarcables el
d'Hostrafrancs i els de Sant Marti i del
Poblenou, on el ferro es combina amb el
mao i dona pas a una nova combinacio
de materials que culminara amb el mercat
de Sarria quan I'us conjunt d'aquests dos
materials ja estara totatment consolidat
en el Ilenguatge modernista.

En els municipis del pla de Barcelona
existeixen exemples interessants dels
corrents arquitectonics de que hem parlat,
no nomes dels mercats, totalment
oblidats en el cataleg de 1979, si be
alguns d'ells inclosos en els plans de
proteccio aprovats durant els anys
vuitanta i que el nou cataleg incorpora per
tal de protegir-los definitivament. Parlem
d'exemples corn les places Mercadal, a
Sant Andreu, i Massadas, a la Sagrera.

El gran fenomen que va suposar, des dels
punts de vista urbanistic, arquitectonic i

social I'Eixample Cerda, ha fet oblidar

practicament els fenomens dels altres

eixamples que, paral•lelament a aquell i

alguns fins i tot anteriors, es varen donar

als municipis que mes tard s'havien
d'integrar a la ciutat comtal_ Eixamples

entesos no nomes corn a creixements

de les diferents poblacions, sing corn a

creixements dibuixats, projectats, seguint
diferents models tant formals corn de
gestio. Aixi, I'eixample de Gracia es
produeix a partir d'un model format per
un conjunt de places, i I'eixample de les

Corts al voltant de la plaga de la

Concordia i emmarcat per les grans vies

de comunicacio, at Poble Sec (a ('antic

municipi de Sants) seguint un model
semblant a I'Eixample, adaptat a la

topografia en pendent, tots ells acollint la
usual barreja d'habitatge i industries. A

Sarria, Sant Gervasi i Horta el creixement

es fa per acollir majoritariament
habitatges unifamiliars molts d'ells
destinats a estiueig. Aquests diferents

models, oblidats al catalog anterior i

eclipsats pel model de Cerda, si que es
recullen al nou cataleg i d'aqui els
nombrosos conjunts que apareixen a
Gracia, Horta. Sant Andreu i les Corts,
i la proteccio, corn a conjunt mes gran

del Poble Sec. Creiem que es oportu
remarcar aqui corn aquest barri va servir,
per a molts arquitectes, de camp
d'experimentacio de models (tipologies
i formals) que posteriorment

desenvoluparan a I'Eixample.

El nou cataleg reconeix la importancia de
I'Eixample de Cerda de manera mes
amplia que el Catalog de 1979, ja que
recull integrament el contingut de
l'Ordenanga de Manteniment i Millora de
I'Eixample, aprovada el 1986, clue
reconeix el gran valor del sector mes
central (definit corn a Sector de
Conservacio) i amplia el nombre d'edificis
protegits en la resta de ('ambit,
I'anomenat sector especial, en el qual
s'ha de tenir una major cura on
I'atorgament de Ilicencies de manera que
es mantingui i es millori la imatge corn a
conjunt. S'ha de recordar que ('ambit del
Sector Eixample s'exten mes enlla dels
actuals limits administratius del Districte
2, abarcant aquelles zones dels Districtes
de Sarria, Gracia, Sant Marti i Ciutat Vella
en el qual la planificacio de Cerda va
deixar els sews senyals.

El nou cataleg amplia la representacio
que fins ara ja tenia I'arquitectura de final
del segle XIX, els neos que conjuntament
amb I'arquitectura eclectica van donar

pas al modernisme, protegint no nomes

els exemples mes importants per a la

ciutat. sing tambe aquells mes

representatius de cada districte o barri.

Es recull aixi un fenomen que,

posteriorment, es repetira en el

modernisme: Barcelona ciutat "exporta"

models arquitectonics als barris i

municipis veins.

Amb el canvi de segle el modernisme,

amb totes les multiples variants, s'esten

per tot el nou territori barceloni, quo ha

augmentat extraordinariament la

superficie amb I'annexio, el 1897, de

quasi tots els antics municipis del pla. Si

('antic cataleg concentrava de manera

molt important la representacio del

modernisme a I'Eixample (amb I'excepcio

d'edificis extraordinaris corn el Palau de

la Musica, les Teresianes, la fabrica

Casarramona o el Parc Guell dels que

s'han considerat corn els mes grans

arquitectes modernistes), ara es
protegeixen molts edificis del que

podriem anomenar modernisme menor,

que esta representat a tots els barris de
la nova ciutat. Es cobreix aixi la totalitat

del fenomen modernista: pie de variants,

i desenvolupat (corn a la resta de
Catalunya) per una munio d'arquitectes

de segona fila, de mestres d'obres i de

contractistes que van caracteritzar

aquest moviment que va anar mes enlla
del fet purament arquitectonic. Cases
entre mitgeres, aillades (grans i petites,
esteses des del pla fins al cim del
Tibidabo), pero tambe edificacions
industrials i elements urbans formen la
representacio del modernisme al cataleg
de manera que se supera, corn hem dit,
la representacio d'aquest moviment al
cataleg antic format per edificis de
I'Eixample o pets signats pels grans
arquitectes d'aquell moment.

Corn hem repetit al Ilarg d'aquest escrit,
la incorporacio als plans de proteccio
dels edificis protegits en nivell C ha
permes que el nou catalog sigui, tambe,
la representacio de I'arquitectura feta per
arquitectes que han quedat una mica
oblidats pel nom dels arquitectes que
actuaven a I'Eixample o per la gran
envergadura, i valor, dels edificis que es
construien a la part central de la nova
ciutat. Arquitectes i mestres d'obra que,
en molts casos, son autors dots edificis
modernistes mes importants dels
constru'its en altres ciutats catalanes. Aixi
ets Modest Feu, Ignasi Mas i Morell o
Enric Figueras i tambe d'altres tenen el
seu reconeixement, tambe a Barcelona.

Una reflexio semblant s'ha fet per als

moviments, basicament el noucentisme,

clue cronologicament es donen entre el
modernisme i el racionalisme. Aixi

augmenta de manera molt notable el

nombre d'edificis representatius

d'aquestes arquitectures que queden

protegits. Hem de remarcar especialmeni
el nombre de petits edificis unifamiliars

("torretes") escampats per les zones de I;
part alta de la ciutat (Vallvidrera, Sarria,
Gracia, el Guinardo, Horta...), molts d'ells

en barris actualment profundament

transformats i dels quals hem de
destacar, en molts dels casos, els jardins
que els envolten. Durant la segona meita
de la segona decada del segle i els anys
vint va ser especialment important el

fenomen de I'aparicio i consolidacio de
nous barris de casetes unifamiliars

(aillades o entre mitgeres). Algunes, corn
el barri dels periodistes prop de Can
Barb, impulsades per un col•lectiu

professional, d'altres mes modestes, core
el passatge Esperanga o el de I'arquitect€
Millas, tots dos a I'actual districte de Nou
Barris, per acollir col-lectius mes
modestos corn els dels antics

barraquistes desnonats de Montjuic per a
les actuations preparatories de
I'Exposicio de 1929. El nou catalog tambe
ha volgut deixar constancia d'aquests
fets que formen part de la historia de la
nostra ciutat. Conjunts d'aquestes
edificacions, aillades o entre mitgeres,
localitzats especialment als barris del
Districte d'Horta, a la part alta del de
Gracia i en alguns punts dels de Sarria i
de les Corts (en alguns d'aquests casos,
potser per una major poder adquisitiu,
encara queden interessants mostres de
decoracio interior) s'incorporen a les
Ilistes d'edificis que la ciutat ha decidit
protegir.

Llistes en les quals apareixen tambe els
pocs exemples d'arquitectura Deco que
trobem a Barcelona (corn I'edifici de
('antic Banc d'Espanya a la P1. Antoni
Maura o el dels magatzems El Siglo) i
dels quals, fins al moment nomes estava
protegit I'edifici de la Myrurgia, o aquells

clue (corn aquest ultim o el de I'edifici B.
Mas de Miquel, a la cantonada de la
Diagonal i el carrer Tuset) son
representatius de la nova tecnica
constructiva clue marcara el futur

desenvolupament de I'arquitectura: el
formigo armat.
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Facultat de Dret

1_I que es defineix corn arquitectura

contemporania o del moviment modern,

que apareix a la nostra ciutat a final dels

anys vint tenia una representacio molt

petita al cataleg del 1979 . Petita en dos

sentits: el cronologic ( nomes recollia

edificis projectats durant la Guerra Civil

com a mes tard) i el del nombre

d'exemples , ja que els edificis recollits
giraven al voltant de les figures del

GATCPAC. La revisio del cataleg supera
aquesta mancanpa en els dos sentits
abans indicats , recollint edificis constructs
fins a mitjan anys seixanta i obrint el
ventall a tots els grups i moments

arquitectonics i escoles compreses en

I'ampli espectre del moviment modern.
Aixi, es protegeixen elements que van
des del primer edifici projectat i construft
seguint els esquemes de la nova
arquitectura , el Pavello de Radio
Barcelona al cim del Tibidabo, fins als
edificis Trade projectats el 1965 i acabats
el 1968.

En els diferents plans especials s'ha
completat el Ilistat d'edificacions fetes
abans de 1939 no nomes amb edificis
projectats pels arquitectes relacionats
amb el GATCPAC , tot i que s'arnplia el
nombre dels que hi estan representats,
sing amb aquells que, sense pertanyer a
aquell grup , van construir edificis

d'interes. Interes no names pels resultats

formals , sing per (' intent de plantejar

noves distribucions , noves tecniques,

nous materials ,... en resum "nova

arquitectura ". Aixi, noms com els de Puig

Gairalt, Benavent, Subirana i d'altres,

moltes vegades quasi desconeguts,

s'afegeixen al Ilistat d ' arquitectes amb

edificis protegits escampats arreu del

territori barceloni . De manera semblant a

com el cataleg de 1979 incorpora edificis

modernistes d'arquitectes que no son

Gaudi, Domenech o Puig i Cadafalch, el

nou cataleg incorpora edificis

racionalistes d'arquitectes que no eren de
I'Orbita del GATCPAC.

L'arquitectura de despres de la guerra,

totalment oblidada al cataleg i molt poc

protegida en els plans especials redactats

els anys vuitanta . esta representada en

els nous plans especials de proteccio per

edificis edificats a partir de la segona

meitat dels anys quaranta . Va ser a partir

d'aquestes dates que, superades les

primeres dificultats economiques,

tecniques i culturals , apareixen els

primers edificis d'interes representatius

en molts casos de la nova burgesia de la

ciutat . Aixi, es protegeixen edificis acollits

a les Ileis de proteccio d'habitatges

edificats en zones de la part alta de la

ciutat per arquitectes que comengaven la

seva trajectbria professional (Balcells,

Mitjans ...) amb un Ilenguatge que volia

superar el caracter academicista de
('arquitectura dels primers anys de
postguerra i d'altres , com en el cas de
Duran Reynals i Benavent , que sabien

adaptar els sews grans coneixements

arquitectonics a la nova situacio.

La represa de la cultura arquitectonica

que es produi a meitat dels anys

cinquanta, articulada al voltant del Grup

R tambe queda reflectida a les noves

propostes de proteccio. Noms que seran

cabdals per a ('arquitectura barcelonina

dels ultims quaranta anys (Coderch.

Sostres, Bohigas - Martorell...) comencen a
construir edificis remarcables i

significatius de la renovacio de la cultura

arquitectonica barcelonina . Edificis

d'habitatges populars, com els del carrer

Pallars o del passeig Joan de Borbo, o de

la burgesia , corn els del carrer

Compositor Bach; edificis d'equipaments

com les Facultats de Dret i

d'Empresarials o el Canodrom de la

Meridiana ; edificis industrials com els

Laboratoris Uriach, la joieria Manes o el

conjunt de laboratoris i menjadors de la

SEAT; esglesies, com la de les Liars

Mundet, que inicien un nou concepte

formal i espacial per a aquest tipus

d'edificis; edificis d'oficines o

administratius corn el de la Hispano

Olivetti a la ronda Universitat, la Mutua

Metal•lurgica de la Diagonal , el Noticiero

del carrer Roger de Lluria o Banca

Catalana al passeig de Gracia, amb

propostes tipologiques i de solucions de

fapanes novedoses i al mateix temps
respectuoses amb el seu entorn o
habitatges unifamiliars entre mitgers, com
la casa del pintor Tapies, o aillades, corn
la casa Paniker . Edificis significatius en el
moment de ser constructs i que tants

anys despres, continuen essent
representatius de la represa d'una cultura
arquitectonica que formava part d'una

represa cultural mes amplia.

Com s ' ha dit al punt 4 d'aquest escrit,

el catalog s'atura, cronologicament,

a mitjan anys seixanta i es considers que
una perspectiva de trenta anys permet

valorar equitativament els merits d'un

edifici per ser protegit o no , mes enlla de

modes o personalismes puntuals. Per

aquest motiu , el conjunt dels edificis

Trade, acabat de construir el 1968 i molt
representatiu d'una nova arquitectura
(tipologica i formal ) pero tambe d'una

nova forma de promocio , es I'edifici

"mes Jove" d'entre els protegits, i es

deixa per a noves revisions del cataleg

la incorporacio d'altres construfts

posteriorment.
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1 Consergeria del Park Guell

2 Esglesia de sant Pere Nolasc

3 Carrer Paradis num. 10

4 Vapor Vell

5 Escola Vedruna

6 Capella Mares Reparadores

7 Escola Mild i Fontanals

8 U.T Guardia Urbana. Can Travi Vell

9 Arxiu administratiu municipal

Ignasi de Lecea El conjunt d'actuacions que es recullen
a continuacio son una mostra dels
treballs recents de la Direccio de Serveis
d'Arquitectura en relacio amb diferents
edificis amb contingut patrimonial i de
titularitat municipal. En la diversitat,
aquesta mostra reflecteix diferents
actituds que fan front a diferents
problemes i diferents edificis.

En la Iinia de la restauracio mes ortodoxa
es mostren en primer Iloc les obres de
restauracio del pavello de consergeria del
Park Guell, probablement I'habitatge mes
petit que va projectar Antoni Gaudi, amb
materials d'acabat molt senzills.
Mantenint la concepcio original de
I'estructura de ('edifici, s'han renovat tots
els elements estructurals on s'havia
produt I'oxidacio dels elements de ferro
originals, s'han analitzat els colors
originals de les parets, amagats sota
capes i capes de repintats posteriors, i es
tornen a oferir a la vista els anyils i sienes
de la primera pintura. Tambe s'ha
reconstruct el trencaclosques del que
sembla que es el primer trencadis
documentat, reproduint les rajoles de
I'epoca, amb pastes i esmalts que
resisteixin millor la intemperie, amb la
fidelitat mes gran a les fonts documentals

que s'han aconseguit. En aquesta
mateixa linia, la restauracio de I'esglesia
de sant Pere Nolasc a la plaga de

Castella que, amagada dins ('antic

convent dels pares PaOls, hospital militar

des de la Guerra del Frances, va

aconseguir evitar els efectes que la
desamortitzacio i despres la Guerra Civil

van produir sabre els bens de I'Esglesia.

Edifici de propietat municipal, acull a la

copula i al presbiteri unes pintures de

Josep Flaugier, artista d'origen frances

que va desplegar la seva activitat a
Catalunya entre final del segle XIX i

principi del segle XX. Avui son un

exemple singular a Barcelona de la
pintura religiosa d'aquest periode.

L'edifici ha estat protegit de les humitats

que el consumien, restaurat en 1'exterior i
interior i amb especial emfasi en les

pintures. Se n'ha documentat

tecnicament tota la restauracio en la linia

de les grans restauracions artistiques. En
aquest mateix sentit podriem situar el
treball patient i meticulos de

manteniment i consolidacio de diferents
elements del Reial Monestir de
Pedralbes, dirigit per Josep M. Julia, que
en els darrers anys abasta des dels
vitralls gotics del segle XIV a la
rehabilitacio estructural de I'antiga ala
d'infermeria, i els treballs de conservacio
dels elements arquitectonics i
monumentals dels pares histories de la
ciutat, corn els del part de la Ciutadella,
dirigits per Maria LIuisa Aguado, on
destaquen la recent restauracio del
Mamut i de la glorieta d'Aribau, i tambe
del parc del Guinardo i del Park Giiell.

En un segon grup podriem situar aquelles
intervencions basicament restauradores
pero que impliquen la introduccio de
nous elements fruit de les adaptacions
necessaries a I'Os actual. D'aquesta mena
podria ser la restauracio del pati d'acces
a ('edifici num. 10 del carrer Paradis, un
edifici municipal que allotja d'una banda
les columnes sobrevivents de ('antic
temple roma de Barcelona -I'espai del
qual fou restaurat pels serveis tecnics
municipals sota la direccio de I'arquitecte
Josep L. Delgado el 1991-, i de I'altra la
seu del Centre Excursionista de
Catalunya. Es tracta d'un edifici original
dels segles XIII-XIV, restaurat per Lluis
Domenech i Muntaner el 1903 i adaptat
els anys cinquanta. La nova intervencio
ha restaurat el pati original, fins i tot els
vitralls que constitueixen la fagana del pis
principal que ocupa el CEC i s'han
restituit els elements patriotics que van
ser suprimits despres de la Guerra Civil,

s'ha tret la claraboia afegida els anys 50,
d'altra banda en estat molt deficient, i
s'han treat unes gelosies que permetin Ik
privacitat dels habitatges en front del
gran nombre de visitants de les columne
del temple, de manera que se'Is garantei
I'assolellament i la Hum. En una linia

semblant podrien recollir-se els treballs
de renovacio d'instal•lacions i
restauracions puntuals que s'han dut a
terme al Palau de Pedralbes dirigits per
Xavier Pigrau.

El tercer grup el constituirien les
intervencions mes irnportants com a
consequencia de les adaptacions a nous
usos. Podriem situar on aquesta linia el
projecte d'escola i biblioteca a ['antic
Vapor Vell de Sants, avui ('edifici industri^
mes antic que sobreviu a Barcelona. El
projecte es respectuos i es planteja on
primer Iloc la consolidacio estructural,
mantenint el maxim d'elements originals
possible i, en segon Iloc, que la
superposicio dels nous usos i d'unes
instal•lacions que garanteixin el seu
desplegament i el confort no impedeixin
la lectura de I'amplitud espacial que
caracteritzava ('edifici. La utilitzacio de
tecniques i arquitectures contemporanies
se situa sempre despres que ('edifici que
volem protegir i que es la memoria de les
arrels industrials del barri de Sants. A
I'entorn d'aquesta mateixa linia podriem
situar els treballs de la fagana de ('Escola
Vedruna, que resolen la integracio de les
restes de les edificacions de la Casa dels
Infants Orfes (segle XVI) amb la nova
plaga dels Angels, davant del Museu
d'Art Contemporani de Barcelona,
exemple de rehabilitacio de les antigues
obertures amb fusteries contemporanies i
de solucio de la integracio-separacio amb
('edifici vei.

Finalment, podern situar tres
intervencions on es conjuga el
manteniment de la memoria amb la
introduccio de Ilenguatges netament
contemporanis. Serien I'adaptacio corn a
centre cultural, de I'antiga capella de les
mares reparadores al carrer Mandri, on
s'enfronta d'una manera valenta la
conservacio i la posada en valor dels
frescos i els vitralls de Pere Pruna amb la
creacio d'una nova atmosfera i d'uns
nous espais on pugui desplegar-se la
nova activitat. Altres cores dins aquest
grup serien I'ampliacio de I'Escola Mila i
Fontanals on, rebutjant la mimesi
historicista, despres de completar ('edifici
actual de Josep Goday, s'integra una
nova arquitectura autonoma i
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!spectuosa, i la nova Unitat Territorial de

Guardia Urbana d'Horta-Guinardo que

antenint la memoria, s'apropia les

!stes de I'antiga masia de Can Travi Vell

un edifici nou. Podriem completar

luest grup d'actuacions amb el nou

lifici per a I'Arxiu Administratiu

unicipal, edifici en gran part de nova

Tanta, que se situa a la vora de la

uralla, integrat i respectuos amb les

•eexistencies historiques del seu entorn

fins i tot del seu subsol on s'assenta,

es conserven sectors d'una vila de

Atima epoca romana, i que alhora

rocura la maxima funcionalitat a un

quipament sotmes a conditions

mbientals necessariament controlades,

ue conviu amb les restes

rqueologiques del seu subsol.

is treballs enunciats fins ara son una

rostra d'operacions de gestio complexa,

e vegades en les fronteres del

anteniment, que han estat portades

terme pel Serveis Municipal

'Arquitectura. Aquest servei, pero,

,a treballat tambe, d'acord amb

experiencia projectual i al coneixement

le la problematica que es deriva d'aquest

pus d'actuacions, en I'assessorament

.:er a la redaccio de bases de diferents

ooncursos, dels quals es poden destacar

a participacio, a iniciativa de I'Institut de

Cultura de Barcelona, amb relacio a la

biblioteca publica a situar a ('antic mercat

del Born i, a iniciativa del Districte de
Sant Andreu, en el desplegament del

concurs de projectes per a la nova

biblioteca i equipament multimedia a
Can Fabra. Aquests assessoraments

permetran, a poc a poc, anar precisant
un mart per a noves convocatories de
concursos que permetin la participacio

de nous professionals en aquests treballs
sobre el patrimoni heretat de titularitat

municipal, i aconseguir els millors
resultats.

I

1

Restauracio del Pavello

de Consergeria (habitatge)

del Park Guell

Anna Ribas

Carme Hosta

El Park Guell, projecte de ciutat jardl

dissenyada per Gaud[ per encarrec
d'Eusebi Guell, fracassa com a tal

comunitat, i ('any 1914 s'interrumpen les
obres despres d'haver acabat la
construccio de la xarxa de camins i vials

i els seus espais publics mes

representatius: la playa coberta o mercat,

la plaga a I'aire Iliure, el Calvari, la major
part de la tanca i els dos pavellons de
I'entrada, la consergeria i I'habitatge del
conserge. Finalment, el 1922 I'Ajuntament

compra els terrenys i els destina a parc

public. Els edificis existents es destinen a
infraestructura propia del part.

Els dos pavellons de consergeria tenen

una importancia significativa pel fet que

son una excepcio en I'obra de Gaud[. Es
I'unic cas conegut en club Gaud[
construeix edificis de servei, i per tant

amb materials i acabats molt senzills.
Aqu[ no trobem la ornamentacio interior

carregada ni I'exuberancia de materials

habituals en les seves obres.

La restauracio del pavello de consergeria

es dugue a terme entre 1993 i 1995.
L'any 1996 es comenga la restauracio del
pavello habitatge i actualment es troba

acabat a ('interior i s'esta treballant en la

reparacio del trencad[s exterior. Esta
previst que s'acabi pel juny de 1999.

L'objectiu de les dues intervencions ha

estat restituir I'edifici a I:estat original,

tant pel que fa a I'arquitectura com a la

construccio, respectant al maxim els
materials utilitzats i la manera de treballar

de Ies estructures.
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2

Esglesia de Sant Pere Nolasc

Xavier Pigrau

Alicia Calmell

Darrer vestigi de I'antic convent dels
pares pawls situat al carrer Tallers.
Destinada durant molt temps a hospital
militar, aquesta construccio originaria de
la primera meitat del segle XVIII ha sofert
nombroses transformations quant a
I'aspecte exterior. Projectada inicialment
tom un edifici dins d'un conjunt, ha
guanyat protagonisme amb les obres de
rehabilitacio dels anys 40 i 50, i s'ha
transformat en una construccio exempta
despres de I'enderroc de les edificacions
de ('hospital militar. Es un dels pots
exponents de I'arquitectura del segle XVIII
en els goals es conserva ('interior amb
poques modifications respecte a I'estat
original. La copula i el presbiteri
presenten ones magnifiques pintures de
I'artista Josep Flaugier, actualment en
proces de restauracio, tom a fase final
d'una serie d'obres que des de ('any 1992
s'estan portant a terme i que han permes
la correccio de les diverses patologies
que afectaven el conjunt i la rehabilitacio
de les cobertes i facanes.
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'•<:^_^ Pati d'acces de I'edifici del carrer
Paradis num.10

M. Lluisa Aguado

Alicia Galmell

L'edifici del carrer Paradis 10, seu del
Centre Excursionista de Catalunya, a mes
d'edifici d'habitatges, correspon a la
tipologia de casa gotica Urbana
caracteristica de Barcelona. L'edifici va

ser reformat entre 1903 i 1905 per
ampliar les instal•lacions del centre i
deixar descobertes a tota alpada les
columnes corresponents al temple roma
que fins aquell moment restaven
fraccionades pets forjats intermedis de
I'edifici que s'havia construit al voltant.

Entre 1956 i 1957, I'Ajuntament de
Barcelona, que havia adquirit la propietat
de I'edifici, efectua obres de restauracio

al pati d'acces, i va ser arran d'aquestes

obres que es va cobrir amb Una
claraboia.

A partir d'aquesta data unicament es van
fer petits manteniments fins al 1991; quan
es va restaurar el pati de les columnes,
tot aixecant la claraboia fins a la part
superior de I'edifici, renovant la seva
il^luminacio i eliminant la petita escala de
connexio entre aquest espai i la solo de la
planta baixa que desfigurava I'espai.

Actualment I'edifici del carrer Paradis

pateix patologies degudes basicament al

pas del temps, malgrat I'esforc que fa el
CEC per mantenir les seves

dependencies al dia i el manteniment

continuat que en fa I'Ajuntament. Un dels
espais mes degradats era el pati d'acces,

que es motiu d'aquestes obres•

Shan efectuat les operations seguents:

• Eliminacio de la claraboia que deixa

el pati a cel obert, tom va estar des de la
construccio fins al 1956•

• Restauracio dels paraments verticals

del pati, neteja i restauracio dels

paraments de pedra de les plantes baixa

i primera, i renovacio de I'acabat de les

plantes superiors amb estucat a la talc,

previa reparacio d'esquerdes, Ilindes

trencades, etc.

• Instal•lacio de gelosies a coda Una

de les finestres de les plantes superiors

que donen al pati, per amagar de les

vistes qualsevol element que es posi als

ampits tom ara testos, Babies, etc• sense
treure, pero, Ilum natural a ('interior dels

habitatges; aixi s'obte Una imatge unitaria

i ordenada a tot el pati.

• Renovacio de la il-luminacio artificial.

• Restauracio total del vitrall de
tancament del pati de les columnes
recuperant-ne el disseny original,

modificat despres de la guerra per

motivations politiques.

0
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1' Vapor Veil de Sants

Josep M. Julia

Carme Hosta

Mariano Martinez

Antonio Oliva

El Vapor Vell de Sants, catalogat corn a

be d'interes cultural, es I'edifici industrial
mes antic del pla de Barcelona. Va ser
construct el 1840 per Joan Guell i consta
de cinc plantes.

Aquest vapor va ser reivindicat Ilargament
per les associacions de veins, i en passar
a mans de I'Ajuntament es va decidir
rehabilitar-lo corn a escola i biblioteca.

L'escola infantil i primaria de dues linies

se situara en les tres plantes inferiors
(planta baixa, 1 a i 2a). Aquesta es una
inversio corresponent a la Generalitat.
A les plantes superiors (3a i 4a) se situara
la biblioteca.

La intervencio es respectuosa amb les
parts mes interessants de I'edifici,
estructura la nau central i incorpora els
elements contemporanis que el nou us

de I'edifici requereix.
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Farana a Ia playa dels Angels
de I'Escola Vedruna

1 11

ii I

M. Lluisa Aguado

Alicia Calmell

L'edifici actualment ocupat per I'Escola
Vedruna es el que resta de la Casa del
Infants Orfes, edifici del segle XVI
destinat a seu de la institucio fundada el
1370 per Guillem dez Pou per recollir els
orfes de la diocesi, En enderrocar part del
conjunt per donar Iloc a ('actual
configuracio de la placa dels Angels,

quan es construi el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona (MACBA),
I'escola va modificar la seva distribucio i
parets que havien estat interiors o facana
de pati van donar Iloc a la facana actual.

L'arranjament de la facana s'ha fet amb
les solucions seguents:

• S'ha donat un tractament a la facana
de I'escola assimilable al de la veina
capella remodelada pel CIDOB, per donar
al conjunt una unitat que el faci menys
desproporcionat d'escala davant la
grandiositat del MACBA.

• La zona de facana corresponent a la
masia to una part de pedra que s'ha
netejat i deixat vista. La resta s'ha estucat
en un color neutre, excepte el cos
intermig, estucat amb un color mes fosc
per tal que els volums de la masia i la
capella quedin diferenciats. En aquest
estucat mes fosc s'ha situat el nom de
I'escola, fet amb tecnica d'esgrafiat.

• Per tal d'unificar els accessos a
I'escola s'ha folrat la part baixa amb
planxa d'acer rovellada i envernissada, de
man era que en un mateix element
s'incorpora tant la porta d'acces de
I'esquerra, tancada amb una corredissa,
com la porta d'acces al pati, que es
cobreix amb la planxa foradant-la en la
zona corresponent a ('arc; aixi s'obte un
tancament segur que al mateix temps
deixa veure el pati enjardinat de ('interior.

6 S'han recuperat totes les obertures

que hi havia i s'han deixat corn a finestres

altes que pivoten centralment; se les ha
protegit amb baranes de planxa d'acer.
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Rehabilitacio i reforma de I'antiga

Capella de les Mares Reparadores

Marina Salvador

Rafael Garcia

Mariano Martinez

Antoni Oliva

La capella formava part d'un convent

que fou construct a principi de segle.

Resulta molt malmes durant la Guerra

Civil. Fernando Rubio s'oferi a financar-ne

la rehabilitacio i va fer que el pintor Pere

Pruna l'ompljs de pintures murals i
vitralls.

S'obri de nou al culte des del 1954 fins

a 1980, data a partir de la qual va

comengar la degradacio.

El 1997 I'Ajuntament de Barcelona

redacta un projecte de rehabilitacio i

reforma per donar un nou us a aquest
equipament.

El projecte aprofita I'edificacio existent

del cos central de la capella j afegeix un

nou cos posterior de manera que es
respecti la volumetria admesa pel PGM
aixi com I'adaptacio per a les

minusvalideses.

Estat inicial

Projecte de reforma i ampliacib

IT
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> Ampliacio de I'Eseola Mila

i Fontanals

Anna Ribas

Mariana Martinez

Grup Escolar Mila i Fontanals , obra c_Ic

arquitecte Josep Goday , s'inicia ('any

:921 i s'inaugura el 1931.

.'escola es un edifici que s ' organitza al
oltant d'un pati central envoltat per tres
•raros que donen fapana als carrers del
;arme, dels Angels , i Peu de la Creu. EI

os central Conte el gran vestibul

i'entrada a la planta baixa , i el teatre n

;^la d'actes a les plantes primera i
egona . Els dos cossos laterals contenien
'origen la seecio de nenes i la de Hens
;e ('escola . Posteriorment, aquests es
an convertir en escola primaria i en
^stitut respectivament.

^, I'espai interior de ('edifici se situa el pati

e jocs, delimitat pel quart costat per una
caret alto adossada a la mitgera de
edifici vei . Aquest edifici vei ha estat
^^derrocat darrerament i I'ampliacio de

I escola es planteja precisament com una
tranja Ilarga i prima ( 54 x16 m ) formant el

quart cos que tancara el pati central.

EI nou edifici ha de contenir una pista
ci'esport i vestidors i sis aules de
;preescolar amb els seus serveis.

EI gimnas ha ser utilitzat tant per ('escola
com per I'institut en hores lectives, i ha
de complir les funcions de poliesportiu de
barri en hores extraescolars , per la qual
Cosa haura de poder tenir un acces i un
funcionament totalment independents de
('escola . Es planteja el nou acces de
('edifici pel carrer del Carme , connectant
amb la planta semisoterrani de ('edifici
antic per mitja de rampes . Aquesta
entrada tambe servira per tenir un acces
adaptat a tota la resta de ('escola.
EI gimnas necessita una alpada Iliure de
6,5 m; per tant s'haura d'enterrar ('edifici
quasi tres metres per sota del nivell del
carrer.

La planta d ' acces es Homes una mitja
planta que recull I'entrada del carrer i la
camunicacio a traves de I'antiga mitgera
amb la planta semisoterrani de ('edifici
antic, formant un petit vestibul. Des
d'aquest s ' accedeix a un mirador sobre la
pista que forma dues grades , aixi com
tambe als nuclis de vestidors ( dos al pis
superior i dos al pis inferior), i a I^escala
que condueix al nivell de la pista
poliesportiva.

AI nivell superior se situaran les aules de
preescolar ; ja que tenen uns requeriments
especifics que fa que siguin mes
dificilment adaptables a I'estructura de
('escola antiga . Aquesta planta es situa a
la mateixa Coto de la planta baixa de
('edifici antic , i s'obre una comunicacio a

3

. ^^`^

la paret mitgera . Aquesta solucio tambe
permet utilitzar entrades i escales
diferents per als alumnes de preescolar i
de primaria . aprofitant ( ' acces a la sala de
gimnas.

Les aules es distribueixen de dues en
dues al voltant duns petits patis que
pollen fer les funcions d'aula exterior, i que
permeten I'assolellament correcte de les
aules i el distanciament d'aquestes
respecte de ('edifici d ' habitatges del
davant.

Pel que fa a ('exterior es planteja un
volum net d'alcada constant, revestit de
pedra sorrenca tipus Montjuic, que en
cap moment intenti competir amb
('escola existent.

^.
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8

Reforma i ampliacio de les restes

de la masia de Can Travi Vell

Marina Salvador

Victor Blanco

Joan Gonzalez

Can Travi Vell es una masia del segle XVI

que estava molt mal conservada a causa

de les diferents inclemencies que ha

hagut de patir al Ilarg de la seva vida, des

de la guerra del 1936 en que va ser

bombardejada: fins al total abando

posterior.

En 1997 I'Ajuntament de Barcelona

decideix ubicar la nova seu de la Unitat

Territorial de la Guardia Urbana d'Horta-

Guinardo en aquest emplagament_

A causa del mal estat estructural, s'ha

optat per conservar la fesomia de les

faganes tom a record de la memoria
historica i procedir a una ampliacio d'un
cos afegit lateralment, unificant tota

I'actuacio mitjanpant la coberta.

Projecte de reforms i ampliacio
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Reforms i ampliacio de I'Arxiu
Administratiu Municipal

Rafael Garcia

Joan Gonzalez

Mariano Martinez

L'edificacio existent provenia d'epoques
diverses i superposades sobre les restes
d'una vila romana i de la muralla romana
de Barcelona, en gran part reconstru'ida
per I'arquitecte Adolf Florensa.

L'any 1990 I'Ajuntament de Barcelona
redacts un projecte de reforms i
ampliacio de I'equipament per tal de
millorar les condicions del Arxiu
Municipal, que aleshores estava instal•lat
ocupant part de les construccions
existents.

Aquest projecte, que es realitza per fases,
proposa edificar un contenidor per

emmagatzemar els documents i una zona
d'oficines de manera que, sense
malmetre les excavacions arqueologiques
que apareguin en el subsol i respectant la
muralla romana, alhora, es faci possible la
funcionalitat de I'equipament.

-- _ - - i

fk

``_i- n

5^ ^^

^L̂ J^

r^
ii

r

C

^^^^ I
lx^

t

L

it II 1

^ i i
i I
l^

1
i

^_

_^ I ^
_ ^

ii
iI

!31;UU!J!^"""""^°'

2

L.

!LlIJ19

r-
,

r

^-^^ - _

-,

Al^at Baixada Ca^ador

Alr^at Bisbe Cagador
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de les Bones Lletres-

Planta baixa
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Ignasi de Lecea
S

Tot sovint, quan ens referim al patrimoni

artistic i arquitectonic de la ciutat ens

estem referim nomes en termes de

conservacio del patrimoni del passat, del

patrimoni heretat dels nostres

avantpassats que tenim el deure de

conservar per a les generations futures.

Pero quan horn pensa en aquest deure,

s'ha de pensar alhora que aquest

patrimoni tan sols existeix perque aquells

que ens van precedir van crear obres

d'un alt nivell de qualitat que fa que

encara les apreciem, obres del seu temps

que es mantenen encara avui com a part

de la memoria col-lectiva.

Els nous edificis, espais publics i

monuments que ha promogut

I'Ajuntament de Barcelona al Ilarg dels

darrers anys, s'han plantejat sobre

aquesta base corn a elements del nostre

temps, d'un alt nivell de qualitat que

poguessin constituir part del nostre

patrimoni cultural en el futur. Aixi, els

millors arquitectes de la ciutat han

desplegat les seves obres juntament amb

figures rellevants del panorama

arquitectonic international com Gae

Aulenti, Norman Foster, Vittorio Gregotti,

Arata Isozaki, Richard Meier o Rafael

Moneo, i els millors artistes de la ciutat

han participat en I'execucio d'escultures

a I'espai public al costat d'artistes de

primera linia internacional, convertint la

col•lecci6 d'escultura publica de

Barcelona on centre d'interes

internacional.

Dins aquest capitol, Jordi Rogent i Jose

A. Tajadura han tractat ja de la politica de

preservacio del patrimoni arquitectonic.

Al costat es mostren exemples diversos

d'intervencio en edificis catalogats de

propietat municipal projectats i dirigits

des dels Serveis d'Arquitectura. Aquest

article se centrara, pero, en la politica

d'escultures i monuments a I'espai public

de la ciutat.

•

Quan al segle XIX es retroba el paper de

I'escultura a la ciutat en les grans capitals

europees, Barcelona no es capital politica

i no produeix gaires exemples de

monuments publics. Les peces mes

rellevants de I'escultura catalana del

segle XIX no les trobarem at carrer, es van

for per a les residencies privades o per

als panteons familiars.

El primer monument public del qual tenim

constancia era el que es va dedicar el

1687 a santa Eulalia, martir del segle IV,

que va ser nomenada patrona de la

ciutat. Construct inicialment en fusta, el

monument aviat va ser substituit per una

figura en pedra. Aquest es un bon i

primer exemple de la necessitat de

considerar I'estabilitat dels materials en el

temps com un dels aspectes essencials

de I'escultura publica. Despres, el

monument es va resituar, dins la mateixa

placa del Pedro, a la part superior de la

primera font publica de la ciutat, i encara

es va moure diverses vegades mes, dins

la mateixa placa, en funcio de diferents

estructuracions d'aquest punt que havia

estat, des dels romans, cam[ d'acces a la

ciutat. Durant la Guerra Civil la figura va
ser destru'ida i reconstruida despres per
I'escultor Frederic Mares, encara va ser
moguda alguna vegada mes i el 1997 va

ser restaurada en profunditat.

El seguent monument mes antic, i el mes
antic del qual encara es conserva
('original, es la fontana d'Hercules, del

1801. Construct per rememorar la visita a
Barcelona del rei Cartes IV i de la seva

muller Maria Farnesio, va ser situat
inicialment en el passeig de I'Esplanada,
el primer passeig de Barcelona. Aquest

Font de Santa Eulalia, 1914

Monument a Colom, 188B
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Neptu

monument, Punic sobrevivent de les
diferents escultures del passeig, se situa
avui al passeig de Sant Joan en la cru^illa
amb el carrer Corsega.

Els exemples esmentats no son
certament d'un gran valor artistic.
Barcelona te, pero, dos conjunts
monumentals historics d'excepcional

interest el Monument a Colom de Gaieta
Buigas, amb Rafael Atche, Agapit
Vallmitjana i altres escultors, i el
Monument a! doctor Robert, antic alcalde
de la ciutat, de Josep Llimona. Aquest
monument va ser inaugurat el 1910,
desmuntat de I'antic emplapament a la
plapa de la Universitat el 1940, conservat
pets tecnics municipals en els magatzems
al Ilarg de tot el govern del general
Franco, i reinaugurat amb la democracia
el 1985 a la playa Tetuan, despres
d'haver desistit de resituar-lo en I'antic
emplapament per rao del pes elevat que
s'havia de col•locar per sobre de les
infraestructures existents a la playa.
Altres obres de Josep Llimona, de
dimensio mes reduida, tom el Sant Jordi
de Montjuic o el Desconso! de la plapa
d'Armes de la Ciutadella, seran elements
remarcables per la seva qualitat artistica
en el conjunt d'escultures de la ciutat. En
una ciutat que s'ha dit dels arquitectes, la
font magica de Montjuic i la seva
enginyeria se situarien potser tom el
tercer gran conjunt historic monumental.

EI 1978 s'inicia la reposicio d'elements de
la memoria col•lectiva que van ser retirats
despres de la Guerra Civil, tot i
conservats amb cura als magatzems
municipals, dels quals el del doctor
Robert era un dels mes rellevants.
Aquesta reposicio es completa amb els
monuments a Rafael de Casanovas i a
Francesc Layret. EI monument a Pi i
Margall, president de la primera
Republica espanyola, situat inicialment a
la confluencia de la Diagonal amb el
passeig de Gracia, va ser emplapat el
1990 a la playa Llucmajor, sobre una
nova estructura projectada pels
arquitectes Helio Pinon i Albert Viaplana.
Simultaniament se succeeix la restauraci6
del conjunt de grans monuments
historics, tots ells amb deficiencies
estructurals importants degudes al pas
del temps. Amb inversions municipals i
amb la col•laboracio de patrocinadors es
restauren el Monument a Colom, I'Arc de
Triomf -acces de I'exposicio Universal de
1888-, la Fontana de la placa Espanya, la
cascada del parc de la Ciutadella i el
Monument a Mossen Cinto Uerdaguer
entre d'altres.

Amb aquestes dues linies d'intervencio:
recuperacio de les commemorations
amagades i d'algunes escultures que
havien estat retirades sense raons
especials, tom el Neptci que hi ha
actualment a la placa de la Merce o
alguna de les escultures actuals del parc
de I'Espanya Industrial, i tambe amb la
restauracio de les peces historiques mes
importants, la ciutat ha saldat el seu
deute amb el passat.

Amb aixo s'han seguit fins on s'ha sabut
els principis classics de la recuperacio i

conservacio del nostre patrimoni, pero

aviat es va entendre que calla anar mes

Iluny i en la politica que Oriol Bohigas va

denominar de reconstruccio de la ciutat,
mitjanrant una intervencio sense

precedents en la qualificacio i la
requalificacio de I'espai public, fart public

era present. Monumentalltzar la periferia

i dignificar les arees centrals significava

introduir amb elements contemporanis

aquells valors d'urbanitat i de capitalitat

que els monuments i I'escultura publica

havien aportat en la renovacio urbana de

les ciutats europees molts ant's abans. Es

tractava de crear una nova cultura de

I'espai public contemporani on fart i la

memoria tambe fossin presents.'

' La recent politica urbanistica a Barcelona s'na proposat
deliberadamenl d'integrar la necessitat de regenerar !a
ciutat -ben especialment ies seves zones periferiques-
fent atenciri a I'expressivitat artistica dels projectes, a la
qual s'arriba per un doble cami: tenir^t cura de la qualitat
del dissent' arquitectonic i incorporant als espais peces
escultoriques", havia dit Jordi Parpal a "Espais i
escultures a Barcelona", a Barcelona, Espais i Esculfures
(1982-1986), cataleg d'exposici6 (Barcelona: Ajuntament
de Barcelona, 1987. p. 9j.

5rossa, Chillida

Llena, Miro, Navarro

^^^^ ^r
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Gloria Moure , Configurations Urbanes, ( Barcelona:
Editions Poligrafa, 1994). p. 13.

3

Les obres de Barcelona , corn s he dit. han estat la
majoria concebudes per I'artista per a un Ifoc concret, no
dipositades simplement, perb s'ha mantingut la
independ encia de I'artista i dels autors del projecte de
I'espai. La manta de tradicib lies dificultats d'una
relacio personal estreta han let dificil el desplegament de
treballs conjunts . El part de I'Estacio del Nord, excellent
resultat de la col-laboracid dels arquitectes municipals
Andreu Arriola, Carme Fiol i Enric Pericas amb I'artista
Beverly Pepper es una excepcib.

4

Oriol Bohigas, " Metastasi i estrategia ", a Barcelona,
Espais f Escultures (1982-1986), cataleg d 'exposicid,
(Barcelona: Ajuntarnent de Barcelona , 1987). p. 12

Serra Pepper

L'objectiu ha estat, ja des de bon

comengament, la creacio d'una cultura de

I'espai public que cobreixi alhora, en un
Ilenguatge contemporani, les necessitate

d'imatge i d'identificacio que els

monuments havien ofert sempre als

ciutadans. Resulta important recordar ara,

vint anys despres, I'entusiasme
d'arquitectes i artistes, d'aqui i d'arreu, en

iniciar aquesta tasca, com tambe

I'expectacio dels veins, no sempre

exempta de desconfianga. A la Via Julia,
I'escultura de Sergi Aguilar en homenatge

als altres cata/ans, i la torre de Ilum

d'Antoni Rossello, ambdues obres

paradigmatiques d'aquesta politica initial,

van ser denominades pels veins la forca i

la xeringa reflectint la assumpcio popular

que aquesta politica hauria de comengar

a tenir ja en les seves etapes initials. A

partir d'aqui les reivindicacions veinals
inclouran tot sovint la incorporacio

d'escultures als nous espais de la ciutat, i
la nova ciutat que as crea arran dels Jocs

Olimpics: la Vila Olimpica i les noves
arees de Montju'ic, la Vall d'Hebron i la
Diagonal naixeran ja amb els simbols que

les identificaran com a ciutat completa.

Dins el conjunt d'artistes s'integren els
contemporanis catalans i espanyols mes
reconeguts: entre d'altres Sergi Aguilar,

Emili Armengol, Rafael Bartolozzi, Joan

Bennassar, Joan Brossa, Joaquim

Camps, Tom Carr, Jorge Castillo, Eduardo

Chillida, Antoni Clave, Xavier Corbero,

Leandre Cristofol, Apel-les Fenosa,

Francesc Fornells Pla, Silvia Gubern,

Antoni Llena, Robert Llimos, Francisco

Lopez, Madola, Marcel Marti, Xavier

Medina Campeny, Joan Miro, Andres

Nagel, Miquel Navarro, Pablo Palazuelo,
Enric Pladevall, Jaume Plensa, Joan

Kelly

Rebull, Josep M. Riera i Arago, Agusti

Roque, Joan Ros, Eudald Serra, Rafael

Solanic, Susana Solano, Antoni Tapies,

Francesc Torres MonSO, Luis Ulloa i

Ricard Vaccaro.

Paral-lelament as desplega la participacio

d'artistes internacionals que s'inicia amb

Richard Serra i altres artistes nord-

americans com Bryan Hunt, Ellsworth

Kelly, Beverly Pepper, Roy Lichtenstein,

Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen, i

es complementa amb obres de Fernando

Botero, Anthony Caro, Robert Krier, Aiko

Mayawaki i Bernar Venet, i amb la

donacio d'obres de Folon, Jean-Pierre

Raynaud, Francois Scali i Alain Domingo,

Roy Shifrin, ! Auke de Vries.

En aquest conjunt s'integra despres la

intervencio Configurations urbanes,

patrocinada per I'Olimpiada Cultural

(1992) i sota la direccio de Gloria Moure,

que inclou obres de Mario Mertz, Lothar

Baumgarten, Ulrick ROckriem, Rebecca

Horn, Jannis Kounellis, James Turrell,

Juan Munoz ! Jaume Plensa. Aquesta

intervencio es planteja com a una

exposicio permanent de l'obra d'una

seleccio internacional d'artistes,

"homogenia quant a la manera

d'entendre I'art, pero diferent quant a les

aproximacions artistiques especifiques".

Barcelona disposa aixi d'un conjunt

rellevant d'obres que configuren una

col-leccio extraordinaria de I'escultura del

segle XX, mitjangant el que es, en
paraules del critic Robert Hughes, "el
programa mes ambicios que, en el seu
estil, s'ha arribat a fixar I'ajuntament de
cap altra ciutat en tot el segle XX".` Oriol
Bohigas i Josep A. Acebillo, sense

Lichtenstein

descuidar ('important paper dels alcaldes

Narcis Serra i Pasqua[ Maragall, han estat
artifexs essencials per aconseguir

aquesta col-leccio on la majoria dels

artistes invitats participaven mes com a
amics que corn a part d'una relacio

contractual. Aix!, la majoria de les obres

son fetes especificament per al Ifoc,

discutides amb els arquitectes autors

dels espais publics on se situen:' !

desplegades amb la col-laboracio dels

serveis tecnics municipals i d'empreses
il-lusionades a fer possibles els projectes

dels artistes- Pero tambe son el fruit de la
col-laboracio dels amants de ('art a la

ciutat, que felen les seves propostes i
introdu'ien els artistes en aquest nou

cercle d'amistat. La ciutat deu a Xavier

Corbero ! al galerista nord-america Blum

Helman bona part de I'exit inicial de la
convocatoria.

Oriol Bohigas havia situat aquest

programa en el doble vessant d'elements

que "tenen una doble Ilnia de significacio:

el contingut rememoratlu i la presencia
purament artistica, ambdos integradors

de la memoria col-lectiva i de les bases

per a una memoria en el futur",' pero el
cert es que nomes una part molt reduida

de les obres dels autors esmentats tenen
contingut commemoratiu. L'escultura

contemporania ha defugit d'aquest

contingut per situar-se obertament en la
seva presencia purament artistica. De fet,

els ilnics monuments commemoratius
rellevants d'aquest periode son el
magnifics memorials del Fossar de la

Pedrera de I'arquitecte Beth Gali i del
Fossar de /es Moreres de I'arquitecte

Carme Fiol.

Oldenburg
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En ('ambit internacional, el memorial als

veterans de Vietnam de I'artista Maya Lin
havia marcat ja el 1981 un cami de com

es podia conjugar art i memoria des d'una

optica netament contemporania, per-6

tambe el proces de debat i fins i tot de
confrontacio que va generar havia fet

pales una vegada mes la gran dificultat

d'aconseguir un consens quan es preten

commemorar personatges o

esdeveniments ben arrelats en la memoria

col-lective. Les histories dels monuments

a Colom i Pi i Margall havien estat ja a

casa nostra exemples d'aquesta dificultat,

amb un seguit d'encarrecs i concursos

que van suscitar grans polemiques. Aixi

va succeir tambe, mes recentment, amb

el Monument a Macla.

Mes de quinze anys despres de l'inici

d'aquesta etapa de les interventions

escultoriques a I'espai public de
Barcelona, hom pot dir que es tanca un

cicle i que es necessaria una analisi sobre

el contingut i el caracter de la nostra

col-leccio. Despres d'una politica molt

personalitzada, fruit de l'oportunitat i

sense un programa precis pero d'un

resultat final excel-lent, cal analitzar les

possibles mancances i arrelar-la mes en

el conjunt del mon cultural de la ciutat. Es
ben cert que aquest mon tambe ha

canviat molt en aquest periode, com ho

demostren la consolidacio de la Fundacio

Antoni Tapies i l'obertura del Museu d'Art

Contemporani de Barcelona.

d'un conjunt de personatges que la ciutat
volia rememorar. Calia tambe establir un
marc estable de debat i decisio que
permetes en endavant la continuacio de
la col-leccio, la seva difusio i la seva
millor integraci6 en el mon cultural de la
ciutat.

El Consell, creat per I'alcalde Joan Clos
pel Decret de 5 de novembre de 1997,

que coordina les initiatives dels sectors
municipals d'Urbanisme i de Cultura i que
permet compartir la presa de decisions
amb els centres d'art de la ciutat: la
Fundacio Joan Miro, la Fundacio Antoni
Tapies, el Museu d'Art Contemporani de
Barcelona i el Museu Nacional d'Art de
Catalunya, orienta a partir d'aquest

moment la politica d'escultura publica i
d'intervencions artistiques a la ciutat.

Aquest Consell, presidit pel regidor
Joaquim de Nadal, s'esta demostrant

com un bon instrument en aquesta linia.
El Conseil informa sobre les propostes de

donations, sobre l'oportunitat de
commemorar personatges o
esdeveniments i sobre qui ha de ser

I'artista mes adient per a cada projecte,

alhora que analitza els diferents projectes

establint suggeriments per a la millor

implantacio a la ciutat.

Com a complement a remarcar d'aquest

marc estable es proposa a la nova Carta

de Barcelona, i aixi s'aprova pel

Parlament de Catalunya el desembre de

1998, l'obligatorietat de I'1 % cultural a les

obres promogudes per I'Ajuntament de

Barcelona.

una Iinia que neix el 1949 a Italia, que es
reprodueix amb gran exit en altres paisos
al Ilarg dels anys vuitanta i que s'estableix
a I'Estat el 1978 quan la Llei estableix que
es destini I'1 % de determinades
inversions publiques "a la realitzacio de
treballs artistics, de decoracio,
guarniment o embelliment. ...",
percentatge que a partir de 1985, i
desvirtuant els proposits initials, es pot
destinar tambe a actuacions sobre el

patrimoni historicoartistic. En el mateix
sentit incideix la llei catalana de 1993,
que transforma, a Catalunya i a Espanya,

una iniciativa concebuda inicialment per a
finangar la creacio d'obres

contemporanies d'art, com una font de
recursos per a actuations sobre el
patrimoni artistic heretat. L'Ajuntament de
Barcelona, en la Iinia precedent de

potenciacio de I'escultura publica, podria

recuperar el concepte original d'aquest

1 % cultural en la tendencia d'anar creant
un nou patrimoni per al futur.

Probablement aquest percentatge s'havia

complert amb escreix en el periode

precedent, pero la nova norma pot

permetre desplegar programes en el marc
mes estable d'una continu'itat

pressupostaria mes garantida.

Tot i que aquest criteri perceptual de

plantejar el paper public de I'art

contemporani des d'un punt de vista mes

quantitatiu que qualitatiu pot tenir

nombroses objeccions, la seva

combinacio amb el Consell assessor

abans esmentat pot permetre salvar

aquestes dificultats.

En aquesta analisi primera s'han detectat

les mancances pel que fa a I'escultura

commemorativa. Tot i les dificultats de

I'art contemporani per plantejar-se el

monument commemoratiu, s'havien

d'omplir els buits de memoria i referencia

I

Baumgarten

,'1

Horn

La legislacio de I'Estat i de la Generalitat

estableixen aquest 1 % cultural de

('import de les obres que promouen en

Kounellis

Cal situar les darreres realitzacions dins

aquest context, amb la novetat que els

monuments nous se situen en I'indret que

Turrell Munoz
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Weiner

rep el nom dels personatges

commemorats , en el seu entorn mes

immediat o be en arees que hi estan

vinculades . Aixo aparentment banal no ho

es tant si hom recorda la tradicio

barcelonina de separar- los, com es el cas

del Monument a Francesc Layret, situat a

la placa de Goya , el Monument a Goya

situat a la placa del Gall , i I'escultura

Escullera de Jaume Plensa situada fins fa

poc a la playa de Francesc Layret i ara
molt propera.

Aquest seguit de monuments

commemoratius s'inicia el 1996 amb el

Monument a Frederic Mistral, a I'avinguda

del seu nom, una obra conceptual de
I'artista Lawrence Weiner que mitjangant

la paraula, ('instrument de Mistral, ens

apropa a les arrels de I'escriptor i de

I'artista, en provenral, catala, castella i
angles, i els dona un nou sentit universal;

el Monument a Francesc Camb0, una

obra de Victor Ochoa donatiu de la

societat civil catalana, situat, prop de

casa seva, en el que era terra de ningu

-i a la ciutat ningu vol dir cotxes

estacionats sense ordre ni concert- que

s'ordena i es requalifica amb el

monument; el Monument a Llufs

Companys de Francisco Lopez, a la vora

del passeig que porta el seu nom i que

sense voler competir amb la dimensio de

('Arc de Triomf de I'Exposicio de 1888,

s'apropa a I'espectador per la poesia i la

tendresa abans que per la mida, que

sembla haver estat sempre en la seva

placeta, corn les antigues fonts de

I'Eixample, fonent-se amb les traditions

de la ciutat; el Monument als promotors

de !'Europa contemporania, de Federico
Correa, Alfonso Miia, Enric Satue i els
Serveis municipals d'Arquitectura, una
intervencio discrete que transforma en

monument tota la playa Europa en el seu
conjunt; el Monument a Josep Tarradellas,

U

Alfaro Abad Torres

Lopez
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Europa Corbero

de Xavier Corbero, situat entre el que va
ser monument a Jose Antonio Primo de

Rivera i les estructures de la plapa dels
Paisos Catalans, mantenint 1'escala clue
determinen aquests elements crea una

rememoraci6 dels antics obeliscs en una
nova concepci6 que novses es possible

de mantenir amb les tecniques

estructurals contemporanies; el

Monument a Prat de la Riba, nou focus de

la perspectiva del final del carrer

Numancia des de la Diagonal, en el qual

Andreu Alfaro combina el seu propi

Ilenguatge amb la tradici6 noucentista i

els emblemes de la catalanitat que van

caracteritzar el personatge; el Monument

a Josep Moragues, de Francesc Abad,

que no se situa a la plaga del General

Moragues, on hi ha unes excel-tents

escultures d'Ellsworth Kelly, sing que

s'apropa a ('antic Portal de Mar, l'indret

mes vinculat a la tragica historia del

personatge i el transforma en simbol dels

oprimits pel poder en una lectura

universal que transcendeix la propia

historia individual del personatge; i aquest

conjunt de nous monuments es tanca, en

el moment d'escriure aquest article, amb

la Linia de la Verneda de Francesc Torres,

commemoraci6 de la historia de mil anys

d'un territori -Sant Marti de Provengals- i

de la seva gent, que es desplega al Ilarg

de mes de 1.600 metres del carrer

Guipuscoa, una obra d'impossible

representacio feta per ser trobada, per ser

recorreguda al Ilarg passeig de la nova

rambla, per recordar la nostra hist6ria.

Aquest conjunt d'obres mostren un ampli

ventall de possibilitats del tractament del

nou monument commemoratiu, subjecte

a les implicacions d'un nou paisatge urba

on la publicitat competeix amb I'escultura

de manera que I'obra de I'artista se situa

en un nou ambit, on I'arrelament a la

terra, la poesia i la complexitat espacial

tendeixen a substituir la presencia mes

aviat hieratica dels monuments del segle

XIX per una altra de mes subtil que sovint

la fotografia no pot arribar a representar.

Tambe aquestes noves obres incorporen

naves sensibilitats, noves maneres

d'aproximaci6 a ('art, entre les quals

destaquen les aportacions en la linia

conceptual de Lawrence Weiner i, entre

els artistes catalans, les de Francesc

Torres i Francesc Abad. Barcelona

conservara amb les seves obres tambe la

mem6ria d'una visi6 de ('art que va

caracteritzar una part extraordinariament

creativa de la produccio artistica dels

anys setanta i vuitanta. Aixi, la col-leccib

d'escultures de la ciutat ara es mes rica i

mes complexa.

Aquestes realitzacions darreres marquen

una pauta del que seria el marc estable

prefigurat per la Carta Municipal, de la

qua[ el programa dels darrers tres anys se

situa corn a una posada en marxa

experimental que obre un nou periode de

normalitat continuada en el qual millorar

la col-lecci6, difonent-la i integrant-la en

el marc cultural de la ciutat, mantenir un

marc pressupostari estable, i obrir noves

possibilitats com els concursos puntuals

o les mostres temporals sobre I'espai

public que permetin la intervenci6 de

nous artistes, que col-laboraran en

aquesta politica atenta a crear un nou

patrimoni per al futur.
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Estat e- e - • estraft ies
('area metropolitana, que compren tota la

comarca del Barcelones i uns quants

municipi mes. Dins d'aquest context

creiem que el terme municipal de

Barcelona es una referencia d'especial

valor per considerar la problematica

especifica de ('habitatge en aquests tipus

d' arees.

La questio de ('habitatge en el cas de

Barcelona -municipi tot ell amb

caracteristiques de ciutat compacta- ve

marcada per dos circumstancies

d'especial importancia:

0 La pertinenga a un area o regio

metropolitana , que es I'espai real on els

ciutadans prenen les opcions de

localitzacio del seu ('habitatge.

* La colmatacid fisica de ('area

urbana del municipi , que lirnita les

possibilitats de creacio de nou habitatge

a la ciutat si no es a traves d'operacions

de renovacio urbana.

La questio de ('habitatge a Barcelona to

molt a veure amb aquestes

circumstancies. Per les inevitables

limitacions a la creacio de nou habitatge,

el terme municipal no esta en condicions

de produir-ne el nornbre necessari per

atendre la forta demanda interna del

periode que estem vivint. Per tant no hi

ha solucio a una plantejament del

problema en aquestes termes si no es en

un ambit metropolita.

Les dades dels habitatges que es

construeixen en les successives corones

que es poden considerar al voltant de

Barcelona ens mostren clarament el
paper dels ambits metropolitans, en

especial el de la regio, en la provisio de

nous habitatges.

Habitatges acabats

Juli Esteban i Noguera 1

0 El problema de ('habitatge

a les arees centrals

Entenem per arees centrals aquelles que

configuren majoritariament la ciutat

compacta. Les seves caracteristiques

serien:

0 Per la seva localitzacio allunyada de

la periferia rural no tenen possibilitats

d'extensio.

0 Una certa antiguitat. Son arees que

inclouen les parts mes antigues de la
ciutat i on les mes recents havien d'estar

ja configurades com a teixits urbans al
final de la decada dels 60.

9 Tipologicament diverses pero amb
predomini de l'ordenacio per alineacions

de vial.

Una intensitat mitjana d'edificacio

form alta, i en general un grau

considerable de mescla d'usos.

Aquestes caracteristiques son presents
en parts importants de moltes ciutats de
Catalunya, i en especial son presents en
tota I'extensio del compacte central de
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19

Barcelona 3.254 3.456 3.085 2.771 2,634 2.316 1.868 2.503 4.103 2.7

Resta area

metropolitana 2.441 2.782 2.797 3.410 3.638 4.615 5.004 5.520 3.906 4.8

Resta regio

metropolitana 7.093 6.729 7.189 7.829 8.941 9.623 9.058 8.883 8.283 - 0.2

Resta

Catalunya 14.234 16.169 16.594 17.725 19.360 21.069 21.069 20.439 14.688 '5.S

Font: Dinamiques Metropolitanes. Mancomunitat de Municipis de I'AMB, 1995

Habitatges acabats Habitatges iniciats

1994 1995 1995

Barcelona 2.130 2.641 3.109

Resta del Barcelones 931 1.441 1.285

Resta regio metropolitana

(6 comarques ) 15.789 17.854 20.976

Font: Direccio General d'Arquitectura i Habitatge



Aquesta oferta metropolitana

d'habitatge que disposa encara de forca

opcions de creixement urba, a mes de

donar sortida a una demanda que el

terme municipal no pot satisfer,

representa una competencia

indubtable a l'opcio de ('habitatge a

Barcelona , perque ofereix millors preus i

perque ofereix productes que la ciutat

compacta dificilment pot oferir.

D'altra banda, s'ha de subratllar tambe

que en general les arees centrals de les

ciutats grans de la regio metropolitana

sofreixen aixi mateix la competencia dels

nous creixements de tipologies

suburbanes, ja siguin en el seu terme

municipal o en altres municipis.

El proces de relocalitzacio de ('habitatge

en el territori metropolita pot Ilegir-se,

doncs, de dues maneres;

Com un transvasament d'habitatge

des dels municipis del compacte central

cap als municipis de les corones exteriors

on hi ha encara potential de sal

urbanitzable.

• Com un transvasament d'habitatge

des de les arees centrals de cada

municipi cap a les arees suburbanes de

creixement de baixa densitat.

Es clar que Barcelona -com els municipis

veins- estaria clarament en la posicio de

municipi emissor en els dos processos

esmentats.

Aquestes consideracions ens porten a

constatar el caracter especific dels
problemes de ('habitatge a les arees

centrals. Aquests problemes es formulen

en el benentes que les ciutats en general

i Barcelona en concret no son

concebibles si no es com a arees

habitades. Serien els seguents:

• Tendencies de despoblament

d'algunes arees.

* Envelliment de la poblacio i del parc

edificat.

• Desplacament dels segments socials

amb menor capacitat economica

(especialment els joves)-

• A partir d'un cert Ilindar, la perdua de

poblacio podria ser tambe un problema.

Veiem que son problemes plantejables i
abordables en principi en I'espai
municipal, malgrat que per una Banda no
es poden considerar ailladament del

context metropolita, i per I'altra poden

variar considerablement on el transcurs

de no massa temps, com veurem mes
endavant.

2

;• L'estat de la questio a Barcelona

•

2.1 El teixit residencial

Les lades del padro 1996 pel que fa als
habitatges existents a Barcelona son les
seguents:

Total Habitats Col•Iectius Temporals "Suits"

675.003564.354 514 31.468 78.667

83,56% 4,66% 11,65%

Estudi sabre l'habitatge desocupat a Barcelona.
IMI Red Verges, S.L. Barcelona. 1997

Respecte a les dades del cens de 1991,

s'ha produit un augment de 5.544

habitatges, i una disminucio en el

percentatge d'habitatges "habitats" o

"principals" del 2,58%. Cal afegir que el

saldo total de la decade 1981-91 va ser

negatiu.

L'ocupacio mitjana dels habitatges

ocupats es de 2,64 h./habitatge. El cens

de 1991 donava 2,85 h./habitatge, que

Ilavors era la mes baixa de totes les grans

ciutats espanyoles. Aixi mateix aquell any

el 21 % dels habitatges estava ocupat per

una persona i el 48% ho estaven per una

o dues persones.

Les arees amb ocupacio mes baixa es

corresponien el 1991 amb les dels teixits

mes veils de la ciutat i amb els mes alts

percentatges de persones d'edat

avancada, de manera que es produia la

maxima acumulacio a I'entorn de I'eix

Ciutat Vella-Example Central -Grkia.

Aquesta concurrencia de circumstancies

que tambe es dona a les altres arees

antigues de la ciutat permetia preveure

un proces proper i intens de buidat

d'habitatges per defuncio dels seus

ocupants que sens dubte ja ha comencat.

La superficie mitjana de ('habitatge era,

segons les dades del cens de 1991,

de 76,28 m' utils, i variava entre els

132,71 m' de Pedralbes i els 48,15 m' de

la Barceloneta. La distribucio de mitjanes

dona una diferencia important entre la
part nord del municipi amb habitatges

petits i el sector de passeig de Gracia, la
Diagonal i Sarria, on en predominen els

grans.

Les densitats de poblaci6 i habitatge

calculades a partir de les Jades del padro

de 1996 corregides', i referides a la part

del terme municipal on es dona una

presencia significativa de teixits urbans

d'habitatge (67,41 km2), son de 230

habitants/ha i 87 habitatges/ha. Podem

dir que es tracta d'unes densitats que

permeten una bona qualitat urbana en la

mesura que no son ja excessives, ni

tampoc, obviament, insuficients. En

relacio amb la densitat de poblacio que
resultava del cens de 1991, s'ha produit

una disminucio del 4,56%.

En conjunt el teixit d'habitatges de la

ciutat abasta la major part del teixit urba,

ja que la ciutat no ha generat mes zones

especialitzades que les industrials

historiques. La mescla d'usos i Ia

coexistencia d'habitatges i activitats cal

considerar-les corn factors que tenen

molt a veure amb el clima urba

caracteristic de Barcelona.

El teixit urba de la ciutat es forca divers i

en la seva configuracio hi han tingut a

veure forca els elements de petita escala.

Fins i tot a la trama Cerda la parcel•lacio

es de gra notablement petit.

En coherencia amb aquestes

caracteristiques, les promocions de

construccio de nous habitatges estan

molt distribuides per tot el teixit urba, i

predominen les de grandl ria

relativament petita (< 10 habitatges), si

be a partir de 1996 s'ha donat una

progressiva presencia d'operadors grans

facilitada per I'envergadura dels nous

espais que han proporcionat els

processos de remodelacio en curs a Sant

Andreu i al front maritim.

L'edificacio de nous habitatges a la ciutat

s'ha produit des de 1983 fins a 1995 amb

una mitjana anual proxima als 3.000

habitatges acabats . Cal subratllar el fort

increment en la sol-licitud de noves

Ilicencies que s'ha produit els darrers

anys 1997 i 1998, en els quals s'ha

superat la xifra de 6.000 per any, que

quasi dobla el que haurien estat les

mitjanes del periode anterior. Sens dubte

la posada on marxa de les promocions

als nous solars resultants de processos

de remodelacio hi to molt a veure.
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A Barcelona practicament no hi ha
solars buits , Ilevat dels que s'han buidat
expressament per a tornar-hi a construir.
Els solars edificables tenen altres usos i
edificacions -a vegades obsolets- que

cal desplacar per poder construir-hi.

Tanmateix, si que hi ha forca solars que
d'acord amb la normativa urbanistica

podrien incrementar la seva edificacio
sense necessitat d'actuacions

urbanistiques previes.

La probabilitat que aixo es produeixi es
en funcio de la quantitat de sostre que
representi ('increment, i de la proporcio

que aquest sostre representi respecte al
total admes en el solar.

Adoptant la hipotesi que son molt
improbables les initiatives d'increment
de ('edificacio que siguin inferiors a 500
ml, o al 40% de 1'edificabilitat del solar,

s'ha calculat que el potencial edificable

"real" dels solars existents es d'uns

2.700.000 m2. La hipotesi additional que
el 75% d'aquest sostre es destinara a
habitatge, i que es mantindran

globalment les mitjanes de superficie per
habitatge actual, ens dona la xifra d'uns
24.500 habitatges com ('increment que
es possible edificar en els solars
existents.

Un altre contingent de solars edificables

resulta de les actuations de renovacio
urbana , concretades en els plans de
reforma interior i en les unitats d'actuacio.
Pei fet que es tracta d'actuacions
sotmeses a planejament urbanistic,

algunes d'aquestes actuations tenen el
requeriment de destinar una proporcio
de sostre a habitatges sotmesos a algun
regim de proteccio oficial.

Si distingim entre les actuations que
tenen el planejament aprovat, i aquelles
altres que el tenien en tramit el 30/4/97,
obtenim les seguents xifres d'increment

possible del part d'habitatges per
desenvolupament de totes les actuations
previstes.

Les operacions de renovacio tenen

diferents graus de viabilitat, i certament

n'hi ha algunes d'improbables a mig

termini. Tanmateix cal assenyalar que
entre les aprovades (40) n'hi ha cinc de

clarament viables i en curs d'execucio

(Colorantes, Clot de la Mel, Front

Mar(tim...) que comprenen el 70% del

total d'habitatge previst i el 76 % del
protegit. Corn ja s'ha comentat, el notable

augment del ritme de produccio

d'habitatges dels dos darrers anys es ja
resultat del proobs de renovacio urbana

d'aquestes arees. Pei que fa a les que
estan en tramit, la renovacio de Sant

Andreu-Sagrera compren el 57% del total

d'habitatge i el 54% del protegit
previstos.

El padro de 1996 ens assenyala

I'existencia de 78.667 habitatges que en

principi es podrien considerar buits i

de 31.468 de temporals. El significats son
forca diferents, pero cal dir que no hi ha

massa fiabilitat que la distincio entre uns i
altres s'hagi fet sempre correctament. En

qualsevol cas ambdues xifres representen

un increment d'uns 8.800 i d'uns 9.500
respectivament, respecte a les del cens
de 1991.

Aix[ mateix, la distribucio espacial dels
buits mostra que mentre els de Ilavors
eren majoritariament habitatges nous que
es podien suposar a I'espera d'esser
venuts, en els actuals abunden mes els
habitatges veils.

Si es dona com a bona la xifra de
desocupats, i considerem que un 5% de
desocupacio es el percentatge adequat
per facilitar la mobilitat i el funcionament

del mercat, obtindr[em un exces

d'habitatges buits de 44.900 habitatges,
que es una xifra proxima als que es
possible construir de mes en els solars i
les arees de renovacio urbana (48.690
habitatges)

Semblaria, doncs, a primera vista, que
per a les pol[tiques d'intensificaci6 de 1'6s
d'habitatge, les mesures encaminades a

Increment d'habitatges Habitatges HPO + HPT

Operacions aprovades 13.979 3.763

Operacions en tramit 12.663 3.026

Total 26.642 6.789

HPO: habitatges de proteccio oficial

HPT: habitatges de preu taxat

dinamitzar la reutilitzacio dels habitatges

baits serien d'especial importancia, i

sovint s'han expressat propostes -per

exemple de tipus fiscal- en aquest sentit.

Tanmateix, cal subratllar clue el padr6

I'unic quo ens diu es que es tracta

d'habitatges on no hi ha ningu

empadronat. Un estudi especific' realitzat

per coneixer realment la situacio d'aquest

habitatges ens ha mostrat que de cap

manera no es pot for I'equivalencia "no

empadronament = bait", i que el nombre

d'habitatges buits es molt inferior al

suposat.

L'estudi sobre habitatges desocupats, a

la vista del resultats obtinguts, ha

proposat unes correccions estimatives al

resultat del padro de 1996, en la mesura

que aquest podria haver tingut un grau

d'error apreciable per la tecnica de

recollida de dades emprada.

Padro 1996 Estudi habitatges desocupats

Habitants empadronats o
amb voluntat d'empadronar-se 1.508.805 1.550.500

Habitatges principals 564.354 586.99 2

Habitatges secundaris 31.469 31.46 9

Habitatges "desocupats " (sense cap
persona empadronada a Barcelona) 78.857 6438 8

Total habitatges 674.679 682.848

Pei que fa als habitatges "desocupats",
('estudi dona la distribucio segOent:

Ocupats per persones empadronades en altres municipis 8.093

Ocupats per persones no empadronades

Destinats a altres usos 3.420

Son habitatges buits i estan disponibles 13.602

Son habitatges buits pero no estan disponibles 30.133

9.152

Veiem que segons ('estudi la xifra
d'habitatges realment buits es de 43.732,
que representa el 6,42% sabre el total
d'habitatges.

Aix[ mateix, els habitatges ocupats per
persones no empadronades representen
una poblacio additional de 45.508
respecte la empadronada, suposada
l'ocupacio mitjana de 2,64
habitants/habitatge.

43.732

Estudi sobre !'habitarge desocupat a Barcelona.
IMI Red Verges, S.L. Barcelona, 1997
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2.2 Els preus de I'habitatge

i la proteccio oficial

Les dades mitjanes del preu de

I'habitatge nou a Barcelona el passat

1998, son

Preu m2 construit : 250.039 ptes./m2

Superficie habitatge : 112,89 m`

Preu habitatge : 29.200.000 ptes.

EI preu mitja construit per districte varia

entre 204.201 ptes./m' de Sant Andreu i

390.284 de Sarria-Sant Gervasi.

Tanmateix en aquest districte es dona
una gran dispersio de preus i per tant Ia

mitjana es poc significativa.

El preu de I'habitatge nou en pessetes

constants s'ha mantingut forca estable

des de 1989, amb una pujada ('any 1992

O MAERATOE G&*, 15 nau0uw

e „Ar*,Ge PflTr.rc nu WTJM,

Writ 01^6R ii writ;
9.14* t ,cn POermgn6A ,9]0
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Trets mes significatius de la situacio del part
un posterior descens que ens situa per d'habitatges. Font: Cens de 1991

sota d'aquell any.

Evoluci(5 decenal del preu/m2 construit3

Any Ptes .

corrents

Variacio

anual %

Total acu-

mulat %

Ptes .

constants

Variacio

anual %

Total acu-

mulat %

1988 146.544 146.544

1989 191 .065 30,38 30,38 178.732 21,96 21,96

1990 203.274 6,39 36,77 179.254 0,29 22,25

1991 210.925 3,76 40,53 177.397 -1,04 21,22

1992 228.471 8,32 48,85 185.057 4,32 25,53

1993 233.937 2,39 51,24 181.220 -2,07 23,46

1994 230.485 -1,48 49,76 173.790 -4,65 18,81

1995 243.027 5,44 55,20 176.503 2,15 20,96

1996 238.474 -1,87 53,33 169.263 -4,10 16,86

1997 242.463 1,67 55,00 169.330 0,04 16,9

1 r sem.

1998 250.039 3,00 58,00 173.892 2,69 19,59

2

Estudi sobre Phabitatge desocupat a Barcelona.
IMI RedVerges, S.L. Barcelona, 1997.

3

Informe 1 r senestre 1998. Regidoria do Soli Habitatge.
Citant fonts de Barcelona Economia i Tecnigrama.

4

Determinate en la base a dades de la Sociedad de

TasaciOn 1996.

s
S'ha utilitzat 0.85 corn a coeficient de relacio entre
superficie util i superlicie construida.
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Els preus mitjans de I'habitatge nou al

municipi de Barcelona, son forca mes
elevats que els dels municipis del seu

entorn i que els d'altres ciutats de
Catalunya. En relacio amb la mitjana de
Barcelona, vegem la proporcio que
abasten les mitjanes d'altres municipis:

L'Hospitalet de Llobregat

Cornelia de Llobregat

Badalona

Sabadell

Mataro

Granollers

Tarragona

Girona

Lleida

69%

60%

60%

55%

57%

57%

51%

48%

45%

Es forca clar que la proximitat a

Barcelona es un factor mes important en

el preu de I'habitatge que el nivell de
qualitat de vida que solem atribuir a

aquestes ciutats.

Es pot dir que hi ha un mercat

d'habitatge metropolita , en club la
proximitat a Barcelona es el factor mes

determinant i en club la tensio entre oferta

i demanda esta mes aguditzada que a la

resta de Catalunya pels seguents motius:

• Concentracio de la poblacio (de 3

a 4 milions segons ('ambit considerat),

combinada amb I'arribada a les edats

d'emancipacio de les franges d'edat mes

nombroses.

tim 0)
M rn M

rn

0m

• Concentracio de Ilocs de treball en

('ambit metropolita que to un efecte

polaritzador de la demanda.

• Limitacions a ('increment

d'habitatges, per les limitations logiques

a I'extensio de les ciutats i per les
dificultats propies de la renovacio urbana.

Per la diferencia entre els preus de

mercat existent i els preus maxims

oficials, els plans de proteccio de
I'habitatge recents han tingut molt poc
efecte al municipi de Barcelona. Es pot
dir que el Pla 1991-95 no ha motivat

actuations d'HPO, de promocio privada,

a Barcelona.

Pel que fa al preu taxat de nova planta,

s'han construit 549 habitatges, que

representen nomes el 3,40% del total

construit en aquest periode.

Tanmateix, el preu taxat ha estat tambe

present en 8.357 transaccions

d'habitatges usats a Barcelona, que
representen un 26% de les hagudes en el
conjunt de Catalunya.

El preu maxim per m-' construit dels

habitatges a preu taxat el 1997 era de

146.888 ptes.' mentre que la mitjana de
Barcelona era de 238.362 ptes_/m2, i la
del districte que la tenia mes baixa,

196.838 ptes./m`.

El valor de repercussio maxim admissible

on terrenys per a la construccio d'habi-

tatges a preu taxat -suposant un cost de

construccio de 70.000 ptes./m'- se
situava al voltant de les 46.000 ptes./m2.

Cal for esment a algunes dades recents

que si be no varien la logica del discurs

general relatiu als preus i als habitatges

protegits, si que incorporen alguns
matisos_
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Al Ilarg del primer semestre de 1998,

s'atorgaren Ilicencies per a la construccio

de 608 habitatges en regim de proteccio

a Barcelona, que representen un 20% del

total de Ilicencies. Cal afegir que la

meitat d'aquests habitatges son de

proteccio oficial (HPO) i que son en tots

els casos habitatges de promocio

pOblica, motivate en la seva major part

per necessitate de reallotjament

derivades de les operacions de renovacio

urbana en curs. L'altra meitat son de

preu taxat (HPT) i representen una xifra

considerable en relacio amb les de

periodes anteriors. Tanmateix, cal

subratllar que aquest augment important

as deu exclusivament a la poiitica

municipal d'establir quotes

obligatories d'habitatges subjectes a

algun regim de proteccio, a les

operacions de remodelacio privada. A la

vista de les operacions aprovades a les

quals ens hem referit abans podem

suposar que en propers periodes tambe

es donaran xifres similars.

A ('area metropolitana , els preus maxims

d'HPO i HPT del Fla de I'habitatge 1992-

95 promogut fins al 1998, si be eren mes

baixos que els fixats per al municipi de

Barcelona, eren forga mes proxims als

preus mitjans d'alguns municipis de

['area:

HPO regim general 99.247 ptes./m' 5

HPT preu taxat 134.977 ptes./m2

Santa Coloma

de Gramenet 136.400 ptes./m'

Cerdanyola 135.500 ptes./m2

Terrassa 132.700 ptes./m2

Sabadel l 145.500 ptes./m2

Granollers 140.000 ptes./m2

Mataro 137.300 ptes,/m'

HPO: habitatges de protecci6 oficial

HPT: habitatges de preu taxat

Veiem doncs corn en I'adquisicio

d'habitatges fora del municipi de

Barcelona, als avantatges del preu cal

afegir l'incentiu de la possibilitat d'ajudes

dels plans de proteccio de I'habitatge.

El nou Pla d'habitatge 1998-2001, aprovat

per RD el 12/6/98, i desenvolupat per

decret de la Generalitat de 30/7/98,

unifica sota la categoria unica

d'habitatges protegits les dues anteriors

d'HPO i HPT pel que fa als preus maxims

de venda o Iloguer. Aixi mateix, introdueix

una flexibilitat mes gran en la distribucio

geografica per areas dels diversos preus

maxims.

D'acord amb el nou Pla, el preu maxim

de venda a Barcelona es de 184.072

ptes./m2 util, que increments una mica el

preu taxat anterior, pero clue segueix

quedant Iluny de les mitjanes dels

districtes de Barcelona, Tanmateix, el que

es mes significatiu es que I'aplicacio

d'aquest maxim s'esten a una area que

compren tots els municipis del

Barcelones, a mes de Sant Just Desvern,

Esplugues, Sant Cugat. Sant Joan Despi i

Montcada on hi ha arees a les quals els

maxims establerts no estan superats pels

preus de mercat.

D'altra banda, la delimitacio d'aquesta

area ens expressa tambe la logica

espacial del mercat de I'habitatge, ja

comentada, que to corn a referent basic

la proximitat a Barcelona.

Els preus mitjans en els districtes de

Barcelona que els tenen mes baixos (Sant

Andreu, Nou Barris...) es mantenen forga

per sobre de les mitjanes dels municipis

integrats fisicament en el continu urba

central: L'Hospitalet, Cornelia, Badalona,

Santa Coloma, etc.

Pel fet clue es tracta de municipis clue en

el moment actual tenen bones condicions

d'accessibilitat -especialment des de la

construccio de les rondes-, i que han

assolit una millora qualitativa equiparable

a la d'alguns districtes barcelonins,

deduim que es produeix un diferencial

de preu important per raons d'ordre

mes intangible corn Ia imatge o el

prestigi de la denominacio Barcelona.

En concret, I'explicacio de la diferencia

de preus respecte a I'entorn rauria en

part en el fet que els segments alts de la

demanda volen viure preferentment a

Barcelona, i clue a mes de voler-ho per la

central itat-accessi bi I itat del municipi, o

per la seva qualitat urbana -que serien

comparables amb les d'altres municipis-

ho fan pel prestigi social que to I'espai

que es compren sota aquesta

denominacio.

La capacitat d'atracci6 de Ia ciutat per

als segments socials amb mes

capacitat adquisitiva s'ha d'entendre

corn un simptoma de la bona salut

urbana, i per tent s'ha de valorar corn

un fet positiu . Tanmateix, a mes de la

necessaria consideracio dels problemes

d'exclusio que aixo pot generar, conve

tenir presents les desviacions a I'alga dels

preus de I'habitatge que es poden derivar-

se d'altres circumstancies o actituds:

• La competencia d'altres usos. En

determinades fases del mercat

immobiliari, i en alguns indrets de la

ciutat, lee expectatives de negoci de les

promocions d'edificis per a oficines,

superiors a les de I'habitatge, han pogut

fer augmentar els preus dels solars.

• La dosificacio de I'oferta

d'habitatge . Es forga clar clue la

promocio de nous habitatges es produeix

als ritmes adequats perque puguin esser

adquirits per la demanda de banda alta,

que es la que es capag de pagar els

preus que constatem en el mercat Iliure

de I'habitatge.

En el benentes que el sol apte per

construir-hi as troba sovint amb cert grau

d'ocupacio i d'activitat i no se sent

coaccionat a la mobilitzacio, pot mantenir

la seva situacio expectant fins al moment

oportO per esser promogut. Fins ara,

('augment continuat de valor dels

habitatges ha retribu'it les situations

expectants de la propietat, permetent-li

adequar-se als ritmes de promocio que el

mercat de banda alta podria absorbir.

• Els costos de transformacio. La

ciutat ja ha ocupat tot el sol disponible i

per tant la seva dinamica immobiliaria as

basa en la reutilitzacio de terrenys

anteriorment destinats a altres usos. La

transformacio d'aquests terrenys en

solars edificable to uns costos que

habitualment son superiors ale

d'urbanitzacio d'arees de creixement.

Es tracta, doncs, d'un sobrecost de

produccio en certa mesura inevitable en

la mesura que es inherent a lee

conditions mateixes de la ciutat_

•

2.3. L'evolucio de la poblacio

i dels habitatges

Les expectatives de formacio de noves

liars a Barcelona, derivades de la

piramide d'edats, permeten preveure un

periode en el qual la demanda, per
simples raons quantitatives, no trobara

acollida en I'espai del terme municipal.

Aquest fet motivara noves emigrations

que alimentaran la tendencia de perdua

de poblacio.

Posteriorment, a cause de la disminucio

de la dernanda de noves liars clue ens

anuncia tambe la piramide d'edats, i per

('augment del buidat d'habitatges, as

produira una situacio de sobreoferta

d'habitatges, en la qual el municipi estara

en bones condicions per invertir les seves

taxes migratories, la qual cosa es podria

produir durant el temps en que la regio

metropolitana continui generant una

demanda insatisfeta.

L'estudi realitzat ens permet situar entre

2006 i 2016 la data en la qual

desapareix I'exces de demanda interna

a Barcelona. Les dates assenyalades

resulten de fer les projeccions a partir del

padro de 1996 o del cens de 1991.

En els Oltims cinc anys el nombre total

d'habitatges acabats a Barcelona ha

estat aproximadament de 16.000.

En el calcul ' per a I'ultim quinquenni, de

les noves liars que no tindrien cabuda en

els habitatges teoricament buidats que es

suposa que tornarien a ocupar-se,

obtenim la xifra de 43.000. Hi hauria per

tant una demanda de 28.000 liars que no

hauria quedat coberta pels nous

habitatges construits.

D'altra banda, la comparacio del tens de

1991 amb les dades del padro de 1996

ens mostra que en aquest quinquenni

10.200 habitatges han deixat de ser-ho i

els desocupats han augmentat an 8.800,

la qual cosa representa una disminucio

del parc en 19.000 habitatges, que

incrementarien la demanda insatisfeta

calculada per al quinquenni fins a

47.000 habitatges . (Notem que aquesta

xifra es propera als 50.000 habitatges clue

-amb una ocupacio mitjana de 2,7

h./htge.- correspondrien a la perdua de

135.000 habitants comptabilitzada per al

periode 1991-96. La qual cosa es pot

entendre corn una verificacio dels

parametres adoptats a I'estudi.)

Pel que fa a les motivacions d'aquesta

perdua de poblacio, as pot dir que 19.000

habitatges -els clue han deixat de ser-ho

mes els que han incrementat el nombre

de buits- es la xifra maxima que

quantificaria I'efecte del factor preu en

les motivacions de sortida de la ciutat

de les noves liars . Diguem maxima,

perque d'aquesta xifra s'haurien de
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Districte de Gricia- Mtiguitnt dels edificis

n m6e de 97 wW% (1015)
n 57.97 (1071)
n 22.67 (962)
q merrys de 22 mys (222)
q no s.lecdonah (4373)

Els teixits historics de Barcelona son arees de rehabilitacio

s
S'ha utilitzat 0,85 corn coeficient de relacio entre
SUperficie util i construida

Font Sociedad de Tasacion. 1996

7

Politiques d'habitatge i projections demografiques GEU
1996. Veure: Eve/ucid de to demanda en en teixit madur.
Josep M. Carrer. num. 29 Papers. Regio Metropolitana
de Barcelona 1998

descomptar els habitatges que segueixen

sent-ho i que han estat retirats del mercat

per raons no economiques o

d'expectatives a Ilarg termini.

La resta de deficit fins a 47.000 -28.000

habitatges- to en principi una motivacio

d'ordre fisic, en tant que la ciutat no to

capacitat per falta d'espai de generar

aquesta quantitat addicional d'habitatges.

En I'evolucio de la ciutat hem de

subratllar la importancia que to el pas

d'una dinamica demografica creixent -a

la qual es pretenia posar el fre en la xifra

de 2.274.251 (PGM 1976)- a un proces

de decreixement del qual I 'horitzo depen

entre altres coses de les pautes que
segueixin les taxes de natalitat. Que la
ciutat es trobi ja en aquest proces obliga
sens dubte a revisar criteris respecte a
la polftica urbanistica . Tanmateix, el
motiu mes important per a fer-ho no es
tant el fet actual de la dinamica

demograficament negativa, sing la

perspectiva d'una propera caiguda de la
demanda interna per sota de l'oferta

creixent de sostre construft.

A partir d'aquell moment es probable que
la promocio d'habitatge nou als Ilocs de
mes qualitat per a la demanda de millora

dels estrats amb mes poder adquisitiu
continui produint-se si be en ritmes
segurament mes baixos que ara.

Tanmateix la resta de la demanda sera

clarament inferior a l'oferta del part
existent, i dificilment ajudara a activar les

transformations urbanistiques pendents,

per a les quals caldra segurament proveir

noves formes d'actuacio.

3

Possibles Iinies estrategiques

d'un programa d'habitatge per

a Barcelona

Podem definir tres Iinies estrategiques

d'actuacio:

• Fomentar I'us de I'habitatge.

• Facilitar I'acces a I'habitatge.

• Intensificar les actuations en el

periode de demanda positiva.

•

3.1 Foment de Ns de I ' habitatge

S'hauria de passar de la consideracio

de I'habitatge com un us que cal limitar

-que es I'actitud habitual del planejament

en les etapes de creixement demografic-

a considerar-lo com un us que cal

fomentar.

Diferenciem dos objectius, pel que fa a

les mesures de foment:

Intensificar I'us del parc existent:

• Rehabilitacio

• Utilitzacio dels habitatges buits

Realitzar els potentials edificables:

• Remodelacions publiques

• Actuacions de renovacio urbana

• Solars amb romanents d'edificabilitat

• Creacio d'arees mixtes d'activitat i

habitatge

•

Intensificar His del part existent

•

3.1.1 Rehabilitacio

Les mesures de foment a la rehabilitacio

es concretaran en la definicio de noves

"arees de rehabilitacio integrada', i en la

determinacio dins d'elles "arees de

rehabilitacio preferent", que son les
tecniques ja utilitzades a Ciutat Vella.

Habitatges Sostre

Poble Sec (arees fora ARI) 3.398 238.507

Eixample (no inclosos en arees R . preferent) 58.627 5.942.521

Gracia 15.062 1.148.510

Sants-Hostafrancs 16.459 1.247.462

Sant Andreu -Sagrera 5.555 471.012

Ell Clot-Camp de I'Arpa 3.237 249.750

Poblenou (barri veil) 2.214 181.843

Total 104.552 9.479.605
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El foment de la rehabilitacio comportara

inversio publica, que en el cas d'ajudes

individualitzades a la rehabilitacio

d'edificis, seria oportu condicionar-les a
objectius de la segona linia enunciada:

facilitar I'acces a ('habitatge, limitant per

exemple els preus de Iloguer.

A mes de Ciutat Vella i Poble Sec, es
proposa la delimitacio d'arees de

rehabilitacio integrada a I'Eixample,

Gracia, Sants-Hostafrancs, Sant Andreu-

Sagrera, El Clot-Camp de I'Arpa,

Poblenou (barri vell).

El potencial d'edificis rehabilitables

d'aquestes noves arees, amb les

hipotesis que ho fossin el 80% dels

edificis anteriors a 1940 i el 30% dels

acabats entre 1940 i 1975, es el seguent:

Si prenem com a hipotesi que els rehabi-

litables son tots els anteriors a 1940, el
total d'habitatges que s'haurien de

rehabilitar, a mes dels ja inclosos actual-

ment en arees de foment, seria de 96.958.

Els actualment inclosos en arees de

foment son 53.107, amb la hipotesi del

80% - 30% i 60.580 amb la d'anteriors a

1940.

3.1.2 Utilitzacio dels habitatges buits

Hem de referir-nos a l'utilitzacio dels

habitatges buits com a possible
alternativa per al foment de ('habitatge a

la ciutat en la mesura que ha estat una

idea present en el debat ciutada sobre

aquest tema, pero hem de fer-ho per a
subratllar les limitacions substancials

d'aquest objectiu. Com ja s'ha apuntat a

Barcelona hi ha molt pocs habitatges

buits.

L'estudi sobre els habitatges desocupats

realitzat i comentat a I'apartat 2 ens dona

que el nombre total d'habitatges buits a

la ciutat era de 43.732 -6,42% sobre el
total d'habitatges despres de les

corrections de I'estudi- en els quals es

podria distingir, entre disponibles per al

Iloguer o la venda: 13.602, i no

disponibles: 30.133.

Per tant, atesa la proporcio d'habitatges

no disponibles, estariem clarament per

sota del minim recomanable de proporcio

de buits -s'enten disponibles- que han

de facilitar la mobilitat del part. Pel que fa
als no disponibles cal subratilar que

12.568 habitatges -el 42%- es troben en

aquesta situacio per causa de la seva

obsolescencia o mal estat. Caldria afegir

que pel que fa als declarats disponibles

es diu tambe que 2.934 habitatges

-21 %- es troben en aquesta situacio. En

conjunt, doncs, tots els declarats en mal

estat -15.449- representen el 35% de tot

('habitatge realment buit.

Aixi mateix podriem dir que si es

rehabilitessin tots els que no estan

disponibles per causa del seu mal estat,

el nombre de disponibles practicament es

doblaria -acostant-se al 60% del total

d'habitatges realment buits.

Per tant I'unica politica possible avui per

dinamitzar ('habitatge buit en situacio

expectant es el foment de la rehabilitacio.

Tanmateix, com ja s'ha apuntat a I'apartat

2.3, ('habitatge buit pot no ser un

assumpte quantitativament rellevant

actualment, pero si que podria ser-ho en

el futur a la vista de les hipotesis

d'evolucio de la demografia. Caldra

Ilavors l'adopcio de politiques per a

tractar aquest problema que seria

prematur pretendre definir ara.

En qualsevol cas cal assenyalar que

rehabilitacio i politiques incentivadores

del Iloguer son accions valides per al

tractament del problema dels habitatges

buits en un ampli espectre de situations

possibles.

0

Realitzar els potentials edificables

e

3.1.3 Remodelacions publiques

Les remodelacions de poligons

d'habitatge public que es realitzen tenen

com a objectiu el manteniment d'aquest
parc d'habitatges. Tanmateix el

replantejament de les ordenacions

existents permet, en alguns casos,

increments del nombre d'habitatges. Les

remodelacions executades i en curs

d'execucio afecten 4.206 habitatges

existents i comporten un increment de

738. Les encara no plantejades dels

poligons de Ramon Albo i Bon Pastor

afectarien 1.412 habitatges existents i

podrien comportar mes un increment

proxim als 1.300 habitatges.

3.1.4 Actuations de renovacio urbana

Les actuacions de renovacio urbana

aprovades i en tramit podem distingir-les

tambe en funcio de la seva viabilitat, a la

vista de la situacio actual del sol o dels

problemes de planejament. En el quadre

s'expressa una quantificacio dels

habitatges constru'ibles a les unitats que

podem considerar viables a curt termini

-en execucio o amb inici dins dels

propers cinc anys- o a mes Ilarg termini.

A la ciutat resten poques arees a part

d'aquestes que puguin esser objecte

d'operacions de renovacio urbana

similars. Algunes de les que resten

pendents d'ordenacio tenen un

indubtable interes urbanistic -per

exemple ('area passadis ferroviari de

Sants / Can BatIlo / Badal-, tanmateix del

resultat d'aquestes operations de

renovacio pendents no es esperable un

increment important d'habitatge. Un

estudi realitzat en funcio d'hipotesi

d'ordenacio urbanistica ens ha donat el

resultat global a Barcelona, que no aniria

mes eella dels 1.000 habitatges

d'increment.

Cal considerar, doncs, Ies xifres del

quadre anterior com forga representatives

del potencial d'habitatge que resulta de
Ies operations de renovacio urbana

plantejables a la ciutat en el marc del

PGM.

0

3.1.5 Solars amb romanents

d'edificabilitat

Representen un potencial d'habitatge de

la ciutat que s'estima en uns 42.500

habitatges. Pel fet que es tracta de solars

urbans de propietat privada es dificil

trobar mesures eficaces de foment de

I'edificacio. Les mesures de tipus fiscal

referides a solars sense edificar tindrien

un abast molt limitat, ja que la majoria

dels solars tenen una certa proporcio

d'edificacio.

Una linia d'accio possible seria una

campanya de conscienciacio a la

propietat del sol, fent-li coneixer que el

propes d'increment de valor progressiu

dels solars pot canviar de signe a mig

termini per la caiguda de la demanda que

es preveu. Si el missatge arriba a calar

s'hauria de produir una millora

substantial en I'oferta de sol.

•

3.1.6 Arees mixtes d'activitat economica

i habitatge

La destinacio a habitatge d'una part de

I'edificabilitat que tenen atribuida les

zones industrials del municipi -Poblenou,

passeig de la Zona Franca i Bon Pastor-

es segurament I'unica alternativa

significativa per a proveir de nou sostre

d'habitatge.

Aquesta opcio to d'entrada alguns

arguments a favor:

• No es bona I'existencia d'arees

urbanes que constitueixin grans buits

residencials , com sembla ser I'objectiu

que es despren de la normativa de la

zona industrial, que no admet altra

possibilitat d'habitatge que els del
personal de vigilancia o conservacio de la

zona industrial.

Habitatges

de PO

Habitatges

de PT

Habitatges

Iliures

Total

habitatges

Habitatges

existents

Increment

d'habitatges

Arees a " curt" termini 1.952 2.928 14.702 19.582 1.283 18.299

Arees a " mig" termini 715 1.195 7.296 9.206 863 8.343

Total 2.667 4.123 21.998 28.788 2.146 26.642

PO: proteccio oficial

PT: preu taxat
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Aixo no ha succeit de fet en bona part del

Poblenou, per I'existencia d'habitatges

edificats d'acord amb la normativa

anterior de "Tolerancia de vivienda y

industria", Tanmateix, factual normativa

ha contribuit a una notable degradacio

d'aquest part.

Sembla una tesi defensible que el criteri

de mescla d'usos que es el dominant a
totes les arees de la ciutat, i que

constitueix un model a preserver,

s'estengui tombs a les arees que -en una

concepcio de la industria molt diferent de

factual- es destinaren en exclusivitat a
I'us industrial.

• La possibilitat d'us d'habitatge pot

ser un factor de millora dunes arees que

veiem que estan en un proces de canvi

. . W.............. A L ADVOU U.........................
lux k-^ Q jummulaDI-Pn

t,

! LA ol 4 0111111111 ^ ill 4 ; BINALU

sense una orientacio prou definida_

Aquesta circumstancia motiva una actitud

expectant que na afavoreix les possibles

initiatives privades de renovacio dels

teixits.

D'altra banda, la introduccio de I'us

d'habitatge tom una alternativa de les

arees industrials cal plantejar-la amb dues

cauteles importants:

• Per motius d'historia del sector, del

caracter de la ciutat, i fins i tot per raons

d'ordre ecologic, sembla que s'hauria de

mantenir en aquestes arees una

proporcio estimable de sostre per a

industria i altres activitats economiques

compatibles amb ('habitatge.

• Que les plusvalues -de canvi o d'us-
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que la introduccio de ('habitatge hagi de

reportar, reverteixin integrament a la

ciutat.

Aquestes plusvalues en part s'haurien de
destinar a la provisio dell equipaments

d'escala local que el nou habitatge

exigeixi, Pero haurien de tenir especial

atencio en aquesta transformaci6 les que

podriem denominar "plusvalues d'us" en

la mesura que facilitarien I'acces de nous

usuaris a ('habitatge, mitjan+yant la

moderacio de preus.

Probablement en aquest moment de la

historia de la ciutat, amb la previsio d'un

periods temporal no indefinit de demands

insatisfeta, I'objectiu d'obtenir habitatge

assequible sigui el prioritari i hagin de

disminuir en consequencia les plusvalues

Actions i estrategies per al foment de ('habitatge
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Accions i estrategies. Sant Andreu

Accions i estrategies. Sants

"de canvi" -que serien invertibles en

altres aspectes de la millora urbana.

Assenyalem, doncs, que I'admissio de

Ns d'habitatge a les actuals arees

industrials hauria de comportar

I'establiment de percentatges elevats

d'habitatges de proteccio oficial,

limitant la proporcio d'habitatges de

mercat Iliure a la que calgui per finangar,

mitjangant la plusvalua "de canvi"

generada, I'equipament del sector.

La quantitat d'habitatge que pugui

obtenir-se d'aquest proces dependra de

la proporcio que es reservi per a I'activitat

economica. L'evolucio d'aquesta activitat

a la ciutat amb el progressiu augment

dels serveis i el terciari en relacio amb les

activitats productives, aixi com la millora

d'aquestes pel que fa a les seves

repercussions ambientals, abonen la

hipotesi de la compatibilitat entre activitat

i habitatge que permetria integrar en illes

mixtes de diversa configuracio ambdos

usos.

•

3.2 Facilitar I'acces a I'habitatge

Les mesures tendents a facilitar I'acces a

I'habitatge a un espectre al mes ampli

possible de persones apuntaran com es

logic a la questio dels preus i de les

possibles ajudes a determinats segments

o grups socials:

Aquestes mesures podem agrupar-les en
tres apartats:

• Millora quantitativa de I'oferta

• Creacio d'oferta d'habitatge

assequible

• Definicio i programes d'ajuda

especifics per a Barcelona

•

3.2.1 Millora quantitativa de I'oferta

Son mesures implicites en les
d'intensificacio de I'us de I'habitatge

exposades. L'augment de I'oferta
necessariament haura de comprendre un

espectre mes ampli de possibles

adquirents incorporant segments que

actualment no poden accedir al mercat.

Aquests efectes tant poden produir-se en

els habitatge en venda -per augment de

les promocions- com en els habitatges

de Iloguer, si s'aconsegueix que una

proporcio d'habitatges buits puguin

incorporar-se a aquest regim mitjangant

la seva rehabilitacio.

•

3.2.2 Creacio d'oferta d'habitatge

assequible

Les condicions de desenvolupament

establertes pel planejament a

determinades unitats d 'actuacio, en el

sentit de destinar una proporcio del

sostre constru'ible a habitatges de

proteccio oficial i de preu taxat, permet

assegurar I'edificacio d'una quantitat

d'habitatges assequibles a la ciutat.

Les unitats aprovades i en tramit

preveuen I'edificacio de 3.879

d'habitatges PO i 4.490 d'habitatges PT,

que representen en conjunt un 24% dels

habitatges per construir en aquestes

arees.

Pel que fa a la possible creacio d'arees
mixtes d'habitatge i activitat en el Iloc

de les actuals arees industrials, en

principi tot ('increment d'habitatge que es

prevegi podria estar subjecte a algun

regim de proteccio oficial_ Recordem que

aquests habitatges poden representar un

increment de 14.800, si be la xifra

dependra de la proporcio de sostre

d'activitat que es mantingui i de I'abast

que assoleixi la transformacio.

Una tercera mesura de foment de
('habitatge assequible -en venda i

Iloguer- podria derivar-se de les

politiques d ' ajuda a la rehabilitacio,

condicionant aquestes a determinats

preus de venda o Iloguer dels

habitatges rehabilitats . Caldra en aquest

cas calibrar I'interes relatiu dels dos

objectius concurrents -millorar el parc
existent i millorar I'oferta assequible- per

concretar les mesures especifiques.
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Recordem que el nombre d'habitatges

susceptibles de rehabilitacio no

compresos en els actuals programes,

podria situar-se al voltant de 100.000.

3.2.3 Definicio de programes d'ajuda

especifics per a Barcelona

S'ha vist el poc efecte que els plans de
I'habitatge estan tenint en el terme

municipal de Barcelona perque els

maxims que estableixen queden fora del

context real de la ciutat. Unicament

mitjanpant la consideracio de I'habitatge

protegit com una carrega fixada pel

planejament s'aconsegueix que aquest
pugui construir-se en alguns Ilocs de la

ciutat.

S'ha vingut demanant que en els plans

d'habitatge es preveies la figura de

"municipi singular", que doncs cabuda

als casos com Barcelona, on el

desfasament entre el mercat i els maxims

que s'estableixen per al habitatges

protegits es molt gran.

El nou Pla d'habitatge 1998-2001 en

efecte, crea aquesta figura, i assenyala la

possibilitat de declaracio de municipis

singulars -de dues categories A i B- que

admeten uns increments respectius del

30% i el 15% sobre el preu maxim

estabiert.

Tanmateix, com s'ha vist abans,

I'assenyalament de municipis singulars

"A" a Catalunya compren bona part dels

municipis de continu edificat de I'entorn

de Barcelona, la qual cosa, ates el preu

maxim fixat de 184.072 ptes/m',

representa una adequacio notable de les

conditions a les circumstancies del

mercat dels municipis de I'entorn, pero

no per a les de Barcelona.

Per tant veiem que les mesures mes

interessants a Barcelona seguiran essent

les implicades amb les operations

urbanistiques on es poden establir quotes

d'habitatge assequible. Assenyalem

tambe que aquestes mesures tenen el
limit del volum de la renovacio urbana

possible a la ciutat.

A partir d'aqui caldra pensar quasi
exclusivament en I'habitatge de segona
ma com objecte de les politiques
d'habitatge assequible. Cal afegir que les
perspectives demografiques permeten
formular hipotesis que en un termini no
Ilunya el mercat de segona ma haura de
moderar els seus preus.

•

3.3 Intensificar les actuations en el
periode de demanda positiva

La majoria de les mesures apuntades,
s'haurien de portar a terme en el periode

en que la ciutat genera una demanda

interna d'habitatges important. Despres
del 2006 o al mes tardar el 2016, quan es
produeixi i es mantingui un excedent

d'oferta d'habitatges buits, es probable
que algunes d'aquestes mesures deixin

de tenir sentit. Caldria doncs acumular

en el possible les actions en els

propers deu anys , en les quals a mes de
trobar-nos amb forga seguretat dins del

periode de demanda positiva arribaran a
les edats d'emancipacio les franges mes
nombroses de la piramide d'edats
existent.

Afegim que tambe es en aquest periode

de demanda que caldra prestar atencio, a

mes de I'habitatge, a dos fronts que

tenen molt a veure amb el futur de la

ciutat com a espai per viure. En concret

caldra:

• Portar a terme la major part de les

transformacions urbanes que la ciutat

to plantejades. Es forga clar que en el

periode posterior caracteritzat per I'exces

d'oferta sera mes dificil que el mercat

ajudi al desenvolupament d'operacions

de remodelacio.

• Evitar els processos de degradacio

que poguessin afectar els teixits mes

antics i activar la seva rehabilitacio i la

millora de les seves condicions

ambientals . Es un objectiu clau que els

barris tradicionals de la ciutat siguin

espais competitius com a opcio

residencial en I'ambit metropolita en el

moment que desaparegui I'excCs de

demanda interna.

Les actuations de renovacio Urbana

han afavorit un intens ritme de construccio

de nous habitatges en el periode 1997-99

5.1 L'habitatge a Barcelona. Estat de la questid i estrategies , 217



Juli Esteban i Noguera

La localitzacio de les zones industrials

a Barcelona. Planejament vigent el 1994

1

0, Les activitats economiques

en el planejament general

Els habitatges i els espais per a I'activitat

economica son la substancia principal

que dona corporeitat fisica a la ciutat.

Afegim que mes enlla de components

socioculturals, i de la seva manifestacio

arquitectonica en diferents tipus

d'edificis, la funcio d'habitar es

desenvolupa de forma semblant a totes

les ciutats de nostre entorn cultural.

L'activitat urbana te , en canvi, un paper

determinant en el caracter de cada

ciutat.

La classificacio catalana d ' activitats

economiques (CCAE-93) diferencia 504

classes d ' activitats . A cada ciutat es dona

una determinada mixtura d'algunes

d'aquestes . Es clar que els tipus i la

proporcio de les activitats principals o

secundaries presents a I'espai urba seran

un component fonamental del seu

caracter . Afegim , pero , que tambe ho

seran la distribucio a I'espai aixi corn la

tipologia edificatoria , aspectes

especialment relacionats amb la

configuracio de la trama urbana i amb les

seves regulacions urbanistiques.

Corn a activitats economiques entenem

aquelles desenvolupades per persones

privades amb anim de lucre i per tant

subjectes a la logica del mercat.

Certament hi ha tambe activitats
publiques d'innegable transcendencia
economica, pero el mercat no es el seu

referent principal, i a mes el seu espai sol

tenir una regulacio especifica i d'intencio

estructural, a traves de la definicio dels

equipaments i altres sisternes generals

que fa el planejament.

Les categories d'activitat economica

considerades pel planejament tradicional

han estat basicament tress la industria,

les oficines i el comers . La industria

compren diverses categories d'activitats

manufactureres, les oficines integren els
diversos tipus d'activitat que poden

desenvolupar-se en els espais amb

aquesta denominacio, i el comerg,

compren totes aquelles que comporten

un intercanvi directe de bens i serveis, si
be ha estat tambe habitual la

diferenciacio com a us recreatiu de les
activitats que proporcionaven serveis
d'aquest tipus.

A Barcelona, el primer document

urbanistic que proposa una certa

regulacio espacial de I'activitat va ser el

projecte de Garriga Roca per al concurs

de I'Eixample, on preveia un area

destinada a "barrios fabriles y palacio de

la industria" a la part de Ilevant de la
ciutat i clarament diferenciada de la trama

d'eixample residencial. Com sabem, el
projecte de Cerda no ho feia, ja que

estenia el mateix model d'illa a tota 1'area
ordenada. De fet, corn veurem, l'illa de

I'eixample Cerda construct -no la del

projecte- demostra posteriorment la seva

versatilitat per a qualsevol tipus d'us.

El projecte Jaussely (1905) introdueix ja

plenament la zonificacio, i a mes de
diferenciar diverses zones d'habitatge

segons la seva tipologia, distingeix els
"barrios industriales", les "partes ya
afectadas a la industria", i "partes mas

afectadas especialmente al comercio", a
traves de les quals es proposa una

distribucio de les activitats industrials al

Poblenou, el Clot, Sant Andreu, Gracia,
I'esquerra de I'Eixample, Poble Sec,

Sants i la Zona Franca. Aixi mateix, les
arees especialment comercials son Ciutat
Vella i el front de diversos eixos existents

i de nou tragat_ Aquesta distribucio, en
especial pel que fa a la industria, recull

les tendencies espontanies d'implantacio

que s'havien product en diversos Ilocs

dins de la trama Cerda, pero amb mes

intensitat en els municipis de I'entorn que
no s'havien annexionat fins al 1887. Es
significatiu assenyalar el cas de Sant

Marti, que quedava en bona part afectat

pel projecte Cerda, en el qual es pot
interpretar que part de la implantacio
industrial de I'ultim terg de segle to una
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voluntat d'oposicio a la trama de Cerda,
com a acte de resistencia a la previsible
integracio.

La regulacio espacial de les activitats
economiques ha estat des de Ilavors
tractada mitjanpant la "zonificacio" a les
propostes d'ordenacio urbanistica de la
ciutat. Assenyalem les ordenances
municipals de 1923, les ja mes afinades

de 1947, i en especial els plans generals

de 1953 i el de 1976, aquest darrer
actualment vigent.

El Pla general metropolita de 1976
perfecciona el repertori zonal utilitzant les
zonificacions per tipologies, i introduint
les zonificacions per processos.

Tanmateix, to un criteri clarament reductiu
pel que fa a la zonificacio per usos o
activitats.

Unicament una qualificacio de sol -la
zona industrial, en les seves modalitats
de sol urba i sal urbanitzable- esta
referida a un us especific.

En resum, el model de regulacio

espacial de les activitats que ens

proporciona el planejament general vigent
es el segi ent:

• Un conjunt de zones -19- en les
quals s'admet l'us d'habitatge, i en les
quals s'admeten tambe les activitats en la

mesura i el grau que hi siguin

compatibles, d'acord amb el caracter
ambiental que es preveu per a cada zona.
A la majoria de les zones s'admeten, en

consegbbncia, activitats de tipus

industrial, d'oficines i de comerg.

• Una zona -la zona industrial- en la
qual s 'admeten exclusivament les
activitats industrials, que comprenen les
manufactureres i les directament
derivades d'aquestes, corn el
magatzems, els transports... amb
expressa exclusio de I'us d'habitatge, del
comerg i de les oficines no implicades
directament en I'us industrial.

Les zones industrials previstes pel PGM
1976 a Barcelona se situen en tres
districtes de la ciutat: les arees industrials
del Poblenou al Districte de Sant Marti,
les del Bon Pastor al Districte de Sant

Andreu i les de Zona Franca al de Sants-

Montjuic. En aquest ultim districte,

malgrat que amb la mateixa classificacio

urbanistica, podem distingir el poligon de
la Zona Franca, area amb un teixit

especialitzat i separat de I'area urbana, i

I'entorn del passeig, una area de menor
importancia pero amb caracteristiques de
les arees industrials de tradicio urbana
com les anteriors_

De fet veiem com la determinacio d'unes
zones urbanes com a especificament
industrials es una opcio que no
representava cap altra cosa que
reconeixer i geometritzar unes tendencies
espontanies d'assentament que s'havien
produit per diferents motius: disponibilitat
d'espai exterior proxim a les arees
urbanes, existencia d'algunes grans
industries que marcaren el caracter de la
zona, etc. Aixi mateix observem en el
planejament del 1976 que altres arees
que havien tingut una certa densitat
industrial -Gracia, esquerra de I'Eixample,
Sants...- no son ja reconegudes com a
tals. En aquestes arees les industries cal
entendre-les com usos admesos en
zonificacions de base residencial o en
alguns casos com a espais candidats a la
remodelacio.

2

i La zonificacio per a industria
i altres activitats

La preservacio d'unes zones a I'us
industrial to en I'origen una finalitat de
tipus ambiental : la prohibicio de

determinades activitats a les arees mes
especificament residencials comportava

necessariament la previsio de zones on

aquestes es poguessin implantar.

Complementariament, calia evitar que en

la proximitat d'aquestes industries -en
alguna mesura molestes, nocives,

insalubres o perilloses- no es construissin

habitatges que poguessin resultar

afectats per aquestes activitats i en

consequencia interferir tambe el seu

desenvolupament. Afegim que aquesta

prevencio no ha estat sempre radicalment

adoptada, recordem els barris

d'habitatges dels treballadors que els

projectes del XIX i principi del XX

proposaven amb una clara relacio

espacial a les industries. Aixi mateix, el

pla d'ordenacio urbana de 1953

considerava entre les seves zones la de

tolerancia de habitatge i industria valorant

la Ibgica d'aquesta proximitat. Aquest es

el motiu pet qual malgrat el criteri de total

exclusio adoptat pel pla de 1976, hi hagi

a les zones industrials de Barcelona -en

especial a les del Poblenou- una

considerable presencia d'arees

d'habitatge antic.

La distribucio de les activitats dons diversitat

de gra a les trarnes urbanes de Barcelona
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D'altra Banda, Ia regulacio de la
convivencia entre habitatge i activitats

industrials ha tingut sempre dificultats

d'articulacio normativa. Es sorprenent

que fins avui Ia categoritzacio de les

diverses activitats industrials en relacio

amb les possibles molesties i altres

efectes negatius per a I'habitatge s'hagi

estat fent en proporcio de Ia potencia

instal•lada, en Ia hipbtesi que a mes

potencia mes soroll, mes fum, mes perill,

etc. cosa que fa ja alguns anys que va

deixar d'esser certa.

Una segona finalitat que es podria

apreciar en Ia definicio de zones

industrials seria Ia de facilitar Ia

implantacio de Ia edificacio segons una

Ibgica tipolbgica especifica . Tanmateix,

una Ileugera analisi dels edificis industrials

urbans de Barcelona ens mostra que
aquest objectiu no tenia massa sentit en

el teixit urba de Ia ciutat. Llevat de les

grans implantations industrials avui

desaparegudes -la Maquinista, I'Espanya

Industrial, Macosa.,.- que per Ia seva

grandaria s'havien d'entendre com a

implantacions autonomes -i anteriors en

certa manera- en relacio amb el teixit

urba on s'implantaven, les industries de

grandaria mitjana i petita, de les quals Ia

ciutat conserva edificis molt interessants,

demostren gran capacitat d'integracio en

els teixits urbans mes diversos i molt

especialment en el teixit Cerda, ja fos a

I'Eixample o a les trames industrials del

Poblenou.

On si que to sentit Ia concepcio de les

zones industrials des de criteris de

tipologia especifica es en Ia previsio de
poligons industrials per a edificacio

aillada, que ha estat la modalitat seguida

per les noves implantations dels ultims

quaranta anys, les quals responien als

nous requeriments d'aquesta activitat i

que ja no han tingut espai a Barcelona,

Ilevat del poligon de Ia Zona Franca. De

fet quan Ia produccio manufacturera

s'allibera de Ia servitud d'utilitzacio d'una

unica font d'energia (roda hidraulica,

vapor...) per al moviment de les
maquines, i a traves de I'electricitat va

poder dotar directament d'energia

diversos punts de I'espai de I'edifici

industrial, l'organitzacio del proces
productiu es realitza en planta baixa

d'una manera preferent en Ia majoria dels

casos. D'aqui que les disposicions

extensives fossin progressivament mes

adequades per als edificis industrials que
les situations urbanes amb graus mes

alts d'intensitat d'edificacib, on aquesta

era d'aprofitament dificil per a I'activitat

manufacturers.

La regulacio urbanistica de les arees

industrials integrades a Ia trama urbana

de Barcelona es basa, en general, en el

sistema d'ordenacio per alineacions de

vial, amb I'establiment d'un maxim

d'edificabilitat per parcel-la de 2 m2/m= i

limitant l'ocupacio en planta baixa a un

90% de la parcel-la. Una part de

I'edificabilitat -1,1 m7m' com a minim en

el cas que Ia parcel-Ia s'hagi ocupat fins

al limit permes- s'haura de disposar.

doncs, en plantes de pis a Ia corona de

I'illa, amb una fondaria edificable i una

regulacio d'alpades en funcio de

I'amplada del carrer. Com es despren, el

sistema d'ordenacio es similar al de

I'Eixample, al qual s'afegeix una limitacio

d'edificabilitat. Es tracta, per tant, d'una

regulacio tipolbgica que nomes en un

45% del sostre resultant es optima per a

les activitats que s'inclouen dins de Ia

definicio d'us industrial, mentre que el

55% -les plantes pis- son espais mes

adequats per a altres usos urbans com

les oficines i els habitatges.

D'aqui que a les actuations en edificacio

a les zones industrials de Ia ciutat as
constatin sovint desaprofitaments de part

de I'edificabilitat autoritzada quan

('edificacio to realment desti per a

activitats industrials, o altrament Ia previsio

implicita d'activitats que probablement

estarien fora del que es pot entendre

estrictament com usos industrials, quan

s'esgota I'edificabilitat admesa.

Es pot concloure, doncs, amb rotunditat

que els criteris d'homogeneitat tipolbgica

no tenen cap valor real en la delimitacib

La trama Cerda to una gran versatilitat

per a integrar diferents tipus d'activitats

de les zones industrials que el PGM va

fer a Barcelona.

Un altre criteri que tampoc no es dona a

les zones industrials de Barcelona seria

el que les associaria a Ia previsio de

xarxes de serveis especifiques per a

I'activitat manufacturera i logistica. En el

seu origen Ia possibilitat de comptar amb

acces ferroviari va ser sens dubte un

factor de localitzacio d'algunes grans

industries, que as podria entendre dins

d'aquest tipus de criteris. Es clar que Ia

pervivencia de les zones industrials a

Barcelona no to ja a veure amb ('acces a

Ia xarxa ferroviaria ni a cap altra xarxa de

serveis especifica. Aixi mateix, es pot dir

que les xarxes de nova generacio amb

les quals cal dotar les zones industrials

no son diferents de les que calen a les

altres arees d'activitat i fins i tot

d'habitatge.

Restaria, tanmateix, un argument que si

que ha estat important en Ia preservacio

d'aquestes arees, que es el de mantenir

un mercat especific del sol industrial,

el qual hauria de quedar en certa mesura

al marge dels processos especulatius de

Ia resta del sbl urba i urbanitzable, o com

a minim no resultar afectat per les

demandes -a vegades agudes- que es

produeixen en els sectors de I'habitatge o

les oficines. El simple fet de restringir

radicalment aquestes opcions d'us a les

zones industrials les situa al marge de les

fluctuacions dels altres mercats de sol.
Aixi mateix, Ia limitacio d'usos, en front

de I'ampli ventall que s'admet a Ia

majoria de qualifications urbanistiques

-que inclou tambe ('industrial- hauria de

posar en principi el seu preu del sol per
sota del que s'hi assoliria,

Pel que fa a I'altre gran paquet

d'activitats que s'han agrupat

tradicionalment sota Ia denominacio de

terciari, el pla general va preveure a

Barcelona dues arees especifiques de

concentracio de comerq i oficines,

combinant aquests usos amb certa

proporcio d'equipaments generals i

tambe d'habitatge, en uns dispositius

que a partir de les referencies italianes

dels anys anteriors es denominaren

"centres direccionals". Tanmateix, cal

afegir que aquestes propostes han tingut

un efecte poc rellevant en Ia distribucio

del comers i les oficines a la ciutat, que

ha respost a dinamiques especifiques

dels mateixos sectors d'activitat en el

mare de Ia seva admissibilitat com a

usos en Ia majoria de les zones

urbanistiques en que as divideix I'espai
urba.

Caldria afegir que no hem d'oblidar que

1'6s industrial, a mes de Ia previsio com

hem vist de zones exclusives, es tambe

un us que sempre que no comporti

efectes negatius excessius esta admes,

en diversa mesura, a quasi totes les altres

zones urbanistiques.

Dins d'aquest marc poc determinists pel

que fa als usos, aquests s'han distribuft a
I'espai de la ciutat en funcio del mercat,

de les aptituds tipologiques de cada

teixit, i de les mercies del usos existents.

Es tracta d'una regulacio coherent amb el

principi de misticitat que de fet ha

adoptat Ia ciutat, que to el gran avantatge

de Ia seva adaptabilitat a les

circumstancies canviants, i que te, perb,

['inconvenient de Ia dificultat de controlar

els fenomens indesitjats d'excessiva

concentracio o segregacio.
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3

ri Distribucio de les activitats

a Barcelona

Les dades de I'IAE, -Impost d'activitats

economiques- malgrat les limitacions'

que es deriven de la seva finalitat fiscal,

ens expressen la diversa composicio

d'activitat en els districtes de Barcelona,

en els quals tanmateix comprovem un

estimable grau de misticitat, en el

benentes que tots ells compten a la

vegada amb una poblacio espacialment

integrada en els espais d'activitat.

El quadre numero 1 expressa les xifres

del nombre de Ilicencies i de m' ocupats

dels grups d'activitats economiques

empresarials mes representatives dels

usos industrial, d'oficines i de comerp a
que es refereixen habitualment les

regulacions urbanistiques.

Pel que fa a les industries

manufactureres , constatem la seva

presencia estimable a tots els districtes,

malgrat que no hi ha zones industrials
especifiques en set d'ells. Els minims as
troben als districtes de Ciutat Vella, Nou
Barris i les Corts, la qual cosa es
explicable per raons de proces historic i
la tipologia dels teixits. El maxims es
troben, naturalment, en els tres districtes
amb zones industrials, amb el cas
especial de Sants-Montjuic que incorpora
el poligon de la Zona Franca. Cal
subratllar el cas de I'Eixample, que

assoleix un 9,27% del sostre d'industries

manufactureres del municipi, proporcio
important, si la comparem amb els
percentatges dels districtes
tradicionalment industrials: Sant Andreu,
16,39%, i Sant Marti, 22,11 %. Al quadre
s'expressen tambe els percentatges
calculats sense incloure el districte de
Sants-Montjuic per evitar la distorsio que
comporta la inclusio del poligon de la
Zona Franca. En aquest cas veiem clue
I'Eixample assoleix una proporcio
proxima al 14% del sostre d'activitat

manufacturera corresponent a I"`area
urbana " de Barcelona.

Pel que fa ales oficines, s'han considerat
les xifres corresponents a Finances i
assegurances, i a les d'Activitats
immobiliaries i serveis a les empreses.
Apreciem aqui una polaritzacio mes
intense d'aquestes activitats a I'Eixample,
que assoleix quasi el 40% del sostre total

de la ciutat. A continuacio, pero a
distancia, se situen Sarria-Sant Gervasi
amb el 17% i les Corts amb I'l1 %. En
conjunt els tres districtes comprenen el

68% del sostre del tipus d'oficines

considerades.

Mes homogenia es la distribucio del
comerc at detail . Si be I'Eixample torna

a ocupar el primer Iloc destacat amb un
28% del sostre total, hi ha quatre
districtes per sobre del 9% -Sants-
Montjuic, Ciutat Vella, Sarria-Sant Gervasi

i Sant Marti-; el d'Horta compta amb el

5,5%, el que en to menys proporcio.

Industria , oficines i comerc

Activitats economiques mes representatives per districte. Nombre d'activitats. m' de superficie ocupada

Les activitats subjectes a tributaci6 es classifiquen a
efectes estadistics en "empresarials" -amb setze grups
d'activitats- i "professionals" amb dotze grups
d'activitats. Cal assenyalar que el nombre d'establiments
que s ' assenyala en els quadres no es assimilable at
nombre de locals destinats. Pot haver-hi diverses
Ilicencies d'activitats diferents en un mateix local, i a la
inverse, si be amb menys frequencia, una activitat pot
tenir diverses locals.

Industries

manufactureres

ova (A) Finances

i assegurances

( B) Activitats immobiliaries
i serveis ales empreses

(A)+(B) Comerc

al detail

Ciutat Vella 961 198 617 4.206

92.888 2,24 59.332 36.709 96.041 4,75 290.418 9,33

Eixample 2.630 14,58 1.192 5.036 9.030

384.849 9,27 437.203 366.933 804.136 39,78 868.520 27,90

Sants-Montjuic 1.746 238 620 3.852

1.513.169 36,43 57.126 65.014 122.140 6,04 304.880 9,79

Les Corts 559 317 1.032 1.819

70.641 1,70 112.052 112.644 224.696 11,11 243.631 7,83

Sarria -Sant Gervasi 1.148 523 2.969 3.665

138.531 3,34 155.285 195.397 350.682 17,35 283.822 9,12

Gracia 1.240 251 762 3.285

142.897 3,44 68.196 55.290 123.486 6,11 196.854 6,32

Horta 1.157 149 358 2.955

138.322 3,33 33.780 16.302 50.082 2,48 170.575 5,48

Nou Barris 822 145 189 3.170

73.155 1.76 30.352 10.866 41.218 2.04 197.685 6,35

Sant Andreu 1.312 25,78 145 325 2.636

680.669 16,39 34,296 23.698 57.994 2.87 220.519 7,08

Sant Marti 2.767 34,78 282 682 4.175

918.260 22,11 82.837 68.279 151.116 7,48 335.851 10,79

Total 4.153.381 2.021.591 3.112.755

2.640.212 exclos dte. 3

Font: Oferta Industrial, Cornercial i de Serveis a Barcelona 1996. Departament d'Estadistica. Ajuntament de Barcelona.
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Caldria destacar la importancia de
I'Eixample com a espai principal de les
activitats economiques a la ciutat, amb
una presencia important tambe, com s'ha
vist, de les industries manufactureres.
Sens dubte la posicio urbana central i el
prestigi d'alguns dels seus eixos son
factors de localitzacio d'algunes activitats
tertiaries, pero cal subratllar aqui la
versatilitat de la trama i les conditions

espacials del teixit constru'it per rebre un

ventall amplissim d'activitats i per acollir
tambe els processor de substitucio que
motiva la dinamica general de la ciutat,

sense perdre el seu protagonisme en cap

dels sectors.

El segon quadre ens expressa la
dinamica de variacio de les activitats que
s'ha detectat en el periode 1993-96. Les
xifres indiquen el nombre d'establiments

que ha augmentat o disminut a cada
districte com a resultat de considerar les
altes i les baixes hagudes a l'IAE de les
empreses en aquest periode.

En general, i Ilevat d'algunes singularitats,

constatem unes pautes forga Glares en el

conjunt de la ciutat i en quasi tots els

districtes.

En primer Iloc cal assenyalar la

disminucio del nombre d 'industries

rnanufactureres , que es dona a tots els
districtes, excepte I'Eixample. Cal afegir
que ('augment de 5 activitats que es

produeix en aquest districte no es

expressio d'una simple estabilitzacio de
('existent, si no que en aquests tres anys
s'han prodult 283 baixes, pero tambe 288

altes. Es tracta, doncs, d'una dada mes

que ens expressa la capacitat d'aquest
teixit per a I'activitat economica de tot
tipus.

Cal assenyalar que la perdua mes

important es produeix al districte de Sant

Marti, on bona part del seu espai el
podriem considerar com un eixample
especialitzat industrial.

El terciari d'oficines augmenta a tot

arreu . El nombre de nous establiments es
molt mes important en el capitol -d'ampli
aspectre- d'Activitats immobiliaries i

serveis a les empreses que en el de

Mobilitat de les activitats

Altes i baixes per districtes. Balanq global 1993-96

Finances i assegurances. Tanmateix, cal

tenir present que es tracta en general

d'establiments de superficie rnitjana

molt inferior, 70-100 m', enfront dels 250-

300 m' dels establiments de Finances i

assegurances. Pel que fa a la distribucio

de ('increment cal subratllar, una vegada

mes, el Districte de I'Eixample, seguit pel

de Sarria-Sant Gervasi, que han contribut

a augmentar la diferencia d'intensitat

d'aquests districtes amb els altres.

El nombre d'establiments de comer; al

detail viu una davallada a tota Ia ciutat

Ilevat al Districte de les Corts, on es

probable que l'obertura del centre

comercial L'llla tingui a veure amb

aquesta diferencia de la pauta general.

Les perdues mes fortes son en dos

districtes molt diferents: Ciutat Vella i Nou

Barris. En el primer cas la renovacio de

Ciutat Vella ha fet desapareixer molts

petits establiments, a Nou Barris el sector
comercial es mes feble que en altres

districtes i podria haver acusat mes
I'efecte de les grans superficies.

Industries

manufactureres

(A) Finances i

assegurances

(B) Activitats immobiliaries

i serveis a les empreses
Comers

al detail

Serveis culturals

i personals

Ciutat Vella -24 -1 55 -80 11

Eixample 5 0 310 -12 70

Sants - Montjulic -18 15 29 -18 26

Les Corts -2 9 72 6 15

Sarria-Sant Gervasi -4 5 130 -20 32

Gracia -18 -9 42 -34 21

Horta -22 4 19 -101 9

Nou Barris -11 3 8 -89 8

Sant Andreu -19 1 17 -35 9

Sant Marti -40 11 52 -4 20

Total -153 38 734 -387 221

Font: Oferta Industrial, Comercial i de Serveis a Barcelona 1996. Departament d'Estadistica. Ajuntarnent de Barcelona.

Paral-lelament a la davallada dels

establiments comercials, constatem que
es dona a tots els districte de la ciutat un
augment dels establiments dedicats a
serveis culturals i personals diversos.
Tambe a I'Eixample, com a districte mes
actiu, i a Sant Marti que es diferencia
clarament de les pautes de districtes corn
Sant Andreu o Nou Barris, amb els quals
havia mantingut diverses similituds.

En general, les tendencies observades
per a aquests tres anys -els ultims dels
quals tenim dades disponibles- ens
confirmen rotundament els processes

que es perceben des de la meitat de la
decada dels vuitanta i pel que fa a la
industria des de forra abans.

En aquest periode hem vist com la
superacio de la crisi industrial dels 70 i
primers 80, que va motivar el tancament

de moltes industries, no comportava la
recuperacio dels Ilocs de treball anteriors
en aquest sector a la ciutat, ans al
contrari, les noves industries no optaven
majoritariament per localitzacions

urbanes. D'altra banda, la segmentacio
dels processos afavoria el desplagament
a poligons especialitzats de les plantes
manufactureres, mentre es potenciava un
sector de serveis a les empreses que
contribuia a augmentar el terciari urba.

Com hem vist, les zonificacions

industrials no han estat arguments

suficients per evitar un proces de
desplagament d'activitats d'aquest tipus.

Cal afegir que el proces de perdua
d'activitats manufactureres no ha
volgut dir perdua d'activitat

econdmica . D'una banda el nou terciari
de serveis a les empreses, de I'altra el
mateix augment general del sector
serveis, i tambe la potenciacio d'un
terciari qualificat que ha crescut amb
['augment de prestigi international de la
ciutat, han estat activitats que fins avui
han suplert ampliament les perdues en el
sector manufacturer. Tanmateix han estat
activitats que no tenien un espai
urbanistic reservat, i que en una bona
proporcio no eren admissibles en els
espais reservats per a la industria.

L'explosio del terciari ha comportat una
dinamica immobiliaria en certa mesura
compulsiva pel que fa als ritmes de
produccio de sostre edificat amb aquest
desti. La sobreproduccio dels anys 1989-
92, dona pas despres a una inevitable
aturada on sec, i a uns anys d'absorcio
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progressiva de I'estoc acumulat, que es

preveu que s'exhaurira a curt termini i
afavorira una nova estrangulacio amb
pujada de preus i aparicio de noves

initiatives d'actuacio, coincidint

segurament amb I'existencia d'un estoc

important d'habitatge pendent de venda.

D'altra banda, la seva compatibilitat amb

I'habitatge ha motivat una forta
competencia amb aquest a les arees de
Iocalitzacio preferent com es el cas de

I'area mes central de I'Eixample.

Pel que fa al comers, el fenomen mes

rellevant d'aquesta decada ha estat la

irrupcio de les grans superficies

integrades en enormes centres
comercials com a nous dispositius

especialitzats. L'Illa, Glories, Vila

Olimpica, Maremagnum i el Triangle

obren portes a partir de 1993. Actualment

estan en curs d'execucio La Maquinista i
Diagonal Mar. Tanmateix la disminucio del

nombre d'establiments comercials

detectada no s'hauria d'atribuir

necessariament a aquest fet, ja que cal

subratllar que els centres comercials

comporten tambe la creacio de
nombrosos nous establiments. Al que si
que contribueixen sens dubte els centres

comercials es a una polaritzacio del

comerg urba en determinades arees, que

comporta la disminucio del pes comercial

de molts carrers de segon ordre.

4

Alguns problemes i algunes
mesures

Aquests fenomens que globalment cal

considerar coherents amb la logica del

mercat i tambe com a signes positius de
la dinamica economica de la ciutat han

product, pero, alguns efectes indesitjats i

han donat Iloc a situacions que cal

replantejar.

Pel que fa al comers, el problema

urbanistic mes greu que comporten les

naves formes d'organitzacio espacial i de
distribucio es la perdua de bona part del

paper de les plantes baixes de les

arees no comercials , en un teixit urba en
el que la major proporcio dels edificis

estan alineats a carrer. Ni I'habitatge ni

I'aparcament no es poden considerar

alternatives satisfactories en termes

generals a aquests espais, ja sigui per la

falta de privacitat del primer o pels

efectes negatius sobre el paisatge del

carrer del segon. Sens dubte, el futur esta

en el terciari d'oficines i serveis aixi com

dels professionals. Tanmateix, ates que
dificilment es pot forgar aquestes
activitats perque s'hi localitzin, caldra
esperar que el mateix mercat de les
plantes baixes ajusti els preus a la
demands real con de fet ja esta succeint.

EI terciari d'oficines ha produit I'efecte
indesitjat d'una excessiva pressio sobre
I'Eixample . Si be cal no perdre de vista
que aquest us es un dels potentials
d'aquesta singular area de la ciutat; no
resulta acceptable que la seva
implantacio es produeixi a costa d'una
eradicacio total de I'IUs d'habitatge, ni
tampoc que els requeriments tecnics i
funcionals dels nous edificis haguessin de
perjudicar la imatge de I'arquitectura de
I'Eixample.

El projecte d ' Arees de Nova Centralitat

(ANC) de I'any 1986 pretenia donar una
alternativa positiva a la pressio per a la
Iocalitzacio de les noves oficines
suggerint noves operations on els usos
comercials d'oficines, hotelers i
d'equipaments configuressin nous

centres urbans.

El projecte d'Arees de Nova Centralitat,

va tenir un interes enorme, en especial

pel seu valor pedagogic en la mesura que
desvetllava una alternativa d'estructura

de centres urbans implicita en el PGM
pero que no hi estava expressada.

Tanmateix despres d'uns quants anys

constatern un resultat desigual en el seu

desenvolupament real.
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Veiem tom els centres comercials hen

estat els elements dinamitzadors de les

ANC mes importants en aquest periode i

que aquests -presents a les arees de

Sarria-Diagonal, Glories, Vila Olimpica,

Port Vell, Diagonal Mar, Sant Andreu-

Sagrera- constituiran amb diverse fortune

nous referents de centralitat urbane. Pero

veiem tambe tom el sostre d'oficines ha

tingut menys exit, en part pel sobreestoc

acumulat en aquest periode, i en part

tambe per la dificultat de crear sufficient

masse critica en situations separades de

I'area terciaria central. Han anat be les

arees mes articulades amb els eixos

terciaris existents -Tarragona, Diagonal-

Sarria- o de singularitat especial ambiental

-Vila Olimpica- mentre que en altres casos

s'ha replantejat el desti de I'edificacio

-Gerda, Diagonal Mar- i s'ha renunciat de
fet a bona part de la idea del projects.

La frustrada modificacio de I'ordenanga

de I'Eixample que es va aprovar

definitivament I'any 1995 -que va ser en

part anul•lada pel Tribunal Superior de

Justicia de Catalunya el 1997 i la

recuperacio de la qual requerira una

modificacio del PGM- pretenia poser fre

a I'excessiva intrusio d'usos terciaris a

I'area de Conservacio de I'Eixample,

prohibint aquests usos a partir de la

segona planta de I'edifici. Com es veu,

s'afavoria un model interessant de

superposicio d'usos comercials i

d'oficines a les plantes baixa i "principal",

amb habitatge a la resta. Gal assenyalar,

pero que el fet que aquesta proposta no

atemptes la mateixa existencia del terciari

d'oficines en aquest districts, es devia

al fet que la masse critica ja venia

donada pel Hombre d'edificis d'oficines
existents.

^^1

Pel que fa al despla^ament o tancament

de les industries , no sembla que s'hagi

de considerar necessariament un efecte

indesitjat la desaparicio de Ilocs de treball,

si aquests es compensen pets que es

Green en el terciari i els serveis, que

comprenen, a mes, parts que s'haurien

desagregat de les empreses industrials

initials. De fet, tot i que pugui ser cert que

els Ilocs de treball del sector secundari

siguin mes homogenis i tinguin una

qualificacio mitjana superior als dels

serveis, cal no perdre de vista que les

plantes estrictament manufactureres hen

sofert un fort decreixement -que

continua- en I'estandard de Ilocs de

treball per superficie eonstruida a cause

de la progressive robotitzacio dels

processos.

De fet, I'efecte que cal corregir del proces

de desindustrialitzacio dels teixits urbans

es I'obsolescencia que aquest produeix

en aquells teixits que s'haurien concebut

tom a especificament industrials i dels

quals el planejament preveia que no

manquessin tom a tats.

La resposta mes habitual que s'ha donat

a aquest problema quan es plantejava de

manera aguda, tom ha estat el Gas

del trasllat de determinades grans

industries, ha estat I'acceptacio de la

logica del mercat, i s'ha proposat un

canvi de desti del sbl per al proces de

remodelaeio tipificat pel PGM, el qual

permet que I'autoritzacio del canvi d'us

comportes determinades

contraprestacions d'interes per a la

ciutat. Per aquest motiu el planejament

vigent en I'actualitat expressa una

disminucio, que se situaria al voltant

dunes 75 ha, de les superficies de zone

industrial en relacio amb la prevista pel

PGM. Actualment la superficie neta

qualificada tom a zone industrial a I"'area



urbana" -que exclou el poligon de la

Zona Franca- es dunes 250 ha.

Cal afegir que en la remodelacio dels
terrenys que ocupa La Maquinista a Sant
Andreu, el planejament ha previst una
reserva de sal -3,6 ha- per a un tipus

d'industria urbana, compatible amb la

proximitat de I'habitatge, i que admetria

tambe altres activitats economiques. Amb

les dificultats normatives que aquestes
concepcions mixtes comporten, es tracta

d'un apunt en una linia que cal explorar.

5

• Criteris per a una renovacio de les
regulations urbanistiques

Cal que l'urbanisme s'ocupi de ('activitat
urbana, i cal que ho faci des d'uns criteris

renovats. S'ha constatat la perdua de

vigencia d'una ordenacio urbanistica que

to com a proposta mes emblematica en

aquest assumpte la preservacio d'unes

zones especificament i exclusivament
destinades a l'us industrial, pero tampoc
no sembla que el nou enfocament hagi

de consistir simplement en la desaparicio

d'aquesta reserva.

En qualsevol cas el que cal en primer Iloc

es aclarir quines son les activitats

economiques que tenen vocacio de

localitzacio urbana. En una primera

seleccio podriem dir que son les que

persegueixin algun dels seguents
objectius:

• Acces a un mercat de treball

qualificat (les activitats que necessiten

treballadors especialitzats i d'alt nivell en

una proporcio substantial).

• Proximitat als clients (en especial les

activitats de comers i serveis).

• Integracio en una xarxa de relations

que facilita la connexio amb altres
activitats i amb els serveis necessaris.

• Prestigi de la localitzacio (en especial

el terciari avancat).

La satisfaccio dels tres primers objectius

comporta I'existencia d'una massa critica

d'activitats, empreses i serveis que el

teixit urba d'una certa densitat esta en

millors conditions de proporcionar.

La seleccio sera mes rigorosa si d'entre

les activitats interessades en els objectius

assenyalats, distingim aquelles que en

principi poden estar disposades a pagar
unes despeses superiors per tenir una
localitzacio urbana.

L'eleccio d'una localitzacio urbana
concreta resulta de I'encreuament dels
objectius empresarials amb les
condicions especifiques del Iloc
-edificabilitat, tipus d'ordenacio, preu del
sal... i les activitats amb mes possibilitats
d'optar-hi son:

• Activitats amb un alt valor afegit
(el valor generat permet pagar el cost
mes elevat de la localitzacio).

• Activitats que es poden
desenvolupar en espais redulits (per una

banda mes facilment integrables a la
trama urbana, per I'altra menys costosos
d'adquisicio o Iloguer)_

• Activitats intensives en ma d'obra
(que aprofiten els avantatges de la
proximitat al mercat de treball).

Cal subratllar que les activitats

d'aquestes caracteristiques, a mes

d'esser les que estan en millors

conditions per treure profit d'una

localitzacio urbana, son les que tenen
interes des del punt de vista de la ciutat.

Es dona, doncs, pel que fa a aquestes
activitats una coherencia clara entre els

objectius empresarials i els objectius de

la ciutat, la qua] cal suposar que desitja

acollir activitat economica qualificada

dins dels seus teixits.

Tanmateix hi ha un darrer filtre que sense

dubte eliminara algunes de les activitats

interessades en una localitzacio urbana. i

que estarien en conditions de pagar els

seus costos. Aquest es el compliment

d'unes condicions minimes de

compatibilitat espacial amb les altres

activitats urbanes, i amb I'habitatge_

La compatibilitat espacial dexen del grau

que assoleixin els efectes negatius de

('activitat. Podriem dir que les activitats

urbanes han de ser "netes", en la mesura

que produeixin poques molesties,

insalubritat, o perills, i "Ileugeres", en la

mesura que tinguin un volum reduft

d'aprovisionament de materials i

expedicio de mercaderies.

A I'hora de dissenyar les actions per a

una politica de distribucio espacial de les

activitats urbanes, no hem de perdre de

vista tampoc el context en que ens

movem: una area urbana molt ocupada

que abasta una superficie d'uns 67 km2
i un perlode en el qual les possibilitats
d'intervencio publica directa estaran forca
Iimitades.

Les tecniques podran esser diverses,
tot i que es pot pensar que hi haura
instruments urbanistics de caracter
normatiu, i d'actuacio concertada amb
altres operadors publics i privats. En
qualsevol cas les actions haurien de
respondre als criteris seguents:

•

Misticitat d'usos

El caracter de Barcelona com un conjunt
d'espais on conviuen de diverses formes
les activitats i I'habitatge es plenament
vigent.

Caldra en cada cas, en el binomi

habitatge-activitat, protegir Etas mes

amenacat de desplacament. Aquest es el
cas de I'habitatge a la part de I'Eixample

i d'algunes activitats, si les zones
industrials deixen de ser-ho en exclusiva.

Aquest criteri comporta a mes mantenir
una posicio ferma en els objectius basics

de reserva d'espais, en front de les

pressions alternatives que les successives

onades de promocio immobiliaria de

terciari i d'habitatge solen produir.

Policentrisme i diversitat

Cal considerar vigent la idea del projecte

d'arees de nova centralitat en el sentit
que les operations de renovacio urbana
afavoreixen en els Ilocs adients nous

referents de centralitat urbana.

Congruent amb la concepcio de

Barcelona com a suma de districtes i

barris, cal valorar positivament la

diversitat que resulta de la diferent

composicio d'activitats i habitatges que

es donen a cada (loc.

•

Renovacio urbana

Les zones industrials integrades al teixit

urba de Barcelona son en aquest moment

el principal espai de projecte de la ciutat.

La reedefinicio del seu desti ha d'esser

acurada, no tant quant a la

predeterminacio de la imatge final, com

a la definicio del marc normatiu dels

processos de transformacio.

No seria bo demorar massa les decisions
sobre aquestes zones que haurien de
neutralitzar les expectatives infundades

que contribueixen a una congelacio

degradatoria de part d'aquest sol.

w
lenovacio tipologica

Cal facilitar noves formes de coexistencia

entre habitatge i activitat economica, que

son possibles per la millora en general de

les caracteristiques mediambientals

d'aq u esta.

Una nova ordenanca d'activitats ha
d'esser el marc basic per a I'assaig de

formes innovadores de coexistencia.

La trama Cerda de les arees industrials

del Poblenou es presenta com un espai

d'experimentacio extraordinari en aquest

sentit.

A les tipologies tradicionals per alineacio

de vial cal recuperar el valor de les

plantes baixes per a usos d'interes

col•lectiu.

•

Anticipacio i oportunitat

Amb unes accions i mesures mogudes

per ('interes public cal conjugar els
criteris d'anticipacio i d:oportunitat_

Intervenir en la regulacio espacial de les

activitats es intervenir en variations del
valor del sal, en especial quan s'obre

el ventall d'usos admesos. Aixo pot esser

un motor de renovacio: pero no hauria

d'esser mai una forma d'apropiacio

de plusvalues per part dels propietaris
de sol.

Cal anticipar-se a aquests processes, de

la mateixa manera que caldria anticipar-

se a la demanda de sob per a terciari
qualificat quan s'exhaureixi I'estoc de

sostre existent.

Dins I'estrategia de I'anticipacio que es
propia del planejament urbanistic, la

consideracio de les oportunitats

d'actuacio privada o de concertacio ha

de permetre la modulacio continua del

projecte, sense perjudici del manteniment

del principi de ('interes public.

2
Exclosos de la superficie del terme municipal el sol de
Collserola, Montjuic, el poligon de la Zona Franca i el
port de carrega.
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Amador Ferrer

Distribucio urbana dels diferents tipus de comerp

caracteristiques dels centres o

complexos comercials. Al marge d'alguns

hipermercats i grans comergos

especialitzats, la presencia de complexos

comercials importants en localitzacions

estrategiques, coincidents quasi sempre

amb els espais previstos a les areas de

nova centralitat, ha estat reforgada

darrerament amb I'aprovacio de dos nous

centres a Diagonal Mar i a Sagrera-

Maquinista, encara avui en fase de

projecte. Aquests centres s'afegiran als ja
existents a I'Illa- Diagonal, Olimpic Moll,

Glories-Diagonal, Maremagnum-Port Vell

i, recentment, el Triangle-plaga Catalunya,

amb els quals la superficie de venda en

els grans complexos comercials de la

ciutat se situaria en un total de 421.350

metres quadrats.

El conjunt dels cinc grans complexos

comercials existents avui a Barcelona

suposa un total de 254.350 metres

quadrats de superficie de venda, amb

una amplia diversitat funcional

incorporada al complex (hipermercat,

galeria comercial, comerg especialitzat,

gran magatzem i altres activitats

comercials i ludiques). Els dos complexes

comercials pendents de construccio

afegirien un total aproximat de 167.000

metres quadrats de superficie de venda,

completant la xifra total abans indicada.

La irrupcio de les grans superficies

comercials a la ciutat de Barcelona ha

estat, aixi doncs, una irrupcio controlada,

tant pel que fa al nombre de centres com

a la seva superficie total, ja que a mes de

I'aplicacib dels criteris del Departament

de Comerq, les localitzacions venien

d'alguna manera predeterminades per la

delimitacib previa de les arees de nova

Comers de barri

1

La irrupcio de les grans

superficies comercials

Els primers plantejaments urbanistics

relatius al possible impacte de la irrupcio

de grans superficies comercials a la ciutat

apareixen en I'estudi elaborat en 1986

amb el titol Arees de nova centralitat.

La seleccib de deu sectors aleshores

buits o minimament ocupats, situats de

forma estrategica anib un notable valor

de posicio urbana tenia com a finalitat

promoure arees de nova urbanitzacib i

promocio terciaria, capaces d'oferir naves

centralitats periferiques complementaries

del sector central tradicional i,

especificament, de I'Eixample. La

promocio d'aquestes arees partia d'una

visio globalitzadora de la ciutat i, en

conseg06ncia, suposava la introduccib

d'usos direccionals, terciaris i

d'equipament amb efectes importants

sobre els districtes i sabre la ciutat. L'us

comercial hi era present, en major o

menor proporcib, a les arees de Diagonal-

Sarria, Renfe-Meridiana, Plapa Cerda,

Cartes I-Avinguda Icaria, Port Urba, Vall

d'Hebron, Sagrera i Diagonal-Prim- Cal

remarcar que les grans superficies

comercials que as localitzaran a

Barcelona ja en la decada dels anys

noranta trobaran precisament en aquests

espais les millors oportunitats.

Si tenim en compte les diverses

tipologies dels nous espais comercials, la

situacio actual a Barcelona es la que

queda reflectida en el quadre adjunt. Com

pot comprovar-se, els grans magatzems

tenen encara a Barcelona una forta

presencia, basada en un model molt

especific, que internalitza algunes de les

Eixos comercials (comers no alimentari)

Eons rxuEacu^s

Fan-c., c ro Yrtawi

Grans magatzems
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centralitat, cosa que assegurava

posicions estrategiques (tent pel que fa a

la seva accessibilitat mitjanpant transport

public i privet, com a I'impacte sobre el

conjunt de la ciutat). A la resta de I'area

metropolitana de Barcelona, la mancanpa

d'un instrument similar -sumada a una

mes gran disponibilitat d'oportunitats de

localitzacio- ha portat a una situacio

caracteritzada per la varietat de

localitzacions territorials (a'illades o Homes

accessibles des de la xarxa arterial,

suburbanes en relacio amb nuclis urbans

metropolitans, en contigiaitat ale mateixos

nuclis urbans i tombs amb acces arterial,

etc.) que no sempre afavoreixen impactes

positius per a les ciutats a que volen

servir.

2

^F' Les noves polaritats i els eixos

tradicionals

La incorporacio dels nous complexos

comercials a la ciutat de Barcelona ha

reforpat de forma decisive lee polaritats

que les arees de nova centralitat

seleccionades a final de la decade dels

vuitanta volien impulses- Tal tom es deia a

la memoria publicada el 1987, dins del

continu urba barceloni apareixen uns

espais buits o minimament constitu'its,

situate de forma estrategica, que

ofereixen en moltes ocasions un singular

potential d'aprofitament i un notable

valor de posicio, els quals suposen una

oferta de sol quantitativament important,

amb un alt potential d'activitat, a causa

de a la seva bona posicio en relacio amb

el sistema d'accessos a la ciutat, la

vinculacio a importants eixos viaris i la

proximitat a punts d'intercanvi entre

i
l

Centres comercials

sistemes de transport urba, metropolita i,
fins i tot, international, i ofereixen, per

tent, oportunitats de promocio d'un
seguit d'activitats tertiaries, comercials i
d'equipaments que els fan candidate
optims per esdevenir noves arees

centrals, complementaries del sector

traditional de la ciutat,

La localitzacio de grans superficies
comercials, en aquestes noves polaritats
urbanes, no ha anat en detriment de la
intensitat comercial ja existent en els
centres i eixos tradicionals de la ciutat,

peso els ha obligat a un replantejament

estrategic i a una reestructuracio. Segons
lee dades corresponents a 1992, I'oferta

del comerq al detail a la ciutat consistia
en 28.426 locals comercials amb un
sostre ocupat de 2.810.288 m^. Els grans
establiments suposaven una superficie de
venda de 144.520 m=, es a dir, del 5,14%
del total. La incorporacio dels nous

centres comercials de gran dimensio ha

fet arribar aquest percentatge,

aproximadament, fins a un 12,6%, que
representa indubtablement una quota

superior peso compatible amb I'existencia

dels eixos i centres tradicionals. EI

manteniment d'aquest equilibri, que

oblige a una testa competencia entre les

diverses ofertes de comerc i, per taut, a

una posada al die de lee infraestructures i

serveis que ofereixen, eerie un objectiu

desitjable a escala de ciutat. Una altra

cosa es la competencia que puguin

exercir, sobre el conjunt de I'oferta

urbane, els nous centres i complexos

comercials que es localitzen a I'area

metropolitana, especialment en posicions

territorials d'alt nivell d'accessibilitat (per

exemple, els situate en punts directament

accessibles des de la xarxa arterial).

ceN^aes nx^eNCSUs

Mercats municipals

Tal com s'ha dit en altres ocasions,
Barcelona es fonamentalment una ciutat
comercial (es a dir, una ciutat en que el
pes relatiu del comers respecte de la
resta d'activitats economiques continua

essent molt important). Pero, d'una altra

Banda i en gran part a causa de les

parades dels mercats municipals, la ciutat
presenta una estructura de I'oferta

comercial en que els petits establiments

tenen un pee molt significatiu, amb un

Hombre d'operadors per habitant superior

al de moltes altres ciutats. La irrupcio de
les grans superficies comercials ha

modificat, tom s'ha assenyalat abans,

aquesta situacio; la qual cosa ha obligat

a una reconversio controlada. EI debat

actual sobre el terra ha de comportar una
reflexio sobre les possibilitats d'insercio

dels nous espais comercials a les ciutats

-no ianicament a Barcelona; sino tombs a
lee ciutats de I'area metropolitana i, en
general, catalanes-, buscant I'equilibri
entre les diverses modalitats d'oferta i els

seus impactes urbans.

L'estudi elaborat pel Gabinet d'Estudis

Urbanistics Els espais de carrega i

descarrega de !a ciutat de Barcelona. La

distribucio urbane de mercaderies (1997)

analitza, per la seva Banda, els problemes

derivats de la distribucio urbane, tenint en

compte la complexitat dels espais

comercials de la ciutat i les seves

relations amb I'espai public, i aprofundint

en I'us dels tossers i places en els

corresponents ambits; especialment pel

que fa al terra de la carrega i descarrega.

^-^ J `'^
_^
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Els eixos comercials tradicionals de la ciutat

en relacio amb les zones blaves
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3

La revisio del Pla Especial

d'Equipament Alimentari de

Barcelona (PECAB)

La recent aprovacio initial del Pla

Especial d'Equipament Alimentari de

Barcelona (PECAB}, que revisa i posa al

dia I'anteriorment elaborat ara fa ja mes

de deu anys, es un pas en la direccio del

que s'ha explicat en I'apartat anterior. Es

tracta d'un instrument que to per objecte

I'ordenacio urbanistica i la regulacio dels

usos i de les activitats comercials,

limitades a les alimentaries, a Barcelona.

EI Pla Especial emfasitza I'existencia

d'una xarxa important de mercats

municipals, com a caracteristica molt

especifica i singular de la ciutat, tant pel

Hombre d'edificis (una quarantena) com

per la seva qualitat (molts dells edificis

histories d'arquitectura del ferro).

En aquest sentit, el Pla Especial delimita

lee arees de polaritat comercial en

funcionament, que son els perimetres

d'influencia dels mercats actuals

municipals, tot establint diversos nivells

(tres en concret) segons la importancia

dels mateixos mercats, i en regula lee

conditions d'us (autoritzacio d'obertura

d'establiments comercials de diversos

tipus dins del perimetre delimitat), lee

possibles transformations dels mercats

que constitueixen focus de polaritat i

altres processos. De la mateixa manera,

tambe delimita les arees denominades

centres comercials en funcionament

(I'element focalitzador dels quals es no ja

un mercat municipal, sino una gran

superficie o un complex projectat o

implantat en desenvolupament d'arees de

nova polaritat, arees de nova centralitat o
instruments de planejament especial), per

tal de definir-ne la seva regulacio.

EI Pla delimita, per un altre costat, els

perimetres per a la ubicacio de noves

polaritats comercials, amb un total de

nou arees possibles, en lee quals es

possible situar-hi noves activitats

comercials que actuin com a focus.

Tambe s'establien, complementariament,

els perimetres per a la ubicacio del

comers de proximitat i els perimetres

amb prohibicio d'instal^lacib de comers

alimentari, aixi com uns perimetres de

zonificacio especial determinate.

Grans superficies comercials a Barcelona, 1999

L'us dels espais publics en els entorns

dell mercats municipals

Nam Posicio Urbana Sup . vends (m2)

Grans magatzems

EI Corte Ingles Plapa Catalunya 42.601

EI Corte Ingles Diagonal-M. Cristina 39.870

EI Corte Ingles Portal de I'Angel 14.000

EI Corte Ingles Diagonal-F. Macia 13.000

Total grans magatzems 109.471

Nipermercats

Disvahe Vall d'Hebron 2.876

Hipercor Meridians 12.700

Bon Preu Sants 5.710

Total hipermercats 21.286

Comerp especialitzat

Hagalo Zona Franca 4.618
Total comerg especialitzat 4.618

Complex comercia!

L'llla Diagonal 34.000
Olimpic Moll Vila Olimpica 13.581
Glories Glories 32.739
EI Triangle Catalunya 17.000
Maremagnum Port Vell 21.655

Diagonal Mar 67.000

Maquinista 100.000
Total complexos comercials 285.975

Total general 421.350
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EI conjunt de determinations que deriven

del Pla Especial i de la seva normativa,

aixi tom de I'Ordenanpa d'establiments i
centres de comerg alimentari que es
tramita paral•lelament, constitueixen una
eina important de la politica comercial

municipal, dirigida a assolir un equilibri
desitjable entre les diferents modalitats i
tipologies comercials. En el cas de

Barcelona, aquest equilibri passa pel

reforrament de la important xarxa de
mercats municipals, els quals hauran de
modernitzar i actualitzar necessariament

la seva oferta, per tal d'arribar a una
situacio de compatibilitat i

complementarietat amb la que procedeix,
per un costat, dels eixos comercials
tradicionals i, per un altre, dels nous

grans complexos comercials.

Les arees comercials regulades segons

la revisio del Pla Especial del comer

Alimentari de Barcelona (PECAB}, 1999

4

L'us de lee plantes baixes
i el carrer

Un dels efectes urbanistics que deriven
de factual proces de reestructuracio i
renovacio de lee distintes modalitats de
I'oferta comercial fa referencia ale usos
de lee plantes baixes dels edificis. En
efecte, a Barcelona, tom en altres ciutats
del nostre context cultural, els usos que
majoritariament han omplert els espais de
lee plantes baixes, sobretot en els edificis
ordenats segons alineacions de vial
(cases entremitgeres), han estat sempre
els de caracter comercial. La questio que
ara es planteja es si, tom a consequencia
de I increment de I'oferta agrupada en
establiments de major superficie, o en
centres i complexos comercials, es pot
arribar a produir un descens significatiu

del comerg a planta baixa.

Es cert tanmateix que la disposicio de
locals comercials a planta baixa no ha

estat mai homogenia a la Ciutat, sino que
ha seguit unes pautes de localitzacio

determinades. Hi ha a la Ciutat arees de
gran intensitat comercial, coincidents

basicament amb els centres antics o
tradicionals (Ciutat Vella i I'Eixample,
mes els casts urbans dels antics
municipis agregats) i amb determinate
eixos urbans. Aquestes arees han estat
analitzades en diversos estudis; basen
una gran part de la seva vitalitat
precisament en I'existencia d'activitats
comercials -i activitats complementaries
de les comercials- en locals de planta
baixa, amb acces immediat des del
carrer. La mateixa adequacio recent a
zona de vianants d'alguns d'aquests
eixos o I'ampliacio de la superficie de lee
voravies en altres casos son Clare

exponents de la nova pressio del comerg
traditional a I'encalc del manteniment de
la seva quota de mercat, pero tambe de
la voluntat de mantenir la significacio i la
intensitat de relacio urbana d'aquests

espais.

Alguns simptomes indiquen que s'hauria
produ'it una disminucio de la demanda de
locals en plantes baixes per a usos
comercials, especialment en els edificis

no situate en els centres o eixos

tradicionals a que feiem referencia. EI
reajustament dels preus de Iloguer dels

locals a planta baixa, o un renovat interes
per admetre'n altres usos -fins i tot de
caracter residential-, en determinades
conditions, en aquesta posicio, son
factors que fan explicita aquesta

evolucio. EI terra seria rellevant Homes en

el cas que la disminuci6 de I'activitat
comercial a peu de carrer pogues

traspassar, en algunes arees, un

determinat Ilindar d'intensitat. Sense una
activitat comercial -i complementaria-
significativa, els efectes sobre 1'us dels
espais publics (places i carrers) sobre el
control social d'aquests espais o sobre el
seu manteniment podrien arribar a ser
significatius. EI seguiment de I'evolucio
de la demanda d'usos en plantes baixes
sembla, doncs, necessaria en el futur

proxim, per tal de proposar lee mesures
correctores adients.

Barcelona

..:,.a _ w,._ ^..
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Amador Ferrer

Equipaments existents a la ciutat

en 1994 localitzats en solars amb

us exclusiu d'equipament

1

^ Les reserves de sol per a

equipaments col•lectius: per a una

visio global

Mes de vint anys despres de I'aprovacio

del Pla general metropolita de Barcelona,

el sistema d'equipaments de la ciutat

i tambe del conjunt de I'area

metropolitana ha sofert grans

transformations. No unicament pel que fa

a la quantitat de sols qualificats, sino

tambe en relacio amb els usos que els

han anal ocupant, resulta evident que la

situacio actual del sistema es forga

diferent de la initial.

Per tal de coneixer amb precisio I'abast

d'aquestes transformations, i poder

analitzar-les amb una visio global, el

Cabinet d'Estudis Urbanistics va elaborar,

I'any 1994, un estudi especific sobre el

terra, que contenia tambl3 un inventari

complet i sistematic dels equipaments

existents a la ciutat de Barcelona.

L'inventari es referia tant als equipaments

situats en sol expressament qualificat per

a aquest us segons el planejament vigent,

com a aquells altres situats en sots

destinats a altres sistemes o en zones.

S'hi van incloure tambe els equipaments

existents situats en parcel•les ocupades

per edificis que contenen diversos usos i

!' -
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activitats, aixi com els situats en plantes

baixes o parts d'un edifici ocupat tambe

per altres usos. L'inventari contenia una

informacio, estadistica i grafica, molt

detallada per a cada un dels equipaments

existents i constitu'ia, per si mateix, un

dels objectius del treball. Els resultats

s'expressaren en documents grafics

relatius a cada districte i al conjunt de la

ciutat, aixi com en els Ilistats d'ordinador

que contenien les Jades quantitatives i

qualitatives definitories de cada

equipament.

Per altre costal, el mateix treball va

analitzar la situacio dels sols qualificats

com a sistema d'equipaments. Aquest

aspecte era especialment important ales

que, com a consequencia de I'intens

proces de planejament urbanistic derivat

del desplegament del Pla General

Metropolita al Ilarg del periode -amb la

incorporacio de noves arees de reforma

interior, ordenacions especials i estudis

sectorials- havien gnat apareixent nous

espais urbans destinats a equipaments

comunitaris i dotacions locals, ja sigui de

forma directa o a partir dels

desenvolupaments previstos. L'estudi va

constatar que, de forma global, la

quantitat de sol destinat pel planejament

urbanistic al sistema d'equipaments de la

ciutat s'havia incremental notablement.

El Sisteme ^
d'Equipamcnts
de IIan;clnnv

tl
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Estat de les reserves de sbl per

a equipaments el 1998

El sistema d'equipaments ha estat
sempre entes, ja des de la seva primers

formulacio en el Pla General Metropolita

el 1976, com un sistema de sols i
edificacions sotmes a un permanent

canvi en els seus usos possibles. Es en

aquest sentit que cal entendre l'opcio que
aleshores es va prendre en el sentit de

considerar una unica qualificacio

generica, sense assignacio concreta d'us

o especificacio del tipus de dotacio a
situar. Aquest criteri, que s'ha demostrat

correcte, ha permes una gran flexibilitat

en la localitzacio de les necessitats

canviants en el temps i en I'espai, i ha
facilitat els canvis d'us i el caracter

polivalent de les zones, sempre d'acord

amb allo que normativament es defineix

com a equiparnent comunitari.

Aixo no obstant, en determinats moments

sembla necessari fer un balang general
de la situacio dels sots adscrits al sistema

d'equipaments. Aquesta es, en realitat,

('unica manera de comprovar la

congruencia entre l'oferta de s6l i les

necessitats, aixi com d'avaluar els

potencials restants en relacio amb les

demandes previsibles, especialment en

r

allo que fa referencia a les de caracter

mes general per a la ciutat. Unicament

aixi podrem defensar la necessitat de

considerar el conjunt del sistema

(equipaments existents i sols destinats a

aquest us) des d'una perspectiva global

de ciutat, i definir estrategies per a

I'assignacio d'usos a les reserves.

Aixi doncs, I'ampli ventall d'usos que

admet la qualificacio generica del s6l com

a sistema d'equipaments, i que ha permes

aquella flexibilitat i adaptacio a les

necessitats de cada moment, tambe hauria

de comportar, per garantir un resultat

urbanisticament coherent, la reserva de

determinats sols per a alguns usos

imprescindibles per al bon funcionament

general de la ciutat. La perdua progressiva

de sols vacants adscrits al sistema

d'equipaments, com a efecte del

desenvolupament urbanistic de la ciutat

en els darrers anys, i la constatacio que els

buits urbans, potencialment reservables

per a aquells usos, son cada vegada

menors, farien necessaria aquesta previsio.

Tinguem en compte que l'oferta de sols

disponibles per a usos col•lectius, en

n +a eOiE iCa^ipu5
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general, ha anat minvant. en part a causa

del seu pas efectiu a alto a club estaven
destinats, en part a causa de les
successives ampliacions del concepte

d'equipament. El reconeixement,

subratllat per una sentencia del Tribunal

Suprem, que els equipaments poden ser
de titularitat privada, ha fet apareixer

moltes iniciatives de destinacio de sols

qualificats com a equipaments basades

en criteris de rendibilitat economica. Aixo

no suposa, de fet, que les dotacions o

instal-lacions aparegudes no cobreixin

tambe una part important de la demanda;
I'aportacio de la iniciativa privada es fa

molt sovint necessaria per tal d'atendre el

conjunt de les necessitats o be per

complementar els serveis que
prioritariament han de ser publics. El

problema radica, en tot cas, en la forma

en que s'adopten els acords municipals

de fixacio o de canvi de I'us en una

determinada area d'equipaments. El fet

que sigui I'Ajuntament, mitjangant

I'aprovacio d'un pla especial, qui autoritzi

determinats usos, resulta una facultat

desitjable, perb que cal necessariament

inscriure en uns objectius globals per al

sistema d'equipaments de la ciutat.

Unicament aixi es possible fonamentar

suficientment les aprovacions o les
denegacions puntuals dels expedients de
determinacio de I'us, originats en
diferents departaments de les institutions

o en els privats.

El treball abans citat va consistir sobretot

a quantificar i definir. de la forma mes

exacta possible, la situacio del sistema
d'equipaments de Barcelona en aquest
doble sentit: tant pel que fa als edificis

usos realment existents, com en el que

es refereix als sols qualificats pel

planejament vigent. Dels resultats
obtinguts es van extreure diverses

explotacions, entre les quals podem citar

com a especialment rellevants les

referides a la confrontacio amb les

necessitats (detectades en el moment de

la realitzacio de I'estudi) de s6l adequat
per a cada us i les relatives a la
interpretacio del model espacial implicit.

Aixi doncs, es va portar a terme una

primera analisi espacial global derivada

de les Jades ofertes, amb especial

emfasi en el terra del s6l qualificat encara

buit (quantitat i distribucio).
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Estat de lee reserves de sol per a equipaments

el 1998. Detall de Ciutat Vella

^-^^ _-^

An$lisi de les reserves de sbl i lee demandes per

a equipaments el 1998 . Detall de Ciutat Vella
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2

a_ Les reserves de sol per a

equipaments col•lectius : per a una

perspectiva temporal

Un nou estudi elaborat pel Cabinet

d'Estudis Urbanistics en 1998 (F! sistema

d'equl,oaments de Barcelona: !es reserves

de sol} tracta d'avaluar la

correspondencia existent entre, d'una

Banda, les reserves de sol per a

equipaments comunitaris previstes pel

planejament urbanistic vigent i, de I'altra,

les noves demandes de sol per a aquest

us (moltes de lee quals es troben ja

formulades i d'altres son previsibles en un

futur proxim). Una part molt important

d'aquestes noves demandes tendira a

localitzar-se, com es logic, sobre els sols

qualificats per a aquesta funcio pel

planejament urbanistic. L'estudi se centra,

aixi doncs, en I'analisi de I'oferta i de la

demanda de sol qualificat per a

equipaments comunitaris i dotacions.

Diversos factors justifiquen I'interes de

I'estudi i la seva oportunitat. Per un

costat, la disminucio de poblacio resident

a Barcelona que es produeix des del

1980 i, per I'altre, la millora en I'oferta

d'equipaments que s'ha donat tambe al

Ilarg d'aquests anys, abonen una certa

percepcio que la ciutat esta sobrada de

reserves de sol amb aquest desti. La

disminucio de la poblacio ha portat, en

efecte, a subestimar les reserves de sol
previstes en determinate districtes i

Barris, pensant unicament en les

necessitate assistencials d'escoles

bressol i altres equipaments escolars;

pero aquesta disminucio, relativa, de

poblacio ha gnat paral^lela a I'envelliment

de la poblacio, amb el consegiient
augment de lee necessitate assistencials

corresponents. La millora general que

s'ha produit en I'oferta d'equipaments,

per un altre costat, es desigual {molt
important, per exemple, pel que fa ale
equipaments esportius, pero encara no
reeixida en altres camps). Per taut, cal

matisar i relativitzar aquests factors, i
analitzar quina es la situacio actual i
quines lee perspectives a mig i Ilarg
termini.

La sensacio que la ciutat disposa de
reserves de sol sobrades per a future
equipaments ha portat, algunes vegades,
a proposar nous destins per a aquests
sots. Aixi, s'ha proposat en algun cas
ampliar el concepte d'equipament a altres
usos, de tal forma que els solars

reservats pel planejament urbanistic

puguin donar-los-hi tambe acollida,

i disminuir, en consequencia, els seus

costos de promocio. L'estudi ofereix lee

dades necessaries per avaluar el que

podria significar, a mig termini, I'adopcio

de mesures d'aquest tipus. En tot cas,

cal insistir que qualsevol pas en aquest

sentit no hauria de donar-se sense

constatar si a la ciutat hi ha realment

reserves sobrants en una perspectiva

de futur abastable, considerant les

necessitate previsibles per a les

dotacions de barri i tambe lee necessitate

per a equipaments de ciutat, aixi com

lee denominades reserves estrategiques,

per a usos o activitats de dificil definicio

aprioristica.

D'altra Banda, Homes el coneixement

rigoros de la importancia i I'adequacio

de lee reserves de sol per a esser

utilitzades pets equipaments demandats

permet mesurar la transcendencia

d'alguns programes d'equipaments que

poden tenir molta demanda conjuntural

en relacio amb la quantitat i distribucio

de les reserves disponibles, i calibrar en

consequencia les conditions que cal
establir.

L'estudi Conte lee dades actualitzades

sobre el part d'equipaments, I'analisi de

I'evolucio dels equipaments realitzats els

darrers anys (1993-1998) i I'estat actual

de les reserves de sbl, aixi tom lee seves
caracteristiques. La segona part Conte

I'analisi de les demandes (segons les

dades dels diferents departaments

sectorials i altres informations).

Finalment, I'estudi presenta les dades

comparades entre oferta i demanda, la

qual Cosa dona Iloc a una avaluacio de

conjunt i a una reflexio sobre la possible

evolucio de lee reserves en distintes

hipbtesis.

Per a cada districte s'han elaborat quatre

planols correlatius, on es mostren de

forma diferenciada les dades rellevants a

I'objecte de I'estudi:

• Estat de lee reserves d'equipaments.

• Planol de reserves d'equipaments:

usos actuals.

• Planol de reserves d'equipaments:
demandes localitzades,

• Planol de reserves d'equipaments:

demandes no localitzades.
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EI darrer planol es el que sintetitza I'estat
actual de les reserves de Sol qualificat

com a sistema d'equipament comunitari.

A la quantitat total de Sol aixi qualificat
Homes haurien de restar-se les demandes
ja formulades Pero no localitzades. L'us

actual dels solars restants ens indicaria,
aleshores, quina es la seva disponibiiitat

real o immediata: limitada aquesta a les
reserves actualment buides o amb usos

transitoris, sense perjudici d'algunes

ocupades per altres edificacions que
puguin ser facilment eliminades o
adaptades a usos d'equipament.

La primera taula adjunta compara la
superficie total de les reserves existents

el 1991 amb la de les reserves encara ara
disponibles. La diferencia entre les dues
xifres correspon, aixi doncs, als solars
qualificats com a sistema d'equipaments

que han estat efectivament ocupats per
edificis o usos d'equipament al Ilarg
d'aquests darrers set anys Centre 1991 i
1998), Sobre la xifra total de sol

disponible el 1991, de 237,56 hectarees,

es passa a un total de 215,67 hectarees,
la qual cosa vol dir que els esmentats set

anys han estat ocupades un total de
21,88 hectarees (es a dir, el 9,2% de les
disponibles el 1991).

^^^^
^^^^^^

Analisi de les reserves de Sol i les demandes per

a equipaments el 1998. ^etall de Ciutat VellaTaula 1 . Sol qualificat d'equipaments consumit entre 1991 i 1998

^istrictes Reserves 1991 Sol consumit Reserves 1998
1991-1998

1. Ciutat Vella 69405,90 30282,40 43,63 39123,50

2. Eixample 91623,00 14995,50 16,37 76627,50

3. Sants-Montjuic 281576,30 18547,80 6,59 263028,5D

4. Les Corts 120428,30 29980,80 24,90 90447,50

5. Sarria-Sant Gervasi 522514,20 241D3,70 4,61 498410,50

6. Gracia 56575,00 17031,05 30,10 39543,95

7. Horta-Guinardo 434209,40 21085,90 4,86 413123,50

8. Nou Barris 355824,70 12886,20 3,62 342938,5D

9. Sant Andreu 130431,00 7667,DD 5,88 122764,00

10. Sant Marti 313D16,70 42225,20 13,49 270791,50

Superficie total ( m2) 2375604,50 218805,55 9,21 2.156.798,95

Sobre total Sol equipaments 20,95 1,93 19,02
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Pot semblar que el ritme general de

consum es baix. Aixo no obstant, aquesta

primera impressio queda molt

desfigurada si atenem a la situacio real

dels sols considerats reserves destinades

a equipaments. En efecte, no tots

aquests sbls o reserves es troben en

situacio d'irnmediata disponibilitat; es

mes, una part substancial pot trobar

importants dificultats a I'hora de realitzar-

se efectivament en tant que equipament

comunitari.

La segona taula explica quina es la

distribucio de les reserves de s6l segons

I'estat d'ocupacio dels solars. S'ha

distingit entre solars ocupats per usos no

d'equipament, solars buits, solars

ocupats per zones verdes i solars d'us

indeterminat. El resultat global permet

establir que un 33,08% de les reserves es

troben actualment ocupades per usos o

edificis que no poden ser considerats

equipaments. Es tracta d'un total de

71,35 hectarees de les 215.56

considerades reserva el 1998. S'intueix

que s'han anat realitzant com a

equipaments les reserves de sol mes

disponibles o mes facilment gestionables,

i que han anat quedant aquelles de gestio

mes dificil. Aquestes 71,35 hectarees son

les d'execucio mes dificil, ja que

contenen tota una serie d'usos o edificis

quo cal previament expropiar o adquirir,

per despres desallotjar, abans de

construir I'equipament.

Its possible concloure que les reserves de

s6l per a equipaments son, a Barcelona,

mes aviat escasses, si atenern al seu

grau de disponibilitat efectiva, i que amb

prou feines cobriran, en els sectors on

son mes abundants, les necessitats

derivades de les noves promocions

d'habitatge previstes pel planejament o

en projecte i execucio ja ara. En tot cas,

sobre la reserva de 215,67 hectarees

actualment vigent, nomes 123,96

hectarees consisteixen en sols buits i

encara aquests es troben irregularment

distribu'its, amb una presencia

significativa de sols en pendent a les

vessants de la serra de Collserola.

Aquestes reserves han de fer front no

Onicament a les necessitats derivades de

les noves promotions d'habitatge en

sectors com Sagrera-Sant Andreu,

Poblenou, Besos, Verneda i front de mar,

entre d'altres de menor entitat, sing que

tambe constitueixen, en molts casos,

reserves estrategiques de ciutat que cal

mantenir per tal de fer front a necessitats

conjunturals o sobrevingudes. Tambe cal
tenir en compte que una part important

de les reserves haura de ser utilitzada per

Taula 2 . Distribucio de les reserves de s6l qualificat d'equipaments segons l ' estat actual d'ocupacio, 1998

Districtes Reserves

Ocupat % Buit % Verd % Altres o^ Total

1. Ciutat Vella 22.719,00 58,07 9.822,50 25,11 5.493,00 14,04 1.089,00 2,78 39.123,50

2. Example 66.429,50 86,69 5.730.00 7,48 1.539,50 2,01 2.928,50 3,82 76.627,50

3. Sants-Montjuic 137.392,50 52,23 114.839,50 43,66 9.662,00 3,67 1.134,50 0,43 263.028,50

4. Les Corts 25.192,00 27,85 39.546.50 43,72 25.709,00 28,42 0,00 90.447,50

5. Sarria-Sant Gervasi 156.033,50 31,31 321.560,00 64,52 2.638,00 0,53 18.179,00 3,65 498.410,50

6. Gracia 20.510,50 51,87 13.684,50 34,61 586,00 1,48 4.762,50 12,04 39.543,50

7. Horta-Guinardo 137.030,00 33,17 259.620,50 62,84 16.473,00 3,99 0,00 413.123,50

8. Nou Barris 39.881,00 11,63 240.224,50 70,05 62.833,00 18,32 0,00 342.938,50

9. Sant Andreu 37.111,00 30,23 73.756,50 60,08 11.504,50 9,37 392,00 0,32 122.764,00

10. Sant Marti 71.276,00 26,32 160.830,50 59,39 37.121,00 13,71 1.564,00 0,58 270.791,50

0,00
Superficie total ( m2) 713575 , 00 33 ,08 57,47 8,05 30 . 049,50 1,39 2 . 156.798,50

equipaments de caracter general, no
directament adscrivibles a necessitats

locals o de barri o sector urba, com son
per exemple, els edificis de

I'administracio publica en els sews

diferents nivells, els equipaments

culturals generals o d'altres que

defineixen i conformen la capitalitat de
Barcelona.

En aquest context el ritme d'ocupacio de
les reserves, que ha suposat el consum

de 21,88 hectarees en set anys (un

9,21 % del total), seria encara mes

important si ens atenem al fet que la
major part del consum s'ha dirigit als sols

de gestio mes facil, i han disminuit les

reserves de s6l buit disponible i s'han

mantingut les ocupades per a altres usos

o les situades en terrenys

topograficament dificils. Aixi i tot, la

conclusio es optimists ates que, a la vista

de les demandes actualment formulades

en relacio amb els sols qualificats, i en la
mesura que els sols reservats per a

equipaments es destinin unicament a

aquest us, les reserves serien suficients

per cobrir les necessitats actuals i futures

a mig termini, Ilevat d'implantacions molt

especifiques que requereixin conditions

de superficie i loca!itzacio singulars.
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Ell caracter estrategic dels grans
buits urbans

La ciutat de Barcelona conte encara

alguns grans espais oberts que hem
denominat "els darrers grans buits

urbans". Com a complement dels estudis

citats en paragrafs anteriors, es va portar

a terme un reconeixement especific dels

espais d'aquest tipus qualificats pel
planejament urbanistic vigent corn a
equipaments comunitaris. El treball

analitza, aixi doncs, les grans peces de

sol que, amb qualificacio de sistema,

resten encara buides o amb usos
obsolets.

Its un fet comprovat que, corn a
consequencia de les darreres

transformations urbanes, la ciutat de
Barcelona ha consolidat fortament el seu
sol urba, omplint practicament al maxim

les arees que encara quedaven vacants o
disponibles. Aquest proces urbanistic, en
gran part determinat per les

caracteristiques geomorfologiques del pla

de Barcelona, ha portat a ocupar un
elevat percentatge del so] urba, tot i que

moltes trames urbanes disposin encara
de quantitats importants de parcel•les i
espais expectants. No ens estern referint,

pero, a les parcel•les o zones no

edificades de petita grandaria, sing als

espais de certa entitat. En efecte, pel que

fa a aquests darrers, unicament resten
buits determinats sectors, i no tots ells

admeten desenvolupaments urbanistics o
actuacions facilment executables. Una
part d'aquests buits encara existents en
el perimetre urba -no classificats corn a
sol no urbanitzable- correspon a arees de
proteccio o a espais amb us ja definit, ja

sigui per la solidesa del seu us actual o
per I'existencia de projecte especific o de

definicio projectual a un termini raonable.
Una altra part correspon a zones
destinades a parc urba encara no
executat, pero irrenunciable. I finalment,

eliminades les situations anteriors, la
resta correspon a les arees aqui

seleccionades, susceptibles d'esser

utilitzades com a equipaments i serveis
urbans de caracter general o
d'importancia ciutadana.

La transcendencia del tema radica en el
fet de I'escassetat del sol disponible en
aquesta situacio urbanistica, que hauria
de fer front, per altre costat, a la
demanda potencial d'usos que no han
trobat encara la seva posicio a la ciutat i
que, per la seva naturalesa, reclamen
posicions centrals.

El treball efectuat pel Gabinet d'Estudis
Urbanistics analitza, per un costat, els
espais disponibles i, per I'altre, les
demandes existents. Tot i que, pel que fa

a aquest darrer aspecte, es tracta nomes
d'una primera aproximacio, el resultat
permet iniciar una reflexio de gran interes.
I'abast del qual no es redueix al tema
dels equipaments, sing que s'esten al
futur mes ampli de la ciutat.

El treball presenta de forma sistematica el
conjunt de buits urbans existents al terme

municipal de Barcelona, susceptibles de
ser utilitzats com a arees d'equipament i
servei. Es varen seleccionar unicament

peces de sal de certa grandaria

(generalment mes grans d'una hectarea,

amb alguna excepcio) i es van desestimar
les de superficie irrellevant. Cal fer notar

que la seleccio inclou tan sols els espais

qualificats corn a "sistema d'equipaments

i dotacions" en el planejament urbanistic

vigent (Pla General Metropolita i

planejament derivat d'aquest i actualitzat

a la data actual) o be destinats a altres

sistemes amb un us encara no clarament

decantat. El total es de vint-i-quatre

sectors. El treball especifica els criteris de

seleccio i les distintes categories d'arees i

situations, aixi com les caracteristiques

detallades de cadascun,

Una forma d'avaluar quina fora la

destinacio optima dels grans buits urbans

encara existents a Barcelona, seria la

d'enumerar i quantificar les demandes de

sol encara pendents per a grans

equipaments. Es evident que, per les

caracteristiques de dimensio i de posicio
dels sectors urbans que integren I'estudi,
el seu us previsible hauria de tractar de
satisfer demandes de caracter general, al
servei de tota la ciutat o area
metropolitana -o, fins i tot, demandes
derivades de la funcio capital de
Barcelona respecte del territori catala.
Des d'aquesta perspectiva es tambe clar
que, atesa I'escassa superficie de sol
disponible en posicio central, caldria fer
les reserves convenients a efectes de
poder donar resposta, fins i tot en un
termini mitja o Ilarg, a aquestes
necessitats previsibles. Aitrament, es
quasi segur que no trobarien espai a la
ciutat central o que nomes el trobarien
amb un cost economic i social molt
elevat.

Definir aquestes demandes no es una
feina facil, ja que no sempre les diferents

administrations o entitats que exerceixen
la competencia sectorial coneixen prou
be les seves propies necessitats futures;
en altres casos, aquestes no es troben
prou definides i quantificades en termes

de demanda de sol; i a mes, generalment,
les prioritats i options de localitzacio

tampoc no es troben totalment

consolidades i admeten solucions

alternatives poc verificades. Per tant, cal
entendre aquesta aportacio mes aviat

corn un primer intent, sorgit de la reflexio

a que ha portat la confeccio de les fitxes

i I'analisi dels buits urbans detectats, que
com un inventari acabat. El Ilistat que es

conte no te, en aquest sentit, anim

d'exhaustivitat, ja que es ben segur que
no inclou totes les demandes possibles.
Tampoc preten, per un altre costat, donar
a entendre que aquestes demandes

s'hagin de localitzar a la ciutat de

Barcelona, ja que existeixen altres

localitzacions metropolitanes o externes

que cal considerar.

Aixi doncs, I'estudi reflexiona entorn de

les demandes avui a Barcelona relatives

al sistema d'edificis institucionals, al

sistema d'estacions ferroviaries, als
centres culturals, al sistema de cotxeres,

al sistema de presons, i a altres
demandes varies corn son la
reorganitzacio del parc zoologic, el
mercat dels encants, els serveis tecnics
i tambe el conjunt d'equipaments de
districte o barri que no troben sol
adequat.

Cal, en tot cas, deixar constancia del
caracter estrategic dels buits urbans.
Resulta molt probable -o gairebe segur,

si ens atenern a I'experiencia recent de
moltes ciutats, entre elles la mateixa
Barcelona- que puguin apareixer

necessitats no previstes, corn a resultat
de circumstancies noves, que per la seva
naturalesa ara no poden ser imaginades.

Its en aquestes ocasions quan
I'existencia d'espais urbans no ocupats,

expectants, cobra tota la seva rellevancia
en tant que estrategia urbanistica. Tota
ciutat hauria de comptar sempre amb
algunes grans reserves de sol sense una
destinacio concreta, com a recurs per fer
front a aquestes situacions imprevistes.

Es tracta de reserves de sol, per altre
costat, susceptibles de tenir uns usos
transitoris_ No es tracta de mantenir,

sense mes, uns grans espais buits nomes

amb la finalitat de poder donar solucio a

ulteriors demandes locacionals: a la
vegada, aquests espais podrien acollir,

temporalment, aquells usos i activitats

que no necessiten instal•lacions fixes i

que es defineixen corn a conjunturals.

Estem parlant de circs, fires transitories,

festivals de musica o teatre, carpes
desmuntables per acollir manifestacions

culturals, comercials, politiques, entre

altres multiples possibilitats. Aquestes

activitats requereixen un sol, moltes
vegades quantitativament significatiu,

i unes conditions determinades
d'accessibilitat i posicio. Les grans

reserves de futur de que hem parlat

abans son una magnifica opcio per
localitzar usos transitoris. A mes, la

presencia d'aquestes activitats pot

significar un ajut important al

manteniment dels espais.
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Amador Ferrer 1

L'estructura espacial de I'oferta

cultural

Its evident que el patrimoni cultural de

la ciutat de Barcelona constitueix un dels

seus actius principals. Les estructures

fisiques que suporten aquest patrimoni

es concreten en una serie d'elements
identificables, com son els museus, les

biblioteques, les sales de teatre o

d'espectacles, les sales d'exposicio

o d'art, els centres especialitzats de
produccio o difusio, els elements de
cultura popular, i tambe els espais urbans

i naturals de la ciutat.

No existeix un estudi especific on
apareguin inventariats i localitzats tots
els elements que conformen el patrimoni

cultural de la ciutat, tot i que s'han fet
aproximacions partials. Per exemple,

('estudi El sistema d'equipaments de
Barcelona: les reserves de sol, elaborat

pel Gabinet d'Estudis Urbanistics
(Ajuntament de Barcelona, 1998), conte
un apartat especific on apareixen els
equipaments de caracter cultural

existents, edificats en sol qualificat pel
planejament urbanistic vigent com a

sistema d'equipaments . Tambe, per a

determinats sectors culturals , han estat

elaborades analisis o propostes

especifiques ; per exemple , I'anomenat

Pla de Biblioteques de Barcelona, 1998-

2010, redactat per l'Institut de Cultura de

Barcelona , que conte un inventari

actualitzat de les biblioteques existents

en la data de la redaccio de ('estudi

(1998) i una proposta de complecio de la

xarxa, segons determinades hipotesis de

demanda i localitzacio per arees urbanes.

En qualsevol cas, en absentia d'un estudi

mes especific de I'estructura espacial de

l'oferta cultural a la ciutat, unicament

podem assenyalar alguns dels aspectes

que s'infereixen de la informacio

disponible. Una primera caracteristica es

la relativa concentracio de l'oferta cultural

en els espais mes centrals de la ciutat, no

unicament com a efecte de I'alta

accessibilitat, sing tambe segurament

com a consequencia de la major

representativitat urbana. En efecte, una

part molt significativa de l'oferta

museistica, institutional i de difusio

cultural es concentra en el centre

tradicional de la ciutat. Aixb es

especialment cert pel que fa a l'oferta

mes dirigida a un public no local (es a dir,

als usuaris d'origen metropolita, catala,

fins i tot international), la concentracio

del qual en espais altament

representatius es clara i, fins a cert punt,

logica. Vist des d'una perspectiva

territorial, tambe seria cert que la ciutat

de Barcelona en el seu conjunt concentra

un altissim percentatge de l'oferta

cultural, tant de caracter general com

local. Altres ciutats metropolitanes, que

tambe concentren en els seus propis
centres quotes significatives de l'oferta,
sobretot d'abast local, tendeixen en canvi

a especialitzar ofertes dirigides a publics

mes amplis (per exemple, jazz a Terrassa,
opera a Sabadell, cinema a Sitges)_

Un altre aspecte significatiu de
l'estructura espacial de l'oferta cultural es
I'especialitzacio de determinades arees o
sectors urbans on activitats culturals
especifiques, de vegades simplement
com a forma d'aprofitar sinergies i
economies d'escala, i d'altres com a
consequencia d'actuacions planificades.
A ('intern de la ciutat de Barcelona, per
exemple, podem detectar una serie de
fenomens significatius pel que fa a la
reagrupacio de certes activitats en
determinades arees urbanes (la
conseguent identificacio entre area
urbana i activitat ha donat Iloc a la

denominacio de "districtes culturals").

Podem citar alguns exemples clars, com

la tradicional concentracio de sales de

teatre al districte de Gracia, el proces

recent d'obertura de sales d'exposicio

d'art a la part alta del Raval, a I'entorn del

Museu d'Art Contemporani de Barcelona,

o la tendencia continuada, en els darrers

anys, al trasllat de tallers d'artistes i arts

grafiques al sector del Poblenou.

2

• Aspectes essentials del Pla

Estrategic del Sector Cultural

El Pla Estrategic del Sector Cultural de la

ciutat, impulsat per I'Ajuntament de

Barcelona a traves de I'Institut de Cultura,

ha produ'it, corn a resultat dels treballs de

la primera etapa, un diagnostic del sector

cultural de Barcelona. Aquest es un

document que sintetitza els debats

portats a terme per les comissions que

han tractat els diversos temes sectorials,

entre els quals els que fan referencia a les

relacions entre la cuitura i els espais fisics

de la ciutat, i han produit conclusions

especifiques sobre cada un,

La constatacio que les estrategies

culturals han estat sempre subsidiaries

d'altres linies d'actuacio que han ocupat

els espais de centralitat en els

planejaments de la ciutat ha portat a

proposar un canvi essential, com es girar

l'ordre de prioritats atorgant a la cultura

un paper fonamental. El propi Pla

argumenta aquesta necessitat afirmant

que "el grau de competencia en el terreny

dels continguts es el que, en el nou

context internacional de ('era digital,

marcara la diferencia i atorgara valor

afegit a les ciutats".

El Pla enten que consolidar el sector de

la cultura es I'estrategia que cal seguir

per tal de dotar la ciutat dels instruments
necessaris per al seu desenvolupament
global: la cultura apareix, aixi doncs, com
I'eix vertebrador de la nova ciutat del
coneixement. No cal insistir aqui en
l'impacte que les noves tecnologies

digitals suposen sobre la societat actual, i

en la importancia d'adaptar les

estructures politiques i culturals als nous

requeriments. De la mateixa manera,

caldra tambe adaptar la ciutat, buscant
un nou reenteniment dels seus processos
urbanistics. El Pla declara, en aquest
sentit, que les estrategies han
d'estructurar-se "des de la dimensio de la

metropoli: una metropoli policentrica

236 5 La ciutat complexa



Localitzacio dels equipaments docents per nivell

educatiu

Localitzacio dels equipaments religiosos

i culturals de la ciutat

politicament i cultural, pero que ha
d'apostar per una projeccio integrada en
el terreny international".

El diagnostic a club ens hem referit
examina les tendencies recents a la ciutat
de Barcelona pel que fa a la creacio, la
tradicio i innovacio, la implantacio de les
noves tecnologies, les industries
culturals, el sector public, les
associations culturals, els processos i
sistemes de gestio cultural, el consum
cultural a Barcelona, la dimensio
educativa de la cultura, els mitjans de
comunicacio i, finalment, el tema que

aquf mes ens interessa: la relacio entre

cultura i ciutat, des dels ambits locals (els
districtes) fins al general (la metropoli).

Aix! doncs, si ens centrem en aquest

darrer apartat, es tracta de copsar, per
una banda, quin es actualment el grau
d'articulacio de la metropoli i, per un
altre, corn el proces de descentralitzacio

iniciat fa uns anys ha afectat i afecta

I'esfera cultural.

Pel que fa al primer aspecte (I'articulacio

de la metropoli), es parteix de I'evidencia

inquestionable d'una ciutat real

metropolitana, fonamentada, pero, en

els valors locals ("un sistema metropolita

amb molts sistemes locals") i se

n'analitzen els punts forts i els punts

febles.

Entre els punts forts destaca la

constatacio del creixement continuat tent

del policentrisme en el consum cultural

corn de I'accessibilitat dels ciutadans

metropolitans a l'oferta cultural. Aixf

mateix, es considera important la polltica

de descentralitzacio de grans

equipaments culturals (campus

universitaris, delegacions de grans

institucions culturals, ensenyament

artistic) i la consolidacio de referents

culturals metropolitans (festivals i altres

manifestacions). Altres aspectes recollits

tenen una menor incidencia en

l'urbanisme.

Entre els punts febles se subratila el

deficit politic metropolita, que impedeix

unes estructures minimes sobre les quals

basar pactes globals i sectorials, aix! corn

l'opacitat dels organs de decisio

territorial, juntament amb una insuficient

polltica metropolitana de les institutions

culturals de Barcelona. S'indica, d'altra

banda, que la mobilitat del public en

l'oferta cultural encara es molt baixa, a

causa en gran part d'una xarxa

metropolitana de transport que no
ha resolt encara la cobertura suficient.
Tambe es detecta un fort ritme de
transformacio de les ciutats

metropolitanes, amb les conseguents

contradiccions i dificultats, i una creixent

desigualtat en I'acces a la cultura basada
mes, es conclou, en dificultats d'ordre

social que en desigualtats territorials-

En relacio amb el segon dels aspectes

abans assenyalats, la situacio del proces

de descentralitzacio a partir de la creacio

de deu consells municipals de districte es
valorada positivament des de I'optica de

la integracio de les dinamiques culturals

dels diferents barris i districtes i de
I'extensio de la cultura i dels serveis

culturals en el territori. Pero tambe es
constata un cert distanciament entre el

sisterna cultural de la ciutat i les logiques

dels barris i districtes, i la necessitat d'un

sistema cultural que desenvolupi linies
estrategiques globals comunes.

La visio futura de Barcelona s'articula,

en definitiva, a partir d'un espai cultural

singular i metropolita que reclama exercir

la seva vocacio de capital de Catalunya,

cocapital cultural de I'Estat i ciutat

cultural europea. Els elements de

diagnostic que concreten aquesta visio

apareixen descrits detalladament a la

darrera part del document, en quatre

apartats que fan referencia al patrimoni

cultural, les biblioteques de la societat

del coneixement, les arts i ('audiovisual,

i les noves tecnologies.

3

Les actuations culturals

en la renovacio urbana

A manca de la finalitzacio de lesmentat

Pla Estrategic del sector cultural de la

ciutat i de la implementacio de les seves

linies operatives, que hauran de tenir una

forta influencia en les orientations de

I'urbanisme municipal i metropolita i, mes

concretament, en les operations de

renovacio o extensio urbana a

desenvolupar en el futur proxim, conve

iniciar una reflexio especifica sobre les

actuacions en curs.

En aquest sentit, cal indicar que el

planejament urbanlstic ha incidit poc

de forma explicita en la localitzacio dels

equipaments culturals, siguin aquests

d'abast general o local. El Pla General

Metropolita de Barcelona, que encara es

el pla urbanistic vigent a la ciutat i al
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territori metropolita, no conte indicacions

especifiques al respecte: unicament

delimita les arees qualificades corn a

sistema d'equipaments comunitaris i

dotacions, sense definir amb detail els

usos assignats a cada espai. Aquesta fou

una opcio explicita del Pla General

Metropolita, per tal de donar mes gran

flexibilitat a la localitzacio dels diversos

usos que integren el sistema

d'equipaments (docents, sanitaris-

assistencials, culturals i religiosos,

esportius i recreatius, abastements i

subministraments, i tecnicoadministratius

i de seguretat). La decisio del detail pel

que fa a l'us va quedar, aixi doncs,

postergada (a definir mitjangant la

redaccio del pia especial corresponent).

Aiguns intents posteriors de redactar un

pia d'equipaments amb caracter general,

per a tot ('ambit metropolita, o per a un

determinat municipi, han tingut mes aviat

un caracter d'inventari dels equipaments

existents o han consistit mes aviat a

realitzar un calcul de les necessitats

presents.

Segurament es en el proces de renovacio

de Ciutat Vella, a Barcelona, on podrem

trobar mes actions de contingut cultural
integrades en els diversos projectes

urbans, plans especials de reforma

interior i programes d'actuacio

coordinats per ('Area de Rehabilitacio

Integrada (ARI). Recordem unicament el
titol d'un dels primers projectes urbans
elaborats (Del Liceu a! Seminan) per a
un sector del Raval, que expressa prou

be la preocupacio per aiguns dels grans
equipaments de caracter cultural

presents i per la seva rehabilitacio i
integracio urbana. La mateixa

preocupacio ha estat present en els
plans especials despres elaborats i
aprovats, que van preparar el mart per
a la localitzacio posterior d'equipaments
culturals de primer ordre corn el Centre
de Cultura Contemporania de la Casa de
la Caritat o el Museu d'Art Contemporani
de Barcelona, entre d'altres de menor
entitat. La decisio de situar aiguns dels
departaments, aules i les instal-lacions
de la Universitat Pompeu Fabra en
aquest mateix ambit, i contribuir a
dibuixar un eix cultural que prolonga
('anterior, des de la part baixa de les
Rambles fins al sector de I'Estacio de
Franca i el nou campus situat entre el
part de la Ciutadella i la Vila Olimpica,
es tambe un exemple rellevant de les
implications i els efectes del planejament
urbanistic en la formalitzacio de les
infraestructures culturals de la ciutat.

Una reflexio mes global sobre la

localitzacio de determinats equipaments,

o un plantejament mes estrategic sabre

les possibles aportacions a I'estructuracio

de la ciutat la podem trobar en el
document redactat el 1986 sobre Arees

de Nova Centralitat. Aixo no obstant, pel

que fa referenda als equipaments

culturals, aquest document conte
unicament alguns apunts parcials, i no
una orientacio general.

En qualsevol cas, les Arees de Nova

Centralitat assagen una politica general de
localitzacio d'usos que podriem denominar
"direccionals", es a dir, amb impacte

important sobre el conjunt del sistema
urba, tambe a escala metropolitana i
regional, cosa que ha permes estructurar
millor el proces de rehabilitacio de la
periferia de la ciutat de Barcelona, i

l'articulacio d'aquesta amb els municipis

de ('area metropolitana. Les arees
seleccionades, la majoria actualment ja
desenvolupades, han donat Iloc a nous
centres urbans que han acollit activitats
tertiaries, comercials i tambe culturals
(Port Veil, Glories, Diagonal-Sanria, Renfe-
Meridiana, Tarragona, Cerda).

Algunes d'aquestes arees contenen avui
alguns grans equipaments culturals de la
ciutat; en totes, la presencia cultural es

significativa:

• Diagonal-Sarria: ha anat acumulant
diversos elements corn I'auditori,
activitats musicals, centres escolars

publics i privats, i altres activitats menors
en el centre comercial.

• Tarragona: conte el parc urba i
centre civic Espanya Industrial, el parc
Joan Miro, amb instal-lacions publiques
per a diverses activitats, sales de

conferencies i congressos en hotels.

• Renfe-Meridiana: amb el parc i les
instal-lacions de Can Drago, i un centre
escolar.

• Plaga Cerda: en aquesta area
existeixen solars encara buits amb
potencial per a equipaments culturals,

especialment a la caserna actualment en
desus.

• Diagonal Mar: amb una area
destinada a equipaments definida en el
projecte.

• Port Veil: cente un bon nombre
d'elements de caracter cultural, com son
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les sales de cinema Imax, ('Aquarium, les
sales multicinema, o diversos espais amb
potencial per a activitats culturals.

• Glories: aquesta es segurament
('area de nova centralitat amb mes
implicacions pel que fa a la relacio ciutat i
cultura, ates que el projecte per a aquest
ambit inclou tres equipaments culturals
de primera magnitud, que configuren un
espai o pol cultural a escala de ciutat i de
territori: son el Teatre Nacional de
Catalunya, I'Auditori municipal i I'Arxiu de
la Corona d'Arago.

• Sagrera: tot i que existeix ja un pla
urbanistic aprovat, el projecte especific
del sector entorn de la futura estacio
encara no esta totalment definit; el
potencial per a localitzacio

d'equipaments culturals diversos es
important.

La construccio d'arees de
caracteristiques similars en els municipis
de I'entorn metropolita de Barcelona,
com I'Eix Macia a Sabadell, o la
renovacio urbana del centre de Mollet del
Valles, ofereixen exemples significatius
d'aquest tipus de plantejament general,
consistent en buscar localitzacions
atractives, per la seva accessibilitat i
imatge urbana, per a alguns dels

equipaments culturals mes emblematics.

Altres plantejaments generals, pero
limitats a un determinat sector cultural,
els podem trobar en els plans o
programes sectorials referits a un tipus
precis d'equipament, com es el cas del
Pla de Biblioteques assenyalat abans,
o de la programacio escolar, de centres
civics, de centres de la tercera edat, o
d'altres dotacions concretes que busquen

sobretot completar o racionalitzar la seva
propia xarxa.

A una escala mes local, podriem trobar
iniciatives de distribucio dels
equipaments culturals d'un determinat
barri o districte de la ciutat en alguns dels
plans especials de reforma interior, de

rehabilitacio o de millora redactats i
aprovats els darrers anys. 0, encara amb
mes precisio, a traves dels programes

d'actuacio dels districtes, coordinats a
traves del Sector municipal de Serveis

Personals. Dins del Pla d'Equipaments

actualment en marxa, es preveuen els
diversos centres civics, centres
d'informacio, casals, escoles i centres
pedagogics, museus, sales
d'exposicions, biblioteques, arxius

historics, teatres, auditoris, espais
de creacio i espais culturals singulars
(tipologies d'equipament cultural moltes
de les quals estan encara pendents de
definicio pel que fa als criteris de
localitzacio i ambit), que conformen la
infraestructura cultural de cada districte
o barri de la ciutat, amb una
intencionalitat normalment limitada
a satisfer sobretot les demandes mes
locals.

Localitzaci6 dels espais i elements culturals a la ciutat

1. Espais d'exposicid

2. Espais de documentacio i recerca

3. Espais d'espectacle

4. Espais recreatius

5. Espais de reunio
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La delimitacio de ('area metropolitana de Barcelona, 1996.

CPSV, Centre de Politica del S61 i de Valoracions.

Josep Roca Cladera, Joaquim Clusa Oriach

1

De la ciutat- municipi a la ciutat

metropolitana

Si entenem per activitats urbanes,

aquelles que es desenvolupen de forma

"quotidiana" dins de ('ambit "fisic real de

la ciutat" avui ens resultara d'utilitat el

concepte "sisterna urba" entes com a

conjunt de nuclis de poblacio i activitat

en que as desenvolupen aquestes

activitats i relacions de fregiaencia diaria,

per exemple la residencia, el treball,

I'estudi, I'oci i els corresponents

moviments o viatges entre tals activitats

i relacions.

Efectivament, aquelles activitats que

antigament tenien Iloc dins del territori

municipal, avui tenen Iloc dins del territori

d'un sistema urba que pot incloure

diversos ens municipals administratius.

Resulta evident que aquesta ampliacio de

('ambit fisic en club ens movern de

manera diaria ha estat possible gracies al

desenvolupament dels sistemes moderns

de transport: els tramvies, els ferrocarrils

metropolitans i els automobils.

Cal fer pales que per a cada conjunt

d'activitats que es desenvolupen, ('ambit

territorial pot ser diferent. De la qual cosa

resulta un nou element diferenciador dels

conceptes de ciutat i comarca

tradicionals, que representaren de forma

forga ajustada els ambits espacials que
definien les activitats i relacions de tipus

diari i setmanal quan van ser definits i

delimitats.

Plano) geometric de la ciutat de Barcelona aixecat

per I'arquitecte major de Is ciutat, Josep Mas i Vila,

dedicat a I'Ajuntament constitutional

Per a I'estudi dels sistemes territorials as
molt emprada la tecnica de delimitacio

espaciai o mesura de ('area metropolitana

basada en a les relacions residencia-

treball o mobilitat obligada.

Amb la utilitzacio de les "matrius de

mobilitat", per motiu de treball, extretes

de totes les contestations a la pregunta:

en quin municipi treballa?, coneixent quin

es el Iloc de residencia de la persona a la

qual as fa I'enquesta, pregunta que sol

efectuar-se en els questionaris censals,

podem arribar a determinar quin es el

territori en el qual as dona un determinat

percentatge de tots els viatges que per

aquest motiu tenen (loc.

Quan arribem a definir ('ambit necessari

per tal de "contenir" un determinat

percentatge d'aquests viatges haurem

definit la mesura d'un mercat de treball

amb el nivell "d'autocontencio"

corresponent al percentatge esmentat_

Com demostren diversos estudis,'

practicament tot el territori catala, pel que

fa als mercats de treball, s'estructura

segons sistemes urbans d'ambit
geografic plurimunicipal, i aixo as dona a
totes les comarques del Principat.

La qual cosa ens demostra que pel que

fa a "I'espai d'us quotidia" estem

immergits en una "realitat urbana" que

ultrapassa els limits, clarament definits,

de la ciutat-municipi traditional la qual

tenia un ambit de govern coincident amb

I'espai maxim d'us quotidia dels seus
habitants.
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2

^. + Evoluci6 de la poblacio

En aquest apartat intentarem explicar els
processos d'evolucio de la poblacio al
municipi de Barcelona des de I'epoca
d'adopcio del Pla Cerda i la expansio fora
muralles fins als nostres dies.

Aquesta explicacio, I'enquadrarem dins
duns mares de referencia mes amplis:
Catalunya i I'area de set comarques

definida per el Pla director de I'area

metropolitans de Barcelona dels anys 60
(PDAMB), que coincideix amb I'ambit

geografic del Pla territorial de I'area

metropolitans de Barcelona actualment

en fase de tramitacio (PTAMB). Aquestes
set comarques son: el Barcelones, el Baix
Llobregat, el Maresme, el Valles

Occidental, el Valles Oriental, I'Alt
Penedes i el Garraf.

•

De 1860 a 1960

• En cent anys la poblacio catalana
s'incrementa duns 2.000.000 d'habitants.

• La poblacio del municipi barceloni

creix des de mitjan segle XIX fins a la
decada dels anys seixanta d'aquest segle
de forma relativament lineal i sostinguda,

multiplicant el valor de 1860 per 8,2, amb

unes discontinu^itats que depenen

d'esdeveniments molt concrets:

annexions d'altres municipis de la rodalia

i guerra civil.

• La rests de municipis de les set
comarques de I'area metropolitans
(PDAMB i PTAMB) tambe presenten un

creixement constant des de 1900 fins a
1960 perd de pendent inferior al

barceloni. La poblacio es multiplies per

2,8 al Ilarg d'aquests cent anys.

• EI total de la poblacio a la rests de

comarques catalanes, si traiem les 7

esmentades, es mante practicament

invariable durant 90 anys, al voltant

d'1.200.000 habitants, mentre que a la

decada dels 50 guanya uns 300.000
habitants.

Poblacio al municipi de Barcelona , 1857-1996
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Com a conclusio, podem dir que al Ilarg
d'aquests cent anys els moviments
demografics a Catalunya, a Banda dels
moviments camp-ciutat que tenen Iloc
arreu del territori, es caracteritzen per tres
processos que tenen Iloc de forma forpa
constant:

• • Barcelona creix rebent immigrants de
la rests de Catalunya i de I'Estat espanyol
de forma lineal, i passa a tenir de I'll % al
40% del pes de la poblacio catalana.
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• • L'entorn territorial de la ciutat central
creix de forma analogs Pero mes suau i

passa del 16°1o a un 20%.

• • La rests de Catalunya, si be no perd
poblacio en valor absolut, veura reduit el

seu pes d'un 73% al 40%.

Aquest periode de cent anys es
caracteritza pel desenvolupament de
I'Eixample barceloni, els eixamples

menors a les anomenades ciutats

madures (basicament capitals comarcals)
i els suburbis residencials de I'entorn

barceloni mes proxim, Barris com Gracia,
Sants, Collblanc, la Torrasa... EI que

podriem anomenar la "petits periferia

metropolitans".

•

1960-1981

• En vint-i-un anys la poblacio

catalana s'incrementa duns 2,000.000

d'habitants.

• EI municipi de Barcelona mante fins

a mitjan anys setanta un creixement amb
el mateix pendent del segle anterior i a
partir d'aquest moment la corba de
creixement comenr^a la davallada.

• L'entorn metropolita, amb un
pendent superior a qualsevol altre dels

que apareixen als grafics, increments el
contingent demografic en mes

d'1.700.000 habitants a rao de 82.000
habitants/any.

• La rests de Catalunya mante durant

la primers meitat del periode estable el

volum demografic, i comenca a, partir de

1970, un creixement sostingut de

pendent suau.
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Podem dir que al Ilarg d'aquest periode

els moviments demografics a Catalunya

es caracteritzen per tres fenomens de

trencament radical, que tenen Iloc al
voltant de 1970, data en la qual la

poblacio del Principat respon a una
estructura de tres tercos amb valors

absoluts molt similars per a cadascun

dels ambits de referencia:

• • Barcelona arriba al seu maxim
demografic i comenca un proces de
davallada , que amb un pendent constant

arriba fins avui. El 1981 el pes de la

poblacio barcelonina es un 29% del total
de la catalana.

• • L'entorn metropolita absorbeix el

gruix dels contingents migratoris que
arriben de la resta de I ' Estat i passa a
assolir un 42 % de la poblacio catalana.

• • La resta de Catalunya passa a tenir
un altre 29 % de la poblacio total.

Durant aquests dos decennis s'omplen

totalment els eixamples i els teixits

suburbans de la "petita periferia", que

arriben a densificacions excessives molt
per damunt de les previsions projectuals

previstes ( en carrers de 10 m d'amplada

apareixen algades de 5 o 6 plantes).

Apareixen nous fenomens residencials:

les urbanitzacions marginals
d'autoconstruccio i els poligons

40.000 20.000

d'habitatges -tan sols assajats a la fi del

periode anterior- adquireixen les
maximes dimensions.

El gran creixement ja no es dona sobre

Barcelona i la resta de ciutats madures

que havien anat desenvolupant els seus
teixits urbans al Ilarg dels cent anys

anteriors, sing sobre petits nuclis rurals

del seu entorn proper que incrementen de

forma radical la poblacio.

Its el periode de formacio de la "gran
periferia metropolitana".

A partir de 1981

Ens trobern una altra vegada dins d'un

periode de forpa estabilitat on el total de

la poblacio catalana encara creix pero

tant sols a rao de menys de 9.000
habitants /any davant dels 200.000 del
periode anterior.

Els tres ambits de referencia presenten al
Ilarg dels 15 anys , dels darrers 3 padrons,
unes tendencies forra lineals:

® Barcelona perd poblacio a rah de
16.000 habitants/any.

0 L'entorn metropolita guanya poblacio

a rao de 14.000 habitants/any.

0 20.000 40.000

s La resta de Catalunya guanya

poblacio a rao d'11.000 habitants/any.

Saben que aquests creixements

poblacionals minims s'estan produint

amb un consum de sol molt superior als

de les epoques de major creixement

demografic i es diu que s ' esta formant la

" periferia metropolitana dispersa".

No podem extreure conclusions d'uns

processos inacabats , pero seria

convenient observar com s'estan

desenvolupant per tal de tenir dades o, si
mes no, indicis raonables de les
direccions que estan prenent els
esdeveniments, per tal de perfilar unes
politiques urbanes concretes i un
planejament adequat a una situacio
diferent a totes les anteriors.

Its per aixo que en I'apartat seguent
d'aquest capitol intentarem explicar
aquest proces en curs mitjangant la
construccio d'un "model" que ens
relacioni I'estructura poblacional del
municipi barceloni amb el seu espai
habitacional.

En un capitol posterior d ' aquest Ilibre
(Sistema de ciutats i ocupacio del sol)
intentarem for un exercici analeg per als
altres dos ambits territorials de referencia.

Piramide d'edats de Barcelona,1996
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Una explicacid quantitativa

del proces en curs al municipi

de Barcelona

•

Un model de relacio entre demografia

i espai residencial a la ciutat

Per tal de poder entendre el

comportament demografic de la ciutat,

ateses les necessitats d'avaluacio que

demanava la redaccio del Pla estrategic

de I'habitatge de Barcelona, as va

elaborar un model matematic que pogues

relacionar l'oferta del parc d'habitatges

existent i per construir i la demanda

derivada de I'estructura de poblacio de la

ciutat.

El model es nodreix amb una serie de

dades extretes de les bases estadistiques

de I'Ajuntament (poblacio i cadastre).

Grups d'edat, de cinc en cinc anys,

natalitat i mortalitat observades. Amb

aquestes dades podem simular el

moviment natural de la poblacio.

Estructura de les migrations observades

pel que fa als grups d'edat dels

migradors. Amb aquestes dades podem

simular el moviment migratori de la

poblacio.

Parc d'habitatges a la ciutat: total,

ocupat, Iliure i construccio anual de nous

habitatges.

Pel que fa a la formacio de noves liars i al

buidat natural d'habitatges s'han elaborat

algoritmes que permeten estimar

quinquennalment els seus valors a partir

del comportament emancipador de la

poblacio jove, de 20 a 40 anys, i a partir

de I'extincio de families operant amb

variables com ara projeccions de

"principalitat", parc d'habitatges ocupats i

reocupacions per formacio de noves Ilars.

Aquest model permet introduir nous

parametres per tal d'establir hipotesis tals

com millora o empitjorament del

rendiment del parc, perdua o guany en el

nombre total d'habitatges per

rehabilitacio o substitucio dels existents,

nova construccio, etc. I serveix per fer

projeccions quinquennals successives

que s'autoalimenten de les dades de

partida un cop projectades o establint

naves hipotesis en una determinada fase

de la projeccio.

Aixi, doncs, el model pot operar de
diverses formes segons diferents
hipotesis de politiques d'habitatge
establertes.

•

Cal tenir en compte que ens trobem de

partida en una situacio molt determinada

per:

• Una quantitat d'espai per a

I'habitatge clarament delimitada quant a
sostre maxim.

Amb un alt nivell d'ocupacio de tot el sal
urba i unes reserves practicament nul-les
de sol urbanitzable, que tan sols ens

permetrien, en cas de total colmatacio, la
construccio d'un maxim de 60.000
habitatges suplementaris respecte als

600.000 avui ocupats en nombres

rodons.

Una quantitat d'habitatges constru'its i

desocupats relativament baixa i propera

al "5% o 6% tecnic, que fa possible el

mercat", tal com as va fer pales en un

estudi complementari,

• Una estructura de la poblacio que en

I'actualitat presenta un perfil mes proxim

al d'un fus de filar que a una piramide de

poblacio.

Els grups d'edat de 0 a 19 anys agregats

representen una poblacio que no arriba

als 300.000 habitants, mentre que els

grups de mes de 65 anys sobrepassen

aquesta mateixa quantitat.

Escenaris d'evoluci6

En el cas que ens ocupa suposarem clue

partim dunes politiques d'habitatge amb

les quals aconseguiriem que no hi hagues

cap impediment de qualitat del parc

construft o de capacitat economica del

possible ocupant de ('espai residencial de

la ciutat que el dissuades d'establir-s'hi,

per la qual cosa ens mourem en el ventall

d'hipotesis mes optimistes:

• El rendiment del parc ni empitjora ni

millora amb la construccio de nous

habitatges, que sempre son ocupats

novament.

2

Estudi sobre Phabitatge desocupat a Barcelona. 1997

• Els habitatges que as buiden sempre
son ocupats novament i tan sots se'n
perd una petita part per millora dels
estandards de superficie per habitant en
les operations de substitucio.

• En 4 quinquennis, comptant ('actual,

s'exhaureixen les reserves de sostre
edificable a la ciutat.

• Mentre la demanda generada per
formacio de noves Ilars sigui superior a
l'oferta apareguda per buidat i nova
construccio, els que no trobin Iloc
emigraran de la ciutat seguint els
comportaments migratoris observats per

a cada grup d'edat.

• Quan la demanda generada per
formacio de noves Ilars sigui inferior a
I'oferta apareguda per buidat i nova

construccio, ('espai vacant comportara

una immigracio a la ciutat de nous

habitants seguint els mateixos

comportaments migratoris que els dels
actuals migrants.

Escenari 1: a mes de les hipotesis

anteriors es mantenen les actuals taxes
de natalitat per a cada grup d'edat de

dones fertils.

el U La poblacio de Barcelona disminueix

sempre i podria arribar a baixar del milio

d'habitants al Ilarg del nou segle, malgrat

que durant 3 quinquennis el nombre de
naixements es mante estable, la qua[

cosa fa pensar en un increment de la

natalitat: igual nombre de naixements

amb menys dones en edat fertil.

L'explicacio es que durant aquests

quinquennis tenim en aquesta situacio els

grups d'edat mes nombrosos.

F a La nova oferta de parc residential

per buidat de ('existent, mes la nova

construccio que es produeix a la ciutat,

es superior a la demanda generada per

emancipacio, amb la qual cosa a partir

del quinquenni proxim, que comenca

I'any 2001, canvia una tendencia secular:

la poblacio de la ciutat deixa de produir

demanda d'habitatges i ('espai construct

passa a ser oferta neta d'espai

residencial per a possibles immigrants

exteriors. Aquests, malgrat ocupar, en el

model, ('espai vacant mantenen el

comportament demografic observat en

I'actualitat i per tant la ciutat continua

perdent poblacio sense que as produeixin

buits en el parc d'habitatges.

6.1 Els mites de la demografia 245



• • Pel que fa a altres demandes
derivades de I'evolucio demografica a la
ciutat tals com I'ensenyament obligatori,

primaria i ESO veiem que es mante
factual tendencia a la baixa durant un
primer quinquenni i n'apareix un
increment en el seguent; son els fills que
neixen avui de les mares fertils dels grups

d'edat quantitativament mes nombrosos.
Despres torna a caure la demanda

seguint una corba ondulada cada cop
mes recta i amb tendencia a la baixa-

Escenaris d'evolucio de la poblacio de Barcelona,

amb les actuals taxes de natalitat

i amb increment progressiu de les taxes:

duplicacio en 20 anys

Barcelona amb les actuals taxes de natalitat (1996)
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Escenari 2: a mes de les hipotesis

anteriors. la natalitat creix de forma

homogenia per a tots els grups d^edat de
Bones fertils, fins a duplicar els actuals

valors, i passa a ser similar a la mes alta
de les observades a les ciutats europees

(Oslo 1993).

• • La poblacio de Barcelona presenta
una certa tendencia a I'estabilitat i durant
els proxims 30 anys es mou al voltant del
milio i mig d'habitants actual. Despres

s'observen Ileugeres baixades que tarnen
a compensar-se; aquestes son el
producte del forat demografic que ja s'ha
produit en I'actualitat i que es manifesta
avui en els grups d'edat de menys de 20
anys.

• • Pel que fa a la giiestio de I'oferta i la
demanda d'habitatges, la situacio a mitja
termini es molt similar a la dibuixada a
I'escenari 1, i tant sols variaria durant la
segona meitat del segle XXI quan hi

tornaria a haver una demanda neta
d'habitatge superior a factual.

• • Pel que fa a les altres demandes

derivades de I'evolucio demografica,
veiem que es mante factual tendencia a
la baixa durant un primer quinquenni i
n'apareix un increment en el seguent, tal

com observavem a I'escenari 1. Despres
la demanda segueix una corba ondulada
molt estable, propera a una sinusoide.

Probablement seria la situacio mes
favorable pel que fa a la programacio dels
corresponents equipaments.
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E ^rcelona amb lestaxes de natalitat de Oslo (1993)

F ^blacio

1. 00.000

1..00.000

1. -0O.ODO

OD.DDO

OD.D00

DD.DOO

DD.000

^^

N h N h N h N h N h N h N h N I^ N h N
rn o o N N ['J c7 ^n ^n c^ cp h h ao o^ m
rn o 0 0 0 0 0 0 0^^ o 0 0 0 0 0 0 0 0

N N N N N N N N N N N N N N N N N N C.I

^ igracions quinquenals obligades

40.OD0

3D.ooo

zD.ooo

Io.ooo

a

10.000

zo.ooo

Sortides

^1
Entrades

h N f- N h N h N h N h N ^'- C•1 '^ _ ^.^ •_ N'
OI O O M N M M C Q U ^l ^= ^- of ^
T O O O O 0 0 0 0 0 0 C C C ^ C^ '^ O

^
c

r N N N N N N N N N N CJ N N h N N [^

T^eballadors i jubilats

! momoo

t 00.000

'00.000

FDO,000

' DO.000

^.00.000

300.000

NADVOO

100.000

Juhilats

h N h N h N N N f^ N h N h N h N h N
T O O r r N N M N P P ^(] u] cD tp A t^ W O O
rn o 0 0 o c o 0 0 0 0 0 0 o c o c c c o
r N N N N N h' N N N N N N N N N N N N

Oferta i demanda quinquenal d'habitatges

so.ooD

so.ooo

40.000

30.000

20.OD0

ia.ooo

0
-io.ooD

Oferta de novel Ilars

m 0
N

0
N

s
N

Necessitat naves Ilars

Demands insatisfeta

,_
a ^J N

Escolaritzacio : Parvulari, Prilrlaria i ESO

10D.OOD

aD.ooD

60.000

Parvulari40.000

20.000

ESD

^^ - ._-

h N h N h N h N I^ N h N h N h N h N f^ N
Qi C C N N c7 ['] 4 Q N N O l0 h h^ Q1 O:
m o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o c
^- N N h' N N N N N N N N N N N N N N N N

Primarla

Naixements quinquenals

90.000

aD.ooD

70.000

6D.DD0

50.000

4D.D00

30.000

2D.D00

1 DODO illl ^^II i^ i^ i^
h h r rv r^ n + ^
c

°0 0 0 0 o c o 0 0
N N N N C. N N

Defuncions quinquenals

120.000

100.ODo

aa.DOo

so.ooa

40.OD0

2o.DDD IIl^iii^
m n - N C: !' 4'1 ^D ^ Gm c o o c ^ o 0 0 0

N N N N N N N N N

Ensenyament obligatori

2so.DDo

200.000

iso.ooo

1aD.ooa

5D.D00

N N t^ N h N 1^ N h CJ 1^ N h N 1^ N h N
G> O O N N c7 n R Q vJ VJ tD h A OJ OJ 61
O O O O O O O O C C C C ^ O O c 0 0 0 0
^ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Naves Ilars, demanda insatisfeta

i disponibilitats quinquenals

60.000
so.oao
4o.oaD
30.000
zD.DOD
ia.aoo

0
-io.ooo
-20.ODo

^llmlllllll
h h !^ h h h
m o N rJ v^ ^o h m
m o o a o 0 0 0 0 0
r N N N N N N N N' N

Batxillerat i FP1, Univ. is i FP2 i Univ. 2c

70.OOD

60.OOD

50.000

40.OOD

30.000

20.000

1 DODO

Univ. 1 c i FP2

Batxillerat i FPi

1^ N h N h N h N h N h N h N h N h N h N

rn °o °o 0 0 0 0 0 0^ o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

4

=`^° Conclusions

•

1. La perdua de poblacio es un
fenomen que pot considerar-se cam a
natural dins d' una ciutat madura que
exhaureix totes les possibilitats de
creixement dins del terme municipal.

EI canvi de tendencia en el creixement
barceloni ja es detecta a mitjan anys
setanta, epoca de maxim creixement de
la poblacio catalana, Es la imatge d'una
ciutat molt plena que comenca a
sobreeixir sabre el seu entorn territorial.

Aquesta tendencia al declivi en el
contingent poblacional de la ciutat es dona
basicament per sons demografiques,
natalitat molt baixa, encara que el parc
d'habitatges es mantingui molt ocupat,
o plenament ocupat i encara que es
construeixin tots ell habitatges que
encara hi tenen cabuda.

Per tant, podem dir que unes politiques
urbanes que ens portin la plena ocupacio
del parc residential no aconseguiran mai
frenar un decreixement de la poblacio tret

que canviin radicalment ell
comportaments reproductius dell
ciutadans. Evidentment. un buidat de
I'espai habitacional existent accentuaria
el pendent de la corba de caiguda.

•

2. A curt termini es pre^isible el canvi
de signe de la demanda d'habitatge a
la ciutat.

Aquest es un fenomen nou en una ciutat

en la qual al Ilarg d'un segle i mig es
produ^iren sempre demandes d'habitatge:

• De primer la ciutat s'anava

eixamplant per donar cabuda a la

demanda interns i a un contingent

considerable d'immigrants.

• Despres de densificar-se va

sobreeixir sabre el territori circumdant.

• Avui la demanda total generada pels

residents a la propia ciutat ja no hi troba

Iloc i aixo obliga una part dell seus

habitants a emigrar fora del municipi.

• Dema el Hombre d'habitatges que

aniran quedant vacants per desaparicio

dell seus residents sera superior a la

demanda generada pets mateixos

barcelonins,

Aquest canvi de tendencia a curt termini
es independent de quin sigui el
comportament demografic de la poblacio
de la ciutat, ates que un rebrot
espectacular de la natalitat, tan sols
tindria efectes sabre la demanda
d'habitatges, passats 25 0 30 anys, quan
els "encara per neixer" cerquessin el seu
habitatge.

Si el problema avui plantejat es_ cam i a
on troben habitatge ell ciutadans de
Barcelona? La resposta es establint una
competencia entre ells per ocupar I'espai
de la ciutat.

EI problema de dema s'haura de plantejar

en ell termes inversos: que ha de fer la
ciutat per atreure nous residents que
vagin ocupant ell buits generats per tal
de no entrar en un desastros declivi?
I d'aquesta manes es generara una
competencia entre ell espais de la ciutat
per aconseguir habitants.
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Josep M. Carrera i Alpuente 1

Expansio metropolitana i ocupacio

del sol. De la ciutat compacta a la

ciutat dispersa

En el capitol anterior "Els mites de la

demografia" feiem una analisi dels

processos d'evolucio demografica a la

ciutat de Barcelona dins dels contextos

regional i catala. Aqui voldriem

caracteritzar el proces d'urbanitzacio en

club ens trobem pel que fa a ('area

metropolitana.

•

Plans i ambits territorials

Amb els grafics de la figura 1 pod em for

un seguiment de la percepcio del

fenomen metropolita a ('area de

Barcelona al Ilarg del segle, partint de la

situacio d'ocupacio fisica o d'ocupacio

compromesa de sol pel planejament

anterior amb clue es troba cadascun dels

quatre plans escollits per tal d'il•lustrar el

proces:

• Despres de les annexions de 1897,

quan es redacta el Pla d ' enllagos.'

L'espai compromes, ocupat tant sols en

part pel creixement urba de la ciutat de

Barcelona, es correspon amb ('ambit de

I' Example.

El Pla d'enllagos de la zona de I'Eixample

de Barcelona amb els pobles agregats

pren com a perimetre d'actuacio aquell

que permet Iligar I'Eixample amb els

nuclis veins de: Sant Marti, Sant Andreu,

Horta, Gracia, Sant Gervasi, Sarria, les

Corts i Sants.

La resta de municipis de la rodalia

barcelonina es configuren com a nuclis

urbans o rurals clarament diferenciats

dels seus entorns agraris i segueixen

pautes propies de creixement amb

eixamples o extensions suburbanes.

• L'anomenat Pla comarcal de 1953.'

Parteix d'un continu edificat, dins el

municipi de Barcelona, que ja ha absorbit

els antics nuclis del pla i sense solucio de

continuitat enllaga amb el samonta de

I' Hospitalet.

El seu perimetre d'actuacio correspon al

maxim previst pels plans redactats a

I'epoca de la Generalitat republicana,

Rubio i Tuduri' i GATCPAC.' Des de

Montgat a Castelldefels per la costa i des

del congost del Llobregat a Palleja , fins al

congost del Besos a Montcada per

('interior, incloent - hi tots els municipis de

la serra de Collserola.

El Pla deixa dins del seu ambit molts

pobles encara no adherits a la taca

urbana central i fixa com a objectiu un

creixement "en raim de nuclis

independents", preservant com a espais

agricoles o naturals dos elements

geografics clarament diferenciables: la

serra de Collserola i el delta del

Llobregat.

El periode de vigencia d'aquest pla

correspondra amb la gran expansio

demografica dels anys 60-70.

Es el temps en que les corbes de

poblacio del municipi de Barcelona i de

('area metropolitana de les set

comarques, que apareixen en la figura

sobreposades als grafics, deixen de ser
paral•leles i el gruix del creixement deixa

de concentrar-se al municipi barceloni i

passa a ocupar la seva rodalia.

Aquesta nova situacio comportara la

creacio de la gran periferia Metro pol itana

densificacio d'eixamples i teixits

suburbans, construccio de grans poligons

d'habitatges, aparicio d'urbanitzacions

marginals...

El pla fracassara en l'objectiu d'un

creixement equilibrat en raim de nuclis

independents.

• El Pla director` i el Pla general

metropolita

Quan ('any 1976, s'aprova el Pla general

metropolita, la taca urbana central

s'esten, pel que fa a ocupacio i sal

qualificat per a usos urbans, per tot el

territori delimitat pel Pla comarcal de

1953, resseguint els eixos fluvials del

Besos i el Llobregat, la linia costanera, el

samonta del Llobregat i encerclant la

Serra de Collserola.

A mitjan anys 60, i davant I'evidencia de

la incapacitat de I'anterior Pla per donar

una ordenacio adequada als

espectaculars fenomens de creixement

que tenien Iloc a I'entorn territorial de la

ciutat de Barcelona, comenpa el proces

de revisi6.

• • El Pla director pren un perimetre

d'actuacio que abasta les set comarques

mes proximes a la ciutat de Barcelona: el

Barcelones, el Baix Llobregat, el

Maresme, el Valles Occidental, el Valles

Oriental, I'Alt Penedes i el Garraf. Es

tracta d'estructurar una ciutat

metropolitana com a ciutat-territori,

descentralitzada en una serie de

polaritats, que es corresponen amb les

capitals de comarca o altres ciutats grans

i la preservacio dels grans espais

agricoles i naturals: serralades i planes

agricoles.

Plan de enlaces de la zona del Ensanche de Barcelona
con Jos pueblos agregados de Leon Jaussely, guanyador
del concurs convocat per I'Ajuntament ('any 1903.

2
Plan de ordenacidn de Barcelona y su zona de influencia,
Josep Soteras / Pedro Bigador . Comision Superior de
Ordenacion Provincial. Oficina de Estudios de Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona y su zona de inlluencia.
Barcelona. 1953.

3

Barcelona futura. Pla en relleu de la urbanitzacio dels
voltants de Barcelona. Nicolau M. Rubio i Tuduri /
Raimon Argiles 1929.
Temptativa de distribuci6 en zones de la regio de
Barcelona. Nicolau M. Rubio i Tuduri. Generalitat de
Catalunya. El pla de distribucio en zones del territori
catala (Regional Planning). Barcelona, 1932.

a
Pla Macia. Le Corbusier / GATCPAC. Barcelona, 1934

5
Vegeu capitol anterior: els mites de la demografia.
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Evolucio de I'ocupacio del territori

Poblacid set comarques

:.000 u.i km

Poblacio AMl3

3.000 uJkm°

2.00

Poblacio Barcelona

1.UOD u.rknr

1981
Municipis: 62
Poblacio: 3.564.313
Superficie km': 1.062
Habitants / km=: 3.529
Llocs de treball / km :1.062

Evolucio de I'ambit del fenomen metropolita

c
PDAMB, Plan director del area McUopolitana de
Barcelona. Comision de Urbanisrno de Barcelona, 1966.

PGM, Plan general metropolitana de la Entidad
municipal metropolitana de Barcelona, 1996.

a
PTMB, Pla territorial metropolita de Barcelona.
Document provisional. Juny 199&.

DwAmd "
tc: A MAI

1986
Municipis: 94
Poblacio: 3.675.327
Superficie km=: 1.715
Habitants / km=: 2.143
Llocs de treball / km': 624

Els prablemes son els de la gran

densificacio dels teixits tradicionals, la

manta de dotacions arreu i la congestio

causada per les altes densitats i la manta

d'infraestructures generals.

EI repte sembla que torna a ser evitar un

creixement en taco d'oli sense solucio de

continuitat des de la ciutat central, per la

qual cosa s'agafa un gran perimetre, que

inclou tota una serie de ciutats mitjanes

amb els seus entorns comarcals.

Aquest document va ser aprovat

parcialment I'any 1968 a titol d'esquema

director.

• • EI PGM aprovat el 1976 no es pot

entendre tom un document global per

I'ordenacio de la ciutat metropolitana, ja

1991

Municipis: 146

Poblacio: 4.161.64fi

Superficie km=: 2.974

Habitants I km^: 1.412

Llocs de treball / km": 519

que el seu ambit, que carrespon al mateix

del pla del 53, tan sots abasta una area

central, on els problemes de densificacio i

congestio es presenten amb mes

virulencia. Per la qual cosa, i un cop

restablerts els ajuntaments democratics,

el Pla servira al Ilarg d'aquests darrers

anys tom a eina per millorar el nivell

dotacional, reduir els deficits

d'infraestructures generals i acabar amb

les expectatives d'una densificacio

encara mes gran dels teixits urbans

centrals de I'area metropolitana de

Barcelona.

Durant aquests darrers anys: la

inexistencia d'un document d'ordenacio

vinculant que determines la forma general

d'una ciutat metropolitana que no ha

deixat d'expandir-se, ens ha portat a la

4A00 km`

4.000. 000 habitants

3.000 km'

3.000 . 000 habitants

2.000 km2

2.000.000 habitants

1.000 kmZ

1.000.000 habitants

1996
Municipis: 216
Poblacio: 4.348.248
Superficie km :4.529
Habitants i km :946
Llocs de treball / km=: 338

situacio de dispersio i consum

desmesurat de sol, que intentarem

descriure en els apartats segiaents
d'aquest capitol.

EI Pla territorial de I'area

metropolitana de Barcelona.

Quan aquest document es en fase initial

de tramitacio, ens trobem una situacio en

la qual la taco urbana continua s'esten

des de la ciutat central fins mes enlla de

ciutats tom Mataro, Granollers, Sabadell,

Terrassa i Martorell, ocupant les planes de
tint de les set comarques incloses al Pla
director, i tan sots un accident geografic

de la magnitud del massis del Garraf fa de

separador entre els continus del Baix

Llobregat i el litoral mes planer de les

comarques del Garraf i el Baix Penedes.
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Per tal de trobar nuclis urbans separats
de la gran taca central hem d'anar a les

comarques mes periferiques o exteriors a

les de la delimitacio del Pla director: Alt

Penedes, Anoia, Bages, Osona o la Selve.

Con podem veure, la corba de creixement

demografic de ('area de les set

comarques es rnante practicament

horitzontal des de la fi dels anys 70 i

malgrat aixo la taca urbane ha crescut

mes que en qualsevol dels periodes

anteriors.

Al final de segle XX estem dins d'un

proces expansiu de ('area metropolitana

barcelonina caracteritzat per tres

fenomens: extensio, dispersio i consum

de soli d'energia. Aquests tres fenomens

son els que intentarem explicar en els

tres apartats seguents.

Area metropolitana de Barcelona (set comarques definida al PTGC)

75%

70%

65%

60%

55%

C)
CD
C) C)

C)
in

Area metropolitana de Barcelona segons metodologia americana

75%

70%

65%

60%

55%

CD CDcC

Els pes demografic dels ambits metropolitans

a Catalunya

C) C)

Una ciutat cada vegada mes extensa

En el capitol anterior feiem esment de la

idea de ciutat corn a espai fisic dins del

qual una poblacio desenvolupa les seves

activitats quotidianes. Aquesta es un idea

dinamica de ciutat, que pot variar de

dimensions al Ilarg del temps en la

mesura que la gent utilitza diferents

extensions espacials per al

desenvolupament de la seves activitats

diaries.

L'Oficina del Cens dels EUA to establerts

uns criteris per a la delimitacio d'Arees

metropolitanes enteses com a ambits

territorials, en que es desenvolupa la

mobilitat obligada d'aquesta poblacio, es

a dir, els viatges diaris entre residencia-

Iloc de treball i residencia-floc d'estudi."

Aquesta metodologia serveix per delimiter

dos tipus d'ambits: les CSMA

(consolidated statistical area) o arees

metropolitanes i les PMSA o subarees a

('interior de les anteriors.

Aqui utilitzarem els estudis fets pel Centre

de Politica de Sol i Valoracions aplicats a

('area de Barcelona, basats en

Iesmentada metodologia, tal com

s'aplica on els estats d'urbanitzacio mes

similar a I'europea (Nova Anglaterra), per

tal d'aproximar-nos a una determinada

mesura del fet metropolita que mante

estables en el temps els criteris de calcul.

Amb els grafics de la figure 2 podem fer

un seguiment al Ilarg dels darrers 15 anys

de I'evolucio de la CSMA de Barcelona-

Sabadell-Terrassa, per a nosaltres area
metropolitana de Barcelona:

• Lany 1981 ('area metropolitana

definida tenia una extensio de 1.010 km' i
una poblacio de 3.564.313 habitants,
amb 62 municipis implicats.

• L'any 1986 ,1.715 km', 3.675.327
habitants i 94 municipis.

L'any 1991, 2.974 km', 4.161.646
habitants i 146 municipis.

• L'any 1996, 4.348 km2, 4.348.248
habitants i 216 municipis.

En aquests 15 anys ('extensio de ('area
s'ha multiplicat per 4,55 i la seva poblacio
per 1,22.

Quan es parla deequilibri territorial, en els

termes en club ho fa el PGTC,' i es

comparen els volums de poblacio de

('area metropolitans definida per

I'esmentat Pla amb els de la resta de

Catalunya, podriern dir que en 15 anys

aquest ambit ha perdut dos punts, hi ha

passat del 71 % al 69%. Amb la qual cosa

ens estariem aproximant a l'objectiu de

reequilibri, fixat pel Pla per a ('any 2026,

d'arribar a un 62,67%.

Contrariament, si entenem corn a area

metropolitana la resultant d'aplicar els

criteris establerts per I'Oficina del Cens

dels EUA veiem que cada vegada

divergim mes de l'objectiu de reequilibri

establert pel Pla. En 15 anys el pes de
('area metropolitana ha guanyat quasi 12

punts. Vegeu figura 3.

Per tant, podem dir que ('area

metropolitana de Barcelona creix cada

vegada mes pel territori i guanya pes

demografic respecte a la totalitat de
Catalunya.

•

Una ciutat cada vegada mes dispersa

Podriem extreure una primers mesura de

dispersio de I'analisi de la figura 2:

• L'any 1981 un conjunt de 3.564.313

persones desenvolupava les seves

activitats quotidianes sobre 1,010 km'.

La densitat de poblacio de ('area era de
3.529 habitants per km'.

• L'any 1996 trobem 4.348.248

habitants per a un espai de 4.597 km:'.

La densitat ha baixat a 338 habitants per

km-.

Diriem que ('area de 1996 es 10 vegades

mes dispersa que la de 1981. Aquesta
mesura de dispersio resulta exagerada
per la utilitzacio de la metodologia

aplicada, per la qual cosa es interessant

que ens fixem en altres aspectes mes

qualitatius del fenomen de la dispersio.

Amb quines pautes s'esta resituant la

poblacio sobre el territori en aquests

periodes?

9

La delimitacio de ('Area metropolitana de Barcelona.
CPSV Joaquim Clusa Oriach / Josep Roca Cladera,
1996.

10
PTGC , Pla territorial general de Catalunya, 1994.
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Tipologies de les dinamiques demcgraficues

dels municipis del Valles

•

Creixen mes els municipis mes allunyats

del centre metropolita.

Municipis situats a la periferia de ('area

metropolitana en el periode 1991-1996,

que s'hi han incorporat durant aquests
cinc anys, son alguns dels que han tingut

uns creixements relatius de poblacio mes

elevats, per exemple:

• Al Baix Penedes: Cunit passa de

2.425 habitants a 4.246 amb tin

increment del 75% de la seva poblacio,
Calafell passa de 7.166 a 9.772 amb un

increment d'un 36%, i la capital comarcal,

el Vendrell, ha passat de 15.415 a 19.000

amb un increment d'un 23%.

• A la comarca de I'Anoia: Masquefa

passa de 2.653 habitants a 3.360 amb un

increment d'un 27% i Piera de 6.013 a

7.574 amb un 26% en tant sols 5 anys.

Aquests creixements es produfren mentre

el municipi central i compacte de

Barcelona perdia 134.737 habitants, un

8% de la seva poblacio.

•

Creixen mes els municipis mes petits.

A la figura 4 s'ha representat sobre el

territori vallesa una serie de grafics amb

les corbes de creixement de cada

municipi dins d'un rectangle proporcional

quant a superficie a la poblacio ('any
1991. Podem veure com:

• Els municipis mes grans i mes ben
comunicats per transport public ferroviari,

Sabadell i Terrassa, tenen corbes que en
els ultims trams tendeixen a ser

practicament horitzontals. Sense

creixement.

• Altres municipis intermedis quant a
poblacio, i ben comunicats per ferrocarril,

com Granollers, Mollet, Sant Cugat o

Cerdanyola, presenten creixements pero

amb corbes que se suavitzen en els
trams finals.

• Municipis mes petits, fora de les

linies ferroviaries, com Polinya, Llica de

Munt o Llica de Vall, son els que present
corbes mes verticals en els ultims trams.

Amb molt de creixement.

Els nous creixements es desenvolupen

amb densitats baixes de tipus suburba.

Prenent com a referencia els sectors de

nova urbanitzacio residencials per al

periode 1991-1999 a ('ambit de les set

comarques del PTAMB trobem que, per a

un total de 158 sectors, la superficie de

sol compromesa es de 2.569 ha, el

nombre d'habitatges edificables dins

d'aquests sectors 6s de 72.309, i com a

resultat tenim una densitat mitjana de 28
habitatges/ha. "

En la formacio d'aquesta densitat mitjana
to molt de pes la construccio de teixits

suburbans d'habitatges en filera o
unifamiliars aillats.

La ciutat que s'esta establint sobre ('area
barcelonina es cada vegada mes
dispersa, els recorreguts diaris entre
residencia i treball son cada cop mes

Ilargs i, com a consequencia,

s'incrementen els consums de temps i
d'energia dels seus habitants.

11

Dinamiques metropolitanes a IAMB, Mancomunitat de
municipis de ('area metropolitana de Barcelona, 1995.
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•

Un consum de s6l accelerat

Per tal d'avaluar l'impacte d'ocupacio

territorial a ('area metropolitana de

Barcelona utilitzem les dades facilitades

pels documents d'informacio urbanistica

del PTMB per at conjunt de les set

comarques del seu ambit de planejament.

Com a s6l ocupat s'enten tot el sot

urbanitzat at marge del seu us,

residencial, industrial. d'equipaments...

La figura 5 es forga expressiva:

• Veient les dades de 1880, en unes

1.800 ha vivien unes 550.000 persones, la

meitat d'elles a Barcelona.

La densitat mitjana seria d'uns 306

habitants/ha de sot urba, molt mes alta at
municipi central; partim d'un sistema de

ciutats denses i molt compactes. amb

Barcelona que tot just havia enderrocat

les muralles (any 1868) i comenga a

desenvolupar I'Eixample_

• De 1958 a 1972 l'ocupacio de s6l es

multiplica per 1 ,9 i la poblacio per 1,6. La

densitat mitjana a mitjan anys 70 seria

d'uns 175 habitants/ha de s6l ocupat.

• Vint anys despres, el 1992, trobem

uns 4,3 milions d'habitants per a 46.242

ha de sol. En vint anys la poblacio

s'ha multiplicat per 1,2 i l'ocupacio de s6l
per 2,1.

En aquest periode Catalunya va guanyar

2 milions d'habitants (1960-1980, vegeu

capitol anterior), que majoritariament

s'instal•laren sobre aquest ambit i es

forma la gran periferia metropolitana.

La densitat mitjana havia baixat a 92

habitants/ha de s6l ocupat, malgrat que

el municipi de Barcelona mantenia una

densitat sobre s6l ocupat de quasi 200

habitants/ha.

Si ens referim al periode mes recent de

cinc anys entre 1992 i 1997, veiem que

amb una poblacio estabilitzada s'han

urbanitzat 1.725 ha de s6l a un ritme de

quasi 1 ha/dia.

La densitat mitjana a 1'area es de 88

habitants/ha i Barcelona ha baixat dels

180 habitants/ha.

Aquest es un proces en marxa que

mirarem d'entendre en I'apartat seguent

analitzant diferents escenaris possibles.

Ambit Area Metropolitana de Barcelona (set comarques)

0
0

0
C

C

Periodes de I'ocupacio del s6l

0
C
C

0
C

0
C
m

0
0
0

C
C

N

A continuacio, i amb dades

corresponents a ('ambit territorial de
I'antiga CMB, mirarem d'explicar com

s'esta produint aquest proces d'ocupacio

de sot pel que fa al seus usos_

Amb la taula de la figura 6 podem

comparar les quantitats de s6l per usos

de ('any 1972 amb les de 1992 per als 27
municipis de la CMB: en vint anys,

l'ocupacio de s6l en aquest ambit s'ha
multiplicat per 1,9, quantitat molt similar

al 2,1 del conjunt de les 7 comarques en

el mateix periode.

Per tant, podem mantenir I'afirmacio que
el s6l ocupat s'ha duplicat en aquests 20
anys, pero podriem fer una matisacio:

d'aquest sol ocupat; una mica mes de
tres quartes parts corresponen a nou
creixement i la resta, un 22%, correspon

a dotacions necessaries per tal de cobrir
els deficits generats anteriorment.

En efecte, prop d'una quarta part de
('accelerat consum de sal que s'esta
produint a ('area metropolitana es destina
a cobrir els deficits acumulats en els

ultims anys de la dictadura, quan el

creixement a Catalunya tenia un ritme de

100.000 persones/any a causa,

principalment, de la immigracio des de la

resta de I'Estat espanyol i s'estava

formant la gran periferia metropolitana.

•

De la ciutat compacta a la ciutat difusa

La construccia d'infraestructures en els

darrers temps, rondos de Barcelona,

tunels de Vallvidrera, Garraf i Parpers...

ha cobert deficits acumulats d'epoques

anteriors. Pero aquestes actuacions

aplicades sobre un territori molt marcat

per la demanda de sal per a habitatge i

activitats economiques, i sense un

esquema conjunt de planejament que

ordenes els creixements de forma

estructurada, ha facilitat, amb la millora

de les comunicacions, una dispersio

urbana que:

• Provoca un elevat consum energetic

en transport per al desenvolupament de

les activitats mes quotidianes, residencia,

treball, estudi, Ileure... La qual cosa

incrementa notablement els costos

economics, ambientals, de temps i

socials en general.

• Genera nous deficits

d'infraestructures de transport

necessaries per tal de continuar funcionant

sense incrementar els rendiments. Pel

que fa al transport public ferroviari de

gran capacitat, que podria ser un element

d'optimitzacio enfront del transport

individual per carretera, hem de dir que la

seva efectivitat pot arribar a questionar-se

si el desenvolupament urba de 1'area

tendeix a ser el d'una nebulosa urbana

dispersal.

• Consumeix grans quantitats d'uns

recursos cada vegada mes escassos:

sols agricoles, boscos i aigues.

• Disminueix el nivell qualitatiu

d'urbanitat de la ciutat resultant, entes

com a espai adaptat a la implantacio de

xarxes denses de relacions que faciliten

els intercanvis de bens, serveis,

informacio i coneixements entre els

membres d'una col•lectivitat.

12

GMB Gorporacio Metropolitana de Barcelona , organisrne
encarregat del PGM extingit (' any 1988.
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Ambit CMB

Usos 1972 % 1992 %

Residencial 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Industrial 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Terciari 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Parc urba 7,792 ha 70% 11.433 ha 54%

Equipaments 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Infraestructures 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Total 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Zones (i sistemes locals) 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Sistemes generals 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Total 7.792 ha 70% 11.433 ha 54%

Increment dotacional, sistemes generals per cobertura
de deficit de les zones de 1974 (per tal d'igualar la relacio
zones /sistemes del 74 amb la del 92, 86/14->71/29):

Increments d'ocupacio del sol (ambit CMB 1974-1992):

Zones

Sistemes

Deficit de sistemes anteriors

Total

Increment total d ' ocupacio del sdl

Increment nou d ' ocupacio del sol

1972 1992

3%

Els usos de les arees ocupades

Increment %

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

3.641 ha 35%

2.281 ha

5.668 ha 55%

2.314 ha 23%

2281 ha 22%

2

Avaluaci6 d'escenaris de
demanda de creixement a ('area
metropolitana de Barcelona
en el context catala

0

Escenaris demografics i demanda

d'habitatges a Catalunya

Les taules adjuntes (figura 7) expressen
els resultats de I'aplicacio d'un model de
projeccio demografica similar a I'aplicat
pel municipi de Barcelona en el capitol
anterior, pero en aquest cas per a la
totalitat de Catalunya.

En aquest cas no hem partit d'un maxim
d'habitatges edificables, ja que en
principi no tenim les restriccions
espacials del municipi barceloni.
D'aquesta manera podem suposar que
les necessitats insatisfetes pel part
constru'it sempre poden ser cobertes dins
del territori catala.

Entenem per demanda insatisfeta el
resultat de restar de la demanda de nous
habitatges, per emancipacio o per
immigracio, l'oferta aflorada pel buidat
d'habitatges com a consequencia de
I'extincio de families,

Tot tenint present que fem les projections
partint de I'estructura d'edats del cens de
any 1991, que ens dona per al primer

quinquenni projectat uns resultats forpa
10.262 ha 100% aproximats als mesurats en el padro de

1996, els resultats de poblacio total i
93% demanda neta d'habitatges per a I'horitzo
72% del 2026, per als 5 escenaris considerats,

son els segiaents per al periode 1996-
2026:

0
Residencial

Industrial

Terciari

0

Parc urba

Equipaments

Infraestructures

a H.1. Manteniment de les taxes de
natalitat del 1993 per a cada grup d'edat

quinquennal de dones fertils, sense
immigracio neta, o amb la tendencia
actual.

C. 0 Poblacio 2026: 5.632.084 habitants.

R 0 Necessitats de nova construccio

1996-2026: 303.421 habitatges.

Deixa d'haver demanda en el

quinquenni 2011-2016.

S H.2. Manteniment de les taxes de
natalitat del 1993 per a cada grup d'edat
quinquennal de dones fertils, i immigracio

neta a un ritme de 5.000 persones/any:

• • Poblacio 2026: 5.789.854 habitants.

• • Necessitats de nova construccio
1996-2026; 351.189 habitatges.

• • Deixa d'haver-hi demanda en el
quinquenni 2011-2016.

0 H.3. Increment de les taxes de
natalitat actuals per a cada grup d'edat
quinquennal de cones fertils, fins a les
maximes europees, sense immigracio:

• • Poblacio 2026: 6.390.068 habitants.

O • Necessitats de nova construccio
1996-2026: 394.970 habitatges.

® • Deixa d'haver-hi demanda en el
quinquenni 2011-2016.

0 H.4. Increment a les taxes de
natalitat actuals per cada grup d'edat

quinquennal de dones fertils, fins ales
maximes europees, i immigracio neta a
un ritme de 5.000 persones/any:

O e Poblacio 2026: 6.559.872 habitants.

9 • Necessitats de nova construccio
1996-2026: 442.779 habitatges.

s a Deixa d'haver-hi demanda en el
quinquenni 2011-2016.

• H.5. Increment de les taxes de
natalitat actuals per a cada grup d'edat
quinquennal de dones fertils, fins ales
maximes europees, i immigracio neta a
un ritme de 20.000 persones/any:

® A Poblacio 2026: 6.956.083 habitants.

• a Necessitats de nova construccio

1996-2026: 554.333 habitatges.

• a Deixa d'haver-hi demanda en el
quinquenni 2016-2021, pero si es
mantenen les conditions anteriors

tornaria a apareixer a partir del 2031.
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Hipotesi 2

•

Escenaris de Ia demanda de sol a

I'Area metropolitana de Barcelona

Per tal de fer una aproximacio a la

demanda de sal dins de ('area

metropolitana de Barcelona, per a un

periode de 30 anys (de 1996 a 2026),

horitzo del PTGC I del PTMB, tot

considerant ('ambit establert en aquests

plans farem les hipotesis seguents

complementaries:

Considerarem la demanda a I'AMB com a
percentatge de la demanda total a

Catalunya amb dues possibilitats:

• La proporcio establerta com a

objectiu al Pla territorial general de

Catalunya: 62,67%.

• El pes relatiu real de I'AMB respecte

at total de Catalunya quant a poblacio

('any 1996: 72%.

Grafics de projections de poblacio i demanda

d'habitatges

•

Pel que fa a sol residential:

Considerarem el potencial edificable del

sbl urba existent i farem la hipotesi d'un

consum del 75% d'aquest. Cal tenir

present que partim de les dades de

potencial de ('any 1991 considerades en

la subponencia d'habitatge de PTMB on

ja s'havia minorat el potential total per

fer-lo mes assimilable al potential efectiu.

Considerem la demanda incrementada

en un tint per cent i mantenint la

"proporcio tecnica" d'habitatges buits

per tal de fer possible el mercat, la

renovacio urbana, etc.

No considerem el pas de segona a

primera residencia, ni ('increment de

segones residencies dins de ('area

metropolitana.

Per establir les quantitats demandades

de sot a urbanitzar estudiarem dues

possibilitats quant a edificabilitats brutes

per als nous sectors:

• 50 habitatges/ha com a densitat

bruta mes urbana.

• 30 habitatges/ha mitjana propera a la

que es dona actualment.

Tenint present que aquestes densitats

brutes consideren el sal urbanitzat amb

els habitatges mes la part proportional de

sistemes locals i generals.

Pel que fa a la demanda de sbl per a
activitats economiques:

Fem les hipotesis seguents:

Una "taxa d'activitat corregida" del
82,52% que correspon a: nombre

d'actius / poblaci6 total dels grups d'edat

entre els 16 i els 65 anys. Aquesta taxa

es la detectada per als homes d'aquests

grups d'edat, pero nosaltres

considerarem que en aquest periode

s'igualen les taxes d'activitat d'homes i
clones per dalt.

Un atur del 6%.
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Hipotesi 4

Considerem la formacio de Ilocs de

treball al Ilarg d'un quinquenni com

('increment de la poblacio d'aquests

grups d'edat al Ilarg del quinquenni, i

aplicarem a la quantitat resultant les taxes

anteriors.

Al nombre de nous Ilocs de treball per a

cada quinquenni li sumarem una quantitat

fixa que resulta de dividir en tantes parts

iguals com els quinquennis considerats el

deficit de Ilocs de treball corresponent a

('any d'origen 1991; aquesta quantitat, de
"deficit en l'origen" s'ha calculat

suposant que les taxes d'activitat i atur

d'aquest any haguessin estat les

considerades, tot i ser conscients que

I'estem sobrevalorant, perque el total dels

grups d'edat 20-65 anys cada vegada es

mes baix.

Una vegada calculada la quantitat total

de Ilocs de treball a establir sobre el

territori, considerem una ocupacio bruta

d'1 Iloc de treball per 94 m' de sol,

resultant de fer les hipotesis d'una

composicio segons tendencies i

parametres observats: 30% de Ilocs de

treball secundaris i 70% de terciaris; 80

Ilocs de treball secundaris per hectarea

de sol brut i 100 Ilocs de treball terciaris

per hectarea de sbl brut.

No es consideren altres demandes

d'ocupacio de sol ja que en les densitats

brutes considerades estan inclosos els

sistemes locals i generals corresponents.

Si creuem les cinc hipotesis relatives a

demanda d'habitatges segons demografia

amb les corresponents a demanda de sal

segons habitatge i activitat, obtenim un

ventall de resultats que van de les 4,464

ha a les 16.563 ha, com pot apreciar-se a

la taula de la figura 8.

El resultat de 6.840 ha (30 habitatges/ha)

correspon a la projeccio de les

tendencies actuals pel que fa a natalitat,

mes una millora en I'activitat economica

que ens situaria al capdavant dels paisos

europeus pel que fa a activitat i ocupacio.

El resultat de la hipotesi 3, entre 6.674 ha

i 10.286 ha, ens posaria al capdavant

d'aquests paisos pel que fa a natalitat,

mes una millora en I'activitat com en

('anterior-
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El resultat de la hipotesi 4, entre 7.901 ha

i 12.169 ha, ens situaria en una posicio
similar a ('anterior, admetent una

immigracio neta de 5.000 persones/any a

Catalunya, quan en I'actualitat no hi ha

una immigracio neta apreciable.

El resultat maxim, entre 10.765 ha i

16.563 ha, variaria unicament respecte a

('anterior en la quantitat d'immigracio:

20.000 persones/any. Aquesta hipotesi

seria coherent amb uns ritmes de creacio

d'uns 150.000 llocs de treball per
quinquenni a Catalunya.

Aquesta dada caldria relacionar-la amb

I'evolucio de la poblacio ocupada a
Catalunya.

La taula anterior ens mostra que, malgrat

tot, un nou canvi de tendencia, en aquest

cas pel que fa al moviment migratori,

amb fortes immigracions tambe es
possible en el nostre entorn.
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Font: IEC Any Ocupats Increment

Cens 1981 1.841.845

Padro 1986 1.839.097 -2.748

Cens 1991 2.255.430 416.333

Padro 1996 2.204.652 -50.778

Increment quinquennal mes alt 416.333 Ocupats

Increment quinquennal mitja 120.936 Ocupats
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Conclusions

• En tots els escenaris estudiats veiem

que la demanda de sol resultant esta per

sota de les reserves de sol urbanitzable

existent avui a I'area metropolitana:

28.594 ha (20.739 ha programades i

7.825 ha no programades) tenint present

que una part de la demanda generada

dins de I'area, ja avui, s'esta situant fora

de les 7 comarques del PTMB.

• Sense increment de la natalitat, la

demanda de nou sol per urbanitzar deixa

de ser positiva en menys de 15 anys pel

que fa a habitatge, i comenparan a

quedar habitatges buits a un ritme

considerable.

Tant sols podria haver-hi certa demanda

causada per activitat economica amb

taxes d'activitat creixents.

Una possibilitat, en aquests escenaris,

seria el reciclatge d'habitatges

incrementant-ne la superficie o canviant

I'us residencial per I'activitat economica

si no es vol que comencin a apareixer

arees urbanes buides i degradades.

• Fins i tot amb uns increments de la

natalitat que ens posessin al capdavant

dels paisos del nostre entorn pel que fa a

aquesta variable, el buit demografic

produit els darrers anys, que afecta les

persones que avui tenen de 0 a 20 anys,

es deixaria notar dins de I'horitzo fixat,

2026, i els efectes podrien ser similars als

descrits en el punt anterior.

• Tan sols una gran immigracio de

1'exterior de Catalunya, combinada amb

un increment de la natalitat com el

descrit, es podria deixar notar en I'horitzo

considerat, pero novament el buit

demografic esmentat es deixara notar al

final del periode de 30 anys considerat i

dificilment les necessitats de nous

habitatges superaran el buidats que es

vagin produint sobre el parc construct.

• Probablement a una epoca

d'extensio de I'espai urbanitzat sobre sols

agricoles i forestals, com la que ens toca

viure ara, seguira un temps de buidat de

I'espai construct.

I es per aixo que resulta molt important

establir un esquema territorial que prevegi

un escenari nou, pero previsible, ja que

els teixits urbans en decadencia cada

vegada seran mes dificils de recuperar,

quan manqui la demanda, i ens podem

trobar amb una dispersio considerable de
la ciutat sense un futur de creixement que
permeti relligar peces inconnexes

escampades per tot el territori.

•

Relacio entre (' area metropolitana i la

ciutat central

Si relacionem els resultats de I'estudi de

la demanda a I'Area metropolitana

descrits en aquest apartat, amb els
referits a la ciutat de Barcelona, descrits

al capitol anterior podem extreure les

seguents conclusions:

• El fenomen de canvi de tendencia,

que molt aviat pot donar-se a la ciutat de

Barcelona consistent que I'espai construct

d'aquesta, que es va buidant per

defuncio dels seus habitants, pot ser

superior a la demanda generada pels

propis habitants de la ciutat, tambe as
donara a nivell de la seva Area

metropolita pero amb uns 15 o 20 anys

de diferencia.

• En aquest temps intermedi, an que

Barcelona aportara una oferta neta de

sostre construct i la seva area

metropolitana continuara generant

demanda, es quan s'hauria d'invertir la

tendencia de sortida de la ciutat central

cap el seu entorn territorial si no volem un

centre buit i en declivi mentre as continua

consumint sot agricola i forestal a la

periferia.

Aixo ha de comportar una nova

competencia de la ciutat per tal de captar

nous habitants, que tindra molt a veure

amb almenys dos factors clau:

• • Una oferta de qualitat urbana, de

serveis, de dotacions, d'espais verds, etc.

que faci atractiu I'espai de la ciutat

davant de la resta d'ofertes suburbanes.

Aqui s'ha de fer esment que el que s'esta

dient per a Barcelona tambe es aplicable

a altres "ciutats madures" de ('area

metropolitana i Catalunya.

© Un ajustament del mercat immobiliari

que faci assequible I'espai de la ciutat a

la capacitat adquisitiva dels nous

habitants. Aquesta hauria de ser mes una

consequencia que una condicio, ja que

no es previsible un buidat massa gran del

parc edificat sense un ajustament dels

preus, i aquest seria sempre a la baixa si

no es dones la condicio anterior.

• De forma aparentment paradoxal,
malgrat que es produeixi aquesta
realimentacio de fora cap a dins, la
densitat de la ciutat continuara baixant a
curt i mitja termini fins i tot si
s:incrementa molt la natalitat, que tan
sols podria estabilitzar la poblacio de la
ciutat a mes Ilarg termini, com a
consequencia del forat demografic que ja
s'ha produit a la piramide d'edats (vegeu
capitol anterior).

Finalment, direm que la situacio de canvi

radical previsible fa avui necessari

I'establiment d'un gran pacte sobre
I'ordenacio metropolitana en club
s'estableixin regles del joc per a les
diferents parts del territori, entenent el

conjunt com un sistema interrelacionat, ja

que el que passi en aquest periode
intermedi, en que es pot produir el canvi,
marcara de forma considerable el futur

del nostre territori.

De I'existencia o no d'aquest gran pacte

o "Pla" i del seu encert, no tant sols en
dependra la forma immediata del sistema

urba, sing probablement la competitivitat i

fins i tot la viabilitat a Ilarg termini.
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Amador Ferrer 1

Els trets especrfics del territori

metropolita de Barcelona

El territori de la regio metropolitana de

Barcelona presenta uns trets

caracteristics d'una gran singularitat.1 Es

tracta, en efecte, d'un territori amb una

geografia basica que apareix molt

definida per les carenes muntanyoses

litoral i prelitoral, les quals configuren el

gran corredor de pas catala paral-lel a la

linia de costa, que es al seu torn perforat

per una serie de passos transversals que

conflueixen en un espai geograficament

central -el Iloc de Barcelona. Una

configuracio, doncs, on l'orografia to un

paper important, el que es tradueix en un

alt percentatge de sol en pendent, ocupat
molt sovint per boscos i arees amb

vegetacio densa. La presencia d'arees

naturals de gran valor, que han estat

delimitades corn a parts naturals (Garraf,

Collserola, Montnegre, el Corredor,
Montserrat, Sant Llorenc-Serra de I'Obac,
Montseny) dins d'aquest territori

metropolita ampli no es, en aquest sentit,

casual, sing que reflecteix perfectament

aquelles singularitats geomorfologiques.

Pero no es nomes I'alta proporcio

d'espais naturals de gran interes, de

boscos i de sols conreats alto que

qualifica l'originalitat a que ens estem

referim. La singularitat ve donada tambe

per la seva estructura territorial (una

estructura que ha condicionat tambe,

corn s'assenyalara despres, el sistema de

ciutats i la posicio de les arees de

desenvolupament urba).

La relacio entre configuracio

geomorfologica i sistema de ciutats ha

estat complexa: els Ilocs originals de

poblament, buscant els punts mes

favorables en els grans corredors litoral i

intern, o les localitzacions estrategiques

en els passos transversals, han quedat

sovint desbordats pels creixements

posteriors; no obstant, encara es facil

reconeixer la logica de les directrius

territorials que els han estructurat. Its en

aquest sentit que la identificacio i el

recolzament dels corredors verds, com a

elements de connexio entre els sistemes

orografics litoral i prelitoral, i com a

espais definitoris de la sencera estructura

del territori metropolita, constitueix un

element fonamental d'aquell model propi,

singular, a que ens hem referit.

D altra banda, cal no oblidar que no

sempre les actions sobre el territori -des

del planejament urbanistic fins a les

interventions de menor escala- han

demostrat procedir des d'una comprensio

suficient d'aquella condicio. En alguns

casos, aquesta incomprensio ha donat

Hoc a actuations contradictories, que han

malmes valors i han provocat situations

de fet de dificil assimilacio. Cal insistir,

aixi doncs, que aprofundir en el
Els espais oberts segons la proposta del Pla

territorial metropolita de Barcelona
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coneixement de les constants territorials,

des de la perspectiva de les estrategies

d'ordenacio, implica incorporar-les

efectivament com a criteri de projecte.

Efectivament, no es tracta unicament de
coneixer; el coneixement -en aquest cas,

de la configuracio geomorfologica d'un

territori determinat- to sentit en la mesura

en que pot oferir pautes i criteris per a la
projeccio.

L'evidencia de moltes interventions

desafortunades demostra com, a partir

del moment en que els creixements

desborden els esquemes que emanen de

les directrius territorials, calen accions de
reconduccio, assimilacio o recosit, o mes

radicalment, de recomposicio general. Es

justament en aquest punt on la

intervencio es mes necessaria; on el

coneixement del territori, de les seves

condicions i aptituds, de les distintes
dimensions i facetes, en les diferents

escales, constitueix una condicio "sine

qua non" per operar. On aquest

coneixement ha de ser sintetitzat i
incorporat per tal de no errar en les

interventions projectuals.

L'oportunitat del nou Pla territorial

metropolita en elaboracio hauria de

permetre una redefinicio de la politica

metropolitana d'espais Iliures. Serveixin
aquestes notes per plantejar una possible

orientacio de les actions a emprendre,

que trobarien en el planejament un punt

de partida fonamental, que caldria

desplegar mitjangant projectes territorials

a diverses escales i actuations concretes.

Aquest primer paragraf es una reelaboracid parcial de
('article d'Amador Ferrer: "El projecte del territori
metropolita", Master en Projeccio Urbanisttca,
Universitat Politecnica de Catalunya. Barcelona, 1999.

2
Vegeu, per exemple, a mes dels catalegs i inventaris dels
organismes responsables de la gestio i el manteniment.
els articles publicats en els numeros 11 ("Els espais no
urbanitzats : medi natural , paisatge i Ileum ") i 20 ("Els
espais oberts: pares, rius i castes") de la revista Papers.
Regio Metropolitana de Barcelona.

2

• De la delimitacio de pares al

sistema d'espais Iliures

Hi ha diversos estudis, inventaris i

descriptions del conjunt d'espais Iliures

que, adscrits a la categoria de parts
naturals protegits, pares urbans de
caracter metropolita o de caracter

municipal, espais Iliures ocupats per

boscos, arees agricoles, rius, costes i

altres tipus d'espais Iliures, existents avui

en I'ampli territori de la regio

metropolitana de Barcelona.: No es

objecte de la present nota presentar

aquesta descripcio, ni tant sols oferir un

diagnostic de la situacio actual dels

espais Iliures metropolitans. Aquest apunt

preten tan sols subratllar la importancia

de construir un veritable sistema d'espais

Iliures, i no unicament un conjunt d'espais

alllats mes o menys protegits, com a

element estructurant de la regio

metropolitana de Barcelona.

Les politiques de conservacio i proteccio

portades a terme, sobretot en territoris

intensament ocupats per usos i activitats

urbanes i periurbanes, s'han limitat sovint

a delimitar les determinades arees

d'indubtable valor natural, a definir pares

naturals o elements naturals determinats.

Aixi, els espais compresos en el Pla

d'espais d'interes natural (PEIN) de la

Generalitat de Catalunya, els parts

protegits per les diputacions, els parts

gestionats per les institutions

metropolitanes o els parts urbans

municipals, subjectes a mesures
protectores de diferent grau i abast, son
espais distingits a partir d'aquells plans o
programes per tal de facilitar-ne la
preservacio corn a illes especifiques,

posades al marge dels processos que

tenien Iloc a la resta del territori, i tambe
per garantir aixi el manteniment d'una

certa diversitat biologica. La resta del sal
no urbanitzable no tenia aquesta

consideracio especffica, tal com ho

demostra la seva denominacio generica,

que Onicament nega la facultat

urbanitzadora.

No es nova, pero s'ha anat consolidant

sobretot en els darrers anys, una actitud

distinta que questiona aquesta concepcio

dels espais Iliures, i que fins i tot posa en

dubte la seva suficiencia amb relacio als

objectius abans esmentats quant a la

seva preservacio integral i garantia de

diversitat. En efecte, la conservacio

conventional d'espais naturals

especfficament assenyalats per les seves

condicions excepcionals podria no ser

suficient per garantir, especialment en

arees de gran intensitat urbana -com ho

es I'area o regio metropolitana de

Barcelona- aquests objectius. Caldria,

aixi doncs, en primer Iloc, evitar

I'aillament dels espais naturals mes

importants i procedir a connectar-los

entre si convenientment. Pero aixb

tampoc fora suficient si aquestes

connexions no s'estableixen a partir

d'una visio conjunta de la totalitat dels

Esquema de la morfologa

general del territori

elements que conformen un sistema

metropolita.

El criteri de quantitat que el Pla territorial
metropolita en curs presenta com a
justificacio d'uns espais oberts

contraposats a unes illes metropolitanes,

no sembla en aquest sentit tampoc el
mes adequat a aquests efectes. El Pla

territorial proposa, com es sabut, la
distincio d'un 76% del territori

metropolita com a "espais oberts". amb

relacio al restant 24% definit com a "illes

metro politanes", amb una regulacio

diferenciada. Si be es tracta d'una

distincio interessant. cal dir tot seguit que

resulta excessivament generica. En dos

sentits: en primer Iloc, perque aquests

espais oberts conformen una massa de

sbl generica i territorialment

indiferenciada (una especie de sal no

urbanitzable territorial, que inclou pero

nuclis urbans de magnitud apreciable,
grans extensions de residencia

suburbana consolidada, multitud d'usos

periurbans, grans infraestructures i

equipaments) que Onicament permetra
una regulacio de minims, tot i que el

projecte inclou diverses categories

d'espais; i, en segon Iloc, i mes

important, perque les tensions i

amenaces mes agudes es localitzen en

indrets molt concrets. sovint provocant

perdues irreversibles, i es en aquests
indrets precisament on el Pla hauria

d'actuar de forma precisa i contundent.
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El sistema metropolita d'espais Mures que

cal definir ha d'integrar I'actual conjunt de

pares naturals i espais protegits i

complementar-lo amb els connectors i

passadissos biologics i paisatgistics, i

amb els espais agricoles i forestals, dins

d'un model d'ordenacio que consideri la

globalitat dels processos territorials.

Aquesta percepcio, cada vegada mes

estesa. apareix ja reflectida en diversos

estudis i escrits, j ha donat Iloc fins i tot a

diverses experjencies de projecte i

actuacjo. En son exemples els estudis

sabre diversos elements connectors o

separadors d aquest possible sistema

d'espais Mures, en forums de debat j

plataformes academiques, o I'ambicios

programa d'actuacio de la Diputacio de

Barcelona amb l'objectiu de construir una

anella verda metropolitana. En tots els

casos, hi ha una idea de tractament dels

espais Mures que va mes el de la

simple proteccio corn a espais singulars,

[i que tracta d'explorar les relations mes

amplies que deriven de la seva concepcio

corn a sistema que forma part, al seu

torn, d'un territori complex.

Es precisament aquest carrel factor,

I'extraordinarja complexitat d'un territorj

corn el de la regjo metropolitana de

Barcelona, el que fa, si es possible,

encara mes important aquesta concepcio

sistemica i integrada dell espais Mures,

corn a element constituent i integrant de

l'ordenacjo territorial, La relacio amb

l'organitzacio general del territori es

pertinent: per si mateixa, la consecucio

d'un tal sistema tampoc no tindria sentit.

No podem perdre de vista en cap

moment que l'objectiu es ('augment de la

qualitat mediambiental del conjunt del

territorj: el sistema d'espais Mures no

seria, aixi doncs, mes que un dels factors

integrants d'un model mes ampli, que

haurem forcosament de definir en relacio

amb la fita de la sostenibilitat. Les

implications per al planejament territorial

-i, en el cas de Barcelona, per al

planejament territorial metropolita en

curs- son absolutament rellevants. La

forma en que es resolgui aquesta

implicacio es una de les claus del futur

mes proxjm.

3

Vegeu, per exemple, I'opuscle Via verda Sant Llorenc-
Collserola. editat pel Forum Terrassenc el jury de 1996 o
el recent Taller de Projectes (1998) centrat en el mateix
Corrector Sant Llorenc-Collserola en el mart del Master
en Projeccio Urbanistics de la Universitat Politecnica de
Catalunya.

Esquemes previs per a la proposta de

corredors vends metropolitans (Gabinet

d'Estudis Urbanistics, 1998)
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Juli Esteban i Noguera

Evolucio dels creixements urbans (Pla territorial metropolita de Barcelona)

1

Planejament urbanistic

i planejament territorial

Quan ens plantegem la questio de I'abast
-i per tant del contingut- del planejament

territorial, sembla forca oportuna la
referencia del que ha succeit amb el
planejament urbanistic. Del que pot ser el

planejament territorial, en tenim una idea

encara forca vaga, mentre que el

planejament urbanistic el coneixem ja

forca be, malgrat que en la forma actual
es un invent no gaire antic.

Sense desmereixer els il-lustres

antecedents historics -Lleis d'Eixample,
Estatut municipal de 1932...- la primera

Ilei urbanistica "moderna" va ser la Llei

del sol i d'ordenacio urbana de 1956,

posteriorment va haver-hi les de 1975 i la

de 1990 -aquesta data val taut per a la

nova Llei estatal cam per al Decret

legislatiu de refosa de les Ileis vigents a

Catalunya.

Es a dir, la doctrina del planejament

urbanistic s'ha configurat al Ilarg dels

ultims quaranta anys amb una successio

de Ileis i una successio de plans, que no

han estat nomes producte de les Ileis,

sing tambe causa de determinades

formulacions legislatives. Recordem el Pla

comarcal de Barcelona de 1953 -cam a

antecedent de la primera Llei del sol de

1956-, o el Pla general metropolita de

1974-76, com a coetani de la Ilei de 1975.

La intervencio entre plans i Ileis ha estat,

doncs, una condicio basica del proces de

consolidacio d'una determinada manera

d'entendre el planejament urbanistic.

Amb relacio al planejament urbanistic, cal

subratllar a mes una altra cosa: els

esmentats plans de 1953 i 1976 han estat

plans d'abast supramunicipal i d'una

innegable dimensio territorial. Entre els

dos, i cam a instrument de transicio de

l'un a I'altre, va haver-hi I'Esquema

director de I'area metropolitana de 1966

-autentica experiencia d'ordenacio

territorial. Despres d'aquests dos hi ha

hagut tambe plans supramunicipals cam

el Pla de la subcomarca de Sabadell

(1978) i els nombrosos intents de

planejament supramunicipal dels 80, que

cal dir que fracassaren cam a pretesos

ambits de planejament, pero que

fructificaren cam a suma de planejaments

d'ambit municipal, i van assolir l'objectiu

de refundar des d'una situacio

democratica el planejament urbanistic
dels municipi d'aquest territori.

Una conclusio d'aquesta historia que cal
subratllar es que I'ambit metropolita ha
estat molt treballat des de l'ordenacio
urbanistica: i aixo vol dir molt debatut
-malgrat que fragmentariament- i amb

moltes decisions plasmades sabre la
configuracio del territori.

Una segona conclusio, que de moment

nomes s'apunta per tornar-hi mes

endavant, es la constatacio del fracas

dels ambits supramunicipals per al

planejament urbanistic que s'han

proposat dins de I'epoca democratica.

Pel que fa al planejament territorial

podem dir -tambe sense menystenir

algun il•lustre antecessor- que la historia

comenca de fet amb la Llei de politica

territorial de 1983, la qual amb un generic

objectiu equilibrador defineix els

instruments en que es formulary aquest

tipus de planejament: Pla territorial

general, plans territorials parcials i plans

sectorials.

Lamentablement. el Pla territorial general

de 1995, amb una Ilarga gestacio i un

pobre resultat, no ha aportat gairebe res

a la concrecio de les possibilitats dels

plans territorials en l'ordenacio del

territori.

El Pla territorial metropolita de Barcelona

(PTMB), si be assumeix el contingut legal

d'un Pla territorial parcial de la Llei de

1983, ve determinat per la Llei 7/1987,

per la qual es regulen "les actuacions

publiques especials en la conurbacio de

Barcelona i en les comarques compreses

en la seva zona d'influencia".

Cal reconeixer que aquesta Ilei aporta

algunes novetats: a) que el pla I'ha de

formular una comissio de caracter paritari

composta per la Generalitat i

I'Administracio local -Comissio

d'Ordenacio Territorial Metropolitana

(COTM) I-, b) que aquesta comissio

formulary tambe, quan s'escaigui, les

modificacions del pla. c) que aquesta

comissio es reunira periodicament

-trimestralment cam a minim- i

comprovara la coherencia entre les

inversions programades i les reals.

En aquest text no s 'entra en a valoracid de la
composicid concreta de la COTM, forca discutible per
d'altra banda , sing que es posa I'accent en la seva
condicio de mixta i paritaria.
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Si a I'escassa tradicio dels plans

territorials a casa nostra, i a I'experiencia

viscuda en el planejament urbanistic pel

que fa a la iteracio plans-legislacio, hi

afegim la novetat d'una comissio mixta

formuladora i vetlladora del desplegament

del pla, ens trobem amb suficients

arguments per defensar un pla territorial

que es preocupi mes de concretar el seu

paper en aquest moment i en aquest

territori, que no pas de I'estricta

observanga de les dispositions legals

que n'estableixen inicialment el contingut_

Cal reconduir I'oeupacio del sol amb criteris

d'ordenacio territorial

2

^^^'-' Options i positions amb relacio

al PTMB

Una bona opcio metodologica hauria

estat alleugerir la redaccio de la proposta

initial del Pla per posar-la ben aviat en

mans de la COTM, que amb aquest

material hauria pogut comenrar des de fa

molt de temps la seva activitat

formuladora. Ens trobem ara al

comengament de 1999, aviat fara dotze

anys de la Llei i la comissio esmentada

amb prow feines s'ha estrenat tom a tal.

L'argument que recolzava aquesta opcio

era el de la situacio territorial de I'ambit

metropolita, amb una ocupacio de sol

que podem intuir Proxima als limits

aconsellables i amb un planejament

urbanistic revisat massivament en la

decada dels 80 i que comporta la presa

de moltes decisions dificilment

replantejables. En aquest context no era

dificil detectar els problemes basics

d'ordre territorial i avanpar propostes de

tractament que podien haver permes a la

COTM comengar a exercir tasques de

seguiment, esmenes, perfeccionament...

per configurar un proces proxim al

desideratum del planejament continu.

Les coses obviament no van ser aixi, i

s'opta per un model mes conventional,

en que prioritza el suposat rigor del

proces tecnic de determinacio de les

propostes, i que dons tom a resultat un

pla molt mes voluminos en estudis previs

i probablement mes argumentat, Pero que

arriba molt mes tard a un punt que, tom

era previsible, no sera tampoc el final.

Es forca clar que la COTM no pot

renunciar al seu paper de formular el Pla

i que, per tant, la superior fonamentacio

tecnica que pugui tenir el document que

se li presenti no evitara que aquesta actu'i

segons les mateixes pautes que en

I'opcio de redaccio Ileugera apuntada.

Fora bo que aixo fos realment aixi.

que una comissio en que els

integrants tinguin una minima

permanencia, que estigui dotada d'un
adequat suport tecnic, i que es reuneixi

amb la sufficient frequencia, pot esdevenir

un instrument de planejament continu

que compagini la defensa de les options

territorials fonamentals amb la resposta a

les diverses situations de la realitat

intensament canviant.

En qualsevol cas, es pertinent la

discussio respecte al tipus de pla que cal

per a aquest territori. Podriem distingir

tres positions basiques al respecte:

•

Esceptica

Expressa una falta de confianga en la

capacitat d'un instrument d'aquest tipus

per aportar alguna Cosa a I'ordenacio

metropolitana de Barcelona. Hi hauria

diverses linies d'argumentacio que

abocarien a aquesta posicio: unes mes

centrades en la logica del mateix

instrument, unes altres en les conditions

politiques i institucionals en que el Pla es

produeix.

L'actitud que es deriva d'aquest

posicionament es la de defensar que si el

Pla es inevitable, fora bo que digues les

minimes coses possibles, que diferis la

concrecio de les propostes a altres

hipotetics plans posteriors -tom ja va fer

en bona part el Pla territorial general de

Catalunya-, i que no comprometes cap

mena d'ambits per a la formulaeio dels

plans generals urbanistics.

•

Ortodoxa

Preten respondre formalment a la idea

dels plans territorials que es despren de

la legislacio que els regula. En aquesta

linia se soste que:

• EI pla ha de dir coses importants per

al futur del territori.

• Ha de tenir una eficacia basicament

a Ilarg termini.

• No produeix vinculacions directes de

les seves determinations, sino que

aquestes son propostes indicatives que

seran concretades per plans sectorials o

urbanistics.

• Ha de proposar ambits suficients per

al desplegament del planejament

urbanistic que permetran resoldre les

inconcrecions del pla territorial.

Enfront d'aquestes dues positions, es

defensa una tercera via que podriem

denominar realista, o utilitaria o innovadora,

que ens portaria a un tipus de pla territorial

essencialment centrat en les necessitats

d'aquest territori, del qual tractarem de

definir I'abast i el contingut.

Per facilitar I'explicacio de I'alternativa

que es proposa, es interessant aprofundir
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en les caracteristiques i efectes de les

dues actituds tipificades.

Notem que la posicio "esceptica" la

mantenen:

• Els que des de ('ambit local tenen
una visio limitada de les implicacions
territorials del desenvolupament del seu
municipi. Actitud que podriem qualificar

corn de "miopia territorial".

• Els que des d'ambits locals aposten
per altres instruments tecnicament mes
difusos -plans estrategics- que poden

servir per reafirmar determinades

identitats.

• Els que des d'un ambit territorial mes
ampli consideren que un pla limitary la
seva Ilibertat d'accio. Es una actitud que
probablement tenen alguns departaments
de la Generalitat, tradicionalment poc
planificadors, i fins i tot d'altres que,
malgrat ser per naturalesa planificadors,

son poc proclius a fer-ho explicit.

• Els que en ('ambit local, i atesa la

circumstancia anterior, troben preferible

aquesta situacio, ja que dona mes joc per
a determinades negociacions amb la
Generalitat.

Enfront d'aquestes actituds, considerem
sostenible que al territori metropolita no li

conve ni la inexistencia d'un pla de

conjunt, ni un pla banal que es limiti a
subratllar les evidencies, ni un pla ambigu

que admeti interpretations per a tots els
gustos. En aquests casos, l'ordre

territorial -que suposo que hem de

continuar considerant desitjable-

dependra de la bona fortuna de les
propostes sectorials i de les interventions
fragmentaries, pero quan veiem una

imatge global de la implantacio territorial

metropolitana penso que no ens podem

quedar gaire tranquils, tot i que hi hagi

hagut una politica urbanistica forga

assenyada.

Assenyalem d'altra banda que, en ('actual

situacio, els municipis estan "indefensos"

enfront de qualsevol criteri que emani de
les administrations territorials mes

amplies. La falta de referencies de
planejament territorial Glares i acceptades

per tots fa que unicament des d'optiques

molt partials i localistes puguin els

ajuntaments intervenir i expressar el seu

parer sobre propostes de diversos

departaments que segurament els

interessen en la seva globalitat.

La posicio "ortodoxa" es la que es pot
entendre que ha tingut ('equip redactor
del PTMB.

Des d'aquesta posicio no es defuig la
formulacio de propostes de canvi de la
realitat, sovint de manera contundent,
pero es fa sovint des d'unes coordenades
d'espai-temps forga allunyades de la
situacio real del territori. D'una banda son
propostes a Ilarg termini que no expliquen
gaire els passos per arribar-hi, de I'altra
requereixen instruments intermedis -per
exemple plans directors de coordinacio-
o ambits de planejament urbanistic molt
grans per ser concretades espacialment.

No cal insistir massa en els inconvenients
d'un pla que faci un salt molt gran amb
relacio a la situacio actual, o que se centri
nomes en els elements escalarment

importants, es a dir, els grossos, o que no
s'ocupi prou dels passos intermedis per
vehicular els efectes de la proposta sobre
la realitat existent.

Al marge de consideracions sobre les
propostes concretes i conegudes del

PTMB, el problema principal d'un pla

d'aquest tipus es el temps que cal afegir

al de la seva elaboracio per traduir les
determinations a un nivell que les faci

Otils per regular el desenvolupament o les

protections del territori. A I'extrem, estara

en la impossibilitat real de donar via a

aquesta traduccio, si s'empra la formula

de planejament urbanistic supramunicipal

d'ambit excessivament ampli.

La tercera via que es proposa no tindria

escrOpol a forgar la interpretacio del marc

legal en la linia de definir un instrument

de planejament territorial metropolita util

aqui i ara. Aquesta posicio defensa un pla
territorial que prengui compromisos de
tragat i de delimitacio a I'escala que sigui

necessaria, per tal d'orientar el

planejament urbanistic en els minims

ambits territorials possibles.

Aixo comporta una exigencia de

concrecio que potser d'entrada pot

preocupar alguns, pero sembla forga clar

que nomes a partir d'aquesta exigencia,

els municipis poden coneixer i disposar

de les referencies territorials necessaries

per decidir el seu desenvolupament

urbanistic.

La redaccio, discussio i aprovacio d'un

pla d'aquest tipus sera, sans dubte, mes

complexa i conflictiva que la d'un pla que

no digui gairebe res o que la d'un pla que

les coses que digui es vegin Iluny, ja sigui
perque es tracta de previsions a Ilarg
termini o perque estan pendents del
procediment intermedi que les faci
efectivament vinculants.

Tanmateix, el tipus de pla que es proposa
no hauria de carregar necessariament
amb la resolucio concreta de tots els
problemes d'escala territorial. Corn a
contrapartida al compromis que
representa un determinat nivell de
concrecio, se'I podria descarregar
d'alguns tipus de determinations que
probablement no es pot pretendre deixar
resoltes d'un cop. Demanar que el pla
territorial situ'( tots els abocadors
supramunicipals, o les reserves per a la
preso prevista -si s'escau- en aquest
ambit, comportaria probablement avortar
el proces de formulacio.

En aquests temes o altres de similar
conflictivitat: sembla acceptable i
convenient el diferiment de la concrecio a
altres instruments de caracter sectorial o
especial, per la rao que si be son

instal•lacions inevitables en una correcta
ordenacio territorial, no son factors basics
d'ordenacio urbanistica, i per tant podrien
determinar-se en principi en un proces

relativament autonom.

3

Aproximacio al contingut

del PTMB

Per acotar I'abast del que s'enten que
hauria de ser el PTMB ens referirern a
cinc aspectes basics del pla -que

segurament ho seran tambe en els plans

resultants d'altres positions. Els elements

diferencials de la tercera via proposada

estaran en I'ambicio o la relativitat que es
reconeix a les propostes que

corresponguin a cada aspecte_

Aquests son:

Espais buits.

Xarxa viaria.

Infraestructures fixes de transport.

Ocupacio de sol. Creixement.

Recuperacio dels teixits urbans.

Espais buits

Es pot dir que els espais buits del territori
tenen un deficit de planejament.
Aixo es aixi per dos motius:

3 El planejament urbanistic ha centrat
la seva atencio i les seves propostes en
les arees plenes (sol urba) o emplenables
(sol urbanitzable).

• El terme municipal es un ambit
insuficient i escassament significatiu per a
('ordenacio de I'espai no urbanitzable.

L'ordenacio dels espais buits sera, doncs,
una aportacio especialment necessaria
del planejament territorial -en la mesura
que aquest si aborda un ambit suficient i
significatiu-, que pot complementar-se

perfectament amb el planejament
urbanistic existent, en la mesura que
incideix en els aspectes menys tractats

per aquest.

Sostindria que en aquesta tematica

('ordenacio territorial hauria de tenir una
eficacia normativa directa. No to massa
justificacio la perdua de temps i

d'energies que comportaria un proces
diferit, en que el pla territorial establis
unes directrius, que posteriors plans

sectorials o urbanistics haurien de
convertir en normes vinculants: es pot dir

que la xarxa d'espais buits es un
component prou substantiu d'aquesta

escala d'observacio del territori, perque

sigui pertinent que el pla territorial l'ordeni

amb la profunditat que calgui.

Concretament, podriem dir que el pla
territorial metropolita hauria d'abordar la
delimitacio dels espais buits amb precisio

suficient, i classificar-los segons:

0 Valor estructurant dins de la xarxa.

• Grau de proteccio d'acord amb el

seu desti.

3 Tolerancies d'edificacio

i conditions d'us.

Assenyalern que el ply haura de

considerar els espais segons la seva
importancia com a components de la
xarxa, i no names segons la dimensio.

Alguns fragments poden ser basics,

malgrat que petits.

Podem afegir finalment que hi ha un
acord forga general respecte a la
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La definicio i regulacio

del sisterna d'espais Iliures

territorials ha de ser

el principal objectiu del Pla

territorial metropolita

de Barcelona

Tot i que el planejament territorial hagi

d'aspirar a esquemes generals de vialitat,

basats en una certa racionalitat de xarxa,

es clar que to una importancia cabdal el

proces evolutiu que ens ha de portar

d'una situacio a I'altra.

De la consideraci6 d'aquest proces

resulta una diversa qualificaci6 o

valoracio dels elements viaris que es

proposin:

• Trams viaris mes proxims en el

temps i que aconsellen una definicio

precisa.

• Trams viaris mes allunyats en el

temps, del quals a vegades es pot fins i

tot discutir la necessitat en el futur, que

nomes caldra definir com a reserva

-explicita o implicita.

Amb relacio a la xarxa general que el pla

proposi com a esquema rational al qual

tendir, cal no oblidar que:

importancia que aquesta tematica ha

d'assolir dins del pla: penso que es

correcta la consideracio que de vegades

es fa, en el sentit que encara que el pla

territorial metropolita no arribes a ser mes

que un bon pla d'espais Iliures territorials,

I'esforc realitzat hauria valgut la pena.

L'aprovaci6, el 13 d'abril de 1998, de la

Llei sobre regim del sol i valoracions en la

qual s'inverteix la logica de la justificaci6

dels sols no urbanitzables en el

planejament urbanistic, fa encara mes

transcendent aquest aspecte del pla

territorial. En efecte, si no prevalen les

interpretacions que desitjariem que fessin

els tribunals amb relacio al dret de

I'Administraci6 urbanistica a assenyalar la

inadequaci6 dels terrenys per al

desenvolupament urba segons el model

d'ordenaci6 proposat pel pla general,

haurem d'acudir a corre cuita cap als

plans territorials per salvar el que resta

del territori rural-

Aquesta circumstancia introdueix

evidentment un factor d'urgencia al treball

de la Comissio Mixta que ha de formular

el PTMB. Les consequencies de

I'absencia d:un pla territorial pod en ser

greus quan s'aprovin les revisions de

planejament urbanistic que iniciin el tramit

amb posterioritat a la data d'aprovacio de

la Ilei esmentada, i aquestes revisions

puguin ser recorregudes pels particulars

que considerin que la classificaci6 de les
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seves propietats com sol no urbanitzable

no estigui prou justificada.

•

Xarxa viaria

Es prou evident que partim d'una

determinada situacio territorial, en que hi

ha un conjunt de xarxes i vies existents, i

tambe diverses vies en projecte. Pel que

fa a aquestes ultimes, podem distingir

aquelles que nomes estan concretades a

nivell de reserves de planejament,

d'aquelles altres que han tingut un

desplegament en projectes de divers

nivell.

L'objectiu de xarxa ortogonal isotropa

es contradictori amb la diversitat territorial

i no respon a una sequencia evolutiva

(Pla territorial metropolita de Barcelona)

• En les diverses situacions

intermedies la xarxa viaria ha de prestar

el seu servei, i que per tant seran

segurament mes interessants algunes

verifications de funcionament de

situations proximes en el temps, en que

podem fer hipotesis fundades de

desenvolupament territorial, que les d'una

situacio horitzo, de la qual no podem

formular hipotesis gaire fiables,

• La xarxa, en totes les situations,

hauria de respondre a les diverses

caracteristiques geografiques que es

donen en les diferents arees territorials. Si

la racionalitat abstracta no es suficient

argument per menysprear els trets

diferencials dels territoris, molt menys ho

sera encara la racionalitat partial de les

situations intermedies.

Afegim-hi que tambe en els diferents

nivells de definicio dels elements viaris

territorials -de projectes a reserves- el

PTMB hauria de tenir una eficacia directa,

sense necessitat d'altres nivells de

determinations per passar als projectes.

Aixo vol dir que el PTMB hauria de

verificar les seves propostes viaries mes

projectuals a I'escala suficient perque

pugui avaluar el seu tragat i el seu

impacte, almenys en aquells Ilocs mes

delicats o compromesos.



0

Infraestructures fixes del transport

i infraestructures mediambientals

Ferrocarrils, Aeroport, Port,.. no hi ha
dubte que son components clars de
l'ordenacio territorial, i per tant el PTMB
els haura de considerar amb la

importancia que tenen, si be hauria de

fer-ho amb una certa cautela pel fet que
aquests assumptes estan subjectes a
variables dificils d'avaluar en grau

suficient des d'un pla d'aquest tipus.

Assenyalem, per exemple, la continua

evolucio de les tecnologies, la logica dels

explotadors dels serveis, o I'actitud de les

administracions provisores

d'infraestructura.

Sembla logic que el pla, a mes d'ocupar-

se de la configuracio d'esquemes de
hipotetica racionalitat, hauria d'estar

especialment atent ales idees i propostes

que sorgeixen des dels ambits

especialitzats del transport. Subratllem

que aquesta es una actitud recomanable

per a la redaccio del pla, i especialment ho

es per al posterior proces de seguiment.

En qualsevol cas, es forga clar que un pla

territorial com aquest hauria de proposar:

• Esquemes de funcionament (tragats,

xarxes, divisio en linies...).

• Propostes de compatibilitat i
coordinacio amb altres infraestructures.

• Reserves de sol.

Cal assenyalar que les propostes en

cadascun d'aquests apartats tenen

diferent significat i diferent grau de

credibilitat;

• Pel que fa als "esquemes..." les
propostes tenen basicament el valor de
suggeriments, la forga dels quals raura en

la qualitat de I'argumentacio que els

sustenti: racionalitat, viabilitat, problemes

concrets que resolen, gradualitat

possible, etc.

• Les "propostes de compatibilitat ..."

haurien de ser aportacions especialment

estimables del PTMB, ja que son propies

de I'abast d'un pla d'aquest tipus, que
per la seva qualitat territorial considera

els diversos tipus d'infraestructures, i al

qual per tant se li hauria de reconeixer la

competencia d'establir exigencies de
convivencia entre infraestructures que
minimitzin el consum de sol.

• Les propostes de "reserves de sol"
tenen, basicament, el valor de definicio
d'espais de maniobra per a decisions que
es concretaran segons necessitats
futures.

En conclusio, podriem dir que si be el
PTMB ha d'abordar evidentment el paper
en l'ordenacio territorial de les
infraestructures fixes de transport, bona
part de les propostes en aquest terreny
tindran un valor vinculant clarament
menor que altres ordres de

determinacions, i que aquesta sera una
tematica especialment present en el

proces de seguiment del pla.

Aixi mateix les infraestructures

mediambientals -portades d'aigua,

sistema de sanejament. centres i linies de
transport d'energia...- son elements clau

del territori. Fins i tot poden ser en certs
casos -per exemple les que afecten la
disponibilitat d'aigua- determinants de la
possibilitat del seu desenvolupament.

Podriem dir al respecte que el pla
territorial ha de treballar amb unes
hipotesis Glares quant a les variables

mediambientals, que d'una banda han de
ser conditions basiques de la
supervivencia del territori i de I'altra han

de tendir a la disminucio de la "petja

ecologica" en la mesura del possible.

Aquests objectius han d'orientar totes les
determinacions del pla, tanmateix aixo no

vol dir que el pla hagi de determinar totes

les infraestructures ambientals

necessaries.

D'una banda amb algunes

infraestructures, per exemple transport

d'energia, les determinacions possibles

poden estar subjectes al mateix tipus de

limitacions apuntades per a les

infraestructures fixes de transport de

viatgers o mercaderies, i en

consequencia tindran un valor d'ordre

similar.

Altres infraestructures com el sistema

d'abocadors de residus, son d'una banda

de localitzacio conflictiva i de I'altra

poden tenir, en principi, diverses

alternatives. No sera per tant en aquest

cas aconsellable incorporar la discussio
d'aquestes localitzacions al debat de la
resta de l'ordenacio territorial pel grew
entrebanc que aixo podria representar.

Cal subratllar que aquest no hauria de ser
motiu de cap demora en la presa de
decisions d'aquests tipus,
permanentment ajornades. Tanmateix
aixo podria fer-se en un instrument

especific -un pla territorial sectorial- que
podria tenir fins i tot un tramit parallel en
el temps.

Es podria expressar com a criteri general,
que fora bo descarregar el Pla territorial
d'aquells elements de discussio
previsiblement conflictiva, que poden
mantenir la coherencia amb I'ordenacio
del territori des d'un altre instrument

especific.

•

Ocupacio de sol : creixement de I'espai

urbanitzat

Com a punt previ podriem afirmar que en
aquest territori no s'hauria d'ocupar gaire

mes sol. Estem en un territori molt ple i
les Jades d'ocupacio de sol des dels
anys 70 son realment preocupants.
Segons estudis realitzats per ('equip
redactor del PTMB, s'ha ocupat tanta
superficie des de Ilavors com des dels

origens fins a aquelles dates.

Probablement podriem acordar tambe

que I'ocupacio de noves arees mes enlla

del que ja preveuen els plans urbanistics

vindra motivada mes per consideracions

de tipus qualitatiu que quantitatiu.

D'altra banda, a la vista de la configuracio

que presenta I'ocupacio del territori, es

forga clar que el pla territorial hauria

d'intervenir-hi proposant corrections en la

possible delimitacio de ('area urbanitzada,

ja sigui suprimint algunes opcions o

afegint-n'hi algunes altres.

Concretar fins on ha d'arribar el PTMB en

aquesta comesa es una questio

especialment delicada, ja que pot entrar

clarament en el terreny dels plans

urbanistics i en I'ambit dels interessos

propis de cada municipi.

Tanmateix, i ates que sembla clar que el

pla ha d'establir determinats limits a

I'ocupacio de sol, i que aquests limits

seran necessariament restrictius. no
podem menys que subratllar la
importancia de la participacio activa dels
municipis en la formulacio del pla, si be
en el benentes que el pla no podra ser
mai una simple addicio de propostes
municipals.

Sostindria que en qualsevol cas el PTMB
hauria d'abordar aquesta questio amb
prou decisio i precisio, per exemple:

• Amb delimitations precises a escala

1/25.000 que els plans generals
urbanistics interpretarien i ajustarien a
escales mes detallades.

• Mitjanrant una certa categoritzacio

de les arees de creixement des del punt

de vista territorial, assenyalant:

• • Arees amb valor estructurant.

• • Arees d'interes especific (per
exemple arees per a actuacions de nou
habitatge).

®• Arees de desenvolupament optional.

A traves de la previsio de determinades

arees de creixement, el PTMB incidiria en

la definicio d'una politica d'habitatge

d'ambit metropolita, que es una exigencia

real, i que dificilment es pot configurar

per suma de plans urbanistics o de
politiques municipals.

•

Recuperacio dels teixits urbans

Cal complementar el final del punt
anterior, assenyalant que la questio de

I'habitatge no es pot separar del

problema del despoblament de les arees

centrals de forga municipis. Per tant,

I'establiment d'arees de possible

creixement, l'interes especific de les
quals sigui la creacio d'habitatge, s'ha de

fer en coherencia amb les politiques de

recuperacio i millora dels teixits urbans

residencials dels municipis,

Cal dir que aquests temes no son,

segurament, habituals de les imatges que

sovint ens hem fet dels plans territorials

en que s'ha tendit a considerar les arees
urbanes com a "caixes negres", centrant-

se en les propostes que es

desenvoluparien a ('exterior d'aqueixes_

Probablement es tracta d'un estereotip
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logic en un periode historic de creixement

demografic, i on les arees urbanes tenien

una configuracio mes acotada.

En I'actualitat les arees urbanes de diversa

indole tenen una notable presencia

quantitativa en el territori, i es impensable

pretendre ordenar el territori sense

considerar el que passa dins d'aquestes

arees.

D'altra banda, cal afegir que aquestes

arees urbanes ordenades per plans

urbanistics son de dificil intervencio des

d'un pla territorial, ja que els processos

que s'hi puguin donar se situen clarament

en ('ambit de les competencies

municipals.

Tanmateix, creiem que hi ha motius

perque el PTMB no obvii aquesta questio.

Els processos de despoblament i

d'envelliment dels teixits que s'estan

donant en aquest moment ales arees

centrals -i no tan centrals- de molts

municipis (Barcelona i primera corona, i a

les ciutats mes grans de la segona

corona) son propis d'una fase

especialment crucial de la historia

d'aquest territori: i que reclama mesures

adequades.

El PTMB, si be segurament no pot

aportar aquestes mesures -per un

evident problema d'insuficiencia

institucional, que afecta tambe altres

aspectes de la politica de I'habitatge-,

si que hauria d'aportar la base de
coneixement de la questio que permeti

I'adopcio de mesures amb una

perspectiva territorial del problema.

Podriem dir que, concretament, el PTMB

hauria de:

,) Proclamar el principi de la

conservacio i del foment de la vitalitat

dels teixits urbans que configuren les

ciutats existents en el territori_

Actuar d'acord amb aquest principi:

En la delimitacio de les options de

creixement (que poden representar una

competencia de les arees a renovar).

3 ^ En la definicio de noves centralitats

(noves centralitats urbanes poden ser

factors de renovacio, centralitats exteriors

sovint seran espais de competencia).

En la determinacio de les arees

urbanes que han de ser objecte de

tractament.

Delimitar i classificar les arees

segons els tipus de mesures que

resultarien adequades. Avaluar per

sistemes urbans I'abast de la questio.

4

Ambits per a la redaccio del

planejament urbanistic general

Una disposici6 de la Llei 7/1987 que no

to massa amplitud d'interpretacio es la

que assenyala que el PTMB haura de

determinar els ambits per a I'elaboraci6

del planejament general urbanistic. Per

tant, hem d'entendre que la Llei preveu

que des del pla territorial es pugui obligar

que els plans generals hagin de ser

plurimunicipals en els casos que el pla

territorial ho determini.

Una primera consideracio sobre aquest

requeriment seria acceptar com un fet

positiu que els plans generals tinguessin

ambits tan amplis com fos possible, per

assegurar la millor coherencia de les

determinacions d'ordenacio. La mesura

de la possibilitat la donaria, tanmateix,

I'operativitat real dels processos de

redaccio i d'aprovacio.

Arguments en aquest sentit els trobem en

la mateixa situacio del territori. Observant

la configuracio i la intensitat de la

implantacio urbana, es pot arribar a la

conclusio que la situacio a la regi6

metropolitana el 1996 es -Ilevat del cas

del Penedes- forca similar a la de ('area

metropolitana el 1976, i que si la resposta

at problema d'ordenacio es va resoldre

Ilavors amb un pla com el Pla general

metropolita, ara tocaria for el mateix amb

('ambit regional, es a dir, ordenar-lo

urbanisticament mitjancant un o diversos

plans generals de gran extensio. Plans

urbanistics en club es podria donar plena

satisfaccio a les exigencies de claredat,

de precisio dels tracats, d'unitat de
Ilenguatge, etc. En favor d'aquesta tesi es

pot afegir que I'experiencia del PGM,

amb 20 anys de vigencia, es pot

considerar plenament satisfactoria, ja que
per mitja d'una proposta unitaria ha estat
tanmateix possible un desenvolupament

molt divers en els distints municipis.

Un argument implicit addicional en favor

de plans urbanistics d'ambit gran es que

aixo permet al PTMB distanciar-se de

compromisos especifics amb el territori, i

mantenir-se en un pla mes inconcret o

intemporal, que podria facilitar la

consumacio del seu proces formal,

La proposta de considerar les set

comarques que componen la regio

metropolitana corn a ambits d'elaboraci6

dels plans generals d'ordenacio

respondria als criteris apuntats, a mes de

recolzar-se en altres arguments relatius a

la conveniencia d'una administracio

actuant per a cada ambit de planejament

urbanistic.

Aquesta es, sens dubte, una aposta

arriscada, perque tot ens indica que

I'objectiu d'elaborar i aprovar plans

generals en aquests ambits es, en la

practica, d'impossible consecucio. Les

limitations politiques dels consells

comarcals enfront dels municipis

importants de la comarca, o la

disgregacio on plans municipals en que

s'esta produint la revisio d'un dels pocs

plans d'ambit plurimunicipal existent

-corn es el de la subcomarca de Sabadell

de 1978- son dades actuals que apunten

en sentit totalment contrari del que es

proposa. A mes, la referenda mes

rotunda per argumentar la real

impossibilitat del que es preten es el que

va succeir amb els nombrosos ambits

supramunicipals que la Direccio General

d'Urbanisme va proposar per a la revisio

dels plans generals en 1980: cap

d'aquests ambits va mantenir-so fins a

I'aprovacio definitiva. Tots els plans van

acabar sent d'ambit municipal.

Tanmateix, malgrat el que he exposat,

defensaria una excepcio, Tunica excepcio

existent, es a dir, I'ambit del Pla general

metropolita, i ho faria fonamentalment

d'acord amb la historia d'aquest ambit,
que sobrepassa els quaranta anys de

vigencia. Creiem que es pot defensar que
en aquest ambit s'ha Great una certa
cultura urbanistica comuna on els
municipis que I'integren. I que s'ha

demostrat tambe que la inexistencia
d'una administracio metropolitana amb
competencies urbanistiques -si be es una
mancanga que es fa sentir- no invalida el
planejament urbanistic d'ambit
metropolita.

Es pot argumentar que ('ambit del PGM

es incorrecte, ja sigui per insuficiencia o

pels criteris de delimitacio, pero la seva

desaparicio seria una perdua a lamentar,

tant si es perque cada municipi revisi

separadament el planejament, com si el

que es preten es repartir-lo segons limits

comarcals. En aquest hipotetic cas, cal

assenyalar que:

Les delimitacions comarcals no

resolen el problema de la grandaria de

('ambit, ni el de I'excessiu nombre de

municipis, i Ilevat del Barcelones,

incorporen municipis del PGM en ambits

on no hi ha aquesta "tradicio" de

planejament en come.

No milloren la racionalitat geografica

de les delimitacions, ans al contrari, ja

que trenquen el compacte central per

linies que, on la situacio actual, no tenen

cap sentit.

0 Inclouen en un mateix ambit

situacions enormement diverses, com

serien, per exemple, a la comarca del

Baix Llobregat, la del delta o la de

I'entorn Martorell-Abrera.

Al marge de la questio del manteniment

de ('ambit del PGM, semblaria mes

raonable ser molt selectiu en la

delimitacio d'ambits supramunicipals a la

resta del territori, tant pel que fa al

nombre d'ambits, com al nombre de
municipis a incloure en cadascun. Nomes

en els Ilocs on la geografia, la

problematica del tracat de les

infraestructures, o les situations d'intensa

conurbacio ho fessin especialment

necessari, caldria delimitar ambits

supramunicipals per al planejament

urbanistic. A titol d'exemple assenyalaria

I'entorn de Granollers, o Martorell-Abrera,

corn a ambits on, per distintes raons,

seria desitjable una visio urbanistica mes
amplia que el municipi_

En ultima instancia cal dir, pero, que tot

depen de fins on estigui disposat a

arribar el PTMB. Si aquest pla estableix

amb prou claredat quines son les

determinacions basiques de les arees,
fins i tot de les mes complexes, es forga

clar que el planejament urbanistic podria

elaborar-se a tot arreu d'acord amb les

delimitacions que li son mes naturalment

propies: els municipis.
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Per concloure, subratllem que aquest es
('argument de pes perque, fins i tot des
d'una optica municipal, es reclami un
PTMB que digui coses i que as
comprometi suficientment amb el territori
d'avui. Es facil d'entendre que la plena
autonomia de les decisions urbanistiques

municipals nomes es pot arribar a produir
en el mart de determinacions territorials
prou precises.

Tanmateix, en el punt on hem arribat,
amb una proposta del PTMB tecnicament

redactada, es forga impensable que el
treball de formulacio a desenvolupar per

la Comissio Mixta permeti completar les
determinacions d'ordenacio fins a un grau
que faci possible aquesta desagregacio

del planejament municipal. Cal dir que
seria poc responsable adoptar

politicament la solucio mes comoda de
permetre el planejament urbanistic per

municipis sense altra referenda que un

PTMB amb el grau de precisio de la
proposta elaborada. Segurament es
oportu recuperar un instrument urbanistic

practicament inedit: els plans directors de

coordinacio, els quals haurien de cobrir

en els aspectes que for necessari, el pas
de convertir les propostes del pla

territorial en determinacions que

assegurin la coherencia dels diversos

plans generals dels municipis_

5

L'establiment de prioritats
d'actuacio

En territoris com aquest , en el qual els

deficits infraestructurals son ampliament

reconeguts des de diferents optiques

politiques, en el qual costa enormement
avantar en I'execucio d ' infraestructures

per part de les administracions

competents , en el qual en definitiva, la
majoria d'autopistes son de peatge,

adquireix una especial rellevancia, "la
definicio de les actions territorials

prioritaries en relacio amb els objectius"

del pla que s ' ha de fer a la memoria

d'aquest (art. 7 Decret 177/1987), les

quals han de ser aixi mateix valorades en

un estudi economic i financer.

Caldria no confondre aquesta prescripcio

respecte al seu contingut, amb

I'exigencia de fer un programa d'actuacio

complet del conjunt de les

determinacions del pla. Si els programer
d'actuacio -entesos com a documents
del pla- ja son poc craibles en el cas del
planejament urbanistic, molt menys ho
seran en el cas del planejament territorial,
on la concurrencia de competencies es
mes forta i on la previsibilitat de les
situacions es molt mes feble.

En aquest context i sense perjudici que el
PTMB avalui d'una manera global la
viabilitat a Ilarg termini de les seves
propostes segons diverses hipotesis
sobre I'evolucio dels recursos economics
destinables, adquireix especial rellevancia
I'establiment de les prioritats concretes
d'actuacio.

Hem d'entendre que I'acord sobre
prioritats d'actuacio que el pla estableixi

comporta compromisos per ales

administrations pobliques amb
competencies d'actuacio en el territori.

Sens dubte, comportara alguns

compromisos per a les administracions

locals si be el gruix dels compromisos
d'actuacio i d'inversio publica

corresponen a la Generalitat, que es
I'administracio que to atribuida la

competencia d'ordenacio del territori i

I'administracio decisoria en la formulacio

del pla.

Certament, cal no oblidar que en el Pla

territorial metropolita es preveuen

actuacions en infraestructures -Port,

Aeroport, ferrocarrils, xarxa viaria...- en les

quals la presencia de I'Estat es majoritaria

o exclusiva. Es pot afegir que as tracta a

mes, en general, d'infraestructures de

gran importancia i envergadura.

Tanmateix no hem de perdre de vista que

I'Estat no participa formalment en la

formulacio del pla, per tant es dificil

defensar que d'aquest as poden derivar

compromisos d'actuacio i d'inversio

concrets, que I'afectin mes enlla del

requeriment d'ajustar-se, si s'escau, als
tratats i reserves previstes.

Aixo no vol dir que el PTMB no tingui res

a veure amb la planificacio de les

inversions de I'Estat sing que opera de

distinta manera amb relacio al cas de les

altres administracions.

D'una banda, el PTMB hauria

d'incorporar i d'integrar a I'ordenacio

territorial aquelles actuacions que per

vies diverses -programes estatals,
convenis, consorcis...- hagin compromes,
en el grau que sigui, I'actuacio de I'Estat.

D'altra banda, el PTMB ha de ser un
discurs argumentat de demandes
d'actuacio estatal, a partir del qual els
poders publics, pero tambe la societat en
general, puguin fonamentar els seus
requeriments perque es portin a terme
determinades actuacions.

Es forta clar que tant pel que fa a
compromisos d'actuacio de
I'Administracio autonomica, com en alto
que es expressio de demandes

d'actuacio de I'administracio estatal,
I'establiment de les prioritats es un
aspecte clau.

En primer Iloc, es clau que les prioritats

assenyalades tinguin el maxim
recolzament politic possible per part de
les institutions implicades en la
formulacio del pla. Recolzament que es

podria ampliar notablement mitjancant la
incorporacio d'aquestes prioritats als
plans estrategics que operen en el
territori, en la mesura que son ('expressio
dels objectius de les antitats i col•lectius

socials mes representatius, si be aixo es

un assumpte que, evidentment, excedeix

de la competencia del PTMB. Tanmateix
tambe es valida la formulacio inversa, els

objectius dels plans estrategics mes

representatius haurien de considerar-se

seriosament per a I'establiment de les
prioritats del PTMB.

Cal, pero, en qualsevol cas no oblidar la

transcendencia de I'adopcio d'una

sequencia -que s'inicia amb I'establiment

de prioritats d'actuacio- en el

desenvolupament de I'ordre territorial.

L'ordre , com els processos -en especial

I'execucio d ' infraestructures- que as
produiran an el territori , no es neutre. No

es igual construir la primera estacio del

TAV al Valles o a Barcelona. Tampoc sera

igual prioritzar el desenvolupament de

nous dispositius urbans o prioritzar

temporalment politiques de rehabilitacio

de les trames urbanes.

En el moment de la formulacio del pla, el

mateix contingut d'aquest, i el

coneixement que as pot tenir del context

economic i social, permeten argumentar

determinades prioritats d'actuacio per a

un periode inicial de vigencia. Despres,

en les successives avaluacions del
proces, as prioritats hauran de ser
verificades, revisades o complementades.

Subratllem finalment que I'ultima jugada
no es de cap manera la menys important,
caldra posar-se d'acord en les prioritats i
especialment, en alguns casos, en I'ordre
de les prioritats. Subratilem tambe que el
desideratum seria que aixo es convertis
en una practica permanent an la gestio

del planejament territorial.
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Projecte: Projecte: Plans especials de proteccio del patrimoni

Jardi Botanic de Barcelona Restauracio i rehabilitacio del mercat arquitectonic i Cataleg dels Districtes

del Born per a seu de la Biblioteca han estat elaborats pel seguent personal de

Tipus de projecte: Publica de I'estat I'Ajuntament de Barcelona:

Jardi botanic de flora mediterrania

Emplagament: Autors: Projecte de revisid del Cataleg:

Muntanya de Montjuic. Barcelona Enric Soria Badia, arquitecte Jordi Rogent i Albiol, arquitecte.

Encarrec: Rafael de Caceres Zurita, arquitecte Gloria Bassegoda Villagrasa. arquitecte

Ajuntament de Barcelona contractada.

Arquitectes col-laboradors: Felip Cartes Munne, estudiant d'arquitectura.

Arquitectes: Juan Ignacio Quintana, arquitecte Joaquim Font i Ribas, arquitecte.

Cartes Ferrater, arquitecte Joan Margarit - Cartes Buxade, arquitectes Carmen Grandas Sagarra; historiadora.

Josep Lluis Canosa, arquitecte (estru ctu ra) Fernando Iglesias Acero, arquitecte.

Bet Figueras, paisatgista Xavier Larracoechea Arteagabeitia. arquitecte.

Tecnics co!•laboradors: Miguel Lorente Marin, arquitecte contractat.

Arquitecte director de les obres: Cast, SA Ingenieria (Instal•Iacions) Silvia Lozano i Gil, administrativa.

Cartes Ferrater Higini Arau, doctor en fisica (acustica) Claudi Mas i Montagut, tecnic auxiliar.

Lourdes Mateo i Bretos, historiadora.

Co!•laboradors: Programa Biblioteca: Francisco Prol Cabido, delineant.

Joan Pedrola, bioleg botanic Sven Nilsson, expert en planificacio de Filar Toll Torres, estudiant d'arquitectura.

Andrew Savage, arquitectura del paisatge biblioteques publiques

Taller d'Enginyeries Exdirector de la Biblioteca Publica de Malmo Direccid de Planejament.:

Serveis tecnics de la constructora Stachys Tecnics municipals:

Projectes urbans de I'Ajuntament Perspectives: Jose Antonio Tajadura Martinez

Serveis Tecnics de la Regidoria do Cultura Gamma d'Arquitectura Neus Aleu Vila

Merce Ribera Bergos

Dates de projeccid: Tecnics contractats:

Concurs internacional i avantprojecte 1989 Carlos Garcia Oro

Projecte 1995 Josep Guarido Lopez

Dates de construccio: Eduard Roses Bel

1998-99 i estudiants i delineants.












